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ب�أ ّنه خمول لبع�ض امل�صطلحات التجارية ومعاجلة �أي تدهور
من خ�سارة «غري عادلة» .ف�إقناع النا�س للذهاب �ضد و�ضعهم
الراهن يثبت مهمة �صعبة بغ�ض النظر عن عوامل «الرت�شيد»،
مثل الأ�سواق والتعليم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،النظر �إىل �أن عمل
العدالة ال يتوقف فقط على من يُ�ساعد �أو ي�ضر ،ولكن � ً
أي�ضا
على كيفية ت�أطري ذلك .فالنظر �إىل «املبيعات» �أو «التخفي�ض».
ومثل هذه «ال�صفقات» ميكن اعتبارها �شيئاً �إيجابياً وعاد ًال جداً،
لأنها تختلف عن ال�سعر «احلقيقي» املطلوب .ال�س�ؤال التايل،
بعد حتديد بع�ض العالقات العادلة :هل النا�س على ا�ستعداد
ملعاقبة ال�شركات �إذا ت�صرفوا ب�شكل غري ع��ادل؟ وت�شري نتائج
من خمتلف التجارب �إىل �أن هناك �أدلة على �أن النا�س يكرهون
العرو�ض غري العادلة و�أنهم م�ستعدون التخاذ بع�ض الإجراءات
و�ضوحا يف �أن ي�شعر
ملعاقبتهم مالياً .ومع ذلك ،ف�إ ّن النتائج �أقل
ً
النا�س �أن من الواجب تقدمي عدالة �أنف�سهم .ومن هنا ،يحتاج
االقت�صاد �إىل وجهة نظر �أكرث تعقيداً يف طبيعة الإن�سان ال �أن
ي�سيطر عليها بب�ساطة عن طريق عقالنية الب�شر.
اجلزء اخلام�س :التعامل مع اقت�صاديات املهنة -1986
:1994
يف اجل���زء اخل��ام�����س ،ي��رك��ز ث��ال��ر على ظ��ه��ور وت��اري��خ االقت�صاد
ال�سلوكي .ففي �أكتوبر من عام  ،1985كان الوقت لالقت�صاديني
ال�سلوكني ملواجهة �أتباع املدر�سة االقت�صادية التقليدية .وقد
ب��د�أ النقا�ش م��ع خ�براء االقت�صاد التقليدي حيث �إ ّن��ه��م ي��رون
�أن فكرة العقالنية �ضرورية .ومع ذلك ،ف�إ ّن اجلزء الأخري من
النقا�ش كان حول ق�ضية ال�شركات وتوزيع الأرب���اح :مل��اذا تقوم
ال�شركات مبعاقبة امل�ساهمني م��ن خ�لال دف��ع �أرب���اح الأ�سهم؟
فالنظرية االقت�صادية التقليدية تفرت�ض �أن ال�شركات ال ينبغي
لها ال��دف��ع ،ولكنهم يفعلون .وع�ل�اوة على ذل��ك ف���إن النموذج
ال�����س��ل��وك��ي ق���ام ب���أف�����ض��ل و���ص��ف لنمط دف���ع الأرب�����اح .وب��ال��ت��ايل،
ميكن لأ���ص��ح��اب االق��ت�����ص��ادي�ين ال�سلوكني �أن ي�� ّدع��و االنت�صار
يف النقا�ش .كما ق��ام ثالر يف ه��ذا الف�صل بدرا�سة فكرة �س�ؤال
املحا�سبة العقلي «الت�أطري ال�ضيق» “:narrow framing
عندما ي��رى املحا�سبون �أن هناك �أح��داث��ا معينة ،ومدفوعات،
وم�شاريع مت�شابكة ،على �أ َّنها كيانات منف�صلة.
اجلزء ال�ساد�س :املالية 2003:-1983
ف��ف��ي ه���ذا اجل����زء ي��ذه��ب ث��ال��ر ل��ل��ت��ح��دث ح���ول ال��ع��ن�����ص��ر امل��ايل
وافرتا�ضاته الأ�سا�سية بعد �أن �أم�ضى �أغلب الكتاب يف التحدث
ع��ن ال��ر�ؤي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة� :أو ًال ،فر�ضية ك��ف��اءة ال�����س��وق ،وه��ذه
الفر�ضية تتكون من عن�صرين .املكون الأول يتعلق بعقالنية
الأ�سعار؛ والثاين ،يرتبط باحتمالية «�ضرب ال�سوق».
