فهـــــرســـت
بخشاول �����������������������������������������������������������������٢1
فصلاول:فاکتورهایبهظاهرنامربوط�����������������������������������������23
فصلدوم:تأثیرمالکیت �������������������������������������������������������37
فصلسوم:لیست ��������������������������������������������������������������49
فصلچهارم:نظریهارزش������������������������������������������������������57
فصلپنجم:رؤیایکالیفرنیا���������������������������������������������������71
فصلششم:دعوتبهمبارزه ��������������������������������������������������83
بخشدوم:حسابداریذهنی �������������������������������������������� 101
فصلهفتم:معاملههایشیرینوتیغزدنها ����������������������������������105
فصلهشتم:هزینههایازبینرفته ��������������������������������������������115
فصلنهم:کوزههاوبودجهها �������������������������������������������������129
فصلدهم:رویمیزپوکر����������������������������������������������������� 137
بخشسوم:خودکنترلی ���������������������������������������������������145
فصلیازدهم:نیرویاراده؟مشکلینیست� ����������������������������������941
فصلدوازدهم:برنامهریزوانجامدهنده ���������������������������������������167
فصلسیزدهم:کجرفتاریدردنیایواقعی�����������������������������������185
بخشچهارم :کاربادنی��������������������������������������������������199
فصلچهاردهم:چهچیزیمنصفانهبهنظرمیرسد؟�������������������������203
فصلپانزدهم:باز یهایانصاف ���������������������������������������������223
فصلشانزدهم:لیوانهایدستهدار ������������������������������������������235
بخشپنجم:درگیریباحرفۀاقتصاد �������������������������������������٢45
فصلهفدهم:بحثوگفتوگوآغازمیشود���������������������������������249
7

کجرفتاری
فصل هجدهم :ناهنجار یها ������������������������������������������������263
فصل نوزدهم :تشکیل یک تیم�����������������������������������������������273
فصل بیستم :چارچوب محدود در ضلع شرقی باالیی ����������������������� 285
بخش ششم :مالیه �������������������������������������������������������307
ٔ
فصل بیستویکم:
مسابقه زیبایی �������������������������������������������311
فصل بیستودوم :آیا بازار سهام بیشازاندازه واکنش نشان میدهد؟��������325
فصل بیستوسوم :واکنش به واکنش بیشازاندازه���������������������������339
فصل بیستوچهارم :قیمت درست نیست ����������������������������������345
فصل بیستوپنجم :نبرد صندوقهای ثابت��������������������������������355
فصل بیستوششم» پشههای میوه ،کوههای یخی و قیمتهای منفی سهام ������365

بخش هفتم :به شیکا گو خوش آمدید �����������������������������������379
فصل بیستوهفتم :تدریس حقوق������������������������������������������383
فصل بیستو هشتم :دفاتر کار ������������������������������������������������401
فصل بیستونهم :فوتبال ������������������������������������������������������411
ٔ
فصل سیام:
مسابقه تلویزیونی ����������������������������������������������437
بخش هشتم :کمککردن�������������������������������������������������453
فصل سیویکم :فردا بیشتر پسانداز کن ��������������������������������������457
فصل سیودوم :حضور در بین عموم مردم �����������������������������������477
فصل سیوسوم :سقلمهزدن در بریتانیا ��������������������������������������487
نتیجهگیری :موضوع بعدی چیست؟�������������������������������������509

8

بخــــشهشتم
ک��ک�دن
�۲۰۰۴ا ک�ون

م ــقدمه
تــا اواســط دهــۀ  ،۱۹۹۰اقتصاددانــان رفتــاری دو هــدف اصلــی داشــتند؛ اولــی تجربــی
بــود :یافتــن و مستندســاز یکردن ناهنجار یهــا ،هــم در رفتــار شــخصی و هــم در
تهــای بــازاری .دومیــن هــدف شــکلدادن ایــن نظریــه
رفتــار مؤسســه و هــم در قیم 
بــود .اقتصاددانــان ایــن رشــته را جــدی نگرفتنــد تــا اینکــه ایــن رشــته مدلهــای
ریاضــی رســمی داشــت کــه توانســت بــا یافت ههــای روانشناســان همــکاری کنــد .
بــه کمــک اقتصاددانــان رفتــاری بااســتعدادی کــه وارد ایــن رشــته میشــدند ،حتــی
بعضــی نظریهپــردازان باســابقه ماننــد جیــن تیــرول( 1برنــدۀ جایزۀ نوبل در ســال  )۲۰۱۴
لهــای رفتــاری کار میکردنــد ،پیشــرفت مــداوم در هــر
کــه بهصــورت تفننــی بــا مد 
دو زمینــه وجــود داشــت .ولــی هــدف ســومی هــم وجــود داشــت کــه در ایــن موقعیــت
پنهــان بــود :آیــا مــا میتوانســتیم از اقتصــاد رفتــاری بــرای ســاختن دنیــای بهتــر
اســتفاده کنیــم؟ و آیــا میتوانســتیم ایــن کار را بــدون تأییــد بدگمانیهــای بزرگتریــن
منتقدانمــان انجــام دهیــم؟ چــون مــا ا گــر کمونیســت نبودیــم ،سوسیالیس ـتهای
مخفــی بودیــم کــه میخواســتیم بروکراتهــا را جایگز یــن بازارهــا کنیــم؟ اکنــون
یبــردن بــه ایــن موضــوع اســت .
زمــان مناســبی بــرای پ 

1. Jean Tirole

ف ــصل سیویکم

فردا بیشتر پسانداز کن
توجــه جامعـ ٔـه اقتصــاد رفتــاری کــه درمجمــوع به موضوعــات خودکنترلــی اختصاص
یافتــه بــود ،طبیعــی بــود کــه را ههــای کمــک بــه افــراد را بــرای پسانــداز دوران
بازنشســتگی در پیــش بگیــرد .طراحــی برنامههــای بهتـ ِـر پسانــداز بازنشســتگی،

ـاد متعــارف اســت کــه ایــن نظر یــه تجهیــزات مناســبی در اختیــار
وظیفــۀ نظر یــۀ اقتصـ ِ
نــدارد .اولازهمــه ،نظر یـ ٔـه متعــارف بــا ایــن پیشفــرض شــروع میشــود کــه افــراد
ً
مبلــغ کامــا مشــخصی را پسانــداز میکننــد (ســرمایهگذاری هوشــمندانه) .اگــر
افــراد پیشــاپیش کاری را درســت انجــام میدهنــد ،پــس چــه کمکــی از دســت شــما
ســاخته اســت؟ عالوهبرایــن ،حتــی ا گــر یــک اقتصــاددان بخواهــد در چنیــن پروژهای
کمــک کنــد ،او فقــط یــک ابــزار سیاســتی خواهــد داشــت ،یعنــی «بــازده مالــی پــس از

کســر مالیــات در پساندازهــا» .1نظری ههــای متعــارف پسانــداز ،ماننــد نظریههایــی
کــه توســط میلتــون فریدمــن یــا فرانکــو مودیلیانــی پیشــنهاد شــدهاند ،بهطــور واضــح
پیشبینیهــای خیلــی قــویای را ایجــاد میکننــد کــه متغیرهــای سیاســتی دیگــر
نمیتواننــد اهمیــت داشــته باشــند ،ز یــرا فاکتورهــای دیگــر کــه پسانــداز خانوادگــی
را تعییــن میکنند-ماننــد ســن ،درآمــد ،امیــد بــه زندگــی و مــوارد دیگر-توســط
دولــت کنتــرل نمیشــوند .دولــت نمیتوانــد ســن شــما را تغییــر دهــد ،امــا میتوانــد
بــازده پــس از کســر مالیــات را بــرای پساندازتــان تغییــر دهــد؛ بــرای مثــال ،بــا ایجــاد
«طرحهــای پسانــداز بازنشســتگی معــاف از مالیــات» .2هنــوز ایــن یــک مشــکل
اساســی بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار سیاســتی اســت .نظر یـ ٔـه اقتصــاد بــه مــا نمیگویــد
واکنــش پساندازکننــدگان بــه ایــن تغییــر چقــدر خواهــد بــود .درحقیقــت ،مــا حتــی
نمیتوانیــم اطمینــان حاصــل کنیــم کــه داشــتن پسانــداز معــاف از مالیــات ،مبلــغ
1. After tax financial return on savings
2. Tax-free retirement savings plans

کجرفتاری
نهایــی پولــی را کــه مــردم بــرای بازنشســتگی کنــار میگذارنــد افزایــش خواهــد داد یــا
آن را کاهــش میدهــد.
در اولیــن نــگاه ،بهنظــر میرســد کــه افزایــش بازد ههــا بــرای پسانــداز ،بــا ایجــاد
حســابهای معــاف از مالیــات بایــد پسانــداز را افزایــش دهنــد ،زیــرا امتیــازات
پساندازکــردن افزایــش یافتهانــد؛ ولــی یــک نفــر بــا کمــی تفکــر بیشــتر میتوانــد پــی
ببــرد کــه نرخهــای بــازده باال تــر بــه ایــن معنــا هســتند کــه بــرای رســیدن بــه هــدف
پسانــداز بازنشســتگی ،بــه پسانــداز کمتــری نیــاز دارد  .کســی کــه ســعی دارد
اندوختـ ٔـه مشــخصی را ذخیــره کنــد ،ا گــر نــرخ بــازده افزایــش پیــدا کنــد میتوانــد بــا

پسانــداز کمتــر بــه هدفــش برســد؛ بنابرایــن نظر یـ ٔـه اقتصــاد فقــط یــک ابــزار سیاســتی

پیشــنهاد میکنــد و آن ابــزار ،نــرخ بــازده پس از کســر مالیات اســت ،ولی مــا نمیدانیم
آیــا افزایــش آن موجــب پسانــداز بیشــتر میشــود یــا کاهــش آن .البتــه ،آزمایشهــای
تجر بــی میتوانســتند بــه مــا بگوینــد کــه تغییــرات نــرخ مالیاتــی چــه تأثیــری خواهنــد
داشــت ،امــا تــا همیــن اواخــر تهیــۀ نتایــج ســخت بــود .همانطــور کــه داگالس
برنهایــم 1اقتصــاددان دانشــگاه اســتنفورد ،بــا مــرور کامــل آثــار ادب ـیاش کــه در ســال
 ۲۰۰۲منتشــر شــدند ،بیــان کــرد« :یــک نفــر بهعنــوان اقتصــاددان بــا درنظرنگرفتــن
ســختی یادگیــری هرچیــز مفیــدی حتــی در بــارۀ پایهایتر یــن ســؤالهای تجربــی،
نمیتوانــد حجــم ز یــادی از دانــش مالیاتبنــدی و پسانــداز را مــرور کنــد».
یکــی از مشــکالتی کــه در تعییــن اثــرات تغییــر قانــون مالیــات مطــرح اســت ،ایــن
اســت کــه بــرای بهرهمنــدی از نــرخ مالیاتــی پاییــن ،ســرمایهگذاران بایــد قوانیــن دیگــر
ً
ً
را مثــا قــراردادن پــول در حســاب و یــژهای کــه احتمــاال شــامل جریمههایــی بــرای
یشــود رعایــت کننــد .حســاب ویــژه
پسگرفتــن پــول قبــل از زمــان بازنشســتگی م 
ٔ
جریمــه
میتوانــد بــه دو روش پسانــداز را آســان کنــد؛ اولیــن روش ایــن اســت کــه
پسگرفتــن پــول باعــث م 
یشــود تــا فــرد آن پــول را در نظــر نگیــرد .روش دوم ایــن
1. Douglas Bernheim

