موجز السياسة لفريق العمل الثالث

المملكة العربية السعودية ()2020

جودة الحياة
كيف تعزز القيم رفاهية المجتمع
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مجلس التحرير

ديمة آل الشيخ

رئيس مجموعة تواصل القيم ()V20
مدير تنفيذي “مسك القيم في مؤسسة مسك الخيرية”

الدكتور غازي بن زقر

الشربا الرسمي لمجموعة تواصل القيم ()V20
مؤسس ورئيس “مركز وصال التطويري لالستشارات اإلدارية” ،نائب رئيس “شركة عبد هللا وسعيد بن
زقر” ،عضو “مجلس الشورى السعودي”

البراء العوهلي

رئيس فريق عمل جودة الحياة في مجموعة تواصل القيم ()V20
رئيس قسم االستراتيجية والسياسات الثقافية في وزارة الثقافة

الدكتور كرزيستوف ديمبيك
رئيس مشارك في فريق عمل جودة الحياة في مجموعة تواصل القيم ()V20
محاضر في مجال األثر االجتماعي “مركز األثر االجتماعي في سوينبرن”

الدكتور مانويل شوبرت

مستشار السياسات السلوكية العامة في مجموعة تواصل القيم ()V20
عضو منتدب “شركة بيهيفيا” ،أستاذ مساعد غير متفرع في مجال االقتصاد السلوكي

الجهة المنظمة لمجموعة
لعام  (V20) 2020تواصل القيم

الشريك المعرفي لمجموعة
لعام  (V20) 2020تواصل القيم

إخالء المسؤولية
أعد المؤلفون وكتبوا فصول موجز السياسة هذا ،كما خضع الموجز لعمليات المراجعة .وجهات
ّ
النظر واآلراء الواردة في هذا الموجز هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة الموقف الرسمي
الم ِّ
نظمة لمجموعة تواصل القيم ( )V20أو مجلس التحرير.
للجهة ُ
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مقدمة

1

القيم جوهر أي مجتمع إنساني ،فهي جزء ال يتجزأ
من الهويات الوطنية وتؤثر على البوصلة األخالقية
الداخلية ألفراد المجتمع وتشكل أعرافه االجتماعية،
وكلها أسس ضرورية للرفاه العام .ويمكن للقيم أن
تسهم عبر هذه المسارات في تحسين جودة الحياة.
في ظل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين،
أعلنت المجموعة عن عزمها تهيئة الظروف الالزمة
التي تمكن “كل الناس من العيش والعمل واالزدهار”
وتعزيز “الجهود الجماعية لحماية مشاعاتنا العالمية”
( ،)G20, 2020ويشمل هذا االلتزام تمكين الناس
من السعي لتحقيق أنماط حياة صحية ،وتقليل هدر
المستهلكين للغذاء والطاقة ،وحشد روح الترابط
واإلسهام في خدمة الصالح العام.
يتوافق هذا التركيز على الرفاه العام واالستدامة
مع االتجاه العالمي الحديث الداعي إلى االمتناع عن
قياس النجاح العام للدول بمؤشرات األداء االقتصادي
قصير األمد مثل الناتج المحلي اإلجمالي ،بل بعوامل
أخرى تحظى بنفس األهمية مثل الصحة أو التعليم
أو المساواة أو البيئة النظيفة والصحية .ونرحب
بالمبادرات التي تستخدم معايير تتجاوز الناتج المحلي
اإلجمالي لقياس جودة الحياة مثل “مبادرة حياة
أفضل” التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي.
نستعرض في موجز السياسة هذا كيف يمكن
لتعزيز قيم معينة أن يحسن من جودة الحياة ويسهم
كثيرا في تحقيق األهداف الطموحة التي وضعتها
ً
مجموعة العشرين .كما نستعرض الكيفية التي

تساعد بها القيم في تحفيز مشاركة المجتمع المدني
والنشاط التطوعي ،وتشجيع السلوكيات الصحية
الصديقة للبيئة ،وتعزيز االبتكار .وتستند رؤيتنا على
الدالئل التجريبية ودراسات الحالة ذات الصلة.
حاليا تمثل
كما نرى أن جائحة فيروس كورنا المتفشية ً
كبيرا لجودة الحياة حول العالم ،إذ تعمق
تهديدا
ً
ً
انعدام المساواة المتفشي في األنظمة الصحية
والمالية واالجتماعية وتزيد من حجم الفجوة بين
أصحاب االمتيازات وأولئك المحرومين من تكافؤ
الفرص واإلمكانيات .وأسهمت هذه الجائحة كذلك
في زيادة االستقطاب القائم على قيم مختلفة في
المجتمعات .ونأمل أن يساعد موجز السياسة هذا في
التأسيس لمنظور يتمحور حول اإلنسان في مواجهة
هذه التحديات وبدء مسارات جديدة للسياسات العامة
التي تعتنق القيم باعتبارها المحركات األساسية
لسلوكيات الناس بما يحقق الهدف النهائي المتمثل
في تحسين جودة الحياة للجميع.
البراء العوهلي
الدكتور كرزيستوف ديمبيك

المراجع
G20 (2020). Overview of Saudi Arabia’s 2020 G20 Presidency. Riyadh.
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التوجيه الذاتي
المؤلفون :األستاذة الدكتورة أنات باردي ،األستاذة
الدكتورة جولي لي ،المهندس بسام الخراشي

ّ
تمكن األفراد
نظرا ألن قيمة التوجيه الذاتي
ً
من االبتكار ،يجب علينا تهيئة الظروف التي
تشجع التوجيه الذاتي لكي يمتلك الجميع
القدرة والثقة والدافع لالبتكار ،ومن ثم
تحقيق التقدم في المجتمع ،مما يخلق
حياة أفضل للمجتمعات واألفراد .لذا ال بد أن
تعمل السياسة على تسهيل سبل االبتكار
الفردي عبر تقديم الدعم الالزم لالبتكار
والحرص على عدم تراجع دافع االبتكار نتيجة
شعور الناس بعدم األمان.
ّ
تمكن األفراد
نظرا ألن قيمة التوجيه الذاتي
ً
من االبتكار ،يجب علينا تهيئة الظروف التي
تشجع التوجيه الذاتي لكي يمتلك الجميع
القدرة والثقة والدافع لالبتكار ،ومن ثم تحقيق
التقدم في المجتمع ،مما يخلق حياة أفضل
للمجتمعات واألفراد .لذا ال بد أن تعمل السياسة
على تسهيل سبل االبتكار الفردي عبر تقديم
الدعم الالزم لالبتكار والحرص على عدم تراجع
دافع االبتكار نتيجة شعور الناس بعدم األمان.
تنص أجندة رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام
في جملة أهدافها على “تمكين الناس” من
خالل توفير الفرص للجميع ،إذ ستسعى مجموعة
العشرين إلى تهيئة الظروف التي تتيح للجميع
العيش والعمل واالزدهار .كما تنص في جملة
أهدافها كذلك على “تشكيل آفاق جديدة”
من خالل تبني استراتيجيات جريئة وطويلة األمد
لالستفادة من منافع االبتكار ومشاركتها.
تتسم القيم بقدرة كبيرة على تحفيز األفراد
على االبتكار ،لكنها في المقابل قد تعيق

االبتكار الفردي .فقيمة التوجيه الذاتي قيمة
واسعة تشمل األفكار واألفعال المستقلة.
قيما محددة مثل االستقاللية والحرية
وتتضمن
ً
واإلبداع والفضول .تمكن هذه القيم الناس من
مواجهة التحديات الجديدة والسعي لالبتكار
وتطوير أفكار إبداعية جديدة .ودون قيم التوجيه
الذاتي لن يسعى الناس لمواجهة التحديات
الجديدة ولن يحدوهم دافع لالبتكار واإلبداع.
القيم تحفز السلوك ،وقيم التوجيه الذاتي
تحديدا تحفز السلوك المؤدي إلى االبتكار .يميل
ً
األشخاص الذي يقدمون قيم التوجيه الذاتي
على غيرها من القيم إلى التفكير بأنفسهم،
إبداعا ويتصرفون
وبالتالي يصبحون أكثر
ً
أسسا
باستقاللية .وتمثل هذه السلوكيات
ً
للسعي القائم على االبتكار .ودون قيم التوجيه
ً
حافزا للمجازفة واالبتكار
الذاتي لن يجد اإلنسان
وبذل الجهود ،إذ يصبح الناس أقل ً
ميل لالبتكار
حين يفضلون العيش بأمان ويحاولون إبقاء
األمور كما هي دون تغيير .ويميل الباحثون
إلى تفضيل التوجيه الذاتي وليس تفضيل
األمان واتباع التوجهات المحافظة .أما النساء
واألقليات العرقية فهم أقل ً
ميل من غيرهم
إلى تفضيل التوجيه الذاتي ،لذا يقل لديهم
الميل إلى االبتكار بما يتجاوز مواردهم المالية
نسبيا.
المنخفضة وسلطتهم االجتماعية األقل
ً
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رؤى تجريبية
توصلت الدراسات إلى أنه كلما أولى األشخاص
قيم االنفتاح تجاه التغيير مثل قيمة التوجيه
الذاتي (التفكير والعمل المستقل) وقيمة
اهتماما
التحفيز (السعي لإلثارة والتنوع)
ً
انخراطا في الجوانب
أكبر أصبحوا أكثر
ً
المختلفة للسلوك اإلبداعي (Lebedeva et al,
 .)2019أما من يولون قيم األمان واالمتثال
إبداعا.
اهتماما أكبر يكونون أقل
والتقاليد
ً
ً
ً
طيفا أوسع
كما َخلُ صت دراسات أوسع تناولت
من السلوكيات إلى نفس نمط االرتباط في
مختلف السلوكيات التي تسعى للتغيير
(Bardi and Schwartz, 2003; Schwartz
 .)and Butenko, 2014كلما زادت أولوية قيم
االنفتاح تجاه التغيير لدى األطفال مع الوقت
الفعال
زاد سعي أولئك األطفال نحو التغيير
ّ
واالبتكار ( .)Vecchione, 2016ولوحظت مثل
هذه التغيرات في القيم متبوعة بتغيرات
في السلوكيات في مدارس األطفال التي
ً
مناخا يتبنى قيم التغيير واالبتكار.
توفر