يعتمد العن�صر الأول على فكرة �أن �أي �أ�صل له قيمة جوهرية
تباع ب��ه .ف���إذا ك��ان التقييم العقالين لل�شركة هو  100مليون،
ف�إن تداول الأ�سهم يتم على �أن القيمة ال�سوقية لل�شركة هو 100
مليون .ومع ذلك ،ن�شر روبرت �شيلر ورقة يف عام  1981خل�صت
�إىل ا�ستنتاج مفاده �أ ّنه يجب الت�صدي للعن�صر الأول .على وجه
التحديد ،قال �شيلر �:إن الأ�سهم مل يكن لديها قيمة جوهرية.
حيث �إ ّن �سعر ال�سهم جمرد توقعات متغرية با�ستمرار مما يوثر
على القيمة الأ�صلية لل�سهم.

كما �أنّ ثالر قام ب�إعطاء بع�ض الأمثلة يف االقت�صاد ال�سلوكي
يف ال��ع��م��ل ،مب��ا يف ذل���ك :ف�شل ج��ام��ع��ة �شيكاغو ح��ول مهام
مكتب هيئة التدري�س ،واختيار العب لتمثيل نا ٍد يف الدوري
الوطني لكرة القدم ،واتخاذ القرارات من قبل املت�سابقني يف
برامج لعبة التلفزيون ،وغريها من الأمثلة التي تعطي �أدلة
دامغة لتف�سريات �سلوكية ،كما ت�ضعف موقف االقت�صاديني
التقليديني يف هذا اجلانب .ومن هنا ،ميكن لعوامل SIFs
�أن ت�صبح بو�ضوح معايري لتحديد ق���رارات ال َّنا�س و ُتعطي
بعداً �آخر لعلم االقت�صاد.
اجلزء الثامن :م�ساعدة من � 2004إىل الوقت احلا�ضر:
م��ع ال��ن��ت��ائ��ج ال�سلوكية امل��ق��ب��ول��ة �أك��ادمي�� ًي��ا يف ب��داي��ة ال��ق��رن
احلادي والع�شرين ،حاول ثالر تطبيق ر�ؤى �سلوكية حلاالت
عملية .الق�ضية الرئي�سية لثالر ه��ي �إي��ج��اد �سبل ملُ�ساعدة
النا�س على االدخ���ار من �أج��ل التقاعد ،نظراً �إىل �أ َّن هناك
ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اك��ل م��ع ال��ن��ظ��ري��ة االق��ت�����ص��ادي��ة التقليدية
ومعاملتها ملدخرات التقاعد .ومع ذلك ،بعد الدعوة حللول
الأب��وي��ة ال��ت��ح��رري��ة ،ات��ه��م ث��ال��ر ب��الأب��وي��ة املطلقة .بالن�سبة
ل��ل��م��ب��ت��دئ�ين ،ف��م��ن امل��ه��م �أن ن��ت��ذك��ر �أن الأب���وي���ة ال��ل��ي�برال��ي��ة
تعطينا �إجابة خمتلفة بع�ض ال�شيء .فلو نظرنا من زاوية
معينة� ،إن��ه ال ميكن للنا�س �أن تتخذ ال��ق��رار الأم��ث��ل يف كل
وقت نظ ًرا لتعقيد مناحي احلياة .ومع ذل��ك ،يتمتع جميع
ال��ن��ا���س ب��ح��ق االخ��ت��ي��ار ،ح��ت��ى ل��و �أخ���ط����أوا .وه��ك��ذا ،الأب��وي��ة
التحررية تدعو يف املقام الأول �إعطاء النا�س الدفعة الالزمة
للتوجه للطريق ال�صحيح .وه���ذه ال��دف��ع��ة ال ت�ستطيع �أن
حت��ل ك��ل م�شكلة .لأن��ه��ا بب�ساطة تعني حتفيز الب�شر حلل
م�شاكلهم من خ�لال بع�ض الأنظمة وال��ق��واع��د .ويف الآون��ة
الأخ�يرة ،تعاون ثالر مع روهان �سيلفا من حزب املحافظني
يف اململكة املتحدة لت�شكيل فريق ر�ؤى �سلوكي ،يهدف �إىل
جعل حكومة اململكة املتحدة �أك�ثر فعالية وكفاءة ،واق�تراح
�سيا�سات اقت�صادية مبتكرة .حتى الآن ،هذا الفريق ي�ستطيع
�إث���راء علم االقت�صاد ال�سلوكي نف�سه .وم��ع ذل��ك ،ف���إن ثالر
يحذر من �إمكانية ال�شركات �أو احلكومات يف ا�ستخدام العلوم
ال�سلوكية خل��دم��ة م�صالح ذات��ي��ة و�أغ��را���ض خبيثة .ويوكد
ثالر �أن تطبيق الأفكار ال�سلوكية يجب �أن يتم بحكمة ويف
حدود املعقول.
