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   السلوك   االقتصاد  استخدام

 
دولية إقليمية و : تجارب االقتصادية السياسات صنع عملية دعم ف

 
 . مقدمة: 1

االقتصاد   علمي  من  أسسه  السلوكي  االقتصاد  علم  يستمد 
  كردة فعل عل وبدرجة أقل من علم االجتماع، وظهر  والنفس،  

النماذج الكمية والمعادالت الرياضية عل علم   انتشار استخدام
 
ا
  عدم القدرة عن تواتر    االقتصاد ما جعلها تميل إىل الجمود فضل
العل ذات  الحيثيات  من  الكثير  فهم  ي 

القرارات  ف  باتخاذ  قة 
ي التنبؤ  قصورها  المالية و 

فسير أسباب تو باألزمات االقتصادية  ف 
ي  القصور  األسواق.  الذي  ي 

ف  االقتصاد حدث    السلوكي   يتبن  
 
ا
تحسير    حلوال بهدف  النفس  علم  عل  باألساس    قائمة 

يستخدم    . العامة  السياسات القرار تحليل  أساليب  كما  اتخاذ 
ي ويدرس كيف يمكن أن يساعد التنبيه  الحث السلوكي   / البشر

كة من أجل    عل اتخاذ خيارات عقلنية  األفراد  المصلحة المشير
 .(Puaschunder, 2020) للمجتمع 

علم    تحدى ي 
ف  أساسيتير   فرضيتير   السلوكي  االقتصاد  علم 

( وفرضية كفاءة  Rationalityقلنية )االقتصاد هما: فرضية الع
( ايدة  Market Efficiencyاألسواق  مير  أدلة  توجد  حيث   ،)

الفرضيتير    أن  النقائص،تثبت  من  الكثير  ي  هما 
عل    تعير وأن 

وفهم   ذلك،  إدراك  القرارات  ومتخذي  السياسات  صناع 
 .  الجوانب النفسية المرتبطة باتخاذ القرار االقتصادي والماىلي

 

 عالمي النفسأعمال إىل بواكر أعمال هذا االتجاه الفكري  تعود 
االحتمال   نظرية  طورا  اللذين  وكانمان  سكي   Prospect)تفير

theory)،  وهي نظرية بديلة لنظرية المنفعة  (Kahneman 
(& Tversky, 1979    ودراسة آلية اتخاذ القرارTversky &) 

(Kahneman, 1981  ثالر  د  ريتشار االقتصادي  ، وتلتها أعمال
(R. Thaller  ) شيلر  االقتصادي  و   (Shiller, 2003)روبرت 
همD. Arielyدان أرييلي )االقتصادي و     . ( وغير

عل  االقتصاديير   يلقر القبول لدى    السلوكي االقتصاد  بدأ فرع  
فهم سلوكيات   من خلله  يمكن  الذي  النظري  اإلطار  اعتباره 

ي عالمنا المعاص   المتعاملير  
سواء كانوا مستهلكير  أو منتجير    ف 
ي رغم افتق-  أو مستثمرين

ي   البداية إىل  اره ف 
النماذج والنظريات النر

ي ب -تدعمه
الظواهر االقتصادية من عدد  تفسير سبب نجاحه ف 

ي  
 ير تفس التقليدي    الفكر االقتصاديلم يقدم  النر

 
 أو معالجات ا

 .  كافية لها 

علم  و  أن  من  الرغم  أحدث    االقتصاد عل  من  يعتي   السلوكي 
متعددة  واسعة و استخدامات    ، إال أن لهاالقتصاد مجاالت علم  

من مستوى الفرد وتنتهي إىل مستوى الحكومات والدول،  تبدأ  
 
 
واألسواق  مرورا  ،  بالمؤسسات 

 
السياسات    وحاليا تطبيق  صار 

   السلوكية
 
   أمرا

 
الصناشائعا الدول  ي 

ف  سواء  ي  ، 
ف  أو  ى  الكي  عية 

 عشر   التاسع سياسات: العدد  موجز 
 2021أبريل 

 إعداد: 
 د. عبد الكريم أحمد قندوز 

o   السلوكية تستهدف باألساس تحسير  استجابة األفراد للسياسات العامة وزيادة مستويات كفاءتها السياسات االقتصادية  
 و 

ا
 . للسياسات االقتصادية التقليدية ليست بديل

o ما نتج عنه تغيير أكير من    ،عل المستوى الدوىلي   ا ليهإالسلوكية خلل السنوات الماضية لفت األنظار    السياسات  نجاح
 . سياسة حول العالم 136

o ايد إىل العلوم السلوكية لمعالجة تحديات السياسة  صانعي  اتجاه  . االقتصاديةالسياسات بشكل مير 
o   ي   السلوكي   االقتصاد   من  تستفيد   العالم  مستوى  عل  حكومية  جهة  202هناك ما ال يقل عن

  العامة  السياسات  صياغة  ف 
 والتنمية.  االقتصادي التعاون منظمة بحسب

o ي    الدالئل ي   السلوكي   الستخدام االقتصاد الدولية تشير إىل األثر اإليجاب 
،  االدخار   زيادة  ف  ي   القومي ين 

ام  واالمتثال الض  ، وااللير 
 . بسداد القروض المضفية، وترشيد االنفاق

o ي   نحو   العربية  الدول  بعض  لدىجديد    توجه
   وجعلها   السلوكية  السياسات  تبن 

 
من    العامة  السياسات  تصميم  عملية  من  جزءا

 . السلوكي الحث و  للتنبيه مراكز خلل إنشاء وحدات و 

http://www.amf.org.ae/
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إدراكا الناشئة،  الدول ألهمية أخذ   االقتصاديات  هذا    من هذه 

ي  الجانب  
ف  الحكومية  السياسات  تصميم  عند  االعتبار  بعير  

 مختلف المجاالت االقتصادية وغير االقتصادية. 

  : . علم االقتصاد السلوك  2
 اإلطار التعريف 

ا أو  منفردة  الدول  أصابت  ي 
النر األزمات  تواتر  لنظام  أدى 

، إىل تزايد   حول صلحية نماذج    التساؤالتاالقتصادي العالمي
ي تستند عليها، وحنر  

االقتصاد الكلي التقليدية، والفرضيات النر
إىل   تميل  النظرية  الناحية  من  فهي  عليها.  تقوم  ي 

النر المبادئ 
األفراد،   وعقلنية  األسواق  اض كفاءة  افير خلل  من  المثالية 

بالجمود  الرياضية   ما حد  إىل    وتتسم  النماذج  طبيعة  بسبب 
فقد   التطبيق،  أما عل مستوى  إليها.  تستند  ي 

النر واإلحصائية 
المبادئ   عجزت  ي 

النر والمالية  االقتصادية  األزمات  تكررت 
ي  
ها وأخفقت النماذج االقتصادية التقليدية ف  النظرية عن تفسير

 التنبؤ بها أو التقليل من آثارها.  