458

فردا بیشتر پسانداز کن
اســت :حســاب ذهنــی کــه بهعنــوان پسانــداز بازنشســتگی معرفــی شــده اســت
وسوسـ ٔـه کمتــری بــرای دس ـتزدن دارد تــا حســاب پسانــداز ســاده .درحقیقــت،
حهــای پسانــداز بازنشســتگی پنــاه مالیاتــی در ایاالتمتحــده،
بهدنبــال معرفــی طر 
مذا کــرات پرجوشوخروشــی در اقتصــاد صــورت گرفــت .بــه ایــن صــورت کــه آیــا
چنیــن طرحهایــی پسانــداز را افزایــش میدهنــد یــا فقــط باعــث جابهجایــی پــول از
حســابهای مشــمول مالیــات بــه حســابهای معــاف از مالیــات میشــوند؟ در
ً
همیــن فصــل ،بــه چیــزی کــه اخیــرا بهعنــوان آزمایــش نهایــی مــورد بررســی قــرار دادم،
خواهــم پرداخــت.
اقتصــاد رفتــاری پتانســیل بیشــتری در ایــن حــوزه و بســیاری از حوزههــای سیاســتی
دیگــر دارد ،ز یــرا بــه بیشــتر چیزهــا یعنــی همــۀ آن فاکتورهــای بهظاهــر نامربــوط
اهمیــت میدهــد .مــن ابتــدا در ســال  ۱۹۹۴بــا مقالــۀ کوتاهــی بــه نــام «روانشناســی
و سیاس ـتهای پسانــداز» ،1بــه ایــن موضوعــات پرداختــم  .مــن در ایــن مقالــه
ســه پیشــنهاد ارائــه دادم کــه بینــش رفتــاری را بــه خــود جلــب کــرد .دو پیشــنهاد
اول ،طــرح پسانــداز رایــج را کــه همــان حســاب بازنشســتگی شــخصی 2بــود مــورد
تهــای درآمــدی جدیتــر شــدند و همچنیــن
هــدف قــرار دادنــد (وقتــی محدودی 
طرحهــای پسانــداز بازنشســتگی ماننــد ( ۴۰۱ )Kفراگیــر شــدند ،از ارزش و اهمیــت
حهــا کاســته شــد) .زمانیکــه مــن مقال ـهام را مینوشــتم ،افــراد میتوانســتند
ایــن طر 
جهــای متأهــل  ۴۰۰۰دالر) را در ایــن حســابهای
ســاالنه بیشــتر از  ۲۰۰۰دالر (زو 
لهــا قابلکســر از مالیــات
برخــوردار از پنــاه مالیاتــی قــرار دهنــد .ازآنجا کــه ایــن پو 
بودنــد ،یــک شــخص بــا نــرخ مالیــات نهایــی  ۳۰درصــد ،بــا احتســاب  ۲۰۰۰دالر،
صورتحســاب مالیات ـیاش  ۶۰۰دالر کاهــش مییافــت.
مشــکلی کــه در رابطــه بــا طــرح حســابهای بازنشســتگی شــخصی وجــود دارد ،ایــن
اســت کــه مالیاتدهنــده بایــد ســهم مشــارکت را قبــل از ثبــت اظهارنامــۀ مالیاتــی
1. Psychology and Savings Policies
2. Individual Retirement Account
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داده باشــد .ایــن طــرح بــرای بســیاری از مالیاتدهند ههــا مسئلهســاز اســت ،بــه ایــن
دلیــل کــه آنهــا فقــط بعــد از ثبــت اظهارنامــۀ مالیاتــی و تسویهحســاب بــا دولــت،
ً
پــول نقــد بــرای ســرمایهگذاری در حســاب بازنشســتگی شــخصی دارنــد .احتمــاال
مالیاتدهندههــای آمریکایــی بعــد از ثبــت اظهارنامــۀ مالیاتــی خــود ،غــرق در پــول
نهــا ،هــر خانــواده حــدود  ۳۰۰۰دالر بازپرداخــت دریافــت
میشــوند ،ز یــرا  ۹۰درصــد آ 
میکنــد و مدتــی طــول میکشــد تــا ایــن بازپرداخــت بــه دستشــان برســد .
بنابرایــن ،اولیــن پیشــنهاد مــن ایــن بــود کــه بــه مالیاتدهنــدگان اجــازه داده شــود تــا
از بازپرداخــت مالیــات بــر درآمــد خــود بــرای پرداخــت ســهم مشــارکتی کــه اظهارنامــۀ
درحالثبــت (بــرای درآمــد ســال گذشــته)  بهحســاب میآیــد اســتفاده کننــد .
براســاس طــرح مــن ،مالیاتدهنــده بایــد قبــل از ثبــت مالیــات خــود ،یــک حســاب
بازنشســتگی شــخصی بــاز میکــرد و ســپس میتوانســت از ســازمان درآمــد داخلــی
بخواهــد تــا مقــداری از بازپرداخــت مالیــات را بــه آن حســاب واریــز و ایــن کار را در
ســالهای بعــد نیــز بــا اســتفاده از همــان حســاب تکــرار کنــد.
دومیــن پیشــنهاد مــن بــرای تقو یــت و اســتحکام پیشــنهاد اول طــرح شــد .مــن
پیشــنهاد دادم کــه دولــت فرمولــی را تنظیــم کنــد تــا مشــخص شــود چــه مبلغــی
پــول از چــک حقــوق کارمنــدان توســط وزارت خزان ـهداری بهعنــوان پیشپرداخــت
مالیــات نگهداشــته شــده اســت .ایــن فرمــول میتوانســت طــوری پیــچ داده شــود کــه
ً
گتــری در پایــان ســال دســت پیــدا
مالیاتدهنــدگان بــه بازپرداختیهــای نســبتا بزر 
ً
کننــد ،مگــر اینکــه آنهــا نــرخ کســر مالیــات از حقــوق را عمــا کاهــش میدادنــد .ایــن
ً
شــواهد نشــان میدهنــد وقتــی افــراد بــه پــول بــادآوردهای میرســند (ظاهــرا افــراد،
بازپرداختــی مالیاتــی را پــول بــادآورده در نظــر میگیرنــد) ،پسانــداز از روی ایــن پــول
ً
بــادآورده بیشــتر از پسانــداز از روی درآمــد همیشــگی اســت ،مخصوصــا اگــر ایــن
پــول بــادآورده مبلــغ ز یــادی باشــد؛ بنابرایــن ،نظــر مــن ایــن بــود کــه اگــر مــا بازپرداختــی
بیشــتری بــه افــراد میدادیــم ،در ایــن صــورت ،بــرای هدایــت آن بازپرداختیهــا بــه
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حســاب بازنشســتگی شــخصی (چــه راهــی پیــدا میکردیــم چــه پیــدا نمیکردیــم)،
پسانــداز بیشــتری ایجــاد میکردیــم .حالــت مطلــوب ایــن بــود کــه ایــن دو پیشــنهاد
بــا هــم ترکیــب شــوند .
ً
مــن حــدس زدم کــه افزایــش نــرخ کســر مالیــات از حقــوق احتمــاال اثــر جانبــی
مفیــد دیگــری نیــز دارد :تمکیــن مالیاتــی بهتــر  .منظــورم ایــن بــود کــه بیشــتر
مالیاتدهنــدگان ،مبلــغ بازپرداختــی هماننــد ســود و کســر از حقــوق را هماننــد
ز یــان در نظــر میگیرنــد و وقتــی بــا ز یــان رو ب ـهرو میشــوند ،ممکــن اســت در ثبــت
اظهارنامــۀ مالیاتــی خــود «خالقیــت» بهخــرج دهنــد .بهیــاد بیاور یــد وقتــی افــراد در
ز یــان هســتند ،ب هشــرطی تمایــل بــه ریسـکپذیری دارنــد کــه شانســی بــرای سربهســر
شــدن داشــته باشــند .مطالعــات اخیــر انجامگرفتــه از  ۴میلیــون اظهارنامــۀ مالیاتــی
در ســوئد ظــن مــرا تأییــد کردهانــد .آن نویســندگان پــی بردنــد که ا گــر مالیاتدهندگان
مجبــور شــوند بــه دولــت هزینـهای پرداخــت کننــد ،در ایــن صــورت موارد قابلکســر از
مالیــات بــرای ســایر مخــارج را بهشــدت افزایــش میدهنــد .ادعاهــای مبالــغ بســیار
کــم (کمتــر از  ۲۰۰۰۰کــرون ســوئد یــا  ۲۶۰۰دالر)  کــه توســط نویســندگان مــورد مطالعــه
یکــه مالیاتدهنــدگان حسابرســی
قــرار گرفتنــد ،اغلــب ســاختگی هســتند .زمان 
شــوند (کــه خیلــی نــادر اســت) ،ایــن ادعاهــا در بیــش از  ۹۰درصــد اوقــات پذیرفتــه
نمیشــوند .
تنــام مــردم در طرحهــای
ســومین پیشــنهاد مــن شــامل تغییــر ســاده در شــیوۀ ثب 
پسانــداز بــا مشــارکت مشــخص و پیشنهادشــده توســط کارفرماهایشــان ،ماننــد
شفــرض را تغییــر ندهیــم؟
طــرح ( ۴۰۱ )Kدر آمر یــکا بــود  .مــن پرســیدم« :چــرا پی 
براســاس قوانیــن معمــول ،بــرای ثبتنــام در ایــن طــرح کارمنــد بایــد فرمهایــی را پــر
و نــرخ پسانــداز و چگونگــی ســرمایهگذاری پــول را تعییــن میکــرد .چــرا پیوســتن
بــه ایــن طــرح را بهصــورت پیشفــرض درنیاور یــم و بــه مــردم نگوییــم اگــر شــرکت
شفــرض و ســرمایهگذاری پیشفــرض در ایــن
نکننــد ،بــا یــک نــرخ پسانــداز پی 
تنــام خواهنــد شــد؟»
طــرح ثب 
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اقتصاددانــان پیشبینــی واضحــی در بــارۀ پیشــنهاد آخــر دارنــد :تأثیــری نخواهــد
شفــرض ،یــک فاکتــور بهظاهــر
داشــت  .معرفــی گزینــۀ خاصــی بهعنــوان پی 
نامر بــوط اســت .مزایــای پیوســتن بــه طــرح ( ۴۰۱ )Kمیتوانــد رســیدن بــه مبلــغ
هنگفتــی پــول باشــد؛ د ههــا و یــا شــاید صدهــا هــزار دالر ،بهخصــوص اگــر کارفرمــا
نیــز ســهم مشــارکت خــود را کنــار آن قــرار دهــد .هیــچ انســان اقتصــادیای اجــازه
نمیدهــد زحمــت جزئــی پرکــردن تعــدادی فــرم او را از رســیدن بــه مبلــغ زیــادی
پــول نقــد دور کنــد .انجــام چنیــن کاری ماننــد ایــن اســت کــه یــک بلیــت برنــدۀ
قرعهکشــی بخر یــد و زحمــت تحو یــل آن را بــه خــود ندهیــد ،بهخاطــر اینکــه فقــط
پنــج دقیقــه وقــت شــما را در فروشــگاه خواهــد گرفــت ،امــا بــرای انســانهای عــادی،
یعنــی همــان کســانی کــه هــم پرکــردن فر مهــا میتوانــد برایشــان اضطــرابآور باشــد
و هــم انتخــاب اســتراتژیهای ســرمایهگذاری وحش ـتزا ،عضویــت در آن طــرح
بهصــورت پیشفــرض میتوانــد تأثیــر بزرگــی داشــته باشــد.
مدتهــا بعــد متوجــه شــدم مــن اولیــن نفــر نبــودم کــه بــه گزینـ ٔـه تغییــر پیشفــرض در
برنام ههــای پسانــداز بازنشســتگی فکــر کــردم .بعضــی از شــرکتها ،بهویــژه غــول
ً
غــذای آمــاده ،مکدونالــد ،نیــز آن را امتحــان کــرده بودنــد ،امــا اســمی کــه معمــوال
در آن زمــان بــرای ایــن طــرح مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت نامناســب بــود ،چراکــه
یشــد-هیجانزدهکردن مــردم
در صنعــت غذاهــای آمــاده« ،رأی منفــی» 1نامیــده م 
یشــود ،کار ســختی اســت.
در بــارۀ طرحــی کــه رأی منفــی نامیــده م 
چنــد ســال بعــد از انتشــار ایــن مقالــه ،از مــن درخواســت شــد تــا بــرای مشــتریان
طــرح بازنشســتگی فیدلیتــی ،2غــول صنــدوق مشــترک ســرمایهگذاری آمریکایــی،
ســخنرانی کنــم .البتــه ،فیدلیتــی یــک منفعــت مالــی در ایــن موضــوع داشــت .
شــرکتها در سراســر ایاالتمتحــده بهســرعت در حــال تغییــر طرحهــای قدیمــی-
1. Negative election
2. Fidelity
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کــه در آنهــا کارفرمــا همــۀ تصمیمــات را میگرفت-بهســمت طرحهــای مشــارکتی
جدیــد بودنــد .در پاســخ ،فیدلیتــی و تعــداد ز یــادی از شــرکتهای بــزرگ خدمــات
مالــی ،مســیرهای جدیــدی از کسـبوکار را بــرای ادارۀ ایــن طرحهــا بــرای کارفرمایــان
قهــای مشــترک ســرمایهگذاری آن شــرکتها
شــروع کردنــد و همچنیــن صندو 
بهعنــوان ابزارهــای ســرمایهگذاری بالقــوه بــه کارمنــدان پیشــنهاد شــدند .افزایــش
مانــدۀ حســابها بــرای کارمنــدان و فیدلیتــی خیلــی خــوب بــود.
ا گــر مــن میتوانســتم چیــزی را پیشــنهاد دهــم کــه بتوانــد پــول بیشــتری در
حســابهای پسانــداز بازنشســتگی قــرار دهــد ،نمایند ههــای صدهــا کارفرمــای
بــزرگ در آن جلســه ممکــن بــود حاضــر بــه امتحــان آن شــوند .البتــه ،مــن طــرفدار
تغییــرات یــک پیشفــرض بــه «عضو یــت اتوماتیــک» 1بــودم ،امــا مطرحکــردن یــک
چیــز جدیــد میتوانــد خــوب باشــد .
بعــد از یکســری تبــادل اندیشــه بــا شــلومو بنارتــزی کــه در آن زمــان همــکار بودیــم،
لیســتی از مهمتر یــن علتهــای رفتــاری کــه چــرا افــراد در پساندازکــردن بــرای زمــان
بازنشســتگی شکســت میخورنــد تهیــه کــردم و بعــد برنام ـهای را طراحــی کــردم کــه
توانســت هر یــک از ایــن موانــع را از میــان بــردارد .مــن اغلــب ،زمانیکــه ســعی میکنــم
یــک مداخلــۀ رفتــاری را بــرای بعضــی مشــکالت در ســر بپرورانــم ،از ایــن رویکــرد
اســتفاده میکنــم .مــن در لیســت خــودم بــه ســه عامــل رســیدم.
اولیــن مانــع ،بیحرکتــی و ســکون اســت .نظرســنجیها نشــان میدهنــد کــه بیشــتر
مــردم در طرحهــای پسانــداز بازنشســتگی ،فکــر میکننــد کــه بایــد پسانــداز
بیشــتری داشــته باشــند و بــرای رســیدن بــه آن برنامهر یــزی میکننــد؛ ولــی آنهــا
ایــن امــر را پشــت گــوش میاندازنــد و هرگــز بــه تغییــر نــرخ پساندازشــان راضــی
نمیشــوند .درحقیقــت ،بیشــتر شــرکتکنندگان در ایــن طرحهــا بهنــدرت تغییــری
در گزینههــای پساندازشــان ایجــاد میکننــد ،مگــر اینکــه شغلشــان را عــوض کننــد
1. Automatic enrollment
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و بــا فرمهــای جدیــدی رو ب ـهرو شــوند و مجبــور بــه پ رکــردن آن باشــند .غلبهکــردن بــر
بیحرکتــی مشــکلی اســت کــه عضو یــت اتوماتیــک بهطــور ســحرآمیزی آن را حــل
میکنــد .بــرای افزایــش نــرخ پسانــداز ،چنیــن برداشــتی بایــد در یــک طــرح گنجانــده
شــود .ا گــر مــا بــه هــر طریقــی بتوانیــم کاری کنیــم کــه مــردم در طــرح افزایــش نــرخ
پساندازشــان شــرکت کننــد و اجــازه بدهیــم ایــن کار بهصــورت اتوماتیــک انجــام
شــود ،آنگاه بیحرکتــی و ســکون بهجــای اینکــه در برابرمــان باشــد ،میتوانــد بــه
نفعمــان کار کنــد.
دومیــن مانــع ،ضررگر یــزی اســت .مــا میدانیــم کــه مــردم از شکسـتخوردن و ضــرر و
ز یــان متنفرنــد ،بهخصــوص اینکــه فیــش حقوقیشــان کاهــش پیــدا کنــد .براســاس
یافتههــای مطالعــۀ مــا از انصــاف ،ایــن را میدانیــم کــه در ایــن حــوزه ،ضررگریــزی
براســاس دالر اســمی ،یعنــی بــدون تعدیــل تــورم ،اندازهگیــری میشــود؛ بنابرایــن،
ا گــر میتوانســتیم راهــی پیــدا کنیــم کــه کارمنــدان هیــچ کاهشــی در فیــش حقوقــی
خــود احســاس نکننــد ،مقاومــت کمتــری در برابــر پسانــداز بیشــتر از خــود نشــان
میدادنــد.
ســومین بینــش رفتــاری مر بــوط بــه خودکنترلــی اســت  .یــک یافتــۀ کلیــدی در
پژوهشهــای انجامگرفتــه در بـ ٔ
ـاره ایــن موضــوع ،ایــن اســت کــه خودکنترلــی مــا درمورد
آینــده بیشــتر از زمــان حــال اســت ،حتــی بچههــا در آزمایشهــای مارشــمالوی
والتــر میشــل مشــکلی نخواهنــد داشــت ا گــر امــروز انتخابــی از بیــن یــک مارشــمالو
ٔ
دقیقــه بعدازظهــر
در ســاعت  ۲بعدازظهــر فــردا یــا ســه مارشــمالو در ســاعت ۲:15
فــردا داده شــود .همچنیــن ،مــا میدانیــم کــه ا گــر چنیــن پیشــنهادی را ســاعت ۲
بعدازظهــر همــان روز بــه آنهــا میدادیــم ،تعــداد کمــی از بچههــا تــا ســاعت ۲:15
دقیقــه میتوانســتند طاقــت بیاورنــد  .آنهــا تحتتأثیــر ســوگیری کنونــی قــرار
میگرفتنــد.
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طرحــی کــه مــن ســرانجام در همایــش فیدلیتــی ارائــه دادم« ،فــردا بیشــتر پسانــداز
کــن» 1نامیــده شــد .ایــن طــرح بــه افــراد پیشــنهاد م ـیداد کــه اکنــون بــرای افزایــش
نــرخ پسانــداز بعدیشــان تصمیمگیــری کننــد ،بهخصــوص زمانیکــه حقوقشــان
اضافــه میشــود  .ســپس آنهــا را بــه عضو یــت در ایــن طــرح درآوردم تــا زمانیکــه
خــود را بیــرون بکشــند یــا بــه ســقف موردنظرشــان برســند .بــا گــرهزدن افزای ـش نــرخ
پسانــداز بــا افزایــش حقــوق ،ضررگر یــزی از بیــن میرفــت .بــا درخواســت از آنهــا
بــرای تصمیمگیــری در بــارۀ آینــده ،ســوگیری کنونــی کاهــش مییافــت .هرچیــزی
کــه مــن در بــارۀ اقتصــاد رفتــاری میدانســتم ،حکایــت از ایــن داشــت کــه ایــن طــرح
موفــق خواهــد شــد .مــن از روی ســادگی ،مطمئــن بــودم یکــی از صدهــا شــرکتی کــه
در ایــن همایــش حضــور داشــتند ب ـهزودی در بــارۀ نحــوۀ امتحــان ایــن ایــدۀ عالــی
جدیــد تمــاس میگیــرد و مــن از اینکــه بــه افــرادی کــه عالقهمنــد بــه امتحــان ایــن
ایــده هســتند مشــاورههای رایــگان بدهــم خوشــحال بــودم ،بهشــرطی کــه اجــازه
میدادنــد مــن و بنارتــزی اتفاقــات را ارزیابــی کنیــم .
وای خدایــا! مــن اشــتباه میکــردم .یــک شــرکت هــم تمــاس نگرفــت و عضویــت
اتوماتیــک حتــی بــا نــام تکمیل ـیاش کار بهتــری انجــام نــداد.
ُ
چیــزی کــه انتخــاب عضو یــت اتوماتیــک را کنــد کــرد ،ایــن بــود کــه شــرکتها از
قانونیبــودن آن مطمئــن نبودنــد .اینجــا یــک وکیــل و کارشــناس حقــوق بازنشســتگی
بــه نــام مــارک ایــوری 2بــرای کمککــردن حاضــر شــد .ایــوری ،در آن زمــان مســئول
سیاســت حقــوق بازنشســتگی در وزارت خزان ـهداری بــود کــه وزارت خزان ـهداری و
ســازمان درآمــد داخلــی را بــه صــدور یکســری قوانیــن و بیانیههــا راهنمایــی کــرد تــا
اســتفاده از عضو یــت اتوماتیــک در طــرح ( ۴۰۱ )Kو ســایر طرحهــای بازنشســتگی را
ً
ها
تعر یــف ،تأییــد و تبلیــغ کننــد؛ بنابرایــن ،مــارک ایــوری واقعــا راه را بــرای شــرکت 
1. Save More Tomorrow
2. Mark Iwry

465

کجرفتاری
بهمنظــور امتحــان ایــدۀ جدیــد همــوار کــرد ،نهتنهــا بــا دادن نــام بهتــر ،بلکــه بــا زدن
مهــر تأییــد قانونــی بــه آن (او ایــن کار را ب هطــور مســتقل انجــام داد ،هرچنــد مــا بعدهــا
بــا هــم آشــنا شــدیم و بــر روی ســایر ابتــکارات بــا هــم کار کردیــم) .
بااینحــال ،تشــویقکردن بــرای پذیرفتــن ایــن ایــده بــدون دلیــل و برهــان کار ســختی
اســت .ایــن مشــکل توســط همــکارم در شــیکاگو بــه نــام بریجیــت مادریــن 1کــه
اکنــون در دانشـ ٔ
ـکده دولتــی کنــدی 2در دانشــگاه هــاروارد تدر یــس میکنــد حــل شــد .
یــک روز بریجیــت بــه دفتــر کارم آمــد تــا بعضــی نتایــج جالــب بهدس ـتآمده را بــه
مــن نشــان دهــد؛ ایــن نتایــج باورنکردنــی بودنــد و حتــی خــود او قــادر بــه بــاور آنهــا
نبــود ،بــا اینکــه خــودش اعــداد را پــردازش کــرده بــود .شــرکتی کــه عضویــت اتوماتیــک
را امتحــان کــرده بــود از بریجیــت خواســت تــا دادههــا را آنالیــز کنــد .او بــا کارمنــدی
از همیــن شــرکت بــه نــام دنیــز شــیا 3شــروع بــه کار کــرد تــا ببینــد عضویــت اتوماتیــک
مؤثــر بــوده اســت یــا خیــر .نتایــج حیرتانگیــز بودنــد ،حداقــل بــرای بریجیــت کــه
بهعنــوان یــک اقتصــاددان ب هصــورت قدیمــی آمــوزش دیــده بــود .او میدانســت کــه
گزینـ ٔـه پیشفــرض یــک فاکتــور بهظاهــر نامر بــوط اســت و درنتیجــه نبایــد اهمیــت
داشــته باشــد ،امــا او قــادر بــه دیــدن اهمیــت آن بــود.
ایــن شــرکت ،عضو یــت اتوماتیــک را در ژوئــن ســال  ۱۹۹۹انتخــاب کــرده بــود؛ یعنــی
حــدود یــک ســال بعــد از اینکــه عضو یــت اتوماتیــک تأییــد رســمی خــود را از ســوی
دولــت دریافــت کنــد .بریجیــت در ســال ۱۹۹۸رفتــار کارمنــدان واجدالشــرایط ایــن
طــرح را ،یعنــی کســانی کــه یــک ســال قبــل از تغییــر حضــور داشــتند بــا کســانی کــه
یــک ســال بعــد از تغییــر آنجــا بودنــد ،بــا هــم مقایســه کــرد  .ســرانجام نادانتریــن
کارمنــدان نیــز متوجــه شــدند کــه پیوســتن بــه طــرح بازنشســتگی ایــدۀ خوبــی اســت،
ً
مخصوصــا در طرحــی ماننــد ایــن طــرح کــه کارفرمــا نیــز مشــارکت میکنــد.
1. Brigitte Madrian
2. Kennedy School of Government at Harvard
3. Dennis Shea
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ً
عضو یــت اتوماتیــک غالبــا بــر ســرعت افــرادی کــه بــه ایــن طــرح ملحــق میشــوند
تأثیــر میگــذارد .قبــل از عضو یــت اتوماتیــک ،تنهــا  ۴۹درصــد از کارمنــدان در طــول
اولیــن ســال واجدالشــرایطی خــود بــه ایــن طــرح ملحــق شــدند کــه بعــد از عضویــت
اتوماتیــک ،ایــن میــزان بــه  ۸۶درصــد افزایــش پیــدا کــرد! و تنهــا  ۱۴درصــد شــرکت
ً
نکردنــد .ایــن یــک تغییــر چشــمگیر در رفتــار بــود کــه ظاهــرا توســط فاکتــور بهظاهــر
نامر بــوط ایجــاد شــد.
نطــور کــه شایســته بــود «قــدرت پیشــنهاد»
مادر یــن و شــیا نتیجــۀ ایــن بررســی را هما 
ٔ
نامیدنــد و بررس ـیهای آنــان نشــان داد کــه قــدرت گزینــه پیشفــرض میتوانــد

1

جنبـ ٔـه منفــی نیــز داشــته باشــد .هــر شــرکتی کــه عضو یــت اتوماتیــک را قبــول میکنــد
مجبــور اســت نــرخ پسانــداز پیشفــرض و ســبد ســرمایهگذاری پیشفــرض