الب�شر مهما ك��ان��وا م��ت��درب�ين ت��دري��ب��اً ج��ي��داً الت��خ��اذ ال��ق��رار
العقالين �أو املنطقي لن ي�صلوا للخيار الأمثل دائماً .فثالر
ه��و �أح���د م�ؤ�س�سي علم االق��ت�����ص��اد ال�سلوكي ،و ه��ذا الكتاب
ه��و ق���راءة ج��ي��دة لأوج���ه الق�صور يف النظرية االقت�صادية
التقليدية و�إعطاء ق�صة حول تطور هذا العلم.
----------------ا�سم الكتاب� :سوء ال�سلوك� :صناعة االقت�صاد ال�سلوكي
عدد ال�صفاحات432 :

�أم���ا العن�صر ال��ث��اين ،ال���ذي يعتمد ع��ل��ى ف��ك��رة �أن لي�س هناك
طريقة للتغلب على ال�سوق �أو مبد�أ «ال وجبة غداء جمانية».
لأنه يرد على كل املعلومات املتاحة للجمهور يف �أ�سعار الأ�سهم
احل��ال��ي��ة ،حيث ال ميكن التنب�ؤ بالأ�سعار امل�ستقبلية وحتقيق
رب��ح .ولكن ،حتى ه��ذا العن�صر هو قابل للنقا�ش .فبالنظر يف
نقد كينز ل�ل�أ���س��واق ،و�إىل ال��ع��واط��ف� ،أو ال��غ��رائ��ز ف���إ ّن��ه��ا تلعب
دوراً هاماً يف عملية �صنع ال��ق��رار .يف ال��واق��ع ،ه��ذه االنفعالية
تتجلى يف اتخاذ القرارات اال�ستثمارية .فقد �أظهرت الدرا�سات
والتجارب �أ َّن النا�س وامل�ستثمرين ميكن �أن ي�ستجيبوا لتفاهة
«ال�ضو�ضاء» واملعلومات .فثالر يدخل القارئ على الكاتب املايل
بنيامني ج��راه��ام ،ال��ذي ج��ادل ب���أ ّن��ه ُيكن للمرء التغلب على
ال�سوق .ويف الواقع ،يرى ثالر والعديد من التجارب �أ َّن «قيمة
ال�سهم» تفوق «من��و ال�سهم» ،وكانت �أق��ل خ��ط��ورة .وباخت�صار،
ف�����إ ّن العن�صر ال��ث��اين م��ن ف��ر���ض��ي��ة ك��ف��اءة ال�����س��وق َّ
مت دح�ضه.
وقد �أ�شار نيوتن عند خ�سارته يف الأ�سهم �أ ّن��ه ي�ستطيع ح�ساب
الأجرام ال�سماوية ولكن ال ي�ستطيع ح�ساب جنون النا�س.
اجل��زء ال�سابع :مرحب ًا بكم يف �شيكاغو � 1995إىل
الوقت احلا�ضر:
م��ن��ذ ان��ت��ق��ال ال�����س��ي��د ث��ال��ر �إىل ج��ام��ع��ة ���ش��ي��ك��اغ��و ل��ل��ت��دري�����س
هناك ،قام بالعمل على كيفية تعديل التخ�ص�صات يف جمايل
االقت�صاد والقانون على �ضوء النتائج الأخ�يرة يف االقت�صاد
ال�����س��ل��وك��ي .وم���ن �أج����ل ح���ل ق�����ض��اي��ا ال��ت�����ش��ري��ع��ات التقليدية
وال�����س��ي��ا���س��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ،ي��ق�ترح ث��ال��ر م��ا ي�����س��م��ى ب��الأب��وي��ة
التحررية « .»libertarian paternalismيف الأ�سا�س،
ه��ذه الأب��وي��ة التحررية ت�ستطيع بناء نظم يف ال�شركات ويف
امل�ؤ�س�سات العامة التي من �ش�أنها حتفيز النا�س على اتخاذ
خيارات �أف�ضل ،ولكنها دائ ًما ت�سمح لهم بارتكاب الأخطاءW. W. Norton & Company; First edition .