بعد أن وصلت نظرية كفاءة األسواق ذروتها  عل سبيل المثال،  
ا من   ين، وصار االعتقاد بصحتها جزءا ي سبعينيات القرن العشر

ف 
الثقة   تضاءلت  االقتصادي،  ما  الفكر  حد  النظرية  إىل  بهذه 

 عن  إىل حد ما   وتوابعها 
ا
األكاديميير  فضل الكثير من  ما دفع   ،
وقناعت النماذج،  تلك  جدوى  ي 

ف  الشك  إىل  القرار  هم  متخذي 
ي  
بحاجتها إىل مراجعات شاملة تبدأ من الفرضيات واألسس النر

عنها،   تنبثق  ي 
النر والتطبيقات  بالنماذج  وتنتهي  إليها،  تستند 

ي الفكر االقتصادي مع ظهور علم  
لتبدأ بذلك حقبة جديدة ف 

 .  االقتصاد السلوكي

الذي   السلوكي  االقتصاد  علم  ظهر  سبق،  ما  ضوء  ي 
يستمد  ف 

االقتص علمي  من  علم  أسسه  من  أقل  وبدرجة  والنفس،  اد 
عل   فعل  استخداماالجتماع، كردة  الكمية    انتشار  النماذج 

إىل   تميل  جعلها  ما  االقتصاد  علم  عل  الرياضية  والمعادالت 
تواتر   عن   

ا
فضل القدرةالجمود  من    عل  عدم  الكثير  فهم 

وتفسير والتنبؤ  الحيثيات ذات العلقة باتخاذ القرارات المالية  
الحاصل  الأسباب   ي  قصور 

علم    تساءل األسواق.  عمل  ف 
السلوكي   ي علم االقتصاد  حول  االقتصاد 

فرضيتير  أساسيتير  ف 
توجد   حيث  األسواق،  وفرضية كفاءة  العقلنية  فرضية  هما: 

الفرضيتير    أن  تثبت  ايدة  مير  من  أدلة  الكثير  عل  تنطويان 
وأن عل صناع السياسات ومتخذي القرارات   جوانب القصور،

ذ القرار إدراك  باتخاذ  المرتبطة  النفسية  الجوانب  وفهم  لك، 
 .  االقتصادي والماىلي

والمعرفية   النفسية  العوامل  آثار  السلوكي  االقتصاد  يدرس 
األفراد  قرارات  عل  واالجتماعية  والثقافية  والعاطفية 
ي  
النر تلك  عن  القرارات  تلك  تختلف  وكيف  والمؤسسات 

الكلسيكية االقتصادية  النظرية  هذا    . تتضمنها  حداثة  رغم 
االقتصاد   علم  من  الصعيد    تطبيقاتهومحدودية  الفرع  عل 

التجربة  العملي  هذه  أن  إال  إمكانية  ،  إىل  األنظار  لفتت 
ي   استخدامها 

وف  العامة  السياسات    التنمية   عملية  لدعم 
  بناء   الفرد   تخاطب  تنموية  برامج  صياغة  خلل   من  المجتمعية

  النفسيةالعوامل    باالعتبار وثقافته، مع األخذ    احتياجاته  عل
ي 
  كمنهج   استخدامه  يمكن  كما .  معير    بسلوك   قيامه  عل   تؤثر   النر
ي 
  واألهداف  التنمية تحقق قرارات وصياغة العامة السياسات ف 

. ال يقتض األمر  األفراد   سلوكيات  دراسة  خلل  من  المجتمعية

كاتعل الحكومات، وإنما هناك إمكانية استفادة   من    قطاع الشر
العلم  هذا  عل  تطبيقات  يساعدها  الكفء  تصميم  ال  بما 

أدوات    وتطويرها، لمنتجات  ل واستخدام  فعاليتها  وقياس 
سلوكياته تغيير  عل  األشخاص  عل    م لمساعدة  ومساعدتهم 

ي تواجههم  التحدياتحل 
   . (Wendel, 2020) النر

اقتصادية  .  3 ترصفات  عن  تستطعأمثلة  النظرية    لم 
ها:    تفسير

 
 التقليدية ف

فإن الكثير  فرضية كفاءة األسواق،  و   ة داإذا رجعنا إىل مبدأ الرش
ية   البشر التضفات  الصعبمن  عل    من  منها  نذكر  يرها،  تي 

 سبيل المثال: 

ي سوق األسهم عند ارتفاع   –
لماذا تزداد أعداد المستثمرين ف 
؟   ي التضف الرشيد  أسعار األسهم بشكل كبير

عند    أنه  يعن 
لألسواق،   الدخول  عدم  يستحسن  األسعار  ارتفاع 
واألفضل هو البيع ألن األسعار ال يمكنها أن ترتفع إىل ما ال  

 أن تعاود االنخفاض. نهاية، وال بد 
لماذا يميل األشخاص إىل إنفاق الكثير من األموال عندما   –

حوزتهم؟   ي 
ف  االئتمان  بطاقات  الرشيد  تكون  التضف 

ب الشخص  إنفاق  يتأثر  أال  بيستدعي  ملحوظ  وجود  شكل 
 بطاقة ائتمانية من عدمه. 

بينما ال نفعل ذلك مع   ،المطعم إكرامية عامللماذا نعطي  –
ي 
  المراكز التجارية؟موظف المبيعات ف 

ي   –
الحقيقر ماء )سعرها  اء قارورة  االستعداد لشر لدينا  لماذا 

درهم، وال نقبل   15درهمان( خلل رحلة سياحية بقيمة  
البقالة   ي 

ف  دراهم  بثلثة  اءها  البشر ل  جوار  األيام  مي   ي 
ف 

 العادية؟
لماذا نستمر باالحتفاظ باستثمارات خاشة رغم أن القرار   –

ي  الحكيم هو التخلص 
ي أقرب وقت ألن حيازتها يعن 

منها ف 
 مضاعفة الخسائر. 

العائلة   – من  فرد  أو  إلقراض صديق  االستعداد  لدينا  لماذا 
 
ا
ات طويلة؟ وهو ما يتناقض مع    أمواال دون فوائد وربما لفير

ي هي مقابل التضحية بالمنفعة الحالية؟
 مبدأ الفائدة النر

http://www.amf.org.ae/
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المنفعة نظرية  تستطيع  ال  السابقة،  األسئلة  ي كل 
مبدأ   ف  وال 

أنها    ة الرشاد رغم  التضفات،  تلك  ير  تي  األسواق  وال كفاءة 
وليست   ، البشر عموم  لدى  وموجودة  متسقة  تضفات 

إجابات   من  الكثير  لجوانب  تلك  استثناءات.  يعود  األسئلة 
لديه   فالشخص  واجتماعية،  وأخلقية  ونفسية  عاطفية 
ولدي أفضل،  بحال  يشعر  ألنه  بالمال  ع  بالتي  ه  االستعداد 

مع   التعاطف  من  فوائد كنوع  دون  ماله  إلقراض  االستعداد 
للتملك   لحبه  الخاشة  باستثماراته  اآلخرين، ويميل للحتفاظ 
بسلوك   ويتأثر  قيمتها،  من  بأكي   بحوزته  ي 

النر األشياء  وتقدير 
ي ذروة ارتفاع األسعار ألنه يرى 

اآلخرين، فيدخل األسواق حنر ف 
بط من  المال  وينفق  ي،  يشير من  الجميع  بأكير  االئتمانية  اقته 

 قدرته لعدم قدرته عل إدراك العواقب.  