را انتخــاب کنــد  .شــرکتی کــه بــا مادر یــن و شــیا کار میکــرد ،نــرخ پسانــداز
س ـهدرصد را بهعنــوان پیشفــرض انتخــاب کــرده بــود کــه ایــن پــول وارد صنــدوق
بــازار پولــی میشــد؛ گزین ـهای بــا ریســک پاییــن و همچنیــن بــا نــرخ بــازده خیلــی
ُ
پاییــن کــه بــه معنــای ســرعت کنــد اندوختــن پساندازهاســت .دولــت روی هــر دو
انتخــاب تأثیــر داشــت .ایــن شــرکت در بــارۀ انتخــاب حســاب بــازار پــول بهعنــوان
ســرمایهگذاری پیشفــرض هیــچ اختیــاری نداشــت ،چــون در آن زمــان ،ایــن تنهــا
گزینــۀ موردتأییــد وزارت کار آمر یــکا بــرای چنیــن اســتفادهای بــود .از آنموقــع بهبعــد،
نهــای ســرمایهگذاری پیشفــرض
وزارت کار چیــزی را تصو یــب کــرد کــه «جایگزی 
واجدالشــرایط» نامیــده شــد و اکنــون بیشــتر طرحهــا صندوقــی را انتخــاب میکننــد
کــه ســهام و اوراق قرضــه را قاتــی میکنــد و بهتدر یــج همانطــور کــه کارمنــد بــه زمــان
بازنشســتگی نزدیــک م 
یشــود ،درصــدی از ســهام را کاهــش میدهــد.
شفــرض توســط دولــت اعمــال شــد
انتخــاب ســطح سـهدرصدی ســرمایهگذاری پی 
کــه هدفــی ازپیشتعیینشــده نبــود .در قوانیــن رســمی ماننــد قوانینــی کــه مــارک
1. The Power of Suggestion
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ً
ایــوری ب ـهراه انداخــت ،معمــوال واقعیتهــای مشــخصی منظــور میشــوند و در
قوانیــن ژوئــن ســال  ۱۹۹۸از چنیــن شــیوۀ بیانــی اســتفاده شــد« :فــرض کنیــد شــرکتی
بهصــورت اتوماتیــک در یــک طــرح پسانــداز بازنشســتگی و بــا نــرخ پسانــداز
س ـهدرصد ثبتنــام میکنــد ».حتــی از آن بهبعــد ،بیشــتر شــرکتهایی کــه از
عضو یــت اتوماتیــک اســتفاده میکننــد ،مــردم را بــه آن نــرخ میکشــانند کــه میتــوان
شفــرض» غیرعمــد نامیــد.
آن را «گزینــۀ پی 
شفــرض (یعنــی گزینــۀ ســرمایهگذاری بــازار
بهــای پی 
چکــدام از ایــن انتخا 
هی 
پولــی و گزینــۀ نــرخ س ـهدرصدی پسانــداز) بهعنــوان پیشــنهاد یــا توصیــه توســط
کارفرمــا تعییــن نشــده بودنــد .درعــوض ،ایــن گزین ههــا بــرای بــه حداقــل رســاندن
ریســک شــرکت انتخــاب شــدند ،ولــی بهنظــر میرســید کارمنــدان بــه گزینههــای
پیشفــرض بهعنــوان پیشــنهاد نــگاه میکردنــد .ســرانجام بیشــتر آنهــا بــه گزینــۀ
پسانــداز س ـهدرصدی و ســرمایهگذاری در صنــدوق بــازار پولــی رســیدند .
بــا مقایسـ ٔـه انتخابهــای افــرادی کــه قبــل از عضو یــت اتوماتیــک بــه ایــن برنامــه
ً
ملحــق شــدند بــا افــرادی کــه بعــدا بــه ایــن برنامــه پیوســتند ،مادر یــن و شــیا توانســتند
نشــان دهنــد کــه بعضــی از کارمنــدان ا گــر بــه حــال خودشــان رهــا میشــدند نــرخ
ً
پسانــداز باال تــری را انتخــاب میکردنــد؛ بهخصــوص اینکــه قبــا کارمنــدان زیــادی
نــرخ پسانــداز ش ـشدرصدی را انتخــاب کــرده بودنــد (نرخــی کــه در آن کارفرمــا
مشــارکت را متوقــف میکــرد) .بعــد از پیدایــش عضو یــت اتوماتیــک ،افــراد کمتــری
نــرخ پسانــداز شــش درصــد و بیشــتر آنهــا نــرخ پسانــداز ســه درصــد را انتخــاب
کردنــد .ایــن جنبــۀ منفــی عضو یــت اتوماتیــک اســت و دلیــل خو بــی بــرای ایــن اســت
کــه چــرا هــر شــرکتی کــه عضو یــت اتوماتیــک را انتخــاب میکنــد ،بایــد طــرح «فــردا
بیشــتر پسانــداز کــن» را ب ـهکار بگیــرد.
یهــا را در بــارۀ عضو یــت اتوماتیــک بــاال بــرد ،امــا هنــوز هیــچ
مقالــۀ بریجیــت آ گاه 
متقاض ـیای بــرای طــرح «فــردا بیشــتر پسانــداز کــن» وجــود نداشــت تــا اینکــه
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ناگهــان شــلومو بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت برایــان تاربا کــس 1کــه مشــاور حقــوق
تهــای یکــی از مــا را در بــارۀ فــردا بیشــتر پسانــداز کــن شــنیده و
مالــی بــود ،صحب 
اجــرا کــرده اســت .مــا بــا برایــان در بــارۀ اجــرای ایــن طــرح گفتوگــو کــرده بودیــم ،البتــه
چنــد ســال پیــش و مــن همــۀ آن صحبتهــا را فرامــوش کــرده بــودم .برایــان بــا شــلومو
تمــاس گرفتــه و گفتــه بــود اکنــون دادههایــی در اختیــار دارد و مایــل اســت آنهــا را
بــا مــا در میــان بگــذارد .چــه عالــی! اون مشــروب رو بازکــن! ســرانجام یــک مطالعــۀ
مــوردی بــرای تحلیــل بهدســت آوردیــم.
شــرکتی کــه تاربا کــس بــا آن کار میکــرد بــا مســئلهای رو بـهرو شــده بــود .در طرحهــای
بازنشســتگی ،ا گــر کارمنــدان دارای حقــوق پایینتــر بــه ایــن طــرح ملحــق نشــوند،
یــک شــرکت میتوانــد از قوانیــن تمکیــن وزارت کار خــارج و مزایــای ســهم پرداختــی
شــرکت بــه کارمنــدان دارای حقــوق بــاال محــدود شــود  .ا گــر آن اتفــاق بیفتــد،
بیشــترین مبلغــی کــه هــر شــخص میتوانــد ســهیم شــود کاهــش پیــدا میکنــد .
شــرکت مراجعهکننــده بــه تاربا کــس از ترغیــب کارمنــدان حقوقپاییــن بهســمت
پسانــداز بیشــتر ناامیــد شــد؛ بنابرایــن هر یــک از کارمنــدان ،یکبهیــک جلســۀ
برنامهر یــزی مالــی بــا او داشــتند .لپتــاپ برایــان نرمافــزاری داشــت کــه میتوانســت
محاســبه کنــد یــک کارمنــد چــه مبلغــی بایــد پسانــداز کنــد و مــن فکــر میکنــم ایــن
شــرکت امیــدوار بــود کــه او در اینبــاره بــا آنهــا صحبــت کنــد ،امــا آنهــا فقــط بــه
صحبــت نیــاز نداشــتند ،آنهــا نیازمنــد یــک طــرح بودنــد.
کارمنــدان ایــن شــرکت در آنموقــع ،خیلــی پسانــداز نمیکردنــد و اندوختــۀ زیــادی
بــرای بازنشســتگی نداشــتند .وقتــی برایــان برنام ـهاش را بــرای محاســبۀ نــرخ بهینــۀ
پسانــداز (نرخــی کــه یــک انســان اقتصــادی انتخــاب میکنــد) ارائــه داد ،آن برنامــه
اغلــب بیشــترین نــرخ مجــاز ایــن شــرکت (یعنــی  ۱۵درصــد) را پیشــنهاد میکــرد .
نهــا خیلــی پاییــن بــود ،افزایــش میــزان پسانــداز بــه معنــای کاهــش
حقــوق بیشــتر آ 
1. Brian Tarbox
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میــزان حقوقــی بــود کــه بــه خانــه میبردنــد کــه ایــن امــر امکانپذیــر نبــود .
بنارتــزی و تاربا کــس اســتراتژی متعادلتــری را طراحــی کردنــد  .بهجــای ســطح
پسانــداز توصیهشــده برطبــق ایــن برنامــه ،برایــان پیشــنهاد داد کــه کارمنــدان نــرخ
پساندازشــان را تــا  ۵درصــد افزایــش دهنــد .ا گــر آنهــا تمایلــی بــه ایــن توصیــه نشــان
نمیدادنــد ،نســخۀ «فــردا بیشــتر پسانــداز کــن» بــه آنهــا پیشــنهاد میشــد.
طــرح پشــتیبان کــه مــا بــه تاربا کــس داده بودیــم ،بــرای او و (همــکاران) خــوب بــود .
ً
تقریبــا س ـهچهارم از کارمنــدان ،توصیــۀ او را مبنیبــر افزایــش پنجدرصــدی نــرخ
پساندازشــان نپذیرفتنــد .باتوجهبــه نارضایتــی فــراوان پساندازکننــدگان ،برایــان
پیشــنهاد داد کــه بــا افزایــش سـهدرصدی نــرخ پساندازشــان در زمــان افزایــش حقــوق
بعــدی موافقــت کننــد و تــا چهــار بــار افزایــش حقــوق ســالیانه ،ایــن کار را ادامــه
دهنــد و بعــدازآن ،ایــن افزایــش متوقــف میشــود .در کمــال تعجــب ۷۸ ،درصــد از
نهــا افــرادی بودنــد کــه آنموقــع
کارمنــدان ایــن پیشــنهاد را قبــول کردنــد .بعضــی از آ 
در ایــن طــرح شــرکت نکردنــد ،امــا فکــر کردنــد فرصــت خو بــی بــرای پساندازکــردن
اســت.
بعــد از ســه ســالونیم و چهــار مرتبــه افزایــش حقــوق ،کارمندانــی کــه در طــرح «فــردا
ً
بیشــتر پسانــداز کــن» حضــور داشــتند ،نــرخ پسانــداز خــود را تقریبــا چهاربرابــر کــرده
بودنــد؛ یعنــی از عــدد ناچیــز  ۵/۳درصــد بــه  ۶/۱۳درصــد .در ایــن میــان ،آنهایــی
کــه توصیــۀ برایــان را مبنیبــر افزایــش پنجدرصــدی پذیرفتــه بودنــد ،نــرخ پساندازشــان
را در ســال اول بــه آن مبلــغ رســاندند ،ولــی بــه دلیــل تنبلــی و بیحرکتــی در همــان
ســطح ماندنــد .برایــان بعدهــا بــه مــا گفــت کــه بعــد از ایــن واقعیــت او بــه ایــن نکتــه
پــی بــرد کــه از همــان ابتــدا بایــد گزینــۀ «فــردا بیشــتر پسانــداز کــن» را بــه همــگان
یکــرد (جــدول شــماره  5را ببینیــد).
پیشــنهاد م 
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جدول شماره  .5آیا آنها بیشتر پسانداز میکنند؟
نرخ پسانداز
افرادی که...

مبلغ پسانداز اولیه بعد از اولین افزایش بعد از دومین افزایش بعد از سومین
افزایش حقوق
حقوق
حقوق

بعد از چهارمین
افزایش حقوق

توصیۀ مالی را
نپذیرفتند

6.6

6.5

6.8

6.6

6.2

نرخ پسانداز
توصیهشدۀ مشاور را
انتخاب کردند

4.4

9.1

8.9

8.7

8/8

به طرح فردا بیشتر
پسانداز کن پیوستند

3.5

6.5

9.4

11.6

13.9

طرح فردا بیشتر پسانداز

6.1

6.3

6.2

6.1

5.9

کن را نپذیرفتند

باتوج هبــه ایــن نتایــج ،مــا ســعی کردیــم ســایر شــرکتها را ترغیــب کنیــم کــه ایــن
ایــده را امتحــان کننــد  .مــن و شــلومو بــه هــر طریقــی کــه میتوانســتیم پیشــنهاد
کمــک دادیــم ،بهشــرطی کــه شــرکتها موافقــت میکردنــد داد ههــا را بــرای آنالیــز
بــه مــا بدهنــد .ایــن شــرایط ،چنــد مــورد عملــی دیگــر را بــرای مطالعهکــردن بههمــراه
ً
داشــت .درس مهمــی کــه مــا یــاد گرفتیــم ایــن بــود کــه نــرخ مشــارکت شــدیدا بســتگی
بــه ســهولت یادگیــری کارمنــدان و بهکارگیــری آن داشــت .شــیوۀ کار برایــان در ایــن
رابطــه ایدئــال بــود .او بــه هر یــک از کارمندهــا وضعیــت پسانــدازش را نشــان مـیداد،
ســپس طــرح آســانی بــرای شــروع مســیر بهتــر پیشــنهاد میکــرد و مهمتــر اینکــه کمکش
میکــرد تــا فر مهــای الزم را پــر کنــد .متأســفانه ایــن مــورد عملــی کــه بهصــورت دســتی
اســت ،هزینــۀ ز یــادی دارد .بعضــی شــرکتها ســمینارهای آموزشــی گروهــی را کــه
میتواننــد مفیــد باشــند ،امتحــان کردهانــد کــه تأثیــر ایــن ســمینارها محــدود اســت،
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مگــر اینکــه بــا شــانس ثبتنــام در محــل همــراه باشــند .ایجــاد گزینــه در محلهایــی
یشــود ،بــرای تعویقانــدازان
از پایــگاه اینترنتــی مجــری طــرح کــه ســخت پیــدا م 
تنبــل (اکثــر مــا) جــذاب نیســت .را هحــل عملــی بــرای ایــن مشــکل ایجــاد برنامـهای
شفــرض (البتــه ،بههمــراه
ماننــد «فــردا بیشــتر پسانــداز کــن» بهعنــوان گزینــۀ پی 
گزینــۀ انصــراف) اســت .ب هطــور قطــع ،هــر شــرکتی کــه هنــوز از نــرخ پیشفــرض
پسانــداز س ـهدرصدی اســتفاده میکنــد ،ا گــر ســقف پسانــداز کارمنــدان را بــرای
داشــتن درآمــد آبرومندانــه بــرای دوران بازنشســتگی بــاال نبــرد ،خــود را مدیــون آنهــا
میکنــد .مــن میگفتــم پسانــداز دهدرصــدی درآمــد بــرای کســانی کــه منبــع دارایــی
دیگــری ندارنــد ،حداقــل میــزان پسانــداز اســت و پسانــداز پانزدهدرصــدی بهتــر
هــم م 
یشــد .
هــم عضو یــت اتوماتیــک و هــم فــردا بیشــتر پسانــداز کــن ،درحالحاضــر در حــال
گســترش هســتند .بســیاری از شــرکتها نســخۀ ســادهتری از «فــردا بیشــتر پسانــداز
کــن» را بــا نــام «افزایــش اتوماتیــک» برگزیدهانــد کــه در ایــن نســخه افزایــش پسانــداز
ربطــی بــه افزایــش حقــوق نــدارد  .ازقرارمعلــوم ،بســیاری از ســازمانها توانایــی
پرداخــت پــول (یــا تمایــل) انجــام یــک برنامــۀ کامپیوتــری را بهمنظــور ترکیــب ایــن دو
ً
بــا هــم ندارنــد (خوشــبختانه ،ظاهــرا بهعنــوان ویژگــی اصلــی ایــن برنامــه نیســت) .
طبــق نظرســنجی شــرکت آون هیو یــت 1کــه بــر بزرگتر یــن کارفرماهــا تمرکــز میکنــد،
تــا ســال  ۵۶ ،۲۰۱۱درصــد از کارفرماهــا از عضو یــت اتوماتیــک اســتفاده میکردنــد و
 ۵۱درصــد افزایــش اتوماتیــک یــا «فــردا بیشــتر پسانــداز کــن» را پیشــنهاد میکردنــد .
تعــداد بــاالی شــرکتکنندهها تــا حــدودی نتیجــۀ قانونــی اســت کــه در ســال ۲۰۰۶
تصو یــب شــد و قانــون حمایــت از حقــوق بازنشســتگی نــام گرفــت کــه ّ
مشــوق
کوچکــی بــرای انتخــاب ایــن ویژگیهــا بــرای شــرکتها بــود.
1. Aon Hewitt
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در مقالــۀ اخیــری کــه در «مجلــۀ علــم» منتشــر شــد ،مــن و شــلومو بــرآورد کردیــم کــه
تــا ســال  ۲۰۱۱حــدود  4/1میلیــون نفــر در ایاالتمتحــده در حــال اســتفاده از یــک
نهــا درمجمــوع بیــش از 7/6
نــوع طــرح افزایــش اتوماتیــک باشــند و تــا ســال  ۲۰۱۳آ 
ً
میلیــارد دالر پسانــداز کننــد .بریتانیــا اخیــرا طــرح ملــی پسانــداز شــخصی را بــا
بهکارگیــری از افزایــش اتوماتیــک بــه راه انداختــه اســت و تاکنــون حــدود  ۱۲درصــد از
کارمندانــی کــه پیــرو عضو یــت اتوماتیــک بودنــد انصــراف دادهانــد .در آنجــا صحبــت
از اضاف هکــردن افزایــش اتوماتیــک در آینــده اســت .چنیــن برنامههایــی در اســترالیا و
نیوزلنــد نیــز وجــود دارنــد.
یشــد و مــا قــادر بــه پاس ـخگویی بــه آن نبودیــم،
ســؤالی کــه اغلــب از مــا پرســیده م 
ً
ایــن بــود کــه آیــا ایــن نــوع پسانــداز اتوماتیــک واقعــا ثــروت خالــص خانــواده را
افزایــش میدهــد؟ برخــی اینگونــه اســتدال ل میکننــد کــه شــرکتکنندگان پــس از
تنــام ،پساندازشــان را در جاهــای دیگــر کاهــش میدهنــد یــا بدهــی بیشــتری
ثب 
ب هبــار میآورنــد .هیــچ مجموع ـهای از داد ههــای آمریکایــی کــه اطالعــات مناســب
در بــارۀ ثــروت خانــواده داشــته و پاسـخگوی ایــن ســؤال باشــد وجــود نــدارد ،امــا تیمــی
از اقتصاددانــان آمریکایــی و دانمارکــی بــه رهبــری راج ِچتــی ،1ســتارۀ درخشــان