يميل الناس لتفضيل قيم التوجيه الذاتي حين
يشعرون باألمان وحين يكون السعي وراء
مدفوعا بوجود اإلمكانات
التوجيه الذاتي
ً
الداعمة للنجاح مثل توفير الظروف المالئمة
في العالم المحيط التي تمكن األفراد من
تواجه األفكار
االبتكار وال تعيقهم عنه .وحين
َ
دافعا
الجديدة باالنفتاح والدعم ،يجد الناس
ً
لتقديم مزيد من األفكار الجديدة وتطوير
تواجه
أفكارهم والسعي لتحقيقها .بينما حين
َ
األفكار الجديدة بضيق األفق أو ال تقدم البيئة
المحيطة الوسائل الالزمة لتحقيقها ،يبدأ
الناس في كبح أفكارهم ويفقدون بذلك ملكة
االبتكار .وحين ينشغل الناس بمخاوف حول
سالمتهم ،فإنهم يسعون لتحقيق األمان عبر
ممارسة ما يألفونه وال يقدمون على المجازفة
أو التفكير خارج الصندوق.

رؤى تجريبية
داوم مشروع المسح االجتماعي األوروبي
على قياس القيم كل عامين ألكثر من عقد
من الزمن حتى اآلن ،إذ تكمل عينات ممثلة
ً
استبيانا
عن كل دول االتحاد األوروبي
وغيره من المعايير لقياس القيم .وأظهرت
الدراسات المستندة إلى هذا االستطالع
تراجعا في انتشار قيم التوجيه الذاتي في
ً
أعقاب األزمة المالية العالمية التي حدثت
في عام .)Sortheix et al, 2019( 2008
ولكن شهدت الدول التي تتمتع بنظام
تراجعا أقل في
فعال
رعاية اجتماعية
ً
ّ
انتشار قيم التوجيه الذاتي ،مما يدل على
أنه يمكن لبعض السياسات تخفيف اآلثار
السيئة التي تخلفها األزمات على دوافع
االبتكار الناتجة عن قيم التوجيه الذاتي.

ّ
شعورا
خلفت جائحة كوفيد -19لدى الناس
ً
بانعدام األمان وسيضعف هذا الشعور على
األرجح قيم التوجيه الذاتي لديهم ،وبالتالي
ستتراجع دوافع اإلبداع .وقد توصلت دراسة
شملت آالف المشاركين ألكثر من ثالث
سنوات قبل الجائحة حتى أبريل  2020إلى
أن قيم التوجيه الذاتي تراجعت بعد بداية
الجائحة ( .)Daniel et al, 2020وظهر هذا التغيير
واضحا لدى األشخاص الذين انتابتهم مخاوف
ً
مزيدا من الضوء على
بشأن الجائحة ،مما يسلط
ً
أوليا
ا
شرط
باعتباره
باألمان
أهمية إشعار الناس
ً
ً
لتمكين األفراد من االبتكار.

المراجع
•
•
•
•
•
•
•

Bardi, A., and Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and
Social Psychology Bulletin, 29, 1207-1220.
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Science, 27, 1539-1549.
Daniel, E., Fischer, R., Bardi, A., Benish-Weisman, M. and Lee, J. A. (2020). Changes in personal values in
pandemic times. Manuscript submitted for publication.
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اآلن وقد ثبت أن األزمات العالمية الكبرى ومن بينها الجائحة الحالية تضعف
 ندعو مجموعة العشرين لتطبيق سياسات تشجع،قيم التوجيه الذاتي
 ويمكن تحقيق ذلك عبر تحديد التحديات.قيم التوجيه الذاتي وتنميها
ذات األولوية وإنشاء آليات لتقديم الدعم المالي وغير المالي لالبتكار مثل
 وال سيما بين شرائح السكان،التدريب والمنح األولية المقدمة لالبتكار
 ومن المهم في.التي تحظى بمستويات أقل من السلطة والقدرة المالية
نفس الوقت تهيئة بيئة آمنة وسليمة يشعر فيها الناس بالقدرة على
المجازفة واستكشاف األفكار الجديدة وتبادل المعارف واالبتكار في نهاية
 وباإلمكان تهيئة مثل هذه البيئة عبر ضمان تحقيق الشروط.المطاف
والظروف األساسية لعيش حياة آمنة مثل توفير المياه النظيفة واإلسكان
 باإلضافة إلى،وتحديد الحد األدنى لألجور الذي يسمح بعيش حياة كريمة
.الوقاية من األمراض وتقديم العالج للجميع

التوصيات
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االنضباط الذاتي
من أجل الصحة
واالقتصاد
المؤلفون :الدكتورة جوليا ستاوف ،الدكتور
مانويل شوبرت ،الدكتورة آنيا رايتماير

كبيرا على
اعتمادا
تعتمد رفاهية الناس
ً
ً
االنضباط الذاتي مثل قدرتهم على السعي
المتواصل إلى تحقيق أهدافهم الشخصية.
ونظرا للزيادة العالمية في معدالت السمنة
ً
والتحديات التي تفرضها الشيخوخة التي
تجتاح المجتمعات بسرعة ،نرى أن السياسات
الصحية واالجتماعية يجب أن تمكن الناس
من اتخاذ قرارات أفضل لمستقبلهم ،إذ
يمكن على سبيل المثال تضمين فرص
لاللتزام الذاتي في تلك السياسات.
النتائج الصحية
أعربت مجموعة العشرين عن التزامها “بدعم
أنظمة صحية مرنة وفعالة” والسعي نحو
ً
وفقا للسياقات
“تحقيق تغطية صحية شاملة
واألولويات الوطنية” (G20, 2020; G20,
 .)2019aونرحب في مجموعة تواصل القيم
( )V20بالتزام مجموعة العشرين بتطوير جودة
حياة الشعوب عبر تحسين صحة المجتمعات
ودعم التقدم في الهدف الثالث من أهداف
التنمية المستدامة وهو تحقيق الصحة الجيدة
والرفاه المجتمعي .ونؤمن من منظورنا القائم
على القيم أن التركيز على البنية التحتية
يهمل العامل اإلنساني وأن الجهد الحالي
سيحقق منافع عظيمة إذا اقترن بوضع
منهجيات تعزز قدرة الناس على االعتناء
بصحتهم .وندعو مجموعة العشرين على وجه
الخصوص إلى تناول جانب أساسي وهو
االنضباط الذاتي ،أي قدرة الناس على تحقيق
أهدافهم الصحية المنشودة في المستقبل.
“كثيرا ما يتصرف الناس ضد مصالحهم
ً
الشخصية وهم يعون ذلك” (Loewenstein,