،  قد  بدورها   عل  تؤدي التضفات الفردية السابقة إىل آثار أكي 
ةحدوث  غرار   المال  تقلبات كبير أسواق  ي 

الخاطئ  و   ف  التسعير 
السعرية   والفقاعات  ة،  الكبير المالية  واألزمات  لألصول، 

اء(   الشر عل  البيع( )التهافت  عل  )التهافت  الماىلي    والذعر 
وصعوبة  الديون  سداد  ي 

ف  التعير  نتيجة  المضفية  واألزمات 
ها. التنبؤ بحركة السوق،     وغير

أن   سبق  ما  تلك  خلصة  يجمع كل   ، السلوكي االقتصاد  علم 
المنهجية    / العوامل ويحاول أخذها بعير  االعتبار لفهم اآللية  

ي اتخاذ قرا
ي يتبعها األفراد ف 

راتهم االستثمارية. يقر االقتصاد  النر
ي الكثير من األخطاء، 

ي ف  السلوكي أن البشر يقعون بشكل منهج 
  ، البشر العقل  ي 

ف  ات  التحير  وجود  ذلك  العقلنية  و ومرد 
ي عملية اتخاذ    ، المحدودة

واستخدام االستدالل كجزء أساسي ف 
ي  القرار،  

ات والسلوكيات النر وري فهم التحير  لذا، يصبح من الض 
َملة. تؤثر  

َ
ب األخطاء الُمحت

ُ
َجن
َ
ي ت
 عل اتخاذ القرارات، مما يفيد ف 
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عند تصميم السياسات االقتصادية التقليدية، فإن هناك الكثير  
إصدار   ذلك  ومن  السلوك،  عل  للتأثير  المتاحة  األدوات  من 

، كما قد يتم ت ي تلزم باتباع إجراء معير 
قديم بعض  القوانير  النر

الرقابية   الجهات  بتوجيهات  ام  االلير  نتيجة  المادية  المحفزات 
 
 
وأحيانا افية،  عل    واإلشر ائب  الض  أو  المالية  الغرامات  فرض 

ي حاالت أخرى يتم استخدام إجراءات أقل  .  نشاطات معينة
ف 

ح أهداف السياسات االقتصادية   قوة كاإلفصاح والشفافية لشر
من خلل الكتيبات التوعوية و ،  ر وضمان التأييد لها من الجمهو 

 
 
ها، وقد تكون أحيانا بالطرق األدبية كالتواصل مع الجمهور    وغير

ي كجزء من سياساته   أو ما يقوم به البنك المركزي من إقناع أدب 
هي سياسات قائمة عل علم  أما السياسات السلوكية ف  . النقدية

  ،  االقتصاد السلوكي
ا
لوكية  يرتبط تنفيذ السياسات الس ما    وعادة

   الحث  /التنبيه  بوجود وحدات
 
تسم وحدات    السلوكي وأحيانا

ي  
التبض، ولها تطبيقات متنوعة تختلف من بلد آلخر كما سيأبر

 ذكره: 

 : التنبيه/ الحث السلوك  . وحدات 1.4

إنشاء وحدات يرتبط  ما  السلوكي    عادة  الحث  بمدى  التنبيه/ 
ي تحقيق أهداف  

قناعة صانعي السياسات بأهميتها وجدواها ف 
االقتصادية.   إنشاء  السياسات  من  الحث  الهدف  التنبيه/ 

التبض    السلوكي  هو  (  Insights Units)أو وحدات  باألساس 
تأخذ   عامة  واجتماعية  اقتصادية  سياسات  وصياغة  هندسة 

السلوكي   االعتبار،  البعد  فهم  بعير   فراد  األ   سلوكوتعمل عل 
االستفادة من األفكار  ، و والتواصل معهم والتأثير عليهم إيجابا 

ي تعزيز  
ي مجال االقتصاد السلوكي ف 

والنتائج العلمية الحديثة ف 
  وتعميق أثر السياسات العامة. 

تعاون مع األجهزة الحكومية  لإىل اكذلك تهدف هذه الوحدات  
ال ورصد  اختبارات  بنتائج  وتزويدها  الحكومية  سلوك  وشبه 

االقتصادي لألفراد واستجابتهم للمحفزات بهدف رفع فعالية  
العامة، المقدمةو   السياسات  الخدمات  و تحسير   اح  ،  اقير

ات منتقاة وغير مكلفة عل ديناميكية تطبيق السياسات   تغيير
ائب...( ص  أجور،  )مالية،  إضافة  االقتصادية  ا،  لتوسع إىل 

السلوكي  االقتصاد  علم  استخدام  ي 
ف  ي  القطاعات   التدريج  ي 

ف 
)الحوادث   الصحة  بقطاع  يتعلق  فيما  ا  خصوصا المختلفة، 
( وسوق العمل )سلوك   المرورية، تناول األدوية، األكل الصجي
ي االستجابة للفرص  

المتقدمير  للوظائف والباحثير  عن العمل ف 
ها.   المختلفة( والتعليم والعمل التطوعي وغير

 وآلية العمل: . هيكل وحدة السياسة السلوكية 4. 2

من اثنير   السياسات السلوكية بفريق صغير  تبدأ معظم وحدات  
ة تجريبية )مدتها سنتان إىل    إىل أربعة موظفير  بدوام كامل ولفير

التأثير  إلثبات  سنوات(  تشمل  ثلث  مستشاري   الوحدة . 
اإل  النفس  وعلماء  واإلالسياسة  التجريبيير   جتماعي  قتصاديير  

ورية لتوجيه  الخي    وتعتي    وعلماء السلوك.  ي القطاع العام ص 
ة ف 

 
 
أيضا المهم  من  الدعم.  وبناء  يكون    الحكومة  طاقم    لدىأن 

 عمل دراية بتصميم التجارب وتشغيلها. ال

النفس   وعلم  النفس  علم  األخرى  المهمة  المهارات  تشمل 
وبولوجيا   ،االجتماعي  ، والتسويق  ،واألنير ي  والتفكير التصميمي

. ف 

ي القطاع  حير  أن هذه المهارات ليس 
ا بسهولة ف  ت متاحة دائما

أن جميع وحدات الرؤى السلوكية    ملحظةفمن المهم    العام،
اكات بشر المجال.   قامت  هذا  ي 

ف  اء  وخي  أكاديميير   تظهر    مع 
 جميع الوحدات تقريبالتجارب أن 

 
ي البداية ا

عل تحقيق  تركز ف 
الوعي  وزيادة  التأثير  وإظهار  دعم  لبناء  وألن  مكاسب شيعة   ،

http://www.amf.org.ae/
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ء غير معهود لدى صانعي السياسات، فإن   ي
عدم األمر يتعلق بشر

ها قد يؤدي إىل    هالقائمير  عل هذ  قدرة ي إظهار تأثير
الوحدات ف 

ي هذا السياق،  وأد التجربة بالكامل.  
(،  1)  رقم   يوضح الشكلف 

 . مراحل عملية تصميم أو هندسة السياسات السلوكية
 

 ( 1رقم ) شكل
 السلوكية السياسات نفيذ وت  تصميم  عملية مراحل

 

 . المؤلف: المصدر 
 

تطبيق  4. 3 )مناهج(  نماذج  صنع  .    
 
ف السلوك   االقتصاد 

 : السياسات االقتصادية

قامت ي 
النر الدول  من  ات  العشر اليوم  الرؤى    يوجد  بدمج 

ي  
، ومع ذلك ال يمكن الزعم  عملية صنع السياساتالسلوكية ف 

األنجح أو األفضل  وصفه عل أنه  نموذج واحد يمكن    بوجود 
يعقوب،    للجميع   & ت(،  2019)النجار  التطبيقات ختلف  بل 

 وتتنوع، فبعضها قائم عل المركزية وبعضها ال مركزي
 
ويظهر  ،  ا

نوعير   )السياسات السلوكية( من خلل    الحثتطبيق سياسات  
 من النماذج: 

 . النماذج المركزية: 4. 1.3

ألمانيا  ، و الوزراء(المملكة المتحدة )مكتب رئيس  كل من  أنشأت  
اإل  المستشار  السياسات(  )مكتب  تخطيط  وحدة  ي 

ف  تحادي 
المتحدة   لسياسة األمريكية  والواليات  األبيض  البيت  )مكتب 

  الوطنية(    والتقنية  العلوم
 
المستوى    ةيأولفرقا   الفيدراىلي عل 

السلوكي  السلوكية    ، للحث  الرؤى  كير  عل توفير 
الير لدعم ل مع 

التنفيذي المستوى  مع  عل  مباشر  بشكل  الفرق  عملت   .