اقتصــاد ،از دادههــای دانمــارک اســتفاده کردهانــد تــا بــه ایــن ســؤال و همینطــور
بــه ایــن ســؤال عامتــر کــه آیــا جنبــۀ معــاف از مالیــات طرحهــای بازنشســتگی در
افزایــش پسانــداز مؤثرنــد یــا خیــر ،پاســخ قطعــی بدهنــد .آنهــا توانســتند آن کار را
انجــام دهنــد ،ز یــرا دانمارکیهــا هــم اســناد ثــروت و هــم درآمــد را بهدقــت نگـهداری
میکننــد .
ٔ
ٔ
در اینجــا دو نتیجــه اساســی از مطالعــه دانمــارک بهدســت میآیــد؛ اولیــن نتیجــه
ایــن اســت کــه بخــش اصلــی پسانــداز ایجادشــده توســط طرحهــای پسانــداز
اتوماتیــک« ،جدیــد» اســت .وقتــی فــردی بــه شــرکتی بــا طــرح پسانــداز بازنشســتگی
1. Raj Chetty
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بزرگتــری م ـیرود ،بهطــور اتوماتیــک از طر یــق آن طــرح شــروع بــه پسانــداز بیشــتر
میکنــد ،اینجــا نــه یــک کاهــش قابلتشــخیص در پسانــداز دیــده میشــود و نــه
افزایــش در بدهــی بهچشــم میآیــد .در دنیــای انســانهای اقتصــادی ایــن نتیجــه
جالبتوجــه اســت بــه ایــن دلیــل کــه انســانهای اقتصــادی پــول را قابلتعویــض
قلمــداد میکننــد و همیــن حــاال مبلــغ مناســبی پسانــداز دارنــد؛ بنابرایــن اگــر
کارمنــدی مجبــور شــود در جایــی بیشــتر پسانــداز کنــد ،او در جایــی دیگــر کمتــر
پسانــداز میکنــد و یــا بیشــتر قــرض میکنــد .نتیجــۀ دوم ،ســهم نســبی دو فاکتــوری
حهــا ترکیــب شــدند مقایســه میکنــد :ویژگیهــای اتوماتیــک
را کــه در ایــن طر 
آن طرحهــا و تخفیــف مالیاتــی بــا پسانــداز در حســاب معــاف از مالیــات .در
تخصیــص منبــع پسانــداز جدیــد کــه از طر یــق ایــن برنامههــا بهدســت میآیــد،
ایــن نویســندگان فقــط یــک درصــد از افزایــش پسانــداز را بــه تخفیــف مالیاتــی
نســبت میدهنــد و  ۹۹درصــد دیگــر مر بــوط بــه ویژگیهــای اتوماتیــک اســت .آنهــا
اینگونــه نتیجهگیــری میکننــد« :درمجمــوع ،یافت ههــای مطالعــۀ مــا ایــن موضــوع را
کــه آیــا یارانههــای مالیاتــی مؤثرتر یــن سیاســت بــرای افزایــش پسانــداز بازنشســتگی
یبــرد  .سیاس ـتهای عضو یــت خــودکار یــا گزینههــای
هســتند ،ز یــر ســؤال م 
پیشفــرض کــه افــراد را بــه پسانــداز بیشــتر ترغیــب میکننــد ،توانســتند تأثیــر
بیشــتری در پسانــداز ملــی بــا هزینــۀ کمتــر داشــته باشــند».
در ســال  ،۲۰۰۴چنــد ســال بعــد از اینکــه برایــان تاربا کــس اولیــن آزمایــش خــود را اجــرا
کــرد ،مــن و شــلومو مقالـهای در بـ ٔ
ـاره ایــن یافت ههــا نوشــتیم .مــن اولینبــار ایــن تحقیــق
را در دانشــگاه شــیکاگو ارائــه دادم؛ در همایشــی بــرای بزرگداشــت اســتاد راهنمایــم،
ً
شــروین روســن ،کــه اخیــرا ب هطــور ناگهانــی در ۶ ۲ســالگی درگذشــت.
کســی کــه در بحــث و مناظــرۀ مقالــۀ مــا شــرکت داشــت ،کاســی مولیــگان ،1یکــی از
چنــد اقتصــاددان سرســخت باقیمانــده در دانشــکدۀ اقتصــاد دانشــگاه شــیکاگو
بــود.
1. Casey Mulligan
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فردا بیشتر پسانداز کن
یافت ههــای مقالــۀ مــا در برابــر بســیاری از باورهــای مولیــگان ایســتادگی میکننــد .
مــا توانســتیم بهســادگی بــا اســتفاده از ویژگیهــای بهظاهــر نامر بــوط برنامهریــزی
طرحهــا ،مــردم را بــه پسانــداز بیشــتر ترغیــب کنیــم  .یــک انســان اقتصــادی در
تنــام نمیکنــد ،ز یــرا او پیــش از ایــن مبلــغ
طــرح «فــردا بیشــتر پسانــداز کــن» ثب 
مناســبی پسانــداز میکــرده اســت و ا گــر در ایــن طــرح ثبتنــام کنــد ،تأثیــری بــر
نــرخ پسانــدازش نمیگــذارد ،بــه ایــن دلیــل کــه او در جاهــای دیگــر تعدیلهایــی
ً
انجــام میدهــد تــا خــود را بــه میــزان مطلــوب پسانــدازی کــه قبــا تعییــن کــرده
ً
اســت برســاند  .مولیــگان بــا بیمیلــی پذیرفــت کــه مــا ظاهــرا توانســتهایم ایــن
جادوجنبــل را اجــرا کنیــم ،امــا نگــران شــرارت مــا بــود .او فکــر میکــرد شــاید مــا در
مبلــغ ز یــاد پسانــداز بــه مــردم حقــه زدهایــم .البتــه ،مــن بــا خــودم فکــر میکــردم اگــر
مــردم بهانــدازۀ طــرفداران انتخــاب عقالنــی ماننــد مولیــگان باهــوش باشــند،
بهآســانی فر یــب نمیخورنــد ،ولــی ایــن ناگفتههــا را رهــا کــردم و درعــوض ،قبــول
کــردم کــه میتوانســتیم مــردم را تشــویق کنیــم تــا بیشــتر از مقــدار مطلوبــی کــه
یــک انســان اقتصــادی انتخــاب میکنــد پسانــداز کننــد ،هرچنــد چنیــن چیــزی
بــا درنظرگرفتــن نــرخ پاییــن پسانــداز شــخصی در ایاالتمتحــده بعیــد بهنظــر
میرســید .بااینوجــود ،محــض احتیــاط ،مــا یــک نــرخ پسانــداز حداکثــری ایجــاد
یشــد .
کردیــم کــه بعــد از آن نــرخ ،افزای ـش پسانــداز متوقــف م 
عالوهبرایــن ،ا گــر خانــوادهای بــه هــدف پسانــداز مطلــوب خــود توجهــی نکنــد،
بهتــر اســت از اندوختــۀ پسانــداز بازنشســتگی خو یــش فراتــر بــرود تــا اینکــه مقــدار
کمــی پسانــداز کنــد .مــن شــرایطی را ایجــاد نمیکنــم کــه مــردم چطــور بایــد میــزان
یشــک افــراد خســیس و
مصرفشــان را در طــول زندگــی خــود تقســیم کننــد و ب 
تبــار زندگــی کردهانــد .درعــوض،
ناخنخشــک ز یــادی هســتند کــه فقیرانــه و حقار 
مــن نگــران ســختی پیشبینــی نــرخ بــازده پسانــداز و ســهولت ایجــاد تعــادل در
زندگــی هســتم  .شــخص بــاالی شــصت ســال کــه خــودش را غــرق در پسانــداز
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کجرفتاری
نهــای ز یــادی دارد؛ از بازنشســتگی پیشازموعــد گرفتــه تــا
مــازاد میکنــد جبرا 
مســافرتهای بســیار ز یــاد و نازکــردن نو ههــا ،امــا کســی کــه در شصتســالگی
پــی میبــرد بهانـ ٔ
ـدازه کافــی پسانــداز نکــرده اســت زمــان خیلــی کمــی بــرای جبــران
مافــات دارد و ممکــن اســت حــس کنــد کــه الزم اســت بازنشســتگیاش بــرای مدتــی
بهتعو یــق بیفتــد.
کاســی مولیــگان بحــث خــود را بــا ایــن ســؤال بهپایــان بــرد« :خــب ،اینگونــه بهنظــر
میرســد کــه شــما میتوانیــد مــردم را بــه پسانــداز بیشــتر وادار کنیــد ،امــا آیــا ایــن
پدرمآبــی نیســت؟»
در دانشــگاه شــیکاگو ،شــما میتوانیــد شــخصی را مارکسیســت ،آنارشیســت
یــا حتــی طــرفدار گر ی ـن بــی پکــرز( 1رقیــب اصلــی شــیکاگو بیــرز 2در لیــگ ملــی
فوتبــال) بنامیــد ،ولــی همــکار خــود را پدرمــآب نامیــدن ،بیرحمانهتریــن اتهــام
ً
ً
اســت .ایــن اتهــام واقعــا مــرا گیــج کــرد  .مــا معمــوال فکــر میکردیــم کــه پدرمآبــی
نطــور کــه مــردم ملــزم بــه همــکاری بــا تأمیــن اجتماعــی
مســتلزم اجبــار اســت؛ هما 
یشــوند ،امــا «فــردا بیشــتر پسانــداز
هســتند یــا از خر یــد الــکل و مــواد مخــدر منــع م 
کــن» یــک برنامــۀ اختیــاری اســت .مــن خیلــی صحبــت کــردم و گفتــم اگــر ایــن کار
نطــور کــه تــاش میکــردم
پدرمآبــی اســت ،بایــد نــوع دیگــری از پدرمآبــی باشــد .هما 
کلمــۀ مناســبی انتخــاب کنــم ،ایــن از دهانــم پر یــد« :شــاید بایــد اســمش را بگذاریــم،
نمیدانــم ،پدرمآبــی لیبرالــی!»

مــن ایــن اصطــاح را در ذهــن خــود نگهداشــتم تــا دفعـ ٔـه بعــد کــه کاس سانســتین را
دیــدم در ایــن مــورد بــا او صحبــت کنــم .

1. Green Bay Packers
2. Chicago Bears
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ف ــصل سیودوم

حضور در بین عموم مردم
دفعـ ٔـه بعــد کــه کاس را دیــدم ،در بـ ٔ
ـاره اصطــاح جدیــدم بــه او گفتــم؛ یعنــی «پدرمآبــی
لیبرالــی» 1.ایــن عبــارت خیلــی جالــب نبــود ،امــا او مجبــور بــه پذیــرش آن بــود ،زیــرا
مؤثرتــر از اصطــاح او یعنــی «ضد-ضد-پدرمآبــی» بــود و باعــث شــد توجــه او جلــب
شود.
در آن زمــان ،مفهــوم پدرمآبــی در ذهــن اقتصاددانــان رفتــاری ،بســیار گســترده بــود .
ُ
ُ
کالیــن کامــرر ،جــورج ل ِوناشــتاین و متیــو رابیــن بــا تــد اداناهــو و اســتاد حقــوق ،ســام
ایســاکاروف 2در مقال ـهای بــا همیــن ایــده و بــا عنوانــی بــه همــان انــدازه نفرتانگیــز
بــه نــام «پدرمآبــی نامتقــارن» 3بــا هــم کار کــرده بودنــد .آنهــا منظورشــان را اینگونــه
بیــان کردنــد« :قوانیــن پدرمآبــی بهشــرطی متقــارن اســت کــه منفعتهــای زیــادی
بــرای آنهایــی کــه اشــتباه میکننــد داشــته باشــد و درصورتیکــه بــه انســانهای
ُ
ً
کامــا عقالنــی یــا آســیبی نرســاند یــا آســیب کمــی برســاند ».رابیــن و اداناهــو پیشتــر
عبــارت «پدرمآبــی هوشــیار» را ابــداع کــرده بودنــد و ســپس جاهطلبیشــان را بــه
«پدرمآبــی مطلــوب» افزایــش دادنــد .همــۀ مــا ســعی کردیــم تــا بــه ایــن ســؤال بپردازیــم:
ا گــر مــردم مرتکــب اشــتباهات نظاممنــد شــوند ،چطــور ایــن وضعیــت بایــد بــر
سیاســت دولــت تأثیــر بگــذارد؟
پیتــر دیامونــد 4در ســال  ،۲۰۰۲رئیــس منتخــب انجمــن اقتصــاد آمریــکا و مســئول
برگــزاری گردهمایــی ســالیانهای بــود کــه در ژانو یـ ٔـه ســال  ۲۰۰۳برگــزار شــد .پیتــر از
طــرفداران قدیمــی و از عامــان اقتصــاد رفتــاری بــود  .او فرصتــی بــرای چنــد
نشســت بــا عنوانهــای رفتــاری بهدســت آورد و جلس ـهای بــرای موضــوع پدرمآبــی
تشــکیل داد.
1. Libertarian Paternalism
2. Sam Issacaroff
3. Asymmetric Paternalism
4. Peter Diamond

کجرفتاری
مــن و کاس مقالــۀ کوتاهــی نوشــتیم و ایـ ٔ
ـده پدرمآبــی لیبرالــی را در آن معرفــی کردیــم .
انتشــار آن مقالــۀ پنجصفح ـهای بــرای کاس یــک دس ـتگرمی بــود ،بنابرایــن او آن
قســمت از مقالــه را گرفــت و بــه یــک مقالــۀ بازنگــری حقوقــی تبدیــل کــرد کــه بیــش
از چهــل صفحــه داشــت و مــا آن را «پدرمآبــی لیبرالــی ،یــک ترکیــب ضدونقیــض
نیســت» نامیدیــم.
وقتــی مــن نســخۀ مقالــۀ بازنگــری حقوقــی را پرینــت گرفتــم ،بهنظــرم خیلــی طوالنــی
یشــود ایــن مقالــه را بــه کتــاب تبدیــل کــرد؟
بــود .روزی از کاس پرســیدم آیــا م 
کمتر یــن چیــزی کــه میتوانــم بگو یــم ایــن اســت کــه کاس از ایــن ایــده بههیجــان
آمــد؛ چــون هیچچیــزی بــرای او لذتبخشتــر از نوشــتن یــک کتــاب نیســت.
پیشفــرض ایــن مقالــه و بعدهــا ایــن کتــاب ،ایــن اســت کــه در دنیــای پیچیــدۀ مــا
نمیتــوان از مــردم انتظــار داشــت کــه در همــۀ زمینههایــی کــه مجبــور بــه انتخــاب
یهــای مطلو بــی داشــته باشــند .همــۀ مــا از داشــتن ّ
حــق
هســتند ،تصمیمگیر 
انتخــاب لــذت میبر یــم ،حتــی ا گــر گاهــی اشــتباه کنیــم .آیــا راهکارهایــی بــرای
مــردم وجــود دارنــد تــا بــدون اعمــال فشــار ،تصمیمگیریهایــی را کــه از نظــر آنهــا
خــوب هســتند آســانتر کننــد؛ بهعبارتدیگــر ،بــا محدودکــردن خودمــان بــه
پدرمآبــی لیبرالــی ،بــه چــه چیــزی میتوانیــم برســیم؟
مــا میدانســتیم کــه عبــارت پدرمآبــی لیبرالــی موجــب خشــم دیگــران میشــود .
فقــط در دانشــگاه شــیکاگو نیســت کــه افــراد از عبــارت پدرمآبــی متنفرنــد ،خیلیهــا
نهــا بگو یــد چــه کاری انجــام بدهنــد اعتــراض
بــه دولــت یــا هرکــس دیگــری کــه بــه آ 
میکننــد و ایــن معنــای عبــارت پدرمآبــی اســت  .عبــارت پدرمآبــی لیبرالــی،
نطــور نیســت .
دهنپرکــن و ترکیبــی ضدونقیــض بهنظــر میرســد ،ولــی ای 
بــا اســتفاده از عبــارت پدرمآبــی ،مــا ســعی میکنیــم بــه مــردم بــرای رســیدن بــه
اهدافشــان کمــک کنیــم .ا گــر کســی از شــما بپرســد چطــور بــه نزدیکتریــن ایســتگاه
متــرو برســد و شــما مســیر درســت را بــه او نشــان دهیــد ،درحقیقــت هماننــد یــک
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پدرمــآب عمــل کردهایــد .مــا از کلمــۀ «لیبرالــی» بهعنــوان صفتــی کــه بــه معنــای
ککــردن بــه ایــن شــکل باشــد ،اســتفاده میکنیــم ،البتــه بــدون محدودکــردن
کم 
انتخا بهــا.
بــا اینکــه مــا عبــارت پدرمآبــی لیبرالــی را میپســندیدیم و میتوانســتیم از منطــق آن
دفــاع کنیــم ،ولــی بــا اطمینــان میگو یــم کــه آن را در عنــوان کتــاب بـهکار نمیبردیــم .
ایــن مســئله وقتــی حــل شــد کــه ســردبیر در بررســی کتابمــان اظهــار داشــت کــه بهنظــر
میرســد کلمــۀ «ســقلمه» منظورمــان را بهتــر بیــان میکنــد .ســرانجام آن ناشــر کتــاب
ً
را نپذیرفــت ،ولــی مــا فــورا ایــدۀ او را در بــارۀ عنــوان کتــاب قاپیدیم-لطفــی کــه مــا
ً
واقعــا از بابــت آن سپاســگزاریم.
درکل ،مــن فکــر میکنــم بهتــر اســت بگو یــم میــزان شورواشــتیاق انجمــن نشــر
یخیــخ متغیــر بــود .درنهایــت ،کتــاب را بــه یــک
نســبت بــه کتــاب مــا بیــن ولــرم و ِ ِ
انتشــارات دانشــگاهی معتبــر ،ولــی بیجنبوجــوش ســپردیم ،امــا بعدهــا متوجــه
شــدیم کــه مهــارت بازاریابــی نــدارد .ا گــر ایــن کتــاب میخواســت بــه دســت همــه
برســد ،بایــد دهانبهدهــان میچرخیــد (حقــوق نســخۀ کاغــذی کتــاب بــه ناشــران
تجــاری ایاالتمتحــدۀ آمر یــکا و بریتانیــا فروختــه شــد و بعــدازآن ،ایــن کتــاب بــه
کتابفروش ـیها آمــد) .
هرگــز منظــور مــا ایــن نبــوده اســت کــه ادعــا کنیــم ســقلمه هــر مشــکلی را حــل میکند .
بعضــی ممنوعیتهــا و دســتورها اجتنابناپذیــر هســتند .هیــچ جامع ـهای بــدون
قوانیــن و مقــررات نمیتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد .مــا بچههــا را بــه مدرســه
رفتــن ملــزم میکنیــم (پدرمآبــی صحیــح در مفهــوم کلمــه) و از حملـ ٔـه یــک شــخص
بــه شــخص دیگــر جلوگیــری میکنیــم .قوانینــی قیــد شــدهاند کــه براســاس آنهــا
راننــدگان در کــدام طــرف جــاده بایــد رانندگــی کننــد  .کشــورها در تعییــن اینکــه
یکــردن صحیــح اســت بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد ،امــا
کــدام طــرف جــاده بــرای رانندگ 
وقتــی یــک انگلیســی بــه آمر یــکا ســفر میکنــد ،مجــاز نیســت در ســمت چــپ جــاده
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رانندگــی کنــد .حتــی لیبریایــی خونگــرم قبــول میکنــد کــه شــما اجــازه نداریــد بــه
همســایهتان شــلیک کنیــد ،فقــط بــه ایــن دلیــل کــه از او خوشــتان نمیآیــد؛ بنابرایــن
در اینجــا هدفمــان محــدود شــد .مــا خواســتیم بدانیــم یــک شــخص تــا چــه انــدازه
میتوانــد رو یـ ٔـه کمــک بــه دیگــران را ب ـهکار بگیــرد ،بــدون اینکــه کســی بــه او دســتور
دهــد.
پیشفــرض مــا ســاده بــود  .ازآنجا کــه مــردم انســانهای عــادی هســتند ،نــه
انســانهای اقتصــادی (اصطالحــی کــه مــا در کتــاب ســقلمه ابــداع کردیــم)،
یشــوند  .ا گــر مــا بتوانیــم آن
درنتیجــه ،مرتکــب اشــتباهات قابلپیشبینــی م 
اشــتباهات را پیشبینــی کنیــم ،در آن صــورت میتوانیــم روشهایــی ایجــاد کنیــم
یکــردن ،بهخصــوص
تــا میــزان اشــتباهات کاهــش پیــدا کننــد؛ بــرای مثــال ،رانندگ 
بــرای مســیرهای طوالنــی ،میتوانــد باعــث خســتگی و خوابآلودگــی راننــده شــود
و خطــر انحــراف از جــاده و ایجــاد تصــادف افزایــش پیــدا میکنــد .بههمینخاطــر،
یشــده و هــم دس ـتانداز
در بعضــی قســمتهای جــاده ،هــم یــک خــط رنگآمیز 
نهــا برخــورد میکنــد باعــث ایجــاد صــدای تلقتلــوق
وجــود دارد و وقتــی ماشــین بــه آ 
در ماشــین میشــود و راننــده را متوجــه میکنــد کــه بیــدار باشــد (و شــاید راننــده یــک
اســتراحت کوتــاه بــرای نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه داشــته باشــد) .دسـتاندازهایی
تتــر ماشــین در تاریکــی
کــه نــور دارنــد خیلــی بهترنــد ،ز یــرا باعــث هدایــت راح 
میشــوند.
همچنیــن مثــال عالمتگذار یهــای مســیر دس ـتانداز بیانگــر ایــن نکتــه اســت
کــه بهنظــر میرســد منتقــدان کتــاب مــا از درک آن عاجزنــد :مــا هیــچ عالقــهای
ندار یــم کــه بگوییــم مــردم چــه کاری انجــام دهنــد .مــا میخواهیــم بــه آنهــا کمــک
کنیــم تــا بــه اهدافشــان برســند .خوانندگانــی کــه صفحــۀ پنجــم کتــاب ســقلمه را
خواندهانــد ،متوجــه شــدهاند کــه مــا هدفمــان را اینگونــه تعر یــف کردهایــم« :تــاش
بهــا بــه روشــی کــه انتخابکنندههــا راحتتــر باشــند و
بــرای تأثیرگــذاری بــر انتخا 
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ایــن راحــت بــودن توســط خودشــان قضــاوت شــود ».بلــه ،درســت اســت کــه مــا فکــر
میکنیــم اکثــر مــردم دوســت دارنــد دوران بازنشســتگی راحتــی داشــته باشــند ،ولــی
میخواهیــم آن انتخــاب را بــه خودشــان وا گــذار کنیــم .مــا فقــط میخواهیــم چیــزی
را کــه مــردم پیــش خودشــان اشــتباه مینامنــد کاهــش دهیــم.
کاهــش اشــتباهات همچنیــن منبــع معروفتر یــن مثــال کتــاب ســقلمه اســت
(فــرودگاه بینالمللــی اســخیپول در آمســتردام) .1برخــی نابغ ههــا بــه ذهنشــان رســید
کــه ایــدهای بدهنــد تــا آقایــان وقتــی از آبر یــزگاه فــرودگاه اســتفاده میکننــد بــه محــل
موردنظــر بیشــتر توجــه کننــد؛ پــس یــک تصو یــر ســیاه قلمکار یشــده از مگســی
نزدیــک ســوراخ فاضــاب آبر یــزگاه قــرار داده شــد .مدیر یــت فــرودگاه گــزارش داد کــه
نصــب ایــن حشــرات« ،ریختــن ادرار» (حسـنتعبیر عالــی!) را تــا  ۸۰درصــد کاهــش
داده اســت .آنالیــز تجر بــی دقیــق از تأثیــر ایــن حشــرات را نمیدانــم ،امــا تصویــر
آن مگ ـس در ســایر هواپیماهــای سراســر دنیــا نیــز حــک شــده اســت .مجهزکــردن
آبر یــزگاه بــا دروازه و تــوپ ،محبوبیــت خاصــی در طــول جــام جهانــی دارد!
بــرای مــن آن حشــره در آبر یــزگاه ،مثــال بســیار خو بــی از ســقلمه اســت .ســقلمه
یــک خصیصـ ٔـه بســیار کوچــک در محیــط اســت کــه توجهمــان را جلــب میکنــد
یگــذارد  .ســقلمهها بــر انســانها تأثیرگذارنــد ،ولــی روی
و بــر رفتارمــان تأثیــر م 
انســانهای اقتصــادی تأثیــری ندارنــد  .بــه ایــن دلیــل کــه انســانهای اقتصــادی
ً
پیشــاپیش درســت عمــل میکننــد  .ســقلمهها معمــوال فاکتورهــای بهظاهــر
نامربوطــی هســتند کــه بــر روی انتخابهــای مــا تأثیــر میگذارنــد ،بهطور یکــه بــرای
شتــر ایــن حشــره بــرای مــن قابلفهــم بــود؛ زمانیکــه مــن
یشــوند .پی 
تتــر م 
مــا راح 
و کاس از کنــار ســقلمههای صحیــح عبــور میکردیــم قــادر بــه تشــخیص آنهــا
بودیــم ،بااینحــال مــا اصــول ســازمانیافته را بــرای چگونگــی طراحــی ســقلمههای
مؤثــر کــم داشــتیم.
1. Schiphol International Airport in Amsterdam
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مــا پیشــرفت مهمــی در بررســی اصــول ســازمان ٔ
مشـ ٔ
ـده خودمــان داشــتیم،
یافته گ 