 .)1996وينشأ هذا السلوك عن تفضيالت غير
زمنيا ،مثل التباين بين ما يفضل الناس
متسقة
ً
فعليا
فعله في المستقبل وبين ما يفعلونه
ً
حين يحل المستقبل (.)Frederick et al, 2002
ً
مهما يساعد
عامل
ويمثل االنضباط الذاتي
ً
الناس على التغلب على هذه المشكلة عبر
تمكينهم من إدارة رغباتهم وتنظيمها ،إذ
يحتاج الناس إلى االنضباط الذاتي حين تعرض
أمامهم فرص مغرية لإلشباع الفوري (Ariely
 .)and Wertenbroch, 2002كما يساعد الناس
على االلتزام بالخطط طويلة األمد والموازنة
بين التطلعات والمشاعر اللحظية (Lowenstein
 ،)1996وبالتالي تنضبط كل السلوكيات التي
تتعارض فيها الرغبات اللحظية مع األهداف
طويلة األمد (.)Thaler and Shefrin, 1981
وقد يصبح انعدام القدرة على االنضباط الذاتي
مشكلة كبرى ألن الحيود المتكرر عن األهداف
طويلة األمد قد يكون له تأثيرات مدمرة على
النتائج المالية والتعليمية والصحية للناس،
ومن منظور واسع سيؤثر على السياسات
المالية واالجتماعية والصحية للدولة بأكملها.
ً
وفقا لهود وآخرين ( ،)2016فإن السلوكيات
الصحية على سبيل المثال مسؤولة عن 34%
من النتائج الصحية للشعب ،وفي المقابل ال
تمثل جودة الرعاية السريرية سوى 16%
فقط .ومع بلوغ نسبة البالغين الذين يعانون
من السمنة أو زيادة الوزن حول العالم ،39%
أصبحت األمراض المرتبطة بالسمنة أسرع
انتشارا حول العالم ،وال
المشكالت الصحية
ً
سيما في الدول متوسطة الدخل (WHO,
ً
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ،فإنه
.)2020
يمكن الوقاية من هذه األمراض عبر االنضباط
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الذاتي وتهيئة بيئات ومجتمعات داعمة تعزز
السلوكيات الصحية مثل النشاط الرياضي
المنتظم واألنظمة الغذائية الصحية.
خالل السنوات الماضية جربت بعض الهيئات
ً
طرقا مختلفة
الصحية والمجتمعات المحلية
لدعم الناس في تحقيق تطلعاتهم .وكانت
إحدى الطرق المثيرة لالهتمام إقامة
مسابقات تتنافس فيها مجموعات من الناس
مثل األصدقاء والعائالت والزمالء في تحديات
النشاط
مستويات
لتحقيق
مسلية
المطلوبة (مثلIntelligent Health, 2016; :
عددا
 .)Euronews, 2019وتقدم هذه الطرق
ً
من المعايير التي تسمح لصانعي السياسات
بوضع حلول محددة لتلبية متطلبات
المجموعات المستهدفة :على سبيل المثال
مؤخرا “تحدي
أطلقت وزارة الصحة السعودية
ً
المشي” ،وهي مسابقة أقيمت على
مستوى الدولة وتعتمد على تحقيق عدد
يوميا ،وحاز فيها
الخطوات المستهدفة
ً
الفائزون جوائز رمزية (.)MoH, 2020
تحاول مثل هذه المبادرات التصدي النعدام
االنضباط الذاتي عبر تنمية االلتزام الذاتي
شائعا ،وهو
خيارا
وجعل فكرة النشاط البدني
ً
ً
منهج متجذر في األبحاث السلوكية (مثل:
Ariely and Wertenbroch, 2002; Noor,
2007; Bonein and Denant-Boèmont,
 ،)2015إذ يلزم الناس أنفسهم بلقاء
معا إلى تحقيق هدف
مجموعاتهم ويسعون ً
ما .فااللتزام تجاه الفريق وضغط األقران
الناتج عنه يساعد المشاركين في التغلب

على المستويات المنخفضة من االنضباط
الذاتي (بعد العمل على سبيل المثال) وتحقيق
هدفهم طويل األمد باتباع أسلوب حياة نشط
يتوافق مع نمط حياة أقرانهم.

رؤى تجريبية :مسابقات المشي من
نشاطا
أجل الصحة لسلوكيات أكثر
ً
تتنافس مجموعات مختلفة في مسابقات
المشي من أجل الصحة في تحديات ممتعة
لتحقيق هدف معين .وتتنامى الدالئل على
فاعلية هذه المسابقات واستدامتها باطراد.
فعلى سبيل المثال ،أجريت مسابقة للمشي
من أجل الصحة على نطاق واسع في
المملكة المتحدة بمشاركة ما يقرب من 25
ألف مشترك وأظهرت النتائج التالية:
•زاد مستوى نشاط المشاركين بنسبة
 17%إلى  29%خالل المسابقة
•ظل المشاركون على نشاطهم حتى
بعد نهاية المسابقة أي لم يكن
هناك نقص في مستويات النشاط
شهرا التالية
خالل االثني عشر
ً
)Intelligent Health (2016

النتائج المالية
ركزنا على تأثير االنضباط الذاتي على النتائج
الصحية ،لكن تنظيم الرغبات والدوافع مهم
بالنسبة لتحقيق األهداف طويلة األمد في كثير
من المجاالت األخرى في حياة الناس .ومع تزايد
عاما فأعلى بسرعة
عدد سكان العالم بعمر ً 65
أكبر من أي مجموعة عمرية أخرى (،)UN, 2019
سلطت مجموعة العشرين الضوء على الحاجة
الملحة لتقوية الشمول المالي في المجتمعات
التي تعاني من الشيخوخة ،وهو نداء يتوافق مع
الهدف األول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني
(القضاء على الجوع) والهدف العاشر (الحد من
أوجه عدم المساواة) من أهداف التنمية
المستدامة .وفي هذا السياق ،أقرت مجموعة
مؤخرا أولويات سياسة فوكوكا بشأن
العشرين
ً
الشيخوخة والشمول المالي ،مع التأكيد على
إجراءات معينة في السياسات العامة لتحفيز
االدخار وتعزيز الوعي والتخطيط
سلوكيات
ّ
المالي (.)G20, 2019b
وكما هو الحال مع النتائج الصحية ،يمكن
للسياسات العامة االبتكارية أن تساعد الناس على
زمنيا والمشكالت
ضبط التفضيالت غير المتسقة
ً
المحتملة باستخدام االنضباط الذاتي في سياق
التخطيط المالي طويل األمد .وقد أنجز ريتشاد ثالر
ً
عمل رائع في هذا المجال
الحائز على جائزة نوبل
(مثلThaler and Shefrin, 1981, Thaler and:
;Sunstein, 2003; Thaler and Benartzi, 2004
 .)Thaler and Sunstein, 2008وتركت أبحاثه على
تأثيرا
االختيارات الزمانية ومشاكل االنضباط الذاتي
ً
كبيرا في مجال وضع السياسات في السنوات
ً
قدر أن
وي َّ
األخيرة (ُ .)Nobel Committee, 2017
ريتشارد وزمالؤه ساعدوا ماليين الناس في العقد
الماضي على ادخار مزيد من األموال لفترة

التقاعد ،وأضافوا حوالي  20مليار جنيه استرليني
إلى حسابات التقاعد (;Nobel Committee, 2017
 .)Halpern, 2019وقد تبنت عدد من الحكومات هذا
النهج ،إذ راجعت كل من الواليات المتحدة
والمملكة المتحدة على سبيل المثال خطط
معاشات التقاعد لديها لزيادة الرفاه المالي
لمواطنيها على المدى البعيد بمساعدة سياسات
تقوم على العلوم السلوكية.

مزيدا من
رؤى تجريبية :ادخر
ً
غدا
األموال ً

وضع ريتشارد ثالر وشلومو بنارتزي خطة تقاعد
تتمحورحولالناسوتتناولمباشرةمسألةاالنضباط
الذاتي لمساعدة الناس على ادخار المزيد .وتقوم
الفكرة األساسية للخطة على أن يلتزم الناس اليوم
صغيرا من أي
جزءا
ليدخروا ً
ً
غدا ،إذ يخصص المرء ً
زيادة يحصل عليها في راتبه لمدخرات التقاعد .وال
يشكل االنضباط الذاتي في هذه الخطة أي مشكلة
واجبا على المرء ادخار شيء من دخل
ألنه لم يعد
ً
اليوم .وتؤكد نتائج الدراسات الميدانية التي أجريت
على ثالث شركات متوسطة الحجم قوة االلتزام
الذاتي:
 78% 1 .ممن عرضت عليهم الخطة انضموا
إليها
 80%. 2 .ممنانضمواإليهاظلواملتزمينبها

 3 .زاد متوسط ادخار المشاركين في الخطة من
شهرا.
 3.5%إلى  13.6%على مدار 40
ً
)Thaler and Benartzi (2004
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التوصيات

شديدا بالتزام مجموعة العشرين بتحسين أنظمة الرعاية الصحية
ترحيبا
نرحب
ً
ً
وتعزيز األمن المالي ،وال سيما في المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة،
إلى جانب جهودها الصريحة لدعم أهداف التنمية المستدامة األول والثاني
والثالث والعاشر.
لكن في ظل االرتفاع العالمي لمعدالت األمراض غير المعدية (مثل أمراض
األوعية الدموية والسكري والسرطان واألمراض التنفسية المزمنة) وفي زمن
تسارع معدالت الشيخوخة بين السكان في معظم البلدان المتقدمة (WHO,
 ،)2020; UN, 2019نؤمن أن نهج السياسات الحالي المتبع في مجموعة
كثيرا من زيادة التركيز على تعزيز قدرة الناس على
العشرين سيستفيد
ً
تحقيق النتائج المنشودة عبر تطوير قدرتهم على اتخاذ قراراتهم.
يظهر عدد كبير من الدراسات أنه بالرغم من سعي الناس لتحقيق االنضباط
كثيرا ما يفشلون ويستسلمون لرغباتهم ،مما يقوض حالتهم
الذاتي ،إال أنهم
ً
الصحية ورفاههم المالي على نحو منتظم .وال تنحدر هذه السلوكيات دون
تحمل أنظمة الرعاية
المستوى المطلوب من وجهة نظر الفرد فقط ،بل
ّ
الصحية والرفاه والتقاعد العامة كلفة كبيرة.
ولهذا ندعو مجموعة العشرين للنظر في مسألة عملية اتخاذ القرار غير
تهديدا
تأثرا ،بوصفها
المتسقة
ً
ً
زمنيا لدى الناس ،وال سيما أكثر الفئات ً
أساسيا للنتائج الصحية والمالية العالمية.
ً
•ولصياغة سياسات وبرامج مستقبلية مبتكرة لتحسين جودة حياة الجميع،
نوصي بشدة أن تستعين مجموعة العشرين بالدالئل المتزايدة في مجال
العلوم السلوكية وأن تستمد اإللهام من الجهود الحكومية األخيرة
الساعية إلنشاء أنظمة رعاية صحية وأنظمة تقاعد تتمحور حول اإلنسان.
ويجب أال تهدف تدخالت السياسات العامة إلى حماية الفئات المعرضة
للخطر من تدهور حالتهم فقط ،بل تركز على نشر األفكار العميقة حول
المخاطر الصحية والمالية المستقبلية في المجتمع بأسره .وفي هذا
السياق نقترح ما يلي:
•على مجموعة عمل الصحة التابعة لمجموعة العشرين وبالتعاون مع
الهيئات الوطنية المعنية ومنظمة الصحة العالمية أن تقيم االستراتيجيات