وتقييم   واختبار  وتصميم  تشخيص  عل  المنفذة  الوكاالت 
ي جميع األمثلة    كما تمللسلوك.    المستكشفةالتدخلت  

  الثلثة ف 
أيض السلوكية  الفرق    تشكيل 
 
أو ا  / و  الوزاري  المستوى  عل 

. قدمت الفرق الفيدرالية التوجيه  )المحافظة(  مستوى الوالية

ي   اتيج  بناء  عملت عل تعزيز عملية  و   ،ةالعامللسياسات  االسير
ي    الدعم المباشر للوكاالت الحكومية األخرىتقديم  و   القدرات،

ف 
 . هذا المجال

 االنتشار )غير المركزي( . نماذج4. 2.3

نموذ  هولندا    اعتمدت 
 
 "شبكجا

 
االنتشار يا قائما عل  للحث    " 

الخاصة    ،السلوكي  فرقها  الوزارات  شكلت  هذا  حيث  لتحقيق 
المنسق عل دور  بوزارة الشؤون االقتصادية  مع تكليف  الهدف  

 وحدات الرؤى  كما  .  المستوى القومي 
ا
اليا أوال أنشأت كندا وأسير

الوالي مستوى  عل  عل    اتالسلوكية  فرق  تشكيل  قبل 
ي بعض و ، المحلي ى المستو 

ل  تم إنشاء الوحدات ألو  البلدان،ف 
ذلك  عل  األمثلة  ومن  الوزاري.  المستوى  عل  تأسيس    مرة 

ي  (  MineduLab)  وحدة
و،ف  ي    بير

إنشاؤه  النر بمساعدة   ا تم 
الدوىلي   والتنمية)البنك  السلوك  الذهن،   (. eMBeD)  وحدة 

  الموثوقة حيث تختي  األبحاث    للبتكار،تعمل الوحدة كمختي   
ي مجال التعليم والعلوم السلوكية لمعالجة قضايا مثل  

والرائدة ف 
المعلمير    هم، تغيب  أولياء    وتحفير  وأداء    األمور،ومشاركة 

ها.  الطلب  وغير

عاىلي النماذج  تتمتع   والدعم  التنسيق  تقديم  ة 
بمير  المركزية 

اللمركزية   المستوى، أن درجة معينة من  تظهر  التجربة  لكن 
  أمر 
 
بالنظر إىل أن معظم التدخلت السلوكية تتم    منه،ال مفر  ا

 . نفذةالمُ الوحدات المحلية عل مستوى 
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ي موضوعات االقتصاد والسياسات 
عل الرغم من أن الكتابة ف 
ثمانين منذ  بدأ  أنيالسلوكية  إال  ين،  العشر القرن    تلك   ات 

بعد   إال  للتطبيق  طريقها  وتجد  بالقبول  تحظ  لم  السياسات 
ي هذا  (Thaler & Sunstein, 2009)الكتاب الذي أصدره  

. ف 

لصانعي   يمكن  المؤلفان كيف  السياسات دمج  الكتاب، وضح 
السياسات.   تصميم  ي 

ف  السلوكية  فإنالرؤى  صناع    واليوم، 
االقتصادية   ي السياسات 
بالغ    ف  يولون  العالم،  دول  من  الكثير 

من  با االهتمام   االستفادة  خلل  من  السلوكية  لسياسات 
ي التصدي للتحديات  

مخرجات ونتائج علم االقتصاد السلوكي ف 
السياسات  صياغة  مجال  ي 

ف  والمستعصية  المتجددة 
، ورفع  الوعي الماىلي   وتطبيقاتها، وزيادةاالقتصادية واالجتماعية  

ر، وتعزيز الطاقة والحفاظ عل الموارد، وزيادة  معدالت االدخا

http://www.amf.org.ae/


 

 

 

 

ي دعم عملية صنع السياسات االقتصادية: تجارب إقليمية ودولية   2021ابريل موجز سياسات )
 (: استخدام االقتصاد السلوكي ف 

ي   www.amf.org.aeصندوق النقد العرب 

 

5 

وتعزيز    ، الصجي القطاع  ممارسات  وتحسير   اإلنتاجية، 
  المؤسسات، والحد من الفساد. 

ما    حقق هذا النهج نتائج مبهرة خلل السنوات الماضية وهو 
ما نتج عنه تغيير أكير    ،ليه عل المستوى الدوىلي إلفت األنظار  

ات المبادرات  نشاء  إكما تم    . سياسة حول العالم  136من   عشر
ي العديد من الدول من ضمنها: ال

  الواليات المتحدة   حكومية ف 
ي ودول االتحاد األور و المملكة المتحدة،  و ،  األمريكية وكندا،    ،ب 

اليا،  و  ها من الدولو اسير تجه صانعو  ، واسنغافورة، والهند وغير
ايد إىل العلوم السلوكية   لمعالجة تحديات  السياسات بشكل مير 

   منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   ، وبحسبالعامة  السياسة
(OECD, 2020)  ي   202هناك ما ال يقل عن  ، فإن

كيان عام ف 
 العامة.   سياساتها   لدعمجميع أنحاء العالم تطبق رؤى سلوكية  

 
السلوك  1.5 االقتصاد  استخدام  السياسات    .  صياغة    

 
ف

 المكتسبات المحققة : العامة

 ا
ُ
ي  ستخد

ف  السلوكي  االقتصاد  علم  من  المستقاة  األفكار  مت 
ي  
ف  مجملها  ي 

ف  تصب  ومتعددة،  واسعة  ترغيب  مجاالت 
ألنفسهم دونما تدخل مباشر   اتخاذ خيارات أفضل عل األفراد

ي . أو تأثير مكلف
  من المجاالت المالية واالقتصادية الشائعة النر

ي صياغة السياسات، ما يتعلق  
تم استخدام االقتصاد السلوكي ف 

االدخار،   ،  و بسياسات  ي ين 
الض  االمتثال  التخطيط  و تحسير  

  ، هناك العديد من األمثلة ومجموعة    . التخطيط للتقاعد و الماىلي
أخرى   مجاالت  ي 

ف  ذلك  استخدام  حول  األدلة  من  ايدة  مير 
والتوظ واألمن  االجتماعية،  والعادات  يف  كالصحة 

الطاقة بعض   واستخدامات  يلي  فيما  وسنذكر  ها،  وغير
ي المجال الماىلي واالقتصادي: 

 االستخدامات ف 

1.1.5 : يب    . زيادة االمتثال الرص 

الرسائل   المتحدة  المملكة  ي 
ف  السلوكية  الرؤى  فريق  استخدم 

( قبيل  من  األعراف(  )أو  االجتماعية  المعايير  عل   9القائمة 
من كل   لل  10أشخاص  عون  أو  يتي  ية  الخير ي    95جمعيات 

ف 
بانتظام...(.  ائبهم  الموظفير  يدفعون ص  ي رسائل   المائة من 
ف 

مجموعات من    إىل  ائبهم  ص  دفع  عن  المتأخرين  أجل  من 
ي  ين 

 The. تم اختيار مجموعة ضابطة )تشجيع االمتثال الض 
control group  .)  يبية  هذه  تلقت ص  خطابات  المجموعة 
لتذكير   ي  قياسية 

ف  عليهم  المستحق  المبلغ  بدفع  المستلمير  
ي حير  المتأخرات

نفس    أخرى مستهدفةتلقت مجموعات    ، ف 
ي النموذجإضافة  ولكن مع    ،الرسائل

،  رسالة معيارية اجتماعية ف 
( ي    10من كل    9نصها: 