كان لهذه الفكرة العديد من املعار�ضني .ومع ذلك ،ف�إنّ ثالر  )2015 ,11 (Mayالنا�شر:
ي�شري �إىل �أن ه�ؤالء النقاد هم من �أهمل التعقيد واالختالف اللغة :الإجنليزية.
بني الأبوية الليربالية وغريها من �أنواع الأبوية.
* كاتب ُعماين
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�سوء ال�سلوك� :صناعة االقت�صاد ال�سلوكي
حممد ال�ساملي *

ا�ستطاع ريت�شارد ثالر يف كتابه � misbehavingأن يحقق طفرة كبرية يف علم االقت�صاد ال�سلوكي .فخالل عمله كمحا�ضر يف جامعة �شيكاغو ا�ستطاع تغيري بع�ض الأ�س�س
الثابتة يف االفرتا�ضات االقت�صادية حول �سلوك الإن�سان يف اال�ستهالك ويف اتخاذ اخليار املنطقي �أو العقالين الذي ُيحقق له �أق�صى قدر من املنفعة .تتمحور �أعمال ثالر يف
�سد الفجوة بني علم االقت�صاد وعلم النف�س مما ي�ساهم يف رفع جودة تف�سري الظواهر االقت�صادية ،وهذا الكتاب هو ُملخ�ص لثمرة �أعماله.

اجلزء الأول :البدايات :1978-1970
يف كثري من الأح��ي��ان ،يفرت�ض �أن يكون النظام االقت�صادي
م�ضاداً للأزمات .ومع ذلك ،ف�إنّ معظم النماذج االقت�صادية
تهمل درا���س��ة �سلوك الب�شر ،وعندما ف�شلت ه��ذه النماذج يف
تف�سري الظواهر االقت�صادية اليومية وخ�لال الأزم���ات ،قام
االق��ت�����ص��ادي��ون بت�صحيح امل�����س��ار ع�بر االع��ت��م��اد ع��ل��ى ع��وام��ل
ال ���ص��ل��ة ل��ه��ا ب��امل��و���ض��وع Supposedly Irrelevant
.Factors ((SIFs
ً
ما هي هذه العوامل SIFs؟ �أوال ،النظر �إىل �أثر الهبة؛ فقد
�أظهرت بع�ض الدرا�سات والتجارب �أ َّن النا�س يق ّيمون الهبات
عندما ي�شعرون �أن��ه��م ميتلكونها بالفعل �أو �أ ّن��ه��م ي�شعرون
ب�أنها مت�صلة بهم ،ولي�س عندما تكون هذه الهبات جزءًا من
ر�صيدهم .وم��ن هنا ،كلما ك��ان ال��ق��رار �أك�ثر �شخ�صياً ،كانت
النماذج االقت�صادية �أقل دقة يف تف�سري الظواهر.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��غ��ارق��ة «sunk
� ،»costsأو التكاليف التي مت اتخاذها لتحقيق م�شروع �أو
ن�شاط م��ع�ين .ع���ادة ،ي�شدد خ�ب�راء االق��ت�����ص��اد على �أن فائدة
امل�����ش��روع �أو ال��ع��م��ل ي��ج��ب �أال تعتمد ع��ل��ى التكاليف ال��غ��ارق��ة
« .»sunk costsول��ك��ن ،وك��م��ا يثبت ث��ال��ر ،ه���ذا لي�س هو
احلال مع الب�شر .فالنا�س يعتقدون با�ستمرار حول ما ق�ضي
وف��ائ��دت��ه��ا ،و�أن��ه��ا ميكن �أن ت��ك��ون ذات �صلة ب��ه��ذه التكاليف.