ـیک دان نورمن 1به نــام طراحی موضوعــات روزانه
آنهــم وقتــی کــه مــن کتــاب کالسـ ِ

2

را دو بــاره مطالعــه کــردم .ایــن کتــاب دارای یکــی از بهتر یــن طرحجلدهایــی اســت
کــه مــن تابهحــال دیــدهام؛ تصو یــری از یــک قــوری چــای کــه هــم دســته و هــم لولــه
در یــک طــرف قــرار دارنــد .در بـ ٔ
ـاره آن فکــر کــن! بعــد از مطالعـ ٔـه مجــدد کتــاب نورمــن،

ٔ
دربــاره موضوعاتــی
متوجــه شــدم کــه مــا میتوانســتیم بســیاری از روشهــای او را
کــه مطالعــه میکردیــم بـهکار گیر یــم .مــن اخیـ ًـرا اولیــن آیفونــم را خریــدم؛ یــک وسـ ٔ
ـیله
بســیار ســاده کــه بــرای اســتفاده از آن نیــازی بــه دفترچـ ٔـه راهنمــا نبــود .چــه میشــد اگر

مــا میتوانســتیم سیاسـتهایی را طراحــی کنیــم کــه فضــای انتخــاب «کاربرمحــور»
ایجــاد میکردنــد؟ در برخــی مــوارد مــا بــرای توصیــف چیــزی کــه ســعی داشــتیم
انجــام دهیــم عبــارت «معمــاری انتخــاب» را برمیگزیدیــم .بهطــور ســاده ،دســتیابی
بــه آن عبــارت بــرای ســاماندهی افکارمــان بــه مــا کمــک کــرد تــا چکلیســتی از
اصــول را بــرای معمــاری انتخــاب خــوب تهیــه کنیــم کــه بســیاری از ایدههــای آن از
علــم طراحــی انســانی گرفتــه شــدهاند .طراحــی سیاسـتهای عمومــی خــوب نقــاط
مشــترک ز یــادی بــا طراحــی هرگونــه محصــول مصرفکننــده دارد.
حــال کــه مجموعـهای از ابــزار جدیــد را در اختیــار داشــتیم ،کار بزرگــی کــه بایــد انجام
میدادیــم ایــن بــود کــه بــا آنهــا بــه کدامیــک از موضوعــات سیاســتی بپردازیــم .
ً
بعضــی موضوعــات کــه قبــا در بــارۀ آنهــا نوشــته بودیــم ســاده بودنــد ،امــا بعضــی
مــوارد مــا را وادار میکردنــد تــا در ایــن علــم جس ـتوجو کنیــم و ببینیــم آیــا میتوانیــم
چیزهــای مفیــد یــا جالــب بهدســت بیاور یــم؟ بعضــی از ایــن تحقیقــات بــه بنبســت
رســیدند .مــا یــک فصــل در بــارۀ طوفــان کاترینــا 3نوشــتیم ،ولــی آن را حــذف کردیــم،
1. Don Norman
2. The Design of Everyday Things
3. Hurricane Katrina
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بهخاطــر اینکــه یــک ایــدۀ جالــب پیــدا کردیــم و آن ایــده مــال مــا نبــود .جــان تیرنــی،1
یــک ســتوننویس مجلــۀ نیویورکتایمــز ،بهمنظــور ترغیــب مــردم بــرای رفتــن بــه
نهــای مرتفــع پیــش از شــروع طوفــان پیشــنهادی ارائــه داد .ایــدۀ تیرنــی ایــن بــود
مکا 
نجــا بماننــد یــک ماژ یــک بــا جوهــر دائمــی
کــه بــه افــرادی کــه تصمیــم میگیرنــد هما 
بدهنــد تــا از آن بــرای نوشــتن شــمارۀ تأمیناجتماعــی خــود بــر روی بدنشــان اســتفاده
کننــد تــا بــه شناســایی قربانیــان بعــد از طوفــان کمــک کند-مــا چیــزی بــه خوبــی آن
ایــده نداشــتیم .

ٔ
دربــاره بعضــی
در مــوارد دیگــر ،تحقیقــات مــا را وادار کردنــد تــا دیدگاهمــان را
موضوعهــا تغییــر دهیــم .مثــال خــوب در ایــن مــورد اهــدای عضــو اســت .وقتــی
مــا لیســت موضوعاتمــان را تهیــه کردیــم ،اهــدای عضــو یکــی از اولیــن موضوعــات

لیســت بــود ،ز یــرا مــا از مقالـهای کــه ار یــک جانســون بــا همــکاری دانیــل گلدســتین

2

در بــارۀ تأثیــر قدرتمنــد گزینههــای پیشفــرض در ایــن زمینــه نوشــته بــود آ گاهــی
داشــتیم .بیشــتر کشــورها نســخههایی از سیاســت مشــارکت را اتخــاذ میکننــد
کــه براســاس آن اهداکننــدگان بایــد گامهــای مثبــت ،ماننــد پرکــردن فــرم را بــرای
قــراردادن نامشــان در لیســت اهداکننــدگان بردارنــد .بااینحــال ،بعضــی کشــورهای
اروپایــی ماننــد اســپانیا اســتراتژی عــدم مشــارکت یــا «موافقــت فرضــی» را اتخــاذ
کردهانــد .اینطــور فــرض میشــود کــه اجــازۀ شــما را بــرای برداشــتن اعضایتــان
گرفتهانــد ،مگــر اینکــه بهطــور آشــکارا گزینــۀ مشــارکت نمیکنــم را انتخــاب کنیــد و
اســم خــود را در لیســت «اهدانکننــدگان» قــرار دهیــد .
یافت ههــای مقالــۀ جانســون و گلدســتین نشــان دادنــد کــه گزینههــای پیشفــرض
چقــدر میتواننــد قــوی باشــند .در کشــورهایی کــه گزینــۀ پیشفــرض« ،تمایــل بــه
ً
اهدا کــردن» اســت ،تقریبــا هیچکــس انصــراف نمیدهــد ،ولــی در کشــورهایی بــا
سیاســت مشــارکت ،اغلــب کمتــر از نیمــی از جمعیــت شــرکت میکننــد! بهنظــر
1. John Tierney
2. Daniel Goldestein
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مــا اینجــا سیاســت ســادهای پیشــنهاد شــده اســت :ب هســمت «موافقــت فرضــی»
قتــر بــه آن پرداختیــم .بیشــتر کشــورهایی کــه
تغییــر جهــت بدهیــد! ســپس مــا عمی 
موافقــت فرضــی دارنــد ایــن سیاســت را ب هطــور جــدی اجــرا نمیکننــد .درعــوض،
کادر پزشــکی از اعضــای خانوادههــا میپرســند آیــا آنهــا بــه اهــدای اعضــای
وابســتگان مرحومشــان اعتراضــی دارنــد یــا نــه؟ ایــن ســؤال اغلــب در لحظــۀ فشــار
یشــود ،چــون بیشــتر اهداکننــدگان عضــو در یــک حادثــۀ
عاطفــی شــدید پرســیده م 
ناگهانــی جــان خــود را از دســت میدهنــد .باتوجهبــه اینکــه بیشــتر مــردم بهراحتــی
کاری در ایــن مــورد انجــام نمیدهنــد ،چیــزی کــه بهمراتــب بدتــر اســت ایــن اســت
کــه اعضــای خانــواده در کشــورهایی بــا ایــن سیاســت ممکــن اســت هیــچ ایــدهای
در بــارۀ اینکــه آرزوی اهداکننــده چــه بــوده اســت نداشــته باشــند .آن کســی کــه
موفــق بــه پرکــردن فــرم کنارهگیــری از اهــدای عضــو نشــده اســت ،نشــانۀ قــویای از
اعتقــادات واقعــی او نیســت.
مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه موافقــت فرضــی ،درحقیقــت بهتریــن سیاســت
ً
نیســت .درعــوض ،مــا شــکل دیگــری را کــه اخیــرا توســط ایالــت ایلینویــز 1اتخــاذ
شــده و همچنیــن در دیگــر ایالتهــای آمر یــکا بـهکار گرفتــه شــده اســت میپســندیم:
وقتــی مــردم گواهینامـ ٔـه رانندگیشــان را تعو یــض میکننــد ،از آنهــا پرســیده میشــود
ً
آیــا دوســت دارنــد اهداکننـ ٔ
ـده عضــو باشــند .از مــردم ایــن ســؤال را میپرســند و فــورا
نهــا را ثبــت میکننــد .در آالســکا 2و مونتانــا ،3بــا اســتفاده از ایــن
انتخابهــای آ 
روش میــزان اهداکننــدگان بــه بیــش از  80درصــد رســیده اســت .در ادبیــات اهــدای
اعضــا ،ایــن روش «انتخــاب دســتوری» 4لقــب گرفتــه اســت و مــا نیــز ایــن اصطــاح
را در کتــاب ب ـهکار بردیــم.
1. Illinois
2. Alaska
3. Montana
4. Mandated choice
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ً
نطــور کــه بعــدا آموختــم ،ایــن اصطالحگزینــی نامناســب بــود .بعــد از انتشــار
هما 
کتــاب ســقلمه ،مــن ســتونی در مجلــۀ نیویورکتایمــز در بــارۀ اهــدای اعضــای بــدن
نوشــتم و از سیاســت ایالــت ایلینو یــز حمایــت کــردم و همچنــان آن را «انتخــاب
دســتوری» نامیــدم .چنــد روز بعــد ،شــخصی از هیئتتحریر یــۀ «یــواسای تــودی»
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بــا مــن تمــاس گرفــت تــا در بــارۀ ایــن سیاســت صحبــت کنــد ،چــون قــرار بــود روزنامــۀ
نهــا ایــن سیاســت را تأییــد کنــد .چنــد روز بعــد ،یــک تمــاس تلفنــی فــوری از
آ
ســوی یکــی از نویســندگان روزنامــه داشــتم .ازقرارمعلــوم ،آن نویســنده بــا مقــام ایالتــی
مســئول ایــن سیاســت کــه مقــام عالیرتبــۀ ایالــت بــود تمــاس گرفتــه و او هرگونــه
سیاســت اینچنینــی را قاطعانــه رد کــرده بــود .گیــج شــدم .مــن بهتازگــی گواهینامــۀ
رانندگـیام را تمدیــد کــرده بــودم و همانموقــع برحســب وظیفــه از مــن پرســیده شــده
بــود آیــا میخواهــم اهداکننــدۀ عضــو باشــم (مــن گفتــم بلــه) .چنــد تمــاس تلفنــی
دیگــر ایــن ابهــام را برطــرف کردنــد .
جســی وایــت ،2مقــام عالیرتبــۀ ایالــت بــه کلمــۀ «دســتوری» اعتــراض داشــت .او
چکــس مجبــور بــه انجــام کاری نیســت و بــه لحــاظ فنــی حــق بــا او بــود .
گفــت هی 
ا گــر از فــردی ســؤال شــود آیــا دوســت دارد اهداکننــدۀ عضــو باشــد ،اگــر شــخص از
پاسـخدادن اجتنــاب کنــد یــا ســکوت اختیــار کنــد ،ادارۀ راهنمایــی و رانندگــی آن را
بهمنزلــۀ جــواب منفــی قلمــداد میکنــد.
ایــن نشــان میدهــد کــه جســی وایــت یــک سیاســتمدار باهــوش اســت و او بــا
ـوش سیاســتمداری ،فهمیــد کــه رأیدهنــدگان دســتوردادن را دوســت
ایــن هـ ِ
ندارنــد .بهدنبــال ایــن مبحــث در بــارۀ اهمیــت مجموعـ ٔـه واژ ههــا و اصطالحــات،
مــن سیاســت موردعالقــۀ خــودم را «انتخــاب فــوری» 3نامیــدم؛ واژهای کــه هــم
صحیحتــر و هــم بــه لحــاظ سیاســتی کممســئولیتتر اســت .وقتــی بــا انســانهای
عــادی ســروکار دار یــد ،واژههــا اهمیــت ز یــادی دارنــد.
1. USA Today
2. Jesse White
3. Prompted choice
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ف ــصل سیوسوم

سقلمهزدن در بریتانیا
در ژوئیـ ٔـه  ،۲۰۰۸زمانیکــه بــرای حضــور در جشــن عروســی کاس بــا ســامانتا پــاور

1

عــازم ایرلنــد بــودم ،ســر راهــم چنــد روزی را در لنــدن گذرانــدم .اگرچــه «ســقلمه»
چنــد ماهــی بــود کــه در ایاالتمتحـ ٔ
ـده آمر یــکا منتشــر شــده بــود ،فقــط چنــد نســخه از
آن در لنــدن موجــود بــود .مــن هرگــز نتوانســتم روش هزینـ ٔـه حمــل بــا کشــتی را کــه یــک
ً
یبــرد محاســبه کنــم ،ولــی قو یــا حــدس زدم یــک نــاوگان از کشــتیهای
ناشــر بـهکار م 
بادبانــی قیمــت پایینــی بــرای حمــل پیشــنهاد داده اســت تــا تیــم دانشــگاه را ســرکوب
کنــد .
یکــی از افــراد جســوری کــه یــک نســخه از کتــاب را در اختیــار داشــت ،ریچــارد ریــوز
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بــود .ریچــارد انســانی اســتثنایی بــود؛ یــک روشــنفکر حرف ـهای بــدون پســت دائمــی
اســتادی .در آن زمــان ،او مدیر یــت اتــاق فکــری بــه نــام دمــوس 3را بــر عهــده داشــت
و از مــن دعــوت کــرد تــا در بــارۀ ســقلمه ســخنرانی کنــم .قبــل از اینکــه مــن و ریچــارد
مالقــات داشــته باشــیم ،تماســی از طــرف ایشــان داشــتم .او میخواســت بدانــد
آیــا دوســت دارم بــا برخــی از افــرادی کــه در هدایــت حــزب محافظ ـهکار معــروف بــه
تور یــز 4مشــغول فعالیــت بودنــد دیــدار داشــته باشــم .ایــن کار از طــرف دوســتش بــه
نــام روهــان ســیلوا 5انجــام شــد؛ کســی کــه کتــاب ســقلمه را خوانــده بــود.
ً
مــن واقعــا بــاور نداشــتم کــه از ایــن مالقــات چیــزی بتوانــد دربیابــد .خیلــی خــوب
بـه خاطــر دارم کــه هرگــز چنیــن موقعیتــی را در طــول زندگـیام تجر بــه نکــرده بــودم کــه
هماننــد یــک محافظـهکار قلمــداد شــوم .آدم تنــدرو ،آشــوبگر ،غوغابرانگیــز ،اســباب
1. Samantha Power
2. Richard Revees
3. Demos
4. Tories
5. Rohan Silva