ائبهم ف  يدفعون ص  لندن  ي 
ف  أشخاص 

 .  (Behavioural Insights Team, 2011)الوقت المحدد( 

ي تشجيع    جد   كانتالطريقة    هذه   أشارت النتائج إىل أن
فعالة ف 

بير   االمتثا الفرق  ووصل  مجموعة  ل،  بير   االمتثال  معدالت 
من  مجموعة  الو   الضبط أكير   تستند بالمائة.    15المستهدفة 
المعايير االجتماعية، وهي تمثل  إىل هذه   الحث السلوكي طريقة 
  صو 
 
جما  جماعيةرا مقبول  لسلوك  اعتباره  عي  لدرجة  يصل 

أنه ذلك   ،
 
نقد    نموذجيا أو  رفض  دون  اجتماعي  بقبول  يتكرر 
عل  إويعتي    بواسطته  يحكمون  للناس   

 
كا مشير  

 
مرجعيا  

 
طارا

والمجتمع الجماعة  ي 
ف  وسلوكياتهم  ينظر  األفراد  ما  وعادة   ،

ع االجتماعية  المعرفة  للمعايير  تمثل  ثقافية  نواتج  أنها  ل 
ي 
ينبع  أنه  يتصورون  وما  اآلخرون  يفعله  بما  لألفراد  األساسية 

فعله المعايير  عليهم  بهذه  ام   
االلير إىل  األفراد  يميل  وبالتاىلي   ،

 عواعتبار الحياد 
 
  نها أمرا

ا
ي المجتمع.  غير مقبوال
 ف 

 . برامج التقاعد: 2.1.5

عليها   يحصل  أن  يمكن  ي 
النر التقاعدية  المعاشات  إىل  إضافة 

الم أو  ارتفاع  العامل  بسبب  تكون كافية  ال  قد  ي 
والنر وظف 

ي  
تكاليف المعيشة أو انخفاض الراتب، فقد أتاحت األنظمة ف 

مبتكرة   األمريكية طريقة  المتحدة  التقاعهي خطالواليات  د ة 
(401K وهي الحساب(  من  خاص  نوع  خلل    ةالممول  ات  من 

ائب الض  قبل  الرواتب  حيثاستقطاعات  استثمار    ،  يمكن 
ي ال
ي عدد من األسهم  األموال ف 

  ، السنداتأو    ،المختلفةحساب ف 
أو أو   االستثمارية،  تخضع    الصناديق  وال  األخرى،  األصول 

يتم   حنر  فوائد  أو  أرباح  أو  رأسمالية  أرباح  أي  عل  يبة  للض 
 .  سحبها 

قبل   منها حنر  اض  االقير بالمرونة وإمكانية  الخطة  تتمير  هذه 
تمنح  اري حيث  التقاعد، فضل عن إمكانية التخصيص االستثم

لكيفية  الخيارات  من  مجموعة  الموظفير   التقاعد  خطط 
أصول تحمل  استثمار  عل  وقدرتهم  استعدادهم  بحسب  هم 

القدرة  لفرد الذي يعرف أنه ليس لديه  األخطار )مثل: يمكن ل
ي  
ف  أعل  أصول  تخصيص  يختار  أن  المخاطر  تحمل  عل 

 الحكومية(.  استثمارات منخفضة المخاطر مثل السندات  
 
  نظرا
قرار   يمثل  الخطة،  تتيحها  ي 

النر ة  الكثير والخيارات  للمزايا 
ي الخطة من عدمه، ومن ثم تحديد نسبة المساهمة  

االنخراط ف 
االستثمارات    طريقةو   تخصيص 

 
 كبير   تحديا

 
ما    ا  ، كير 

للمشير
ين   الكثير ددونيجعل  اختيار    يير يحسنون  ال  أو  االنخراط  ي 

ف 
 الخطة األنسب لهم.  

ي لها بعدان، 
ي حل هذه المشكلة النر

ساهم االقتصاد السلوكي ف 
من   ممكن  عدد  أكي   ينخرط  أن  ي 

ف  الدولة  ترغب  جهة  من 
ي هذه الخطط، ومن جهة أخرى  

ي أنالموظفير  ف 
يختار    ترغب ف 

واال  الحاىلي  االنفاق  حيث  )من  له  مناسبة  خطة  دخار الفرد 
ي الحقيقة يعتي  زيادة

(. ف  ي خطة    والتقاعد المستقبلي
المشاركة ف 

http://www.amf.org.ae/
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موضو  التقاعد    ادخار 
 
  شائعا

 
السلوكي عا االقتصاد  ي 

وقد  ف   ،
التجارب بهذا الخصوص،   العديد من  ي  تأجريت 

النر ثالر  جربة 
ي كتابه الشهير )النكز 

 Nudge )(Thaler( )الحث/ أشار إليها ف 
& Sunstein, 2009)  . 

 Gabler, et)عل سبيل المثال، كشفت دراسات عديدة منها  
al., 2020)  و (Lusardi, et al., 2009)   و (Choi, et al., 

ي كانت تحول دون  (2009
ي  أن العوائق النر

انخراط الموظفير  ف 
: )أ( الشعور أنهم ال يعرفون من أين يجب أن يبدؤوا   نامج هي الي 
لديهم ما   يعتقدون أن  لديهم معلومات كافية )ب( ال  ليس  أو 
ضبط   وجود  عدم  )ج(  للدخار  لتخصيصه  المال  من  ي 

يكق 
تبسيط  تم  التجربة،  هذه  ي 

ف  التخطيط.  وغياب  النفس 
ي  برنامج االدخ  اإلجراءات من خلل

اض  بتسجيل وذلك  ار االفير
ي خطة  

ا ف  أن    ت الدراسات(، واكتشفk)  401الموظفير  تلقائيا
ي الوضع  

  كان ثاب  التلقابئ
 
بشكل ال يصدق سواء من حيث عدد  تا

األشخاص الذين لم يختاروا االنسحاب وعدد األشخاص الذين 
 . ي
 تمسكوا بمعدل االدخار التلقابئ

 تحفير  االدخار: . 3.1.5

من الكثير  سياسات    أثبتت  استخدام  إمكانية  الحث  التجارب 
لتحفير  األفراد عل المزيد من االدخار، منها عل سبيل    السلوكي 

ي تجربة ثالر،  (Thaler & Benartzi, 2004)المثال دراسة 
. ف 

نامجال  استخدم التوجيهي   ي  الغد"    االدخاري  ي 
ف  المزيد  "ادخر 

(SMarT  اضية االفير اإلعدادات  الوضع  (  تحير   توافق  ي 
)والنر

نامج واضح  .  لزيادة معدالت ادخار الموظفير  الراهن(   جوهر الي 
من  حيث    ومباشر  جزء  بتخصيص  ا  مقدما األشخاص  م  يلير 

 . زيادات رواتبهم المستقبلية نحو مدخرات التقاعد 

ي توصل  جاءت
ي استمرت  النتائج الرئيسة النر

ت لها التجربة النر
 : عل النحو التاىلي ألرب  ع زيادات سنوية 

)مام  انض .1 عالية  ممن    78نسبة  عليهمبالمائة(   عرضت 
 الخطة،  

ام   .2 المسجلير   الير  من  العظم  )بالالغالبية    80خطة 
ي األجور، 

 بالمائة( من خلل الزيادة الرابعة ف 
متوسط  ا ارتف .3 برنامج ع  ي 

ف  للمشاركير   االدخار    معدالت 
SMarT    40بالمائة عل مدار    13.6بالمائة إىل    3.5من  

 ش
 
 .  هرا

النتائج إىل أنه يمكن استخدام االقتصاد السلوكي  بالتاىلي   تشير 
 لتصميم برامج وصفية فعالة للقرارات االقتصادية المهمة. 