القائمة التي تركز على تحسين قدرة الناس على اتخاذ القرار
وتقييمهم طويل األمد للمخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرضوا
لها .وينبغي عند وضع السياسات العامة أن تتضمن مجموعة من
الفرص المخصصة لاللتزام الذاتي لمساعدة الناس على تحسين
قدرتهم على االنضباط الذاتي .كما ينبغي تشجيع الهيئات الصحية
الوطنية على العمل المشترك لتقييم نتائج هذه التدخالت عبر
التجارب المنضبطة المعشاة المشتركة بين البلدان.
•على الشراكة العالمية للشمول المالي في مجموعة العشرين ()GPFI
أن توسع جهودها في مجالي حماية المستهلك والوعي المالي عبر
اتخاذ تدابير إضافية تهدف إلى معالجة سلوكيات اتخاذ القرارات غير
زمنيا .وينبغي على مجموعة العشرين أن تحدث عنصر
المتسقة
ً
التمكين في مبادئها الخاصة بالشمول المالي المبتكر لتعكس
مسألة “تحسين سلوكيات االنضباط الذاتي والقدرة على اتخاذ القرار”
ً
رئيسا من أهدافها .ويجب على الشراكة العالمية
هدفا
بوصفها
ً
للشمول المالي في مجموعة العشرين أن تدرس أنظمة التقاعد
والرفاه المجتمعي القائمة على العلوم السلوكية وتفحص أثرها
على معدالت االدخار وأن تضبط في الوقت نفسه العوامل الخارجية
(مثل دخل األسرة والجنس والخلفية التعليمية) لوضع أنظمة وحوافز
تلبي احتياجات الفئات المحرومة في المجتمعات.
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المشكلة األصلية

سمة خاصة:
الرعاية الذاتية
االستباقية

المؤلفة :الدكتورة مليحة هاشمي

Overweight patients are not empowered to
self-care and take personal responsibility for
their health. Such patients are often prediabetic or have established diabetes (AlGoblan et al, 2014). They receive physicianled care for their diabetes with a focus on
medical
treatments
such
as
oral
hypoglycaemics and other medicines to
offset the complications of their disease
(NICE, 2015). However, beyond the typical
advا يتمتع مرضى السمنة باتباع سلوكيات
الرعاية الذاتية وتحمل المسؤولية بخصوص
وغالبا ما يكونون في مرحلة ما قبل
صحتهم،
ً
السكري أو يعانون منه بالفعل (Al-Goblan et al,
 .)2014ويتلقون رعاية طبية لمرض السكري
تحت إشراف األطباء مع التركيز على العالجات
الطبية مثل تناول األدوية لتنظيم معدالت السكر
أو األدوية لعالج مضاعفات مرضهم (NICE,
 .)2015ولكن بعيداً عن النصيحة التقليدية
بممارسة الرياضة أو مراقبة النظام الغذائي ال
يتلقى هؤالء المرضى الحافز أو المعرفة
الكافية ليعلموا أن بإمكانهم التحكم في
مشكلة الوزن والسكري ،أي ال تؤخذ الرعاية
الذاتية االستباقية في عين االعتبار .وفي كثير
من األحيان يصل الحال بهؤالء المرضى إلى مسار
التدهور المعتاد الذي يتسم بتناقص قدرتهم
على السيطرة على مستوى الجلوكوز ،وزيادة
جرعات األدوية التي يتناولونها لعالج السكري،
وزيادة حدة المضاعفات ،وتدهور جودة الحياة،
وزيادة العبء على نظام الرعاية الصحية
والمجتمع.
وبعبارة أخرى ،رغم التقدم الحاصل في مجال
الرعاية الصحية ،ظل متوسط العمر المتوقع ً
ثابتا
منذ عام  2014وتزايد عبء األمراض المزمنة

مثل السكري بمعدالت تنذر بالخطر على مستوى
العالم .فعلى سبيل المثال ،تزيد نسبة مرضى
السكري في كثير من دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا عن  15%وتستمر في التزايد
International
Diabetes
(Federation,
 .)2017ويؤدي الخمول البدني إلى  3.2مليون
سنويا (منظمة الصحة
حالة وفاة على األقل
ً
العالمية) .في العقود القادمة ،ستودي هذه
األمراض المزمنة بحياة  92مليون شخص في
دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي وستقلل من متوسط العمر المتوقع
بمقدار  3أعوام بحلول عام .2050
وهذه المشكلة عالمية لكنها تحظى بأهمية
خاصة في الشرق األوسط حيث تقدر نسب
السمنة وزيادة الوزن بـ  16%لدى الرجال و26%
لدى النساء (تبلغ هذه النسب في المملكة
العربية السعودية  31%لدى الرجال و 42%لدى
النساء) ( ،)Costa-i-Font and Gyori, 2018ويعود
السبب في ذلك إلى الكسل وأنماط الحياة
الخاملة ،مما يؤدي إلى تفشي مرض السكري
واألمراض المزمنة األخرى.
برنامج التدخل
طبقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في
المملكة المتحدة سياسة تدخل من خطوتين
للتغلب على هذه المشكلة (:)Lean et al, 2018

 )1إحداث التغيير عبر فرض تعديالت جذرية على
النظام الغذائي ،إذ توقف المرضى عن تناول
الطعام العادي واتبعوا ً
بدل منه حمية غذائية
تحتوي على  825-853سعرة حرارية في اليوم
(أنواع الحساء والمخفوقات) لمدة تتراوح بين 3
إلى  5أشهر.

 )2المداومة على هذا التغيير عبر حث المرضى
على اتباع سلوكيات الرعاية الذاتية في
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المستقبل .بعد حمية الحساء والمخفوقات،
مجددا (على
تدريجيا تناول الطعام
بدأ المرضى
ً
ً
دعما
وتلقوا
أسابيع)
ثمانية
إلى
أسبوعين
مدار
ً
منظما للحفاظ على معدالت خسارة الوزن على
ً
دعما
المدى البعيد .ويشمل هذا البرنامج
ً
مستمرا من أطباء ومدربين للتمارين الرياضية
ً
والطبخ والتسوق الصحي .تمحور هذا البرنامج
في جوهره على منح المرضى المعرفة
والمهارات الالزمة للتحكم في أوزانهم
وصحتهم في المستقبل ،أي أنهم ُم ِّ
كنوا من
اتباع سلوكيات الرعاية الذاتية.

قد ال يتطلب الحث على اتباع سلوكيات الرعاية
جذريا مثل االمتناع عن األغذية
إجراء
الذاتية
ً
ً
التقليدية .تعجز هيئة الخدمات الصحية
الوطنية البريطانية عن تعميم متطلبات هذا
النهج الجديد في نموذج الرعاية الصحية القائم
حاليا .وقد تكون نماذج الرعاية الصحية األخرى
ً
أكثر مالءمة للرعاية الذاتية االستباقية :فعلى
سبيل المثالُ ،عرف عن النموذج الحيوي
النفسي االجتماعي ( )BPSأنه أكثر قدرة على
اتباع نهج أكثر شمولية في الرعاية الصحية
والرفاه ( .)Borrell-Carrió et al, 2004الترويج
للنموذج الحيوي النفسي االجتماعي داخل
النظام التعليمي وأنظمة الرعاية الصحية قد
يؤدي على المدى البعيد إلى ّ
تبني قيم
وسلوكيات الرعاية الذاتية االستباقية.
األثر على السلوك
•كان لسياسة هيئة الخدمات الصحية
الوطنية البريطانية تأثير واضح على سلوك
المرضى ،إذ أفاد بعضهم أن “العقلية
تغيرت إلى األفضل ...وأصبحت عادات
التسوق صحية أكثر ...وحين أتناول الطعام
خارج المنزل ،فإنني أختار الخيارات األفضل
للصحة ...علمني البرنامج كيفية االعتدال”
( .)The Guardian, 2020بالرغم من أن مدة

استبدال النظام الغذائي لم تدم أكثر من  3إلى
ً
ملحوظا حتى بعد مرور
 5أشهر ،ظل تأثيرها
شهرا ،مما يدل على أن المرضى غيروا
12
ً
سلوكياتهم نحو الحمية الغذائية والتمرينات
الرياضية ،بل وشمل األثر توجههم نحو اتباع
سلوكيات الرعاية الذاتية .وتمثلت النتائج
العلمية األساسية فيما يلي (Lean, et al
:)2018
ً
مشاركا ( )24%خسارة في الوزن
•لوحظ لدى 36
شهرا
كيلوغراما أو أكثر بعد مرور 12
تبلغ 15
ً
ً
في المجموعة التجريبية ،بينما غاب هذا
التأثير عن المجموعة الضابطة (االحتمالية أقل
من )0.0001
ً
مشاركا ( )46%في المجموعة
•حقق 68
ً
سكونا في داء السكري ،بينما بغلت
التجريبية
هذه النسبة  6( 4%مشاركين) في المجموعة
الضابطة (نسبة األرجحية  95% ،19·7فاصل
الثقة  7·8إلى 49·8؛ االحتمالية أقل من
)0.0001