ريا ،على عك�س االقت�صادين ،فالب�شر ي�ستخدمون قواعد
و�أخ ً
ب�سيطة من الإبهام ي�سمى «اال�ستدالل» مل�ساعدتهم على اتخاذ
الأح���ك���ام .مي��ك��ن ت��وق��ع��ه م��ن ال��ن��ا���س ال��ع��ادي�ين ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
حتليل مركب يف معظم احلاالت -حتى تلك املت�صلة بالأعمال
ال��ت��ج��اري��ة  -ال ي���زال غ�ير واق��ع��ي « .irrationalفالب�شر
لديهم ب�شكل وا�ضح «العقالنية امل��ح��دودة» .ويق�صد الكاتب
هنا� :أن الب�شر لهم قدرات حمدودة حيث �إ ّنهم يفتقرون �إىل
القدرة املعرفية على حل امل�شاكل املعقدة ،وهو �صحيح وا�ضح.
فعلى �سبيل امل��ث��ال ،فلو �أخ��ذن��ا م��ك��ان ال��ع��م��ل ،ال نفرت�ض �أن
املوظفني � -أو النا�س ب�شكل ع��ام � -سيتخذون دائ�� ًم��ا اخليار
«العقالين» .فهناك العديد من العوامل املختلفة يف اللعب،
فقرار كل �شخ�ص يعتمد بدرجة �أق��ل على احلقائق ومعرفة
املزيد عن معتقداتهم ،والتحيز ،وتف�سري العنا�صر املُختلفة.
م���ن ه���ن���ا ي����أت���ي ث���ال���ر ب��ن��ظ��ري��ة االحتمال” Prospect
 »Theoryلفتح منفذ يف ال��درا���س��ات االق��ت�����ص��ادي��ة .وهناك



ع��ام�لان م��ن النتائج الأ���س��ا���س��ي��ة ت��دع��م ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة� .أو ًال،
���س��ع��ادة ال��ن��ا���س ت��زي��د كلما ي��ك��ون��ون �أك�ث�ر ث���راءً ،ول��ك��ن مبعدل
متناق�ص .ثان ًيا ،التغريات يف الرثوة �أكرث �أهمية من م�ستويات
الرثوة نف�سها.
اجلزء الثاين :املحا�سبة النف�سية :1985-1979
يف اجل��زء ال��ث��اين م��ن الكتاب ،ي���أت��ي ثالر ليبني على عوامل
 SIFsال�سابقة� .أو ًال ،خال ًفا للنظرية االقت�صادية احلديثة،
ه��ن��اك ن��وع��ان م��ن ال��ف��ائ��دة« :ف���ائ���دة اال���س��ت��ح��واذ» و «ف��ائ��دة
ال�صفقة» .ففائدة اال�ستحواذ تبنى ب�شكل كبري من النظرية
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وه���و ���ش��ب��ي��ه ب���ـ «ف��ائ�����ض امل�����س��ت��ه��ل��ك»
« .”Consumer Surplusويف املقابل ،ففائدة ال�صفقة
ه��و ال��ف��رق ب�ين ال��ث��م��ن امل��دف��وع ل�سلعة ،وال�����س��ع��ر امل��ت��وق��ع �أن
يدفع يف حالة معينة .مبعنى �آخ��ر� ،أن فائدة ال�صفقة ُتكم
على اجل��ودة من خ�لال التكاليف الغارقة «»sunk costs
والعوامل الظرفية .فما الذي يجعل فائدة ال�صفقة �إ�شكالية؟
ي�شري الكاتب �إىل �أنّ الب�شر لديهم �صعوبة يف الف�صل بني
التكاليف ال��غ��ارق��ة والتكاليف الأخ���رى .ه��ذا ال��واق��ع ي�سمح
للبائعني بتغيري ال�سعر املرجعي وخلق الوهم من «ال�صفقة».
ف��ع��ل��م��اء االق���ت�������ص���اد ال ي���ن���ظ���رون �إىل ال��ت��ك��ال��ي��ف ال���غ���ارق���ة،
و�إمن���ا يعتمدون على التكاليف الثابتة وامل��ت��غ�يرة “fixed
. ”&variable costs
ثالر � ً
أي�ضا ق��ام مبناق�شة ميزانيات الأ���س��ر وال�����ش��رك��ات .ففي
�أيّ منظمة ،ع��ادة م��ا تكون هناك ح��دود لفئات معينة داخ��ل
امل��ي��زان��