ي تجربة أخرى قائمة عل سياسات  
ي دولة    الحث السلوكي وف 

ف 
استخدام )ضغط   تم   ، شيلي و)المساعدة  نامية وهي  األقران( 

ام باالدخار.  ة لللير  وعات الصغير الذاتية( لدفع أصحاب المشر
الباحثير   من  مجموعة  قام  التجربة  هذه  ي 

 ,.Kast, et al)  ف 
األقران      (2012 ضغط  آثار  النظراء  بدراسة  ومجموعات او 

المساعدة الذاتية عل سلوك االدخار ووجدوا أنها كانت فعالة  
األفراد   مساعدة  ي 

ة  ف  الصغير وعات  المشر توفير  أصحاب  عل 
 المال.  

: مجموعة ادخار   تم تقسيم المجموعات المستهدفة لقسمير 
هذه   وتقوم  الذاتية،  للمساعدة  أقران  مجموعة  تحوي 

 
 
)طوعا باإلفصاح  تالمجموعة  مدى  عن  تحقيق  (  ي 

ف  قدمها 
تقدمهم بشكل أسبوعي   الخاصة بهم ومراقبة  أهداف االدخار 

ي المائة، ومجموعة أخرى ال تحوي أقرانا    0.3مع سعر فائدة  
ف 

ي المائة )وهو أفضل سعر متاح    5لكن الحساب يعطي فائدة  
ف 

  .) شيلي ي 
للمساعدة  ف  األقران  مجموعات  أن  التجربة  وجدت 

عدد الودائع  ، حيث نما  لمدخراتالذاتية هي أداة قوية لزيادة ا 
و ضع  3.5بمقدار    ،

 
االدخار  فا رصيد  متوسط   تقريبتضاعف 

 
  ا

عل العكس من ذلك، فإن معدل الفائدة المرتفع بشكل كبير  و 
 له أي تأثير  لم يكن

 
 . عل معظم المشاركير   أو تأثير ضئيل جدا

 . سداد القروض المتأخرة: 4.1.5

تجرب بإجراء  الباحثير   من  مجموعة  ميدقام  أوغندا  ة  ي 
ف  انية 

ي  الختبار  
تبن  القروض تأثير  سداد  سلوك  مختلفة عل    حوافز 

(Cadena & Schoar, 2011)  )أ( الحوافز:  مكافأة  ، شملت 
نقدية عند إتمام الدفعات )تعادل تخفيض سعر الفائدة بنسبة 

ي المائة  25
تخفيض سعر الفائدة بنسبة   ، )ب(عل القرض(  ف 
ي المائة  25
رسالة نصية تذكير شهرية    ، )ج(عل القرض التاىلي   ف 
 سداد القرض. حلول استحقاق قبل 

فعالة   البسيطة كانت أداة  تشير النتائج إىل أن الرسائل النصية
ا(
ا
ضير  عل إدارة    ، ساعدت)خاصة للعملء األصغر سن

المقير
 . تظهر  تواري    خ السداد بشكل أفضل

 
ي    نتائج التجربة أمرا

غاية ف 
)وهي التذكير  حث بسيطة  األهمية، وهو أن استخدام سياسة  

ي هذه الحالة( كانبسداد مدفوعات القرض  
ات مماثلة    ف  لها تأثير

ي تكلفة رأس المال بنسبة  
ة ف  ات الكبير المائة   25للتغير ي 

من    ف 
ما   الفائدة الفائدة(،  أسعار  تخفيض  أو  النقود  داد  اسير )سواء 
ي 
واألخطار المالية ال يجب أن    التحديات  أن حلول بعض  يعن 

ورة باستخدام األساليب التقليدية.   يكون بالض 

 السلوك  عي  العالم:  الحث. وحدات 5. 2

)وحدة   أول  أن  اعتبار  يمكن  سلوكي عمليا،  حث  تم  تنبيه/   )
ي  إنشاؤها  
األمريكية   2009عام  ف  الحكومة  عينت    عندما 
سنشتاين    االقتصادي مكتب  (  C. Sunstein) كاس  لرئاسة 

http://www.amf.org.ae/
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اللوائح.   لتبسيط  التنظيمية  والشؤون  عام والمعلومات  ي 
ف 

سلوكية  2010 رؤى  وحدة  أول  المتحدة  المملكة  أنشأت   ،
(Behavioral Insights Team  اف مكتب مجلس ( تحت إشر

أخرى    الوزراء.  دول  الواليات    حذوها،حذت  ذلك  ي 
ف  بما 

اليا وأ  ،األمريكيةالمتحدة   بعد    ، وهولندا   ،وكندا   ، سير وألمانيا. 
ة   ة،فير و وسنغافورة    وجير  بدأت دول مثل الهند وإندونيسيا وبير

الرؤى   تطبيق  استكشاف  ي 
ف  األخرى  البلدان  من  والعديد 

المؤسسات  أنشأت  كما  وبرامجها.  سياساتها  عل  السلوكية 
ومنظمة   المتحدة  األمم  ووكاالت  الدوىلي  البنك  مثل  الدولية 

ي  (  OECD)والتنمية  االقتصادي  ون  التعا األوروب  واالتحاد 
   وحدات رؤى سلوكية لدعم برامجها. 

 التطبيقات الرائدة الحالية: . 5. 1.1

الحقيقة   ي 
ة    تتعدد ف  السلوكية كثير السياسات  تطبيق  تجارب 

 
ا
دوال لتشمل  وتتوسع  بالقبول  تحط   تزال  ما   ومتعددة، وهي 

 .  وقطاعات ومؤسسات دولية أكير

ي 
تأسيس فريق    2015تم عام    الواليات المتحدة األمريكية  ف 

اء السلوكيير  واالجتماعيير  لغرض تصميم السياسات  من الخي 
ي  
هذا المنهج لجميع االجهزة  السلوكية وأصدر أمر رئاسي بتبن 

بريطانيالحكومية ي 
وف  السلوكية  ا،  ،  الوحدة  تأسيس  تم 

(The Behavioral Insights Team (BIT)( )مكتب  التابعة ل
( أيضا  وتسم  الوزراء(  الدكتور  Nudge Unitرئيس  أدارها   )

 
 
أصدر كتابا والذي  ن  هالبير    ديفيد 

 
التجربة    حديثا فيه  يوثق 

وأه المتبعة  )والمنهجية  بعنوان:  نجاحاتها   Inside theم 
Nudge Unit .) 

  البنك الدول  أنشأ  أما عل مستوى المؤسسات الدولية، فقد  
والتنمية   السلوك  الذهن،  وحدة  مسم:  تحت  وحدة 

(eMBeD  تستند علم  إ  الوحدة (.  بمبادئ  شد  تسير أبحاث  ىل 
 السلوك لجعل السياسات اإلنمائية أكير فاعلية.  