کجرفتاری
زحمــت و صفتهــای دیگــر بــه مــن نســبت داده شــده بــود کــه گفتــن آنهــا در اینجــا
مناســب نیســت ،امــا صفــت محافظـهکار هرگــز بــه مــن نســبت داده نشــده بود.
بااینوجــود ،خوشــحال شــدم و جــواب دادم« :حتمـ ًـا .شـ ٔ
ـماره مــرا بــه روهــان بدهیــد،
ً
مــن از مذا کــره بــا ایشــان خوشــحال خواهــم شــد ».روهــان فــورا بــا مــن تمــاس گرفــت
و از مــن پرســید آیــا دوســت دارم بعضــی از همکارانــش را در پارلمــان مالقــات کنــم؟
ً
مــن از اینکــه میخواهــم بــا گروهــی محافظـهکار در هــوای نســبتا گــرم و آفتابــی لنــدن
مذا کــره داشــته باشــم مــردد بــودم ،بهخاطــر اینکــه مــن در آن روز ،یــک دســت لبــاس
یشــرت بــود ب هتــن داشــتم .مــن آنموقــع،
معمول ـی  کــه شــامل شــلوار جیــن و یــک ت 
ً
تقریبــا چیــزی از سیاســت بریتانیــا نمیدانســتم و تصــور ذهنــیام از اعضــای
محافظ ـهکار پارلمــان ،افــرادی مســن بودنــد کــه کتوشــلوار میپوشــیدند و شــاید
هــم کالهگیــس ســفید بــه ســر و قبــا ب هتــن داشــتند .بــه روهــان گفتــم لباســم بــرای ایــن
نهــا یــک گــروه غیررســمی
مالقــات مناســب نیســت ،ولــی او گفــت نگــران نباشــم آ 
هســتند .براســاس صدایــش در پشــت تلفــن بهنظــر میرســید فــرد جوانــی باشــد؛
ً
بنابرایــن جــواب دادم« :حتمــا! چرا کــه نــه؟»
هــم ترسهایــم در بــارۀ لبــاس نامناســبم و هــم کلیش ـههایم در بــارۀ افــرادی کــه بــا
نهــا مالقــات داشــتم ،بیمــورد بودنــد .روهــان ســیلوا بیستوهفتســاله و اهــل
آ
نطــور بهنظــر میرســید کــه ســه روز قبــل صورتــش را
ســریالنکا بــود و همیشــه ای 
کبــار او را بــا صــورت تراشــیده و تمیــز دیــدم و
اصــاح کــرده اســت  .مــن فقــط ی 
آنهــم ســالها بعــد در روز عروس ـیاش بــود .شــریک ارشــد او در آن تیــم کوچــک،
لســاله نشــده بــود و تیشــرت و شــلوارک تیــم
اســتیو هیلتــون 1بــود کــه هنــوز چه 
بســکتبال موردعالق ـهاش ،یعنــی لسآنجلــس لیکــرز ،را بهتــن داشــت .مــا در دفتــر
اولیــور لتو یــن ،2عضــو ارشــد پارلمــان محافظـهکار ،بــا اعضــای تیــم کوچــک تــوری که
1. Steve Hilton
2. Oliver Letwin
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ُ
ً
دور تیمــی بــه رهبــری دیو یــد کامــرون 1و جــورج از بــورن 2کــه هــر دو حــدودا چهلســاله
بودنــد جمــع شــده بودنــد ،مالقــات داشــتیم .مــن ندیــدم کســی کالهگیــس بــر ســر
گذاشــته باشــد و فکــر میکنــم لتو یــن تنهــا کســی بــود کــه کتوشــلوار پوشــیده بــود .
مــن فیالبداهــه شــروع بــه صحبــت کــردم و بهنظــر میرســید آن تیــم فکــر میکنــد
رویکــرد سیاســت عمومــی کــه مــا در کتــاب ســقلمه از آن حمایــت کردیــم ،رویکردی
اســت کــه آن حــزب میتوانــد بهعنــوان بخشــی از برندگــذاری مجــدد کامــرون و
از بــورن از آن اســتفاده کنــد .هــدف آنهــا ایجــاد حز بــی مترقیتــر و حرفهایتــر بــود .
بعــد از جلســه ،مــن و روهــان بــه صحبتهایمــان ادامــه دادیــم و مــن متوجــه شــدم
کــه او بــه ایالــت آیــووا ســفر کــرده اســت تــا در مبــارزۀ انتخاباتــی ریاس ـتجمهوری
حــزب دمکــرات در ســال  ،۲۰۰۸از اوبامــا حمایــت کند-ذهنیــت مــن از حــزب
محافظ ـهکار ب هســرعت در حــال تغییــر بــود.
ً
روهــان هرطــوری بــود ده نســخه از کتــاب ســقلمه را احتمــاال در گوشــهای از بــازار
یکــه کشــتی بعــدی رســید خر یــداری کــرد و همــۀ آنهــا را بــر روی
بریتانیــا ،زمان 
میــزش قــرار داد تــا بــه کســانی کــه از آنجــا میگذشــتند بــرای نگاهکــردن بــه آنهــا
ســقلمه بزنــد  .یــک روز دیو یــد کامــرون ،نخس ـتوزیر آینــدۀ بریتانیــا ،ایــن تــودۀ
بهــا را دیــد و پرســید ایــن همــان کتابــی اســت کــه چیزهایــی دربــارهاش از
کتا 
ً
مــردم شــنیده اســت؟ روهــان پیشــنهاد داد کــه نگاهــی بــه آن بینــدازد .کامــا واضــح
ً
بــود کــه کامــرون از کتابــی کــه خوانــد خوشــش آمــد ،بهخاطــر اینکــه بعــدا آن را در
بهــای توصی هشــده بــه اعضــای تــوری بــرای مطالعــات تابســتانی قــرار
لیســت کتا 
داد .اگرچــه مــن حــدس میزنــم روهــان پیشنو یــس اولیــۀ آن لیســت را نوشــته بــود-
«طراحــی خوانــدن» ،ازجملــه شــغلهایی بــود کــه روهــان داشــت.
ســفر بعــدی مــن بــه لنــدن در بهــار  ۲۰۰۹بــود .در آن زمــان ،مشــغول کارهــای تبلیغاتی
بــا ناشــران جدیــد بریتانیایــی بــرای نشــر نســخۀ کاغــذی کتــاب ســقلمه بودیــم .مــن
1. David Cameron
2. George Osborne
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بــا دیــدن بیلبوردهــا در ایســتگاههای متــرو کــه بــا ایــن عنــوان و بــا حــروف بــزرگ
نوشــته شــده بــود« :آیــا امــروز ســقلمه خوردهایــد؟» شــوکه شــدم ،چــون تابهحــال
چنیــن چیــزی را تجر بــه نکــرده بــودم .در یکــی از برنام ههــا بــه مــن گفتــه شــد کــه بــرای
ُ
صــرف شــام ،بایــد کنــار شــخصی بــه نــام ســر گــوس ادانــل 1بنشــینم .پرســیدم او چــه
کســی اســت و آنهــا در پاســخ بــه مــن گفتنــد او دبیــر کابینــه و مقــام ارشــد دولــت
ً
بریتانیاســت .مــن بعــدا فهمیــدم کــه مــردم اغلــب او را «گاد» مینامنــد کــه نوعــی
بــازی بــا حــروف اول نــام و نامخانوادگ ـیاش و همچنیــن نشــاندهندۀ قــدرت او
ً
بــود .کشــور را اساســا او اداره میکــرد و نکتــۀ شــگفتانگیز ایــن بــود کــه او پیــش از
ایــن طــرفدار اقتصــاد رفتــاری بــود .
ُ
جنــاب آقــای ادانــل ،پیشزمینــۀ قابلتوجهــی داشــت  .او مــدرک دکتــرای
اقتصــادش را از دانشــگاه آ کســفورد گرفتــه ،مدتــی تدر یــس کــرده و ســپس بــه کار
بــرای دولــت پرداختــه بــود  .او شــغلهای ز یــادی داشــت کــه قابلتوجهتریــن
نهــا دبیــر مطبوعاتــی نخس ـتوزیر بــود .مــن هرگــز اقتصاددانــی ندیــده بــودم کــه
آ
یــک روز کامــل دبیــر مطبوعاتــی کســی باشــد ،چــه برســد بــه دبیــر مطبوعاتــی یــک
تهــای مختلــف ،بــا باالتریــن مقــام
مقــام ارشــد .او پــس از خدمــت در موقعی 
در کشــور بــه خدمــت خــود پایــان داد .هیــچ معادلــی بــرای شــغل دبیــر کابینــه در
ایاالتمتحــده وجــود نــدارد و بایــد بگو یــم کــه بعــد از تجربههــای مــن در ارتبــاط بــا
گــوس و قائممقامــش ،جرمــی ه ـیوود ،2فکــر میکنــم بهتــر اســت چنیــن منصبــی را
ایجــاد کنیــم .وقتــی یــک انتخابــات عمومــی در مــه ســال  ۲۰۱۰انجــام شــد و هیــچ
حز بــی اکثر یــت آرا را بهدســت نیــاورد ،دولــت بــا هدایــت ادانــل بــه کار معمــول خــود
پرداخــت و سیاســتمداران ســعی کردنــد بــه ایــن موضــوع رســیدگی کننــد کــه کــدام
حز 
بهــا یــک حکومــت ائتالفــی تشــکیل دهنــد.
1. Sir Gus O Donnell
2. Jeremy Heywood
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بهنظــر میرســید محافظ ـهکاران بــا تشــکیل ائتــاف بــا دمکراتهــای لیبــرال
موافقــت کردنــد و دیو یــد کامــرون ،نخس ـتوزیر آینــده شــد و نیــک کلــگ ،1رهبــر
دمکراتلیبــرال ،بهعنــوان قائممقــام نخس ـتوزیر منصــوب شــد  .کلــگ چــه
کســی را بهعنــوان مشــاور ارشــد در امــور سیاســتی خــود برگز یــد؟ ریچــارد ریــوز .
ً
ضمنــا روهــان و اســتیو هیلتــون مشــاوران ارشــد نخس ـتوزیر در امــور سیاســتی
شــدند-البته ا گــر کلمــۀ «ارشــد» بــرای کســی کــه هنــوز سیســاله نشــده اســت
حهــا علــم رفتــاری
مناســب باشــد .آنهــا دارای طرحهــای بزرگــی بودنــد و آن طر 

2

را نیــز دربرداشــتند؛ گــوس ادانــل نقــش مهمــی در اجــرای ایــن طرحهــا بــر عهــده
داشــت .طــی بازدیــد چنــدروزهام از لنــدن ،ب هطــور اتفاقــی بــه افــرادی برخــوردم کــه
میتوانســتند اید ههــای موجــود در کتــاب ســقلمه را جــدی بگیرنــد .
مدتــی پــس از اینکــه ائتــاف بیــن دیو یــد کامــرون و نیــک کلــگ شــکل گرفــت،
روهــان بــا مــن تمــاس گرفــت .دولــت جدیــد در بــارۀ اســتفاده از اقتصــاد رفتــاری
ً
و عمومــا علــم رفتــاری بــرای ایجــاد دولــت مؤثرتــر و کارآمدتــر بســیار جــدی بــود .او
میخواســت بدانــد آیــا مــن تمایلــی بــه کمککــردن دارم؟ مــن گفتــم بلــه البتــه .
مــا کتــاب ســقلمه را بــا ایــن امیــد بســیار انــدک نوشــته بودیــم کــه شــاید چنــد نفــر
تأثیرگــذار آن را بخواننــد و چنــد ایــدۀ سیاســتی مفیــد بهدســت بیاورنــد .پ ـسازآن،
کاس رفتــه بــود تــا بــا همــکار و دوســت قدیم ـیاش در دانشــکدۀ حقــوق شــیکاگو
کــه رئیسجمهــور ایاالتمتحــده شــده بــود همــکاری کنــد و اکنــون بریتانیاییهــا
مجــذوب ایــن کتــاب شــده بودنــد .
بــا خوششانســی ،نبــوغ و زمانبنــدی ،دیو یــد هالپــرن 3بــرای ادارهکــردن فعالیتــی کــه
هنــوز نامــش مشــخص نشــده بــود انتخــاب شــد .دیو یــد نهتنهــا یکــی از دانشــمندان
اجتماعــی درجهیــک بــود کــه در دانشــگاه کمبر یــج تدر یــس میکــرد ،بلکــه بهعنــوان
1. Nick Clegg
2. Behavioral science
3. David Halpern
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لگــر ارشــد در بخــش اســتراتژی نخسـتوزیر تونــی بلــر 1نیــز مشــغول بـهکار بــود .
تحلی 
شهــای قبلــی بریتانیــا در بــارۀ اینکه چگونــه رویکردهای
او همچنیــن در تألیــف گزار 
رفتــاری ممکــن اســت توســط دولــت بـهکار گرفتــه شــوند مشــارکت داشــت-یکی از
آنهــا مر بــوط بــه زمانــی بــود کــه بــا بلــر همــکاری داشــت .ایــن مطالــب دو منظــور
را میرســانند :اول اینکــه دارای دانــش و تجر بــۀ بســیار باالیــی دربــارۀ چگونگــی
یطــرف داشــت کــه در ایجــاد
عملکــرد دولــت بــود و همچنیــن نوعــی اعتبارنامـ ٔـه ب 
یــک تیــم بهعنــوان منبــع اطالعــات درســت و منصفانــه بســیار قاطــع بــود .همچنیــن
هالپــرن بســیار خــوشرو و متواضــع بــود .ا گــر شــما نمیتوانســتید بــا دیویــد هالپــرن
ســازگاری داشــته باشــید ،مشــکل از جانــب شــما بــود.
در طــول ایــن مالقــات ،ایــن تیــم یــک ســفر ســریع بــه پار یــس ترتیــب داد؛ جایــی کــه
روانشــناس اولیــور اولیــر ،2دولــت ســارکوزی را بــه جذابیــت علــوم رفتــاری تشــویق
میکــرد .در داخــل قطــار ،مــن و اســتیو هیلتــون بحــث و گفتوگــوی داغــی دربـ ٔ
ـاره
نامگــذاری ایــن تیــم داشــتیم .اســتیو خواســت اســم تیــم را «تغییــر رفتــاری» بگــذارد
کــه بهنظــر مــن معنــای ضمنــی خیلــی بــدی داشــت .مــن و دیو یــد هالپــرن بــر روی
شهــای رفتــاری» پافشــاری کردیــم کــه درنهایــت ایــن اســم بــرای تیــم
اســم «تیــم بین 
انتخــاب شــد .آن اســتدال ل ،بخــش بیشــتر ســفر پار یــس را بــه خــود اختصــاص داد .
بعضــی مواقــع ،روهــان ،اســتیو را کنــار میکشــید و بــه او میگفــت مهــم نیســت کــه
مــا آن را چــه بنامیــم ،دیگــران آن را ســقلمه خواهنــد نامیــد .
تــا هنــگام ســفر بعــدی مــا بــه لنــدن ،اولیــن تیــم تأســیس شــده بــود کــه در گوشــۀ
تار یــک ادمیرالت ـیآرک 3نزدیــک خیابــان دانینــگ ،شــمارۀ  ۱۰و در نزدیکــی پارلمــان
قــرار داشــت و هنــوز دارای امکانــات موقتــی بــود .زمســتان بــود و لنــدن پوشــیده از
بــرف ،و بــرف بهانـ ٔ
ـدازه یــک اینــچ روی زمیـن نشســته بــود .هــوای داخــل ســاختمانی
کــه تیــم در آن کار میکــرد گر متــر از هــوای بیــرون نبــود.
1. Tony Blair
2. Olivier Oullier
3. Admiralty Arch
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شهــای رفتــاری ب هصــورت کلــی ،چنیــن بــود:
مأمور یــت رســمی تیــم بین 
دس ـتیافتن بــه تأثیــر قابلتوجــه حداقــل در دو زمینــۀ اصلــی سیاســتگذاری؛
گســترش فهــم رویکردهــای رفتــاری در سراســر دولــت و دســتیابی بــه بــازده حداقــل
دهبرابــری هزینــه .ایــدۀ اصلــی ،بهکارگیــری یافت ههــای علــم رفتــاری بــرای بهبــود
کارهــای دولــت بــود .هیــچ کتــاب راهنمایــی در ایــن زمینــه وجــود نداشــت ،بنابرایــن
یکــه داخــل هواپیمــا بودیــم فکــری بــرای آن
مــا مجبــور بودیــم در طــول مســیر ،زمان 
تهــای بعــدی ،مــن بــا بعضــی از مقامــات ارشــد
بکنیــم .در ایــن مالقــات و مالقا 
دولتــی ،وز یــر یــا قائممقــام وز یــر بعضــی وزارتخان ههــا جلســاتی داشــتم و توســط
ً
یشــدم  .مــا معمــوال جلســات را بــا پرســیدن
دیو یــد و دیگــر اعضــای تیــم وارد م 
ایــن ســؤال کــه ایــن وزارتخانــه بــا چــه مشــکالتی مواجــه اســت شــروع میکردیــم و
نهــا صــورت میگرفــت .بــرای
رایزنیهایــی در بــارۀ حــل ایــن مشــکالت و کمــک بــه آ 
موفقیــت پــروژه ،ایــن امــر ضــروری بــود کــه مــا اجــازه دهیــم وزارتخانههــا خودشــان
مــوارد موردبحــث را انتخــاب کننــد تــا اینکــه در بــارۀ جــال و شــکوه علــم رفتــاری
برایشــان ســخنرانی کنیــم.
اولیــن جلس ـهای کــه مــن در آن حضــور داشــتم ،خیلــی خــوب پیــش رفــت،
یکــه توانســتم بهراحتــی درک کنــم کــه بهکارگیــری بینشهــای رفتــاری
بهطور 
بهمنظــور بهبــود سیاســت عمومــی خیلــی راحــت اســت .نیــک داون ،1از ســازمان
درآمــد و گمــرک علیاحضــرت و مســئول جم ـعآوری مالیــات در بریتانیــا ،دربــارۀ
تیــم بینشهــای رفتــاری چیزهایــی شــنیده و تمــاس گرفتــه بــود .شــغل او وصــول
درآمدهــای مالیاتــی از افــرادی بــود کــه بــه دولــت بدهــکار بودنــد .بــرای بیشــتر
مالیاتدهنــدگان بریتانیــا احتمــال اینکــه بــه ایــن مــکان بیاینــد خیلــی کــم اســت .
کارفرماهــا مالیاتهــا را از فیــش حقوقــی کارگــران از طر یــق سیســتم «پرداخــت کــن
بهمحــض اینکــه دریافــت کــردی» کــم میکننــد .کســانی کــه همــۀ درآمدشــان را از
1. Nick Down
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طر یــق حقــوق و دســتمزد بهدســت میآورنــد ،نیــازی بــه ثبــت اظهارنامــۀ مالیاتــی
و پرداخــت صورتحســاب ندارنــد .البتــه ،آنهایــی کــه خویشفرمــا هســتند و یــا
منبــع درآمــد دیگــری در کنــار شغلشــان دارنــد ،بایــد اظهارنامــۀ خــود را ثبــت کننــد و
ممکــن اســت بــا صورتحســاب ســنگینی رو ب ـهرو شــوند .
مالیاتدهندگانــی کــه بایــد اظهارنامــۀ خــود را ثبــت کننــد ،پرداخــت وجهشــان
بایــد تــا  ۳۱ژانو یــه و  ۳۱ژوئیــه انجــام شــود .ا گــر پرداختــی دوم ســر موقــع انجــام نشــود،
بــه مالیاتدهنــده بــا اســتفاده از نامــه ،تلفــن و درنهایــت از طریــق اقــدام قانونــی
اخطــار داده میشــود .ســازمان درآمــد و گمــرک ماننــد هــر طلبــکاری ،اقــدام قانونــی
را بهعنــوان آخر یــن راهحــل تلقــی میکنــد ،بهخاطــر اینکــه هــم پرهزینــه اســت و
هــم باعــث دشــمنی بــا مالیاتدهنــده میشــود .ا گــر آن اخطــار اولیــه مؤثرتــر نوشــته
میشــد ،ســازمان درآمــد و گمــرک میتوانســت پــول ز یــادی صرفهجویــی کنــد و ایــن
هــدف نیــک داون بــود.
داون از قبــل شــروع خو بــی داشــت .او آثــار روانشــناس ،رابــرت ســیالدینی نویســندۀ
1