•تحسنت جودة الحياة حسب مقياس EuroQol
التمثيلي البصري خماسي األبعاد بمقدار 7.2
نقطة (االنحراف المعياري  )21·3في
المجموعة التجريبية ،وتراجعت بمقدار 2.9
( )15·5في المجموعة الضابطة (تباين معدل
 6·4نقطة 95% ،فاصل الثقة  2·5إلى 10·3؛
االحتمالية تساوي .)0.0012
نيوم ـــ نهج جديد

ً
خالفا للوضع في المملكة المتحدة ،تمثل نيوم
مدينة جديدة ناشئة في المملكة العربية
السعودية ،وتحظى برفاهية البدء من الصفر.
استباقيا
نهجا
تتبنى هذه المدينة المستقبلية
ً
ً
في مجال الرعاية الصحية من البداية ،وستدمج
سلوكيات الرعاية الذاتية االستباقية في كل
جوانب الحياة (:)NEOM, 2020

•صممت المدينة لتكون “مدينة صحية” وتتبع
مبدأ يجعل من المدينة “صالة تمارين
رياضية” ،إذ ستوجه االستثمارات فيها
للوقاية من األمراض ً
بدل من عالجها.
•سيدعى كل المقيمين فيها إلى تسجيل
تسلسلهم الجيني لتمكينهم من اتخاذ
إجراءات مبكرة محددة لمواجهة احتماالت
إصابتهم بأمراض معينة.
•ستعج مدينة نيوم بالتقنية الذكية وأجهزة
التحفيز الذكية التي يضعها الناس في
جيوبهم ومنازلهم وأماكن عملهم لتعزيز
أنماط الحياة النشطة.
•ستشمل المراكز الصحية التي تتبع نموذج
محوري المستشفيات مدربين وخبراء تغذية
وبرامج سالمة للوقاية من اإلصابة باألمراض
المزمنة.
•سيتمتع سكان نيوم بخيار جمع كل بياناتهم
الصحية وحفظها ،ابتداء من ملفهم الجيني
إلى نشاطهم اليومي ،إلنشاء توأم رقمي
يرشدهم إلى عيش حياة صحية.

وقائيا
عالجا
•تتمتع المدينة بمراكز تميز تقدم
ً
ً
مخصصا لداء السكري يهدف إلى تمكين
ً
المرضى من اتباع سلوكيات الرعاية الذاتية
الوقائية.
بالرغم من أنه يجري تطبيق بعض هذه
المفاهيم اليوم في أماكن متفرقة ،إال أن
سويا في
نيوم ستكون أول مدينة تجمعها
ً
نموذج رعاية شمولي واحد.
من المتوقع أن يصبح أثر سلوكيات الرعاية الذاتية
وضوحا ،ويتصور القائمون
الوقائية في نيوم أكثر
ً
على المشروع أن ينجح سكان المدينة في إطالة
متوسط أعمارهم بمقدار  10سنوات (NEOM,
 .)2020أساليب التحفيز الذكية التي ستتغلغل

بسالسة إلى كل جوانب حياة سكان المدينة
ستغير بال شك عاداتهم وسلوكياتهم .ستتغير
أفكار سكان نيوم حول صحتهم عند تلقيهم
تحديثات مستمرة بمؤشراتهم الحيوية والدعم
الالزم إلحداث تغيير إيجابي يطيل من أعمارهم.
سيحظى سكان نيوم ً
أيضا بجودة حياة محسنة
بسبب قدرة الشخص المصاب بالمراحل المبكرة
من مرض السكري الفورية على مراقبة نفسه
في المنزل وإمكانية الوصول إلى مدربي النشاط
البدني وخبراء التغذية في المراكز الصحية
وتلقي النصائح وبرامج الرعاية الصحية المخصصة
التي تعينه على ممارسة التمارين الرياضية
وتناول الطعام الصحي .سيتمكن هذا الشخص
من الحفاظ على صحته ووقاية نفسه من اإلصابة
بمرض السكري .كما ستتجاوز مدينة نيوم حدود
األمراض العضوية وتقدم لسكانها جودة حياة
شمولية بمعناها الحقيقي ،إذ ستعمل على
تعزيز السالمة النفسية والعاطفية .وبذلك
سيتبع سكان مدينة نيوم طريقة جديدة في
الحياة تنعدم فيها أعباء مراقبة نمط الحياة
وتصبح الحمية الغذائية الجيدة والتمارين
جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية مع
الرياضية
ً
استمرار إجراءات الوقاية من األمراض.
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كبيرا بتحسين جودة الحياة عبر تطوير الرعاية
التزاما
تلتزم مجموعة العشرين
ً
ً
 وهل من طريقة أفضل لتحقيق هذا الهدف سوى.الصحية في مجتمعاتنا
تمكين الناس من اتباع سلوكيات الرعاية الذاتية االستباقية عبر تبني سياسات
”تغير نموذج الرعاية الصحية من النموذج الحالي القائم على “رعاية المرضى
 إلى،إلى نموذج يقوم على تعزيز الوقاية من األمراض وتحفيز عكس مسارها
جانب تبني سياسات تعزز ثقافة الرعاية الذاتية من خالل التعليم والتدخالت
.المكثفة والتغيرات السلوكية الدائمة
تقدم سياسة التدخل التي طبقتها هيئة الخدمات الصحية البريطانية لعالج
ً
 وستتمكن مدينة نيوم من.مستقبل
تجريبيا لما هو ممكن
نموذجا
السكري
ً
ً
إظهار منافع تبني نموذج الرعاية الذاتية االستباقية على مستوى المجتمع
مسرعا للتقدم
 بوصفها، وبإمكان مدينة نيوم.بأكمله عبر اتباعه منذ البداية
ً
. أن تصبح حاضنة عالمية لهذا النهج الصحي الجديد،البشري

التوصيات
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التضامن المشترك
بين األفراد
المؤلفون :األستاذة الدكتورة جولي لي ،األستاذة
الدكتورة آنات باردي ،الدكتورة دوليا ستاوف ،الدكتور
مانويل شوبرت

يمثل التضامن المشترك قيمة أساسية
متجذرة في مجتمعاتنا ،إذ يساعد مليارات
البشر بعضهم البعض أو يتبرعون أو
يتطوعون للعمل من أجل القضايا الخيرية
يوميا .بالرغم من أهمية التضامن المشترك
ً
البالغة لرفاهية الناس وسالمتهم ،فإنه لم
يحظ سوى بقليل من اهتمام صناع
السياسات في الماضي .سنذكر الدالئل
والمؤشرات الحالية أن التضامن المشترك
مهدد بفعل أزمة فيروس كورونا ونسلط
الضوء على قدرة السياسات المخصصة على
تحفيز التضامن على نطاق واسع.
تهدف مجموعة العشرين إلى “وضع إطار
للسياسة العامة وتعزيزه بهدف تمكين الناس
وخلق فرص اقتصادية” .لكنهم يدركون أن
تحقيق هذا الهدف يعتمد على التضامن لخلق
الظروف التي تساعد الناس على االزدهار.
ويقرون “أن االقتصاد العالمي ال يلبي احتياجات
الجميع وأن أوجه عدم المساواة آخذة في
االزدياد بفعل البيئة سريعة التطور” (G20,
.)2020
تحويل المسؤولية الجماعية إلى عمل مشترك
يتطلب التضامن بين الناس وهو ما يتجلى في
رغبتهم المشتركة في مساعدة بعضهم
البعض .إن التضامن هو أحد أهم مكونات بناء
نسيج اجتماعي متماسك (;Durkheim, 1997
 ،)Hechter, 1987إذ ينطوي على شعور
باالهتمام والرعاية تجاه اآلخرين يغذيه إحساس
التكاتف والرغبة في مساعدة المحتاجين.
وينسب هذا المفهوم عادة إلى تطور الجنس