أو   المالية  الموارد   
ا
المعيارية عادة اإلنمائية  السياسة  تستهدف 

يستخدمها   ي 
النر التقليدية  األدوات  أي  الحوافز،  أو  القوانير  

تعمل   السياسات.  فرق    الوحدةصانعو  مع  وثيق  بشكل 
والحكومات وشر  وعات،  وتصميم  المشر لتشخيص  آخرين  كاء 

شد بمبادئ العلوم السلوكية.   ي تسير
كان وتقييم التدخلت النر

ي حققتها وحدة الذهن والسلوك والتنمية: من بير  
 النتائج النر

الناس    • حياة  وتغيير  التفكير  أنماط  صياغة  إعادة 
و(  . )بير

ي المجتمعات المحلية وتمكير  النساء  •
إقامة الروابط ف 

 . )نيكاراغوا(
انيا( •  الشمول الماىلي )تي  

اكة من أجل تحسير   . إقامة شر

الدحسير   ت • بإمساك  ام  االلير  وتوفير  مستويات  فاتر 
الذكية   الرعاية الصحية  لتمويل خدمات  المعلومات 

 . )نيكاراغوا(
ي )بولندا( • ين 

 . زيادة االمتثال الض 

 ماذا عن الدول العربية؟.  5. 2.2

وتوصياتها تبير    السلوكية  العلمية  التجارب  وكذا      النوعية، 
ي  
النر المبهرة  النتائج  أهمية  الدول  من  العديد  ي 

ف  تطبيقها 
العامة السياسات  أهداف  تحقيق  ي 

ف  تسهم  إذ  بما    حققتها، 
ة عل الخزينة العامة، و يساعد عل   سهم  يتوفير مبالغ مالية كبير

الفرد  معيشة  مستوى  رفع  ي 
السلوكي  .  ف  الجانب  أهمية  رغم 

ورة أخذه باالع تبار عند سن السياسات العامة، إال  لألفراد وص 
الدول   من  الكثير  ي 

ف  السياسات  لتلك  الحالية  الممارسات  أن 
 كما    . إال قليل   العربية ال تراعي ذلك الجانب

ا
 ال تزال فكرة

ا
   جديدة
العالم   ي 

ف  جديدة  فكرة  السلوكي  للقتصاد  وحدة  استحداث 
سياسات  ي 

بتبن  العربية  الدول  بعض  بدأت  وقد   ، ي العرب 
، وفيما يلي نظرة شيعة عل اقتصا ي دية سلوكية بشكل تدريج 

 . تلك الدول

ي  
السعودية ف  العربية  والمملكة  ضوء  ،  ي 

المملكة  "ف  رؤية 
كة   ،"2030العربية السعودية  ي  )هوز(  تم إنشاء شر

تضطلع  النر
 تأنشأة، كما  حكومالبتطوير برنامج للقتصاد السلوكي لفائدة  

للدراسات   ي 
الوطن  المركز  والتخطيط  االقتصاد  وزارة 

السلوكي   التصور  وحدة  يضم  والذي  التنموية  اتيجية 
االسير
أفكار    بهدف باستخدام  فاعلية  أكير  وبرامج  تصميم سياسات 

امج    إىل تقييم العلوم السلوكية. تهدف الوحدة   السياسات والي 
اح التحسي  نات اللزمة  القائمة باستخدام العلوم السلوكية واقير

تصميم سياسات جديدة  و   ،من أجل الحصول عل نتائج أفضل
ي البشر للسلوك  واقعية  نماذج  المشورة    ،باستخدام  وتوفير 

السلوكيات  لتضمير   القرار  وصناع  السياسات  لصناع 
ي تصميم السياسات. 

 االقتصادية كجزء من االتجاه العام ف 

ي و
ي مرك  الحثإنشاء وحدة    ، تمالكويت  ف 

ز السياسات السلوكي ف 
الكويتية   والتنمية  للتخطيط  األعل  للمجلس  التابع  العامة 

ي ا
ي تطبيق السياسات المتضمنة ف 

شاد بها ف  لخطة  بهدف االسير
ي    االنمائية الخمسية الثالثة لدولة الكويت. 

  قطر وكذلك الحال ف 
ي أنشأت

، وتهدف إىل توظيف    النر وحدة قطر للتوجيه السلوكي
لل  السلوكي  التوجيه  عدة  علوم  ي 

ف  تحديات  مواجهة  ي 
ف  سهام 

مجاالت منها الصحة، والرياضة، واالستدامة، ورعاية العمال، 
ها.  وغير األعمال،  ي    وريادة 

 وف 
 
العامة ،  مانع األمانة  أنشأت 

( مكتب االقتصاد السلوكي  2019للمجلس األعل للتخطيط )
.  وهو وحدة مركزية لصنع السياسات العامة وتحسير  نتائجها 

المكتب  ت ي تمثل أهداف 
السلطنة،    ف  الدولية إىل  المعرفة  نقل 

http://www.amf.org.ae/
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ومعرفة ما يصلح وما ال يصلح للبيئة العمانية من خلل اتباع  
علمية   تطبيق  دعم  و   ،رصينةمناهج  عل  العام  القطاع  قدرة 

التعاون مع  و   ،االقتصاد السلوكي من خلل التدريب والممارسة
 مة. مؤسسات دولية لتعزيز صنع السياسات العا

التجربة ي    كانت 
إذ   لبنان ف  التجارب،  بقية  عن  كان    مختلفة 

)تأسيس   السلوكي  للقتصاد  اللبنانية   Nudgeالجمعية 
Lebanon  )عل  ك تعمل  ربحية  وغير  حكومية  غير  مبادرة 
السياسو   العلومتطبيق   لتحديات  السلوكية   العامة  اتالرؤى 
ي  
باستخدام مناهج وأدوات تجريبية    تواجهالنر   ثوقة مو لبنان، 

الجمعية   تهدف   . السلوكي االقتصاد  مجال  ي 
ف  عادة  تستخدم 

غيب   الير مجاالت  جميع  ي 
ف  الرشيدة  الممارسات  لتعميم 

الصالحة   والمواطنة  المستهلك  حماية  مسائل  عل  والتوعية 
العامة   أساليبوتعميم   اإلدارات  ي 

ف  السلوكي  االقتصاد 
ها من المؤسسات لغايات تنموية ومجتمعي   ، ةوالجامعات وغير

الخيارات  أفضل  اتخاذ  نحو  والمنظمات  الناس  وتوجيه 
ي  ألنفسهم ومجتمعاتهم. 
، ورغم عدم وجود وحدة  اإلمارات  ف 

(، إال أنه  حثتحت مسم )وحدة تبض( أو )وحدة   تم    سلوكي
، والمتتبع للمهام  إنشاء وزارة تحت مسم )وزارة اللمستحيل(

 سياسات سلوكية هادفةالموكلة لهذه الوزارة، يجد أنها تتبن   
  . لتحقيق المسهدفات القومية

 

ي أخذها باالعتبار عند إنشاء  كذلك 
ي ينبع 

من األمور المهمة النر
توفير الشفافية وحدات للوكز وتصميم السياسات السلوكية،  

السلوكية التدخلت  عن  ُيعد ،  والمساءلة   أمر   الذي 
 
وري   ا  ص 

 
  ا

ي  
يجب اإلفصاح  كما  .  السياسات العامةالستدامة أو بناء الثقة ف 

العلوم   من  المستوحاة  األخرى  والتدخلت  التنبيهات  عن 
ومناقشتها   ا، السلوكية 

ا
للسياسات    علن بالنسبة  الحال  هو  كما 

، ومن األمور المطمئنة بهذا الخصوص، أن بشكل عام  . العامة
أجراها   ي 

النر وزملؤه  االقتصادي  األبحاث  لوينشتاين  جورج 
"التنبيه  عن  الكشف  أن  فعالية تظهر  أقل  يجعلها  ال   ات" 

(Loewenstein, et al., 2015) 
 
 : 19-السياسات السلوكية وجائحة كوفيد. 6

اآلن تقود السياسات التقليدية )النقدية والمالية عل وجه    حنر 
ي حير  ما تزال  الخصوص( عمليات ترميم ما سببته الجائحة،  
ف 

بإمكانية وفعالية    التنبؤ محدودة، ذلك أن    طرق التدخل السلوكي 
السياسات المستقبلية  السلوكية  التدخلت   مجال  ي 

ف  سواء 
أو   العامةاالقتصادية  اال و ،  الصحة  للتدخلت  طريقة  ستجابة 

أ يعتي   ي 
استثنابئ ي ظرف 

ف  مع مر السلوكية  الصعوبة.  غاية  ي 
ف   
 
ا

ذلك، تتيح السياسات السلوكية مجموعة من الخيارات ممكنة  
ي ظل هذه الظروف االستثنائية. 