کتــاب مانــدگار تأثیــر را خوانــده بــود .بســیاری از افــراد ،دنــی کانمــن را مهمتریــن
روانشــناس زنــده نامیدهانــد و بهنظــرم منصفانــه بــود کــه بگوییــم ســیالدینی
کاربردیتر یــن روانشــناس در قیــد حیــات اســت .ســوای کتــاب ســیالدینی ،نیــک
داون از ســوی شــرکت مشــاورهای وابســته بــه ســیالدینی توصیههایــی گرفــت تــا بــه
ً
او در اندیشــیدن بــه اینکــه چطــور مــردم را ترغیــب کنــد کــه مالیاتهایشــان را فــورا
پرداخــت کننــد کمــک کنــد .
ً
تیــم نیــک داون قبــا آزمایشــی را اجــرا کــرد کــه در آن از نامـهای بــا توصیههــای کتــاب
مقــدس ســیالدینی اســتفاده کــرده بــود :ا گــر میخواهیــد مــردم بــا قوانیــن و هنجارهــا
موافقــت کننــد ،یــک اســتراتژی خــوب ایــن اســت کــه بــه آنهــا آ گاهــی بدهیــد؛ در
ایــن صــورت بیشــتر افــراد موافقــت خواهنــد کــرد .در کتــاب «ســقلمه» مــا براســاس
1. Robert Cialdini
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اســتفادۀ موفقیتآمیــز از ایــن ایــده در ایالــت مینهســوتا گزارشــی تهیــه کــرده بودیــم .
در ایــن تحقیــق ،بــه مالیاتدهندگانــی کــه موعــد آنهــا سررســیده بــود نامههــای
متنوعــی ارســال شــد و تــاش کردنــد مــردم را تشــویق کننــد تــا مالیاتهایشــان را
پرداخــت کننــد .مؤثرتر یــن جملـهای کــه بــه مــردم گفتــه شــد ایــن بــود کــه  ۹۰درصــد
مالیاتدهنــدگان ایالــت مین هســوتا مالیــات خــود را ســر موقــع پرداخــت کردهانــد .
ایــن مطلــب درمــورد مــردم بریتانیــا هــم بــا اســتفاده از نامههایــی بــا ز بــان مشــابه بـهکار
گرفتــه شــد .نتایــج مؤثــر بهنظــر میرســیدند ،امــا ایــن آزمایــش بــه روش دقیــق علمــی
نحــال در مــوارد متعــددی تغییــر پیــدا
انجــام نشــده و فاقــد گــروه کنتــرل بــود و درعی 
کــرده بــود .نیــک مشــتاق انجــام کارهــای بیشــتر بــود ،امــا بــرای هدایــت ایــن آزمایــش،
نــه کادر آموزشــی در اختیــار داشــت و نــه بودج ـهای بــرای آن.
مواجــه شــدن بــا نیــک داون در مرحلــۀ اولیــۀ ایجــاد تیــم بینشهــای رفتــاری شــانس
خو بــی بــرای مــا بــود .او از قبــل ایــن ایــده را پذیرفتــه بــود کــه علــم رفتــاری میتوانــد
در پیشــبرد بهتــر شــغلش بــه او کمــک کنــد .او حاضــر بــود آزمایشهــا را انجــام دهــد
شهــا ارزان بودنــد .همــۀ کارهایــی کــه مــا بایــد بــرای فرســتادن نامــه
و ایــن آزمای 
بــه مالیاتدهنــدگان انجــام میدادیــم نحــوۀ بیــان نامــه بــود کــه بــه طریقــی بــرای
یشــد .مــا حتــی نگــران هزینــۀ ارســال نبودیــم .مهمتــر
مالیاتدهنــدگان ارســال م 
نســازی دقیــق نامههــا ایــن پتانســیل را داشــت کــه میلیونهــا پونــد
از همــه ،میزا 
شهــای رفتــاری یــک برنامهریــزی
صرفهجو یــی بههمــراه داشــته باشــد .تیــم بین 
دوســاله داشــت کــه بعــدازآن بازنگــری شــد .آزمایــش مالیــات ،پتانســیلی بــرای
یکــه افــراد شــکاک را ســاکت کــرد؛ همــان
پیــروزی زودهنــگام داشــت ،بهطور 
کســانی کــه فکــر میکردنــد بهکارگیــری علــم رفتــاری در سیاســت دولــت ،فعالیتــی
بیهــوده و محکــوم بــه شکســت اســت.
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نخســتین جلســۀ مــا ســرانجام بــه ســه دور آزمایــش منجــر شــد کــه ســطح پیچیدگــی
آن در حــال افزایــش بــود  .میکاییــل هالِاســورث 1از اعضــای تیــم بینشهــای
رفتــاری بههمــراه یــک تیــم دانشــگاهی ،انجــام آخر یــن آزمایــش را بــر عهــده داشــت .
ً
نمونــه شــامل تقریبــا  ۱۲۰۰۰۰مالیاتدهنــده بــود کــه مبلــغ بدهــی آنهــا از  ۳۵۱پونــد
تــا  ۵۰۰۰۰پونــد متغیــر بــود (مالیاتدهندگانــی کــه بیشــتر از ایــن مبلــغ بدهــکار بودنــد،
طــور دیگــری رســیدگی میشــدند) .همــه نامــۀ یــادآوری دریافــت کردنــد و در آن نامــه
ـاره نحـ ٔ
نهــا در بـ ٔ
ـوه پرداخــت توضیــح داده شــد و جــدا از شــرایط کنتــرل ،هــر نامــه
بــه آ 
ٔ
شــامل یــک جملــه ســقلمه بــود؛ بــا ایــن عنــوان کــه بیشــتر افــراد مالیــات خــود را ســر
موقــع پرداخــت میکننــد .بهعنــوان مثــال:
ـ اکثر مردم در بریتانیا ،مالیاتشان را سر موقع پرداخت میکنند.
ٔ
محله شما مالیاتشان را سر موقع پرداخت میکنند.
ـ اکثر مردم در
ـ شما جزو افراد اندکی هستید که مالیاتشان را سر موقع پرداخت نکردهاند.
شــاید تعجــب میکنیــد کــه عبــارت «اکثــر مــردم» بهجــای عبــارت دقیقتــر «۹۰
درصــد مالیاتدهنــدگان» اســتفاده شــد ،ز یــرا بعضــی از نامههــا بــرای محلههــای
خاصــی نوشــته شــده بودنــد و تیــم بینشهــای رفتــاری نتوانســت درســتی عــدد
 ۹۰درصــد را بــرای هــر محلــه تأییــد کنــد .در اینجــا نکتــۀ بســیار مهمــی وجــود دارد
و آن اینکــه ،ســقلمههای اخالقــی هــم بایــد شــفاف باشــند و هــم صحیــح .ایــن
شهــای رفتــاری بــا دقــت ز یــادی از آن پیــروی کــرده
قاعــدهای اســت کــه تیــم بین 
اســت .
همــۀ تدابیــر کمــک کردنــد ،امــا مؤثرتر یــن پیــام بــا دو نقطهنظــر ترکیــب شــد :اکثــر
مــردم پرداخــت میکننــد و شــما یکــی از تعــداد افــراد اندکــی هســتید کــه پرداخــت
نکردهایــد .ایــن نامــه تعــداد مالیاتدهندگانــی کــه مالیاتشــان را ظــرف مــدت ۲۳
روز پرداخــت کردنــد بــه بــاالی پنــج درصــد افزایــش داد و ازآنجاکــه اضافهکــردن
1. Michael Hallsworth
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یــک جملــه بــه ایــن نام ههــا هزین ـهای نداشــت ،مقرونبهصرفهتریــن اســتراتژی
ً
یشــود کار ســختی
بــود  .محاســبهکردن اینکــه دقیقــا چــه مبلغــی وصــول م 
اســت ،بهخاطــر اینکــه اکثــر مــردم باالخــره مالیاتشــان را پرداخــت میکننــد ،ولــی
ـزی ُنهمیلیونپونــدی درآمــد بــه دولــت را در  ۲۳روز اول ســرعت
ایــن آزمایــش وار یـ ِ
سهــای آموختهشــده
بخشــید .درحقیقــت ،فرصــت خو بــی وجــود داشــت کــه در 
از ایــن آزمایــش پــول کافــی بــرای دولــت بریتانیــا گــردآوری کننــد تــا همــۀ هزینههــای
تیــم بینشهــای رفتــاری را بــرای چندیــن ســال پرداخــت کنــد .
جلســات بــا نیــک داون طبــق قاعــده نبودنــد .بیشــتر اوقــات ،الزم بــود کــه وزیــر
یــا رئیــس بعضــی ادار ههــا ،هــم ارزش علــم رفتــاری و هــم نیــاز بــه آزمایــش را قبــول
یکــردم کــه بهعنــوان ســرود
کننــد .در بســیاری از جلســات ،مــن دو چیــز را تکــرار م 
تیــم شــناخته شــدند:
 .۱ا گــر میخواهیــد کســی را بــه انجــام کاری تشــویق کنیــد ،آن کار را آســان کنیــد .
ایــن درســی اســت کــه مــن از دنــی کانمــن براســاس آثــار کــورت لو یــن ،1روانشــناس
مشــهور نیمــۀ اول قــرن بیســتم یــاد گرفتــم .لو یــن اولیــن قــدم را در تغییــر رفتــار مــردم
شهــای محدودیتزدایــی از افــراد،
«محدودیتزدایــی» توصیــف کــرد .یکــی از رو 
برداشــتن موانعــی اســت کــه از تغییــر آنهــا جلوگیــری میکنــد ،هرچنــد ممکــن
اســت آن موانــع نامحســوس باشــند.
  .۲مــا نمیتوانیــم «سیاســت مبتنــی بــر شــواهد» 2را بــدون شــواهد انجــام دهیــم .
اگرچــه بیشــتر تبلیغــات تیــم بینشهــای رفتــاری بــه اســتفاده از آن بــرای ایجــاد
تغییــرات در چگونگــی عملکــرد دولــت تأ کیــد داشــته اســت ،نــوآوری مهــم ایــن
اســت کــه همــۀ مداخلههــا تــا حــد امــکان بــا اســتفاده از روششناســی طالیــی
اســتاندارد «آزمایشهــای کنترلشــدۀ تصادفــی» 3امتحــان شــوند کــه اغلــب
1. Kurt Lewin
2. Evidence based policy
3. Randomized control trias
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در تحقیقــات پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد  .در روش آزمایشهــای
کنترلشــدۀ تصادفــی ،افــراد ب هصــورت تصادفــی بــرای دریافــت رفتارهــای مختلــف
(ماننــد نحــوۀ بیــان نامههــا در مطالعــۀ مالیــات)  تخصیــص مییابنــد ،یــک
گــروه کنتــرل نیــز وجــود دارد کــه هیــچ رفتــاری (در ایــن مــورد ،نحــوۀ بیــان اصلــی) 
دریافــت نمیکنــد .اگرچــه ایــن یــک روش ایدئــال اســت ،ولــی همیشــه امکانپذیــر
نیســت  .گاهیاوقــات ،محققــان بــرای اینکــه بتواننــد بعضــی از انــواع آزمایشهــا
را انجــام دهنــد ،مجبورنــد ســازش کننــد .مثــال بعــدی اهمیــت هــر دو ســرود را
شهــا در نهادهــای بــزرگ ،هــم دولتــی و هــم
نشــان میدهــد و بــرای پیشــبرد آزمای 
خصوصــی ،دشــوار یهایی وجــود دارنــد.
شهــای رفتــاری بــا نماینــدگان وزارت
یکبــار مــن در جلسـهای کــه اعضــای تیــم بین 
نیــرو و تغییــرات آبوهوایــی دیــدار داشــتند ،حضــور داشــتم .جلســه در هفت ـهای
یکــرد تــا خــودش را گــرم نگـهدارد و موضــوع جلســه
برگــزار شــد کــه هرکســی تــاش م 
یشــان را عایقبنــدی
ایــن بــود کــه چ ـهکار کننــد تــا افــراد بیشــتری اتــاق زیرشیروان 
کننــد .در دنیــای انســانهای اقتصــادی ،هرکســی از قبــل ،اتــاق زیرشــیروانی خودش
را عایقبنــدی میکنــد؛ صرفهجو یــی در هزینههــای انــرژی در عــرض یــک ســال
میتوانــد هزینههــای عایقبنــدی را جبــران کنــد  .بااینوجــود ،حــدود یکســوم
از خان ههــا در بریتانیــا هنــوز عایــق کافــی نداشــتند و آن وزارتخانــه دســت بــه یــک
ابتــکار عمــل زد و آدمهــای تنبــل را تشــویق کــرد تــا تنبلــی را کنــار بگذارنــد .ایــن
ابتــکار عمــل بــه ایــن صــورت بــود کــه بــه صاحبخان ههــا یارانــه داد تــا خانههایشــان
را عایقبنــدی بهتــری کننــد و همچنیــن دیگــر تجهیــزات صرفهجویــی در انــرژی را
نصــب کننــد .بســیاری از مــردم حتــی ســراغ آن را هــم از ایــن وزارتخانــه نگرفتنــد .تیــم
شهــای رفتــاری قــول داد تــا در بــارۀ اینکــه چــه کاری میتــوان انجــام داد فکــری
بین 
بکنــد.
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ایــن مداخلــۀ پیشــنهادی شــامل عبــارت «آن کار را آســان کــن» بــود  .وقتــی از
صاحبخان ههــا مصاحبــه شــد و از آنهــا پرســیده شــد چــرا عای ـقکاری را انجــام
نهــا بههمــراه خواهــد داشــت،
ندادهانــد درحالیکــه صرفهجو یــی در پــول را بــرای آ 
بســیاری از آنهــا پاســخ دادنــد کــه ایــن کار خیلــی ســخت اســت ،بهخاطــر اینکــه
اتــاق زیرشــیروانی پــر از وســیله و حســابی بههمریختــه اســت .تیــم بینشهــای
رفتــاری پیشــنهاد داد کــه شــرکتهای خصوصــی بایــد بســتۀ عایقبنــدی را همــراه
بــا ســرویس تمیزکــردن ارائــه دهنــد .ا گــر صاحبخانــه ایــن بســته را میخریــد ،دو
نفــر اتــاق زیرشــیروانی را خالــی میکردنــد و ســپس بــه صاحبخانــه در مرتبکــردن
و قــراردادن وســایل در اتــاق کمــک میکردنــد .در ایــن میــان ،خدمــۀ دیگــری کار
عای ـقکاری را انجــام میدادنــد .ایــن معاملــه در دو نســخه پیشــنهاد شــد؛ یکــی بــا
هزینــۀ ۱۹۰پونــدی شــرکت ّ
نصــاب و دیگــری بــا قیمــت خردهفروشــی ۲۷۱پونــدی .
ایــن هزینــه عالو هبــر هزینــۀ  ۱۷۹پونــدی عایقبنــدی بــود .
ایــن آزمایــش بــرای امتحــان ایــن ایــده اجــرا شــد و نتایــج نشــان دادنــد کــه ایــن آزمایــش
ممکــن اســت بــه موفقیــت برســد .مــن میگو یــم «ممکــن اســت» ،بــه ایــن دلیــل کــه
ایــن دادههــا خیلــی پراکنــده هســتند و احتیــاط و دقــت بســیار ضــروری اســت .
بــرای صرفهجو یــی پــول ،تنهــا راه آ گاهــی مــردم از ایــن معاملــه ،ارســال آ گهــی بــه ســه
محلــۀ متمایــز ولــی شــبیه بــه هــم بــود و قبــول ایــن معاملــه بــه ایــن دلیــل بــود کــه آنهــا
ً
فکــر میکردنــد احتمــاال خانههایشــان دارای شــرایط ایــن معاملــه هســتند .همــۀ
صاحبخانههــا در محلههــای موردنظــر ،نامــۀ مشــابهی دریافــت کردنــد؛ پیشــنهاد
نظافتکــردن بــا تخفیــف و بــه قیمــت خردهفروشــی یــا فقــط معاملــۀ ســبز اســتاندارد
ً
(گــروه کنتــرل) .تقریبــا  ۲۴۰۰۰آ گهــی در هــر ســه محلــه توزیــع شــد .
متأســفانه ،یافتــۀ اصلــی ایــن آزمایــش ایــن اســت کــه افــراد کمــی تمایــل داشــتند اتــاق
زیرشــیروانی خود را عایقکاری کنند .شــاید به این دلیل که ایمیلشــان را باز نکردند
یــا جذابیتــی در آن معاملــه ندیدنــد و یــا از نســیم خنکــی کــه از سقفشــان میآمــد
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لــذت میبردنــد .بههرحــال ،اســتقبال خیلــی کــم بــود .درمجمــوع ،بیستوهشــت
اتــاق زیرشــیروانی عایـقکاری شــدند .بااینوجــود ،نکتــۀ جالبــی کــه در ایــن دادههــا
وجــود دارد ایــن اســت کــه پیشــنهاد تمی زکــردن اتــاق زیرشــیروانی ایــدۀ خوبــی بــود .
اگرچــه ،اندازههــای نمونــه بهطورکلــی یکســان بودنــد ،فقــط ســه خانــواده بالفاصلــه
یکــه ،شــانزده خانــواده شــرایط نظافتکــردن
عایقبنــدی را قبــول کردنــد ،درحال 
ً
نتــر را قبــول کردنــد؛ بنابرایــن تقریبــا
ارزانقیمــت را پذیرفتنــد و  ۹خانــواده مــدل گرا 
هرکســی کــه بــا عایقبنــدی اتــاق زیرشــیروانی خــودش موافقــت کــرد زمانــی ایــن
کار را انجــام داد کــه پیشــنهادی بــرای نظافــت اتــاق زیرشــیروانی بــه او داده شــد .
بااینوصــف ،ایــن تعــداد خیلــی کــم هســتند و ایــن آزمایــش نیــاز بــه همانندســازی
دارد تــا ایــن اطمینــان را بدهــد کــه ایــن تأثیــر واقعــی اســت .درحالحاضــر ،مــن فکــر
میکنــم ایــن مثــال چیــزی بیــن یافتــۀ علمــی و حکایــت مفیــد اســت.
بســیاری از اعضــای تیــم دوســت داشــتند همانندســازی کننــد .اســتقبال عمومــی
خیلــی کــم باعــث دلســردی ایــن وزارتخانــه بــرای تکــرار ایــن آزمایــش شــد .پــس ،چــرا
شهــای رفتــاری ،ایــن مثــال را آوردیــم؟ مــن دو دلیــل
از مثالهــای ز یــاد تیــم بین 
دارم :اول اینکــه ،مــن هرگــز مثالــی بهتــر از قاعــدۀ مانعزدایــی لو یــن پیــدا نکــردهام .
در ایــن مــورد ،برداشــتن مانــع بــه معنــای واقعــی اســت .چــه ایــن پیادهســازی در
مقیــاس بــزرگ پذیرفتــه شــود ،چــه پذیرفتــه نشــود ،شــاید یــادآوری ایــن مثــال بــرای
هــر شــخص ،منبــع الهامبخشــی از قــدرت ســقلمه در موقعیتهــای دیگــر باشــد .
یهــای بالقــوۀ آزمایشهــای کنترلشــدۀ
دوم اینکــه ،آن مثــال مشــکالت و گرفتار 
تهــا نشــان میدهــد  .چنیــن آزمایشهایــی پرهزینــه
تصادفــی را در ایــن موقعی 
هســتند و چیزهــای ز یــادی ممکــن اســت اشــتباه درآینــد  .وقتــی آزمایشــی در
آزمایشــگاه اشــتباه از آب درمیآیــد (کــه اغلــب در آزمایشــگاههایی کــه توســط
انســانهای عــادی اداره میشــوند ،ایــن اتفــاق میافتــد) ،مبلــغ کمــی از پــول
پرداختــی از بیــن م ـیرود ،ولــی آزمایشکننــده میتوانــد دو بــاره آن آزمایــش را تکــرار
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شهــای کمهزینــه را بــرای
کنــد  .عالوهبرایــن ،آزمایشکنند ههــای باهــوش آزمای 
کشــف عیبونقصهایــی در ایــن زمینــه انجــام میدهنــد .انجــام همــۀ آزمایشهــا
در مقیــاس بــزرگ کار ســختی اســت و چیــزی کــه ایــن مســئله را بدتــر میکنــد ،ایــن
اســت کــه اکثــر اوقــات ایــن امــکان بــرای آزمایشکننــده وجــود نــدارد کــه در هــر مرحلــه
شهــای کنترلشــدۀ
حضــور داشــته باشــد .البتــه ،دانشــمندان ماهــر در اجــرای آزمای 
تصادفــی میتواننــد ریســک اشــتباهات را کاهــش دهنــد ،ولــی ایــن ریسـکها هرگــز
از بیــن نخواهنــد رفــت.
شهــا را ادامــه داده و همچنیــن
گذشــته از ناامیدیهــا ،مــا بایــد ایــن آزمای 
نکــردن ایدههــا را نیــز ادامــه دهیــم .بهخاطــر اینکــه راه دیگــری نداریــم کــه
امتحا 
بفهمیــم چــه چیــزی مؤثــر واقــع میشــود .درواقــع ،مهمتر یــن میــراث تیــم بینشهــای
رفتــاری ممکــن اســت کمککــردن بــه دولتهــای ســقلمهزن در آزمــودن ایدههــا
قبــل از اجرایــی شــدن باشــد .در ســال  ۲۰۱۳دولــت بریتانیــا «شــبکۀ وات ورکــر»

1

را تأســیس کــرد تــا بــه آزمــودن راههــای بهبــود تأثیرگــذاری دولــت در هــر زمین ـهای،
از ســامتی گرفتــه تــا جــرم و تحصیــات ،بپــردازد .هــر دولــت ،درواقــع هــر ســازمان
ـش ایدههــای جدیــد بایــد تیمهــای مشــابهی داشــته باشــد،
بــزرگ ،بــرای اجــرای آزمایـ ِ