البشري حيث حظيت المجموعات التي تتمتع
بمستويات أعلى من التضامن بفرص أكبر في
النجاة (مثل.)Henrich, 2009 :
التضامن هو التزام بتعزيز رفاه الجميع دون
استثناء .ونجد الفكرة األساسية للتضامن اليوم
جزءا من كل عقد اجتماعي ونجد مضمونها
ً
في أنظمة التأمين الصحي واالجتماعي العامة.
وهو فكرة محورية في أنظمة العدالة
ً
ً
متبادل
تأمينا
االجتماعية غير الرسمية ويمثل
بين أفراد المجتمع في مواجهة مخاطر الحياة
وانعدام اليقين فيها ( .)Rawls, 1971ونرى
دوره على مستوى السلوكيات الفردية ً
أيضا ،إذ
يظهر على شكل المشاركة المدنية على سبيل
المثال .كما يسهم مليارات البشر في تحسين
يوميا ،ويتطوعون بقدر كبير
جودة حياة اآلخرين
ً
من أوقاتهم لتحقيق األهداف االجتماعية
ومساعدة المحتاجين أو يتبرعون بأموالهم
لألعمال الخيرية .ففي الواليات المتحدة على
سبيل المثال ،تمثل التبرعات  2%من الناتج
المحلي اإلجمالي السنوي ،إذ يتبرع الناس
بمعدل  2%من دخلهم لمساعدة اآلخرين
(Gallup, 2018; Sargeant and Woodliffe,
كبيرا من األدبيات والدراسات
عددا
 .)2007لكن
ً
ً
تشير إلى أن عبء العطاء يتحمله قلة من
الناس ،وهم مجموعة من األفراد الذين
يتصرفون بإيثار على الدوام.
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رؤى تجريبية :المشاركة المدنية
قاست مجموعة من المؤسسات مستويات
المشاركة المدنية والعطاء الخيري على
مستوى العالم .فعلى سبيل المثال ،أجرت
مؤسسة غالوب أكثر من  150ألف مقابلة
فيما يقارب  150دولة حول العالم في عام
 .2017وتقدم النتائج حين إسقاطها على
سكان العالم البالغين نظرة على حجم التعاون
العالمي .ففي عام :2017
•تبرع  1.4مليار شخص بالمال لألعمال
الخيرية

•تطوع مليار شخص بأوقاتهم للمنظمات
الخيرية

قدم  2.2مليار شخص المساعدة للغرباء
• ّ
)Gallup (2018

إيثارا
يظهر البحث أن أشكال التضامن األكثر
ً
ارتباطا بالسياق الذي تنشأ
غالبا ما تكون أكثر
ً
ً
فيه .وتشير مجموعة كبيرة من الدراسات إلى
ً
ً
طفيفا
اختالفا
أن الرغبة في المساعدة تختلف
باختالف بيئة االختيار .فعلى سبيل المثال ،يشعر
ً
ميل لمساعدة اآلخرين حين
الناس أنهم أكثر
اجتماعيا (Bohnet and
قربا منهم
ً
يكونون أكثر ً

 ،)Frey, 1999وحين تتعرض هويتهم األخالقية
للتهديد ( ،)Sachdeva et al, 2009وحين تشير
المؤشرات االجتماعية إلى عرف معين من
أعراف العطاء ( ،)List, 2007وحين يرون أن
لها
مستحقون
المساعدة
مستقبلي
بالفعل ( ،)Engel, 2011وحين تتوافق القضايا
مع إحساس المانحين بالذات أو مع األهداف
التي تحفزهم (.)Sneddon et al, 2020
دائما من شعور
عالوة على ذلك ،ال ينبع التضامن
ً
خالص وغير مشروط باإليثار ،بل يتأثر أحياناً
بمفاهيم المعاملة بالمثل ،إذ يساعد الناس
غيرهم ألنهم يعرفون أو يتوقعون الحصول
على المساعدة بالمقابل حين يشعرون أنهم أو
أحد المقربين منهم بحاجة للمساعدة أو الدعم
(مثل.)Gintis et al, 2002; Dohmen et al, 2009 :
وعلى هذا النحو ،توصلت الدراسات إلى أن
ً
أحيانا أحد المحركات
التضامن المشروط يكون
الرئيسة للسلوك االجتماعي اإليجابي في كثير
من مجاالت التفاعل االجتماعي (مثلFehr and:
Gächter, 2000; Camerer, 2003; Seinen and
Schram, 2006; Oliver, 2019; Jakiela and
.)Ozier, 2020
إيثاريا دون
يكون
أن
ينبغي
ال
التضامن
اإلقرار أن
ً
شروط فقط هو المفتاح لتفعيل هذه القيمة
في المجتمع .تسلط دراسة ميدانية أجريت على
التسجيل للتبرع باألعضاء في المملكة المتحدة
الضوء على الكيفية التي تستطيع بها السياسة
العامة استغالل الدوافع التبادلية لدى
المواطنين لزيادة مستويات التضامن (OECD,
.)2017

رؤى تجريبية :التبرع باألعضاء
توصلت الدراسات حول التضامن والسلوك
االجتماعي اإليجابي إلى نتائج مثيرة لالهتمام
تبرز الكيفية التي تؤثر بها المعاملة بالمثل
على جودة الحياة .ففي برنامج تدخل واسع
النطاق يهدف لزيادة عدد المسجلين في
سجل المتبرعين باألعضاء في هيئة الخدمات
الصحية الوطنية البريطانية ،سئل مجموعة
يوما لزراعة عضو ما،
من الناس “إذا احتجت
ً
واحدا؟ إذا كان األمر كذلكُ ،يرجى
هل ستجد
ً
مساعدة اآلخرين” .وقد أدت إضافة هذه
الجملة اليسيرة إلى الطلب األساسي إلى
تغير كبير في مستويات التضامن بين الناس:
فقد زادت معدالت التسجيل بنسبة .39%
وأشارت منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي إلى أنه:
“من المقدر أن يبلغ أثر هذا البرنامج زيادة
بمقدار  96ألف تسجيل إضافي في عام
واحد فقط”
)OECD (2017
ومع تفشي جائحة فيروس كورونا واألزمة
العالمية التي جلبتها معها ،ستخضع فكرة
التضامن الختبار إجهاد .لم تعطل األزمة األسواق
العالمية والبنى االقتصادية فقط ،بل امتد
أثرها لكل مستويات المجتمع .وتجد الحكومات

والمؤسسات الخيرية اليوم نفسها مكلفة
تأثرا.
بمضاعفة جهودها لحماية الفئات األكثر ً
ستتطلب النجاة من هذه األزمة وتجاوزها
مستويات غير مسبوقة من الدعم المجتمعي،
لكن مقدار التبرعات المقدمة إلى المؤسسات
مؤخرا بدأ في التناقصُ ،
وأ ّجلت كثير
الخيرية
ً
من فعاليات جمع التبرعات أو ُألغيت بسبب
الجائحة ،مما ترك المؤسسات الخيرية في
ضائقة من أمرها (Maher et al, 2020; Mesch
.)et al, 2020
وبالنظر إلى أهمية التضامن االقتصادية
والمجتمعية ،نرى أن مجموعة العشرين لم
توليه وعوامل تمكينه ما يكفي من االهتمام
في الماضي .وإليقاف التدهور في مستويات
السلوك االجتماعي اإليجابي ،ندعو إلى اتخاذ
إجراءات متضافرة يحتل فيها تعزيز التضامن
مكانة محورية.
تقدم مجموعة كبيرة من األبحاث والدراسات
السلوكية معلومات مفيدة حول كيفية زيادة
العدد الحالي “للمتبرعين” وحث المزيد من
الناس على العطاء .وتعني الطبيعة التبادلية
للتضامن انعدام الحاجة لتغيير طبيعة الناس،
بل تقديم فرص جديدة ومخصصة تعترف بتنوع
األسباب التي يقدم ألجلها الناس على العطاء.
وفي هذا السياق ،تبدو التعديالت الطفيفة
في بنية االختيار ،أو ما يسمى بالتحفيز
ً
طريقا
الالواعي ()Thaler and Sunstein, 2008
واعدا لسياسات التدخل على النحو الذي
ً
أظهرته حالة التبرع باألعضاء المذكورة ً
آنفا .إن
لم ُي َّتخذ أي إجراء ،فليس باإلمكان تحديد التأثير
الذي يمكن أن تتركه هذه الصدمة العالمية
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على التوازن الدقيق بين التضامن والمصلحة
الذاتية على المدى القصير والبعيد.
وفي المقابل ،على صناع السياسة أن يحذروا
التأثيرات العكسية المحتملة :فالشركات
الخاصة الخاضعة للتنظيم العام أو الشركات
المملوكة للدولة أو اإلدارات الحكومية تنظم
منهجيا.
تنظيما
كبيرا من أفعال التضامن
قدرا
ً
ً
ً
ً
ً
ً
عادل للرعاية
وصول
وتضمن هذه المؤسسات
الصحية والتعليم واألمن وتتيح المجال
لمشاركة أوسع وقدرة على الحراك االجتماعي
لمن هم أقل ثراء .يتطلب التضامن على هذا
المستوى انتظام الناس والشركات على دفع
الضرائب والرسوم وأقساط التأمين بنزاهة
وشمولية .والعطاء الخيري هو أحد النتائج
المهمة لقيمة التضامن ،لكنه نتيجة واحدة
مثيرا للقلق
من نتائج عديدة .ويصبح األمر
ً
حين تعوض الشركات ما تتبرع به لألعمال
الخيرية بدفعها لضرائب أقل (مثلDavis et :
.)al, 2016

في ضوء التدهور العالمي الذي نشهده في مستويات التضامن
المشترك ،ندعو مجموعة العشرين مدعومة بمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي والهيئات الدولية األخرى إلى تقييم التدابير
منهجيا الستعادة مستويات التضامن بين
تقييما
السياسية المالئمة
ً
ً
الشعوب وداخل األنظمة وتعزيزها .وإلى جانب تقديم الدعم المالي
لمنظمات التطوع ،نوصي بشدة أن تأخذ هذه التقييمات بعين االعتبار
العدد الكبير من أبحاث االقتصاد السلوكي واألبحاث النفسية في قضية
اإليثار والمعاملة بالمثل ،وال سيما األدبيات والدراسات الناشئة عن
التحفيز الالواعي ،مثل التغييرات الطفيفة ومنخفضة الكلفة على
بناء
بنية االختيار الخاصة بالمتبرع .على سياسات التدخل الجديدة أن تقام ً
خصيصا للتوافق مع الدوافع المختلفة
على نتائج تلك الدراسات ،وأن تصمم
ً
للمجموعات المستهدفة ،وأن تختبر بدقة ويصدق عليها قبل تطبيقها على
نطاق واسع.
ونوصي ً
أيضا بأن تقدم الحكومات والمنظمات غير الربحية برامج التدخل
مؤخرا وتناقشها في منتدى سنوي
(الناجحة وغير الناجحة) التي أجرتها
ً
دولي عن التضامن يعقد قبل لقاءات قمة مجموعة العشرين ،إذ سيسهل
هذا المنتدى عملية تبادل المعارف ومشاركة أفضل الممارسات بين الجهات
المعنية من المؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الخيرية ،كما سيقدم
ً
فعال للسياسات المستقبلية حول كيفية تعزيز التضامن بين األفراد
إرشادا
ً
واألنظمة.
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سمة خاصة:
التعليم القائم
على القيم ( )VbE

المؤلف :الدكتور نيل هوكس

“ينتابني شعور قوي أن التعليم القائم
على القيم هو ما طور لدي الوعي الذاتي
ً
فرقا
وقد كان له أثر تحولي دائم أحدث
في مسار حياتي”.
ستيفاني غيلز ،تلميذة سابقة في مدرسة ويست
كيدلينغتون في أكسفوردشاير ،المملكة المتحدة.

تقدم لنا دراسة الحالة هذه نظرة فريدة
على أثر التعليم القائم على القيم ،بوصفه
طريقة لغرس الوعي االجتماعي ،مثل
الذكاء األخالقي والتضامن لدى صغار السن.
في بواكر التسعينيات ،كانت نسبة متزايدة من
األطفال الذين يدخلون المدارس الحكومية
البريطانية في سن الخامسة يعانون من
صعوبات في االلتزام بالضوابط السلوكية
األساسية المتوقعة منهم.
أدى هذا األمر إلى مشروع بحثي تحولي لدراسة
هذه المشكلة المتنامية بين السكان .كان
ً
ميل لاللتزام في سلوكهم بما
األطفال أقل
فكثيرا ما كانوا
يتوقعه منهم البالغون.
ً
يتصرفون بأنانية وواجهوا مشكالت في إقامة
عالقات جيدة وترددوا في التعاون مع اآلخرين
وكثيرا ما بدا
وعانوا من انعدام الثقة بالنفس.
ً
أنهم يعانون من مشاكل في عالقاتهم بأولياء
أمورهم .تبين أن مشكلة نقص التنظيم الذاتي
لدى األطفال مرتبطة بغياب أي فهم للقيم
اإليجابية .وسعى بحثي لمعرفة إن كان
سلوكهم وسعادتهم والتزامهم بالحياة
المدرسية سيتحسن إذا تعلموا معنى تطبيق
قيم مثل االحترام والمسؤولية والحرية واللطف

والمساواة والعدالة والتعاون والصبر واألمانة
والتعاطف.
أجريت البحث في مدرسة ويست كيدلنغتون،
وهي مدرسة ابتدائية وحضانة كبيرة في
أكسفوردشاير في المملكة المتحدة .وأشرف
الدكتور ريتشارد برينغ ،رئيس قسم التعليم في
جامعة أكسفورد على هذا البحث .أراد البحث
تقصي السؤال إن كانت جودة التعليم في
المدرسة ستتحسن إذا تعلم األطفال مجموعة
يختارها المجتمع من القيم اإلنسانية اإليجابية
العامة في محيط مدرسي يرتكز صراحة في
كل جوانبه ومناهجه على مثل هذه القيم.
شمل البحث استحداث نهج تعليمي قائم على
القيم في المدرسة .وشارك المجتمع المدرسي
وأولياء األمور والمعلمون والمديرون وغيرهم
من أصحاب الشأن في عملية مفتوحة لتحديد
جماعيا
القيم المختارة وتوضيحها .وقد اختاروا
ً
السلوكيات والتصرفات التي أرادوها ألطفالهم.
ثم ترجمت هذه السلوكيات إلى قيم ومبادئ
توجه التفكير والسلوك .أدت هذه العملية إلى
اختيار معجم أخالقي يشمل  22قيمة ،وتكون
كل قيمة منها محور تركيز المدرسة لمدة
شهر على مدار سنتين بمعدل  11قيمة في
السنة .ومر األطفال على كل قيمة ثالث مرات
خالل سنوات دراستهم الست وكل مرة يزيد
التعمق .ووافق موظفو المدرسة أن يقدموا
نموذجا لهذه القيم في سلوكياتهم .فقدموا
ً
نموذجا لالحترام من خالل تجنب رفع صوتهم
ً
بالصراخ على األطفال أو إهانتهم بأي شكل من
األشكال .وخلقت قيم مثل الصبر والمسؤولية
بيئة هادئة وهادفة وسعيدة تزدهر فيها كل
القيم األخرى.
طرحت القيم الشهرية على األطفال
والموظفين في اجتماعات تجريبية ساعدت
الجميع على فهم معناها .ولتعميق الوعي
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بهذه القيم ،دعي األطفال إلى الجلوس
بهدوء والتفكر بعمق ،مما نمى لديهم حس
ً
وقتا
التنظيم الذاتي .وخصص كل فصل
لالستكشاف العملي لمعنى القيمة
الشهرية التي ربطت بأهداف المنهج
التعليمية وذلك عبر طرح أسئلة مثل “فكر
في الكيفية التي ستساعدك بها هذه القمة
في دراستك” .وإلى جانب الدروس المباشرة،
وافق المعلمون على إحياء كل قيم المدرسة
عبر نمذجة هذه القيم وتقديم أمثلة عملية
عليها في المواد التي يدرسونها في
المنهج .وكذلك في استعمالهم العام للغة
أبرز المعلمون لألطفال أهمية السلوك
اإليجابي باستخدام جمل قيمية مثل “أحسنتم،
جيدا هذا الصباح ،وأظهرتم
لقد تعاونتم
جميعا ً
ً
االحترام لبعضكم البعض” .كما قدم المعلمون
ً
حيزا للتأمل الصامت في هذه القيم ،مما
أسهم في زيادة التركيز وتحسين النتائج.
ً
إبداعيا عن
تقديميا
عرضا
وقدم كل فصل
ً
ً
وح ًّث األطفال على االمتثال
الشهرية.
القيمة
ُ
لهذه القيم عبر المشاركة في المشاريع
المجتمعية بدعم من أولياء أمورهم .وأرسلت
نشرات إلى األهالي بانتظام لتقديم األفكار
ألولياء األمور حول كيفية تطبيق هذه القيم
في المنزل (.)Hawkes, 2005
وعلى مدار سبع سنوات من (عام  1993إلى
نموذجا
عام  ،)2000طور المجتمع المدرسي
ً
ً
مثال للتحول
للتعليم القائم على القيم أصبح
التعليمي على مستوى العالم.
ذهبيا” لبرنامج
“معيارا
أصبح عمل المدرسة
ً
ً
تعليم القيم الذي اتبعته الحكومة االسترالية
على سبيل المثال .وبحث الدكتور تيرينس
لوفات وآخرون عام  2009في التأثيرات
اإليجابية لهذه التجربة .وقد أظهرت دراستهم
خمس نتائج محددة وهي :تحسن الوعي
بالقيم ،وتعزيز السالمة والرفاهية ،وزيادة

قدرات الطالب ،وتحسن في التواصل تجلى في
إقامة عالقات أفضل ،وتحول فعلي ظهر في
تحسن عملية تعلم الطالب (.)Lovat et al, 2009
ومع تبني مزيد من المدارس حول العالم للتعليم
جليا أن تركيز
مؤخرا ،بدا
القائم على القيم
ً
ً
المدرسة على القيم له تأثير إيجابي على تفكير
المعلمين وسلوكهم وأساليبهم التربوية ،وله
كذلك تأثير حسن على المجتمع األوسع .وتغذي
بيئة القيم اإليجابية التي يخلقها المعلمون
للمتعلمين عملية إنشاء عالقات شخصية جيدة.
كما يؤدي تعريف األطفال بالمعجم األخالقي
إلى مشاركتهم في السرد المشترك ،مما ينمي
لديهم الذكاء األخالقي وقدرتهم على اتباع
سلوكيات التنظيم الذاتي واتخاذ قرارات حكيمة
وتحمل المسؤوليات االجتماعية .ويبدو أن
ً
ووعيا بأثر
إدراكا للذات
األطفال أصبحوا أكثر
ً
سلوكهم .وتشكلت لديهم بوصلة أخالقية توجه
تفكيرهم وسلوكهم .تؤكد األدلة المتواترة على
أن التعليم القائم على القيم يساعد األطفال على
تقوية الوظائف التنفيذية للقشرة األمامية
الجبهية في الدماغ ،مما يقوي سيطرتهم على
سلوكهم ،وبالتالي قدرتهم على التمتع بوعي
أكبر (.)Siegel, 1999
وبناء على التقييمات الواردة من المدارس،
طبق منهج التعليم القائم على القيم في أكثر
ُي َّ
من  4آالف مدرسة في أكثر من  30دولة حول
العالم .وهناك فيض من األدلة التي تؤكد أثره
اإليجابي على األفراد والمدارس والمجتمعات
المحلية .ويقدم الموقع اإللكتروني للتعليم
عددا من األمثلة على اآلثار
القائم على القيم
ً
الناتجة عن تطبيق هذا النهج (Values based
.)Education, 2020

تبرز دراسة الحالة هذه أن تحقيق أهداف مجموعة العشرين بتعزيز
التعليم في القرن الواحد والعشرين ومواجهة الفساد وتمكين المرأة
وإتاحة الفرص وحفظ المحيطات يتطلب التركيز على تنمية قدرات القيم
الشاملة للذكاء األخالقي ،مما يؤدي إلى تعزيز المسؤولية االجتماعية
والتضامن االجتماعي لدى أفراد المجتمع .لن يزدهر الذكاء األخالقي
سوى بإعادة تصميم األنظمة التعليمية لتوازن بين التركيز على
الجوانب العقالنية والفطرية للتجربة البشرية ،كما في حالة المدارس
التي طبقت نموذج التعليم القائم على القيم .وسينتج عن هذا األمر
ً
تحول في الوعي اإلنساني يضمن استدامة كوكبنا وازدهار الجنس
البشري.
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الترابط االجتماعي
المؤلفون :الدكتور لوكاس وولف،
األستاذ الدكتور غريغ مايو
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يحسن االرتباط االجتماعي أو الشعور باالرتباط
مع األخرين جودة الحياة ويحفز الجهود
الجماعية لمواجهة التهديدات العالمية ضد
سالمة الناس ورفاهيتهم مثل التغير
المناخي وجائحة كورونا ومأساة الفئات
المحرومة .ولتعزيز الترابط االجتماعي،
نوصي بتقديم عدة طرق لعامة الناس
تساعدهم على استكشاف التداخل الكبير
في القيم بين المواطنين ،وال سيما بين
الفئات المستقطبة.
يتمثل أحد أهداف مجموعة العشرين الشاملة
في تمكين الناس ،ويتضمن تحسين جودة
خصوصا لدى الفئات المحرومة ،وحماية
حياتهم،
ً
الناس من التهديدات العالمية لسالمتهم
ورفاهيتهم مثل جائحة فيروس كورونا والتغير
المناخي والصراعات (.)G20, 2020
بإمكان الترابط االجتماعي أو اإلحساس بأن
المواطنين اآلخرين يشاركوننا قيمنا أن يسهم
في تحقيق هذه األهداف .ويحسن من جودة
حياة األفراد ويحفز الجهود الجماعية في
المجتمع وبين الفئات المختلفة لحماية الرفاه
العالمي من اآلثار السلبية لألزمات المجتمعية.
توصلت األبحاث إلى طيف من النتائج اإليجابية
للترابط االجتماعي .فعلى سبيل المثال ،تسود
لدى األشخاص الذين يرون أن اآلخرين يشاركونهم
قيمهم مستويات أعلى من الرضا عن الحياة
عموما.
ومستويات أعلى من السالمة النفسية
ً
وبإمكان الترابط االجتماعي أو القيم المشتركة
أن تسهم في التغلب على الحواجز المتجذرة بين
الجماعات البشرية المختلفة.

رؤى تجريبية
هل يعرب الناس عن مستويات أعلى من الرضا
عن الحياة عندما يفترضون أن زمالئهم في
الوطن يشاركونهم نفس القيم؟ لإلجابة عن
هذا السؤال ،أخذنا عينة تمثيلية تبلغ 1181
من مواطني مانشستر الكبرى وطلبنا منهم
تحديد قيمهم الخاصة والقيم التي يتصورونها
لدى المواطنين اآلخرين .وأظهرت النتائج أن
الناس يعربون عن مستويات أعلى من الرضا
عن حياتهم حين يشعرون أن زمالئهم في
الوطن يشاركونهم القيم نفسها .والمثير
لالهتمام أن هذا التأثير ظهر بالنسبة للقيم
ذات البعد االجتماعي (الرغبة في المساعدة)
و قيم التمركز حول الذات (الثروة) وقيم
االنفتاح (الحرية) ،لكنه لم يظهر بالنسبة للقيم
المحافظة (األمان) .ونتوقع في هذا المقام أن
مشاركة القيم المحافظة مثل قيمة األمان
شعورا باالرتياح وليس الرضا.
يبعث في المرء
ً
في كل األحوال ،بالنسبة لمعظم القيم فإننا
نستفيد من تواجدنا في جوار من يشبهوننا
شعورا بالغاية المشتركة
في الفكر ألنه يمنحنا
ً
واالنتماء والتأقلم.
)Based on Wolf et al (2020
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ينتج الترابط االجتماعي عن تصورنا أن إخوتنا في
الوطن يشاركوننا القيم نفسها .ومن المطمئن
في هذا السياق أن األدلة المستفيضة تشير إلى
قيما متشابهة للغاية،
أن معظم الناس يعتنقون ً
حتى وإن انتموا لجماعات سياسية متعارضة
(على سبيل المثال الجمهوريين ضد
الديمقراطيين في أمريكا؛ Garcia-Rada and
 .)Norton, 2020لكننا في كثير من األحيان ال
ندرك هذه التشابهات ،ألننا نسعى بطبيعتنا نحو
تأكيد وجهات النظر التي نعتنقها ،إلى جانب
تعرضنا االنتقائي لوسائل اإلعالم .وتظهر دراسات
حديثة أن تصحيح هذه التصورات الخاطئة عن
اآلخرين أمر ممكن ،مما يجعل آراء الناس حول
انسجاما مع الواقع ويثير
قيم اآلخرين أكثر
ً
الشعور بالترابط االجتماعي.

ذلك عبر عرض رسوم بيانية مثل الرسم التالي
على المشاركين .يصور هذا الرسم البياني
معلومات دقيقة عن مدى تشابه أو اختالف
المصوتين لصالح البقاء أو المغادرة في
تصورهم لقيمة األمان .وأظهرت دراسات
أخرى أجراها مختبرنا تأثيرات مشابهة في
مسألة تحسين وجهات النظر تجاه المهاجرين
في بريطانيا (Hanel et al, 2019; Wolf et al,
.)2019

رؤى تجريبية
أجرينا دراستنا في سياق االستفتاء على
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي عام 2016
ً
عميقا بين المواطنين
انقساما
الذي خلق
ً
البريطانيين الذين صوتوا لصالح مغادرة االتحاد
األوروبي وأولئك الذين صوتوا للبقاء .ورغم
هذه االنقسامات العميقة ،وجدنا أنه من بين
 1500من المشاركين في الدراسة حمل أكثر
من  90%من المصوتين لصالح االنفصال أو
البقاء مجموعة من القيم المشتركة مثل
الحرية والتقاليد واألمانة (Hanel and Wolf,
 .)2019وبعرض هذه التشابهات الحقيقية
لمجموعة جديدة من المشاركين ،تحسنت
كثيرا .وفعلنا
نظرتهم للمجموعة المعارضة
ً

تركز التقارير اإلعالمية على امتناع البعض عن
االلتزام بإرشادات مواجهة فيروس كورونا أكثر
من تركيزها على التزام المواطنين بهذه
اإلرشادات ،رغم أنه االلتزام هو السلوك األكثر
انتشارا .يستنتج الناس في كثير من األحيان أن
ً
من يمتنعون عن االلتزام باإلرشادات ينتمون

لقيم مختلفة (على سبيل المثال ،ال يحترم
هؤالء المسؤولية االجتماعية كما أفعل) .وألن
جهدا
مواجهة جائحة فيروس كورونا تتطلب
ً
جماعيا ،فإن افتراض اعتناق اآلخرين لقيم
ً
مختلفة قد يثبط رغبة البعض في التضحية من
أجل اآلخرين ،في حين يحفز التركيز على
تشابهاتنا إحساسنا بالترابط االجتماعي ويستحث
الجهود الجماعية لمواجهة األزمة .لذا من
الضروري اتخاذ اإلجراءات ضد التقارير اإلعالمية
والتصورات المتحيزة التي تدعي على سبيل
المثال أن الشباب يخالفون القواعد وال يهتمون
بكل بساطةً .
بدل من ذلك علينا التركيز على ما
يوحدنا في مواجهة التحديات التي يفرضها
فيروس كورونا (لالطالع أكثر على النقاش
المفصل حول تأثير وسائل اإلعالم انظر الفصل
بعنوان “الحقيقة المشتركة” في موجز سياسة
القيم العالمية).
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تخلق التقارير اإلعالمية التي تبالغ في عرض المخالفين لقواعد التعامل
مع فيروس كورونا أو المتسببين في اإلضرار بالبيئة انقسامات
 وللتغلب على هذه.مجتمعية ضارة وتقوض أسس العمل الجماعي
 من الضروري مواجهة هذه،االنقسامات وتعزيز الترابط االجتماعي
التصورات المتحيزة عبر التركيز على التشابهات الجوهرية بين قيمنا
 ونوصي صناع السياسات بمنح الجمهور أكثر من طريقة.ووجهات نظرنا
ً معا الكتشاف ما يوحدهم
بدل من عرض ما
ً للنقاش والتعارف والعمل
.يفرقهم

التوصيات
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