 التطبيق ف 

لفهم آلية االختيار وفهم الدوافع  أداة مهمة  ألن الرؤى السلوكية  
ي معالجة يموالعوائق لدى األفراد، فإن ذلك  

كن أن يساهم ف 
  من خلل تدخلت (  Pandemic fatigue)"إجهاد الجائحة"  
ي مجال 

 .  (ECDPC, 2021) الصحة العامة مدروسة ف 

ي حاالت الجوائح،  
مما يدل عل أهمية السياسات السلوكية ف 

 ,OECD)ورقة سياسات لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
الحوكمة(2020 منظور  من  تناولت  ي 

والنر   لماذا   التنظيمية  ، 
سياسات   جزءا   السلوكية  الرؤى  اعتبار   يجب من  يتجزأ  ال 
كوفيد  شاملةال  ستجابةاال    تحديات   وأهم  ،19-لجائحة 

ي   الحوكمة
السلوكية  نشر   عليها   ينطوي   النر ي   الرؤى 

  مواجهة   ف 
)  . الوباء  العالمية  الصحة  منظمة  أنشأت  فقد  (  2020كذلك 

 
 
   فريقا استشاريا

 
   تقنيا

 
،  بالرؤى السلوكية والعلوم الصحية   معنيا
ي مجال    تقوم العمل الذي  يهدف لتوسع وتعميق  

به المنظمة ف 
متانة   أكير  صحية  مشورة  تقديم  ويدعم  السلوكية،  العلوم 

ل وفعالية.  يمكن  السلوكي  كذلك  فهم  لقتصاد  ي 
ف  المساهمة 

ي  كيف يتأثر  األوضاع الجديدة للقتصاد، مثل:  
سلوك األفراد ف 

ظروف الجوائح؟ هل يؤدي الخوف من العدوى إىل المزيد من  
إ أم  االستهلكي  يتضف  االنفاق  االدخار؟ كيف  من  المزيد  ىل 

نتيجة   المتوقعة  تضفاتهم  وما  اإلغلق؟  حاالت  ي 
ف  األفراد 

؟ ما أثر الجائحة عل تكافل  العمل عن بعد والتباعد االجتماعي
 األفراد؟

  الصحة   تدابير   لفرض   تنظيمية  مناهج  الحكومات  تستخدم
وس  انتقال  وتخفيف  الحتواء  العامة   إىل   اللوائح  تسع.  الفير
ات   فرض ي   الطريقة  من  كل  عل  النطاق  وواسعة  شيعة  تغيير

  النر
ي   الكلي   المستوى  عل  واالقتصاد   المجتمع   بها   يعمل

  الحياة   وف 
ي   المستوى  عل  لألفراد   والروتينية  اليومية

 السياق  نوأل.  الجزبئ
ات  االجتماعي    السلوكيات   عل  تؤثر   أن  يمكن  السلوكية  والتحير 
ها   المبذولة  الجهود   وكذلك   إىل   حاجة  هناك ، فل شك أن  لتغيير
 بشكل  ستفيد ي  19  -جائحة كوفيد  خلل   للتنظيم  شامل  نهج 
ي   بما   المتاحة،  األدوات   جميع  من  كامل

  . السلوكية  الرؤى   ذلك  ف 
ي   السلوك  نماذج   تشير 

  الوقائية   السلوكيات  أن  إىل  الوبابئ
  والتباعد   الوجه،  أقنعة  استخدام  مثل  البسيطة،  الشخصية
،   تحد   أن  يمكن  الوجه  لمس  وعدم  اليدين  وغسل  االجتماعي

وس انتقال من كبير   بشكل  .  الفير

 خاتمة: . 7

كبير باالقتصاد  بشكل    االقتصادية  لقد تأثر تصميم السياسات
قرار   صانعو  أنهم  عل  األفراد  إىل  ُينظر  حيث  التقليدي 

مو   عقلنيون،   عرفمتمكنون 
 
جميع يا لمعالجة  كافية    بدرجة 

 
ا
  المعلومات ذات الصلة، وال يتأثرون بالعاطفة. لكن عقود
 
من  ا

http://www.amf.org.ae/


 

 

 

 

ي دعم عملية صنع السياسات االقتصادية: تجارب إقليمية ودولية   2021ابريل موجز سياسات )
 (: استخدام االقتصاد السلوكي ف 

ي   www.amf.org.aeصندوق النقد العرب 
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ليسوا   البشر  أن  أظهرت  السلوكي  االقتصاد  علم  ي 
ف  البحث 
ات واألخطاء عقلنيير    . ، بل تتأصل فيهم التحير 

التأثير عل تضفاتهم  األبحاث أن  أظهرتكما     ه يمكن بسهولة 
( مكلفة  وغير  بسيطة  ات  تغيير خلل  من  ي  حثوقراراتهم 

ف   )
صورة طريقة تقديم الخيارات أو المعلومات وسياقها، وسواء  

 
 
 .  أو دون قصد   كان ذلك عمدا

 
  عتي  هذا األمر  ا

 
 جوهريا

 
ي  تطورا

ف 
يتيح   أنه  ذلك  االقتصادية،  السياسات    هذه   لصانعي مجال 

ي يتم بها تقديم الخيارات  
ي الطريقة النر

السياسات النظر بعناية ف 
يوالمعلومات   ي بما 

ف  أفضل   ساعد  نحو خيارات  الناس    توجيه 
إن   االقتصادية.  للسياسات  العامة  األهداف  تحقيق  ويخدم 

 
ا
بديل ليست  السلوكية  االقتصادية  للسياسات    السياسات 

والتجارية   والمالية  النقدية  كالسياسة  التقليدية  االقتصادية 
ها، بل هي تهدف لتحسير  االستجابة للسياسات  واألجور وغير

جعل نتائجها أكير فعالية من خلل استخدم  المتعارف عليها و 
ي عدد من جوانبه من  مبادئ االقتصاد السلوكي الذي 

يستفيد ف 
النفس.  عل الدول م  ي 

ف  السلوكية  السياسات  تجارب  تظهر 
ي الدول النامية أن  

 هناك متسعالمتقدمة كما ف 
 
 كبير   ا

 
للمقاربات    ا

ي المجاالت  
صيل   تحير  االقتصادية المختلفة كتحس السلوكية ف 

سداد   ي 
ف  التأخر  وتقليل  االدخار،  وتشجيع  ائب  الض 

نفاق أو توجيهه،  المستحقات للمؤسسات المالية، وترشيد اإل 
ها.   وحشد التأييد للسياسات االقتصادية وغير

ي السياسات السلوكية، وقد  
تتجه بعض الدول العربية نحو تبن 

منها  أنشأت   من  عدد  النوع  هذا  تطبيق  تستهدف  مراكز 
ي التطبيق،  هناك  ، ولكن ما يزال  السياسات

دد ف  وهو  بعض الير
علم االقتصاد السلوكي لم يستقر بعد عل    ما قد ُيعزى إىل أن

الموضوعات   بعض  تزال  ما  بل  واضحة،  وتطبيقات  نظريات 
مدى صلحيته  تحتاج إىل نقاش معمق حيالها، ولعل من أبرزها  

؟ أم هو صالح فقط عل ال مستوى  للتطبيق عل االقتصاد الكلي
تصلح   وهل  محددة(؟  فئات  أو  األفراد  توجيه  )مثل  ي 

الجزبئ
ى   ي الدول الصناعية الكي 

ي معظمها ف 
بالنسبة تطبيقاته وهي ف 

الثقافية ل الفروقات  باالعتبار  األخذ  مع  العربية  لدول 
 كلها أسئلة تحتاج المزيد من البحث والدراسة. واالجتماعية؟  

 ر: ائمة المصادق
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