ولــی مــا بایــد در بــارۀ نتایــج ایــن آزمایشهــا واقعبیــن باشــیم .هــر ایــدهای مؤثــر نخواهــد
بــود؛ هــر دانشــمندی میتوانــد ایــن واقعیــت را تصدیــق کنــد.
درک ایــن موضــوع کــه بســیاری از پیشــرفتها ممکــن اســت در ظاهــر خیلــی جزئــی
بهنظــر برســند خیلــی ســخت اســت :تغییــر یــک یــا دودرصــدی در نتایــج ،نبایــد
ً
دلیلــی بــرای طعنــه و تمســخر باشــد ،بهخصــوص ا گــر مداخلــه اساســا کمهزینــه

باشــد .درحقیقــت ،خطــر افتــادن در تلـهای شــبیه به اســتدال ل غلط «شــندرغازهای
بــزرگ» در مسـ ٔ
ـابقه تلویزیونــی وجــود دارد .افزایــش دودرصــدی در تأثیرگــذاری بعضــی
برنام ههــا شــاید شــبیه یــک معاملـ ٔـه بــزرگ بهنظــر نرســد ،امــا وقتــی خطــرات پولــی
1. What Works Network
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میلیاردهــا دالر باشــند ،تغییــرات اندکدرصــد نیــز مــورد توجــه قــرار میگیرنــد .یــک
ســناتور آمریکایــی ایــن موضــوع را خیلــی خــوب بیــان کــرد« :یــک میلیــارد اینجا ،یک
میلیــارد آنجــا ،شــما خیلــی ســریع از پــول واقعــی صحبــت میکنیــد».
تعدیــل انتظــارات در رابطــه بــا میــزان تأثیــری کــه ایجــاد خواهنــد کــرد دارای اهمیــت
اســت ،ز یــرا موفقیــت «عضو یــت اتوماتیــک» و «فــردا بیشــتر پسانــداز کــن» میتوانــد
باعــث درک نادرســت شــود ،بــه ایــن صــورت کــه ایجــاد تغییــرات جزئــی کــه تأثیــرات
بزرگــی بهدنبــال دارنــد کار آســانی اســت ،درصورتیکــه اینطــور نیســت  .ایــن
مداخلههــای پسانــداز ،ســه جــزء مهــم را تلفیــق میکننــد کــه ایــن ســه جــزء شــانس
دســتیابی یــک برنامــه بــه هدفــی معیــن را بســیار افزایــش میدهنــد؛ اول اینکــه،
طراحــان ایــن برنامــه دلیــل خو بــی بــر ایــن بــاور دارنــد کــه بخشــی از مــردم بــا ایجــاد
تغییراتــی در رفتارشــان بــه ســود خواهنــد رســید .پذیرفتــن ایــن مــورد بــرای بســیاری از
افــراد کــه پسانــداز کــم یــا هیــچ پسانــدازی بــرای بازنشســتگی نداشــتند آســان بــود .
دوم اینکــه ،افــراد تعیینشــده بایــد قبــول کننــد کــه ایــن تغییــر مطلــوب اســت .در
اینجــا ،نظرســنجیها نشــان دادنــد کــه اکثــر کارمنــدان معتقــد بودنــد کــه بایــد بیشــتر
پسانــداز میکردنــد .
ً
ســوم ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا یــک اقــدام تقریبــا بیهزینــه (یــا درمــورد عضویــت
اتوماتیــک ،بــدون هیــچ اقدامــی) تغییــر ایجــاد کــرد .مــن چنیــن سیاس ـتهایی را
مداخلههــای «تککلیــک» مینامــم  .کســی کــه در طــرح «فــردا بیشــتر پسانــداز
کــن» ثبتنــام میکنــد ،بهســادگی و بــا یــک تی ـکزدن خــودش را در مســیری قــرار
میدهــد کــه میــزان پسانــدازش ب همــرور زمــان افزایــش خواهــد یافــت ،بــدون اینکــه
نیــاز بــه انجــام کار دیگــری باشــد.
افســوس ،بــرای بســیاری از مســائل ،حتــی وقتــی دو شــرط اول وجــود داشــته باشــند،
ً
هیــچ راهحــل تککلیکــی وجــود نخواهــد داشــت؛ بــرای مثــال ،شــخصی کــه تقریبــا
 ۵۰کیلوگــرم اضاف ـهوزن دارد ،بــه نفعــش اســت کــه چنــد کیلــو از وزنــش کــم شــود و
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بســیاری از افــراد کــه گرفتــار چاقــی هســتند ،موافــق ایــن کار هســتند ،ولــی بهجــز
عمــل جراحــی ،پاســخ ســادهای وجــود نــدارد .مــن قــادر بــه تعبیــۀ برنامــۀ «فــردا کمتــر
بخــور!» نبــودهام کــه بــرای مــن یــا هرکــس دیگــری مفیــد باشــد .همــۀ مــا میدانیــم
کــه بیشــتر طرحهــای رژ یــم غذایــی در بلندمــدت بــا شکســت مواجــه میشــوند .
هیچگونــه رژ یــم غذایــی تککلیکــی وجــود نــدارد .بااینوجــود ،اگرچــه مــا نمیتوانیــم
ً
هــر مســئلهای را بــا راهحــل تککلیکــی حــل کنیــم ،ولــی مطمئنــا مــواردی وجــود
دارنــد کــه قابلیــت بهکارگیــری چنیــن سیاس ـتهایی را دارنــد و توصیــه میشــود
کســانی کــه عالقهمنــد بــه اجــرای تغییــرات سیاســتی رفتــاری جدیــد هســتند،
نهــا هماننــد میوههــای آو یــزان از شــاخه در
بهدنبــال چنیــن ایدههایــی باشــند .آ 
دنیــای سیاســت عمومــی هســتند .
نبــاره :بهمنظــور کاهش بارداری در ســن نوجوانی ،مؤثرترین
یــک مثــال ملمــوس در ای 
اســتراتژی ،اســتفاده از وســایل جلوگیــری از بــارداری قابلبرگشــت بلندمــدت ،ماننــد
ییــودی اســت .انجــام آزمایشــاتی بــر روی زنــان جوانــی کــه بهلحــاظ جنســی فعــال
آ 
بودنــد نشــان داد کــه نــرخ شکســت در ایــن روش جلوگیــری ،کمتــر از یــک درصــد و
یکــه ایــن وســیله کاشــته شــود ،اقــدام
شهــای دیگــر اســت .زمان 
بســیار کمتــر از رو 
دیگــری نیــاز نیســت .آنهایــی کــه بهدنبــال مداخل ههــای رفتــاری بــا احتمــال
عملکــرد بــاال هســتند ،بایــد جاهــای دیگــری را جس ـتوجو کننــد کــه عمــل
تکنوبتــی بتوانــد کار را بــه انجــام برســاند .ا گــر هیــچ را هحــل تکنوبتــیای وجــود
نــدارد ،یکــی از آنهــا را ابــداع کنیــد!
ً
در بعضــی مــوارد ،مداخلههــای موفــق صرفــا یادآور یهایــی بــرای افــرادی هســتند
نصــورت ،انجــام کاری را فرامــوش کننــد .مثالهــای زیــادی
کــه شــاید درغیرای 
از ایــن نــوع توســط تکنولــوژی پیامکوتــاه تلفــن همــراه ایجــاد شــده اســت کــه
نشــان میدهنــد نیــازی نیســت ســقلمهها ،خالقانــه ،اســتادانه یــا نهفتــه باشــند؛
یهــای ســاده و درســت در یــک متــن میتواننــد بینهایــت تأثیرگــذار باشــند .
یادآور 
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یــک مثــال در ایــن مــورد ،میتوانــد درزمینــۀ ســامت باشــد .در مطالعــهای در
کشــور غنــا ،مؤسســۀ غیرانتفاعــی نوآور یهایــی بــرای مبــارزه بــا فقــر ،یــک آزمایــش
کنترلشــدۀ تصادفــی را بــرای فهمیــدن اینکــه آیــا یادآور یهــای متنــی بــرای دریافــت
داروی ماالر یــا بــه افــراد کمــک کردهانــد تــا رژ یــم پزشــکی را دنبــال کننــد یــا نــه ،اجــرا
کــرد .آنهــا نهتنهــا متوجــه شــدند کــه ایــن پیامهــا مؤثــر هســتند ،بلکــه فهمیدنــد
ـود آن یــادآوری بــود کــه اهمیــت
کــه مؤثرتر یــن پیامهــا ،پیا مهــای کوتــاه هســتند .خـ ِ
داشــت ،نــه هرگونــه اطالعــات اضافــی .
مشــابه همیــن ،مطالعـهای در قلمــرو آموزشو پــرورش بــر اثربخشــی و مقیاسپذیــری
یهــای متنــی تأ کیــد میکنــد .ایــن مطالعــه اثربخشــی برنامــۀ «ردی فورکــی»
یادآور 

1

را اندازهگیــری کــرد! برنام ـهای کــه بــا فرســتادن متنهــای منظــم بــه والدیــن کــودکان
پیشدبســتانی ،راههــای کمــک بــه یادگیــری مهارتهــای خواندن و نوشــتن را نشــان
میدهــد .ایــن مطالعــه هــم افزایــش قابلتوجــه مداخلــۀ والدیــن را در فعالیتهــای
ســوادآموزی در خانــه و مدرســه نشــان داد و هــم افزایــش میــزان یادگیــری فرزندانشــان
نبــاره هســتند کــه ســقلمهها
را .چنیــن یادآور یهــای ســادهای ،مثــال خو بــی در ای 
میتواننــد صر یــح و قابلفهــم بــوده و کارایــی نیــز داشــته باشــند .
شهــای رفتــاری از بازنگــری دوســالۀ خــود عبــور کــرد و در ســال  ۲۰۱۲از طریق
تیــم بین 
دفتــر کابینــه دو بــاره کار خــود را از ســر گرفــت .بــه دلیــل رشــد خیلــی ســریع ایــن تیــم،
بــه یــک ســاختمان جدیــد نیــاز بــود .مــدت اقامــت در اتاقهایــی بــه شــکل بادگیــر،
خوشــبختانه کوتــاه بــود ،امــا ســاختمان بعــدی بخشــی از وزارت خزانـهداری بــود کــه
بــرای ایــن تیـ ِـم درحالرشــد بســیار کوچــک بــود؛ بنابرایــن در ســال  ،۲۰۱۴تصمیمــی
شهــای رفتــاری بــه بخــش خصوصــی گرفتــه
یبــر وا گــذاری قســمتی از تیــم بین 
مبن 
شــد .درحالحاضــر ،ایــن تیــم بهطــور مســاوی در مالکیــت دفتــر کابینــه ،کارکنــان

1. Ready4k
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تیــم و شــریک غیرانتفاعــی تیــم بــه نــام «نســتا» 1قــرار دارد کــه در حــال آمادهســازی
تیــم بــا فضــای کاری فعلــی هســتند .تیــم بینشهــای رفتــاری قــراردادی پنجســاله
بــا دفتــر کابینــه دارد ،بنابرایــن میتوانــد طرحهایــی ارائــه دهــد کــه مســتقل از
ً
نتیجــۀ انتخابــات عمومــی مــاه مــه  ۲۰۱۵باشــند .ایــن تیــم تقریبــا بــه پنجــاه نفــر
رســیده اســت و اکنــون طیــف وســیعی از ســازمانهای دولتــی را در سراســر بریتانیــا
تهــا نیــز یــاری میرســاند؛
پشــتیبانی میکنــد و بــا رونــد روبهرشــدی بــه ســایر دول 
ماننــد مطالعــۀ هیجانانگیــز تمکیــن مالیاتــی جدیــد در گواتمــاال .
آنموقــع کــه مــن در کار تیــم بینشهــای رفتــاری بریتانیــا مداخلــه میکــردم ،کاس
در واشــنگتن بهعنــوان رئیــس دفتــر امــور اطالعاتــی و مقرراتــی مشــغول ب ـه کار بــود .
ایــن دفتــر کــه بهطــور رســمی بخشــی از دفتــر مدیر یــت و بودجــۀ کاخ ســفید اســت،
در ســال  ۱۹۸۰بــا مأمور یــت ارزیابــی تأثیــر اقتصــادی مقــررات جدیــد دولتــی تشــکیل
شــد تــا ایــن اطمینــان را بدهــد کــه تأثیــر خــوب مقــررات بیشــتر از آســیب آن اســت .
شهــای کنترلشــدۀ تصادفــی
اگرچــه کاس دســتور و بودج ـهای بــرای پیشــبرد آزمای 
نداشــت ،ولــی در دورۀ اول ریاس ـتجمهوری اوبامــا تــا حــدودی توانســت بهعنــوان
تیــم بینشهــای رفتــاری یکنفــره خدمــت کنــد .
کاس پــس از چهــار ســال کارکــردن بــرای دولــت اوبامــا ،بــرای تدر یــس بــه دانشــکدۀ
حقــوق هــاروارد بازگشــت؛ جایــی کــه درســت قبــل از ریاس ـتجمهوری اوبامــا ،از
آنجــا نقلمــکان کــرده بــود ،امــا برنامــۀ کار ســقلمهزنی ایاالتمتحــده بــا عزیمــت
کاس پایــان نیافــت .در اوایــل ســال  ،۲۰۱۴دکتــر مایــا شــانکار 2نابغــۀ پیشــین ویولــن
که عصبشــناس شــناختی و ســقلمهزن شــد ،واحد کوچکی در کاخ ســفید ایجاد
کــرد .مایــا کــه بــا کارهــای خــود «خرگــوش باتــری انرجایــز» 3را از پــا درم ـیآورد ،دارای
یکــردن بســیاری از کارهاســت .او بــا عضویــت
مهــارت و توانایــی بــاال بــرای عمل 
1. NESTA
2. Maya Shankar
3. Energizer bunny
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در انجمــن پیشــرفت علــوم آمر یــکا ،بهعنــوان مشــاور دفتــر سیاس ـتگذاری علــم و
فنــاوری کاخ ســفید مشــغول بـهکار شــد .در ایــن نقــش ،مأمور یــت مایــا ایجــاد نســخۀ
شهــای رفتــاری بــود کــه بهطــرز شــگفتانگیزی ،ایــن مأموریــت
آمریکایــی تیــم بین 
را بــدون دســتور و یــا هرگونــه بودجـهای از ســوی دولــت در کمتــر از یــک ســال بهاتمــام
رســاند .
ً
ایــن تیــم کــه رســما تیــم علــوم اجتماعــی و رفتــاری کاخ ســفید نامیــده شــد ،کار خــود
را بهعنــوان بخــش کوچکــی متشــکل از شــش دانشــمند رفتــاری شــروع کــرد :مایــا و دو
همــکار دانشــگاهیاش و ســه نفــر از اتــاق فکــر غیرانتفاعــی آزمایشــگاه مقابلــه بــا فقــر
جمیــل واحــد آمر یــکای شــمالی کــه متخصــص اجــرای آزمایشهــای کنترلشــدۀ
تصادفــی اســت و اتــاق فکــر «آیدیــاز  »۴۲کــه اقتصــاد رفتــاری نقطــۀ قــوت اصلـیاش
است .
در همــان ســال اول ،تیــم علــوم اجتماعــی و رفتــاری کاخ ســفید ،تعــداد زیــادی
آزمایــش کنترلشــدۀ تصادفــی رفتــاری را در داخــل برنام ههــای فــدرال بــا اهــداف
سیاســتی افزایــش مزایــای کهن هســربازها تــا کمــک بــه افــراد بــرای تســویۀ وامهــای
ً
دانشــجویی جــای داد کــه ایــن تیــم نیــز در حــال پیشــرفت اســت .اخیــرا دولــت
تهــای اولیــۀ ایــن تیــم ،بخشــی از بودجــۀ تأمیــن
فــدرال در واکنــش بــه موفقی 
اعضــای بیشــتر بــرای آن را بــر عهــده گرفتــه اســت .بــه لطــف حمایــت دولــت فــدرال
و حمایــت مــداوم شــرکای بیرونــی ،هنــگام انتشــار ایــن کتــاب ،تعــداد افــراد تیــم بایــد
بــه دوبرابــر رســیده باشــد.
کشــورهای دیگــر نیــز در حــال پیوســتن بــه ایــن نهضــت هســتند .مطالعــهای کــه
توســط انجمــن تحقیقــات اقتصــادی و اجتماعــی انجــام گرفتــه و در ســال ۲۰۱۴
انتشــار یافتــه اســت ،گــزارش میکنــد کــه  ۱۳۶کشــور در سراســر دنیــا علــم رفتــاری
را در برخــی جنب ههــای سیاســت عمومــی جــای دادهانــد و  ۵۱کشــور نوآور یهــای
جه ـتداری را ایجــاد کردهانــد کــه از علــوم رفتــاری جدیــد متأثــر شــدهاند .بهطــور
واضــح ،تعــداد ایــن کشــورها روبهافزایــش اســت .
506

سقلمهزدن در بریتانیا
نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه نویســندگان گــزارش ،اصطــاح «علــم رفتــاری» را بــرای
توصیــف تکنیکهــای مورداســتفاده انتخــاب میکننــد .اغلــب بهاشــتباه چنیــن
یشــود کــه آثــار تیــم بینشهــای رفتــاری براســاس اقتصــاد رفتــاری
برداشــت م 
یکــه حداقــل تــا حــاال اقتصــاد واقعــی بهصــورت خیلــی
اســتوار هســتند ،درحال 
جزئــی دخیــل بــوده اســت .
ً
شهــا از روانشناســی و ســایر علــوم اجتماعــی میآینــد .هــدف
اصــوال ابزارهــا و بین 
شهــای رفتــاری ،بهکارگیــری یافت ههــای ســایر علــوم
اصلــی از تشــکیل تیــم بین 
اجتماعــی بــرای تکمیــل توصی ههــای معمــول اقتصاددانــان اســت .ایــن بدنامکــردن
ســایر علــوم اجتماعــی اســت ،ا گــر مــردم اصــرار بــر ایــن امــر داشــته باشــند کــه هرگونــه
تحقیــق مرتبــط بــا ایــن شــیوه را نوعــی اقتصــاد بخواننــد .
هروقــت کســی از مــن درخواســت میکنــد کــه نســخهای از ســقلمه را امضــا کنــم،
مــن همــواره عبــارت «در جهــت مفیــد ســقلمه بزنیــد» را در کنــار آن مینویســم .
ً
شتــر از اینکــه مــن و کاس
ســقلمهها صرفــا ابــزار هســتند و آن ابزارهــا خیلــی پی 
نهــا انتخــاب کنیــم وجــود داشــتند  .مــردم ممکــن اســت بــرای
اســمی بــرای آ 
پسانــداز بیشــتر ،بــرای کار و فعالیــت بیشــتر و بــرای پرداخــت بهموقــع مالیاتهــا
ســقلمه بخورنــد ،همچنیــن ممکــن اســت بــا برداشــت پــول رهــن خانههایشــان و
جکــردن آن بــرای خوشگذرانــی نیــز ســقلمه بخورنــد .شــرکتها و دولتهایــی
خر 
کــه قصــد بــدی دارنــد میتواننــد از یافت ههــای علــم رفتــاری در جهــت اهــداف
شــخصی خــود اســتفاده کننــد .کالهبــرداران بــرای پیشــبرد کارهــای خــود نیــازی بــه
خوانــدن کتــاب مــا نداشــتند .دانشــمندان رفتــاری تعالیــم ز یــادی بــرای کمــک دارند
تــا دنیــای بهتــری بســازند .بــا انتخــاب دقیــق ســقلمهها براســاس علــم و ســپس
قــراردادن ایــن مداخل ههــا در معــرض آزمایشهــای ســخت ،میتوانیــم از تعالیــم
آنهــا اســتفاده کنیــم .
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کجرفتاری
مــن بــا افتخــار میگو یــم کــه شــهر مــن ،شــیکاگو ،مدتــی پیــش تیــم بینشهــای
رفتــاری خــود را بــا کمــک «آیدیــاز  »۴۲بــه جر یــان انداختــه اســت .دولتهایتــان را بــه
انجــام چنیــن کاری تشــویق کنیــد .کوتاهــی در انجــام آن باعــث یــک کجرفتــاری
جــدی خواهــد شــد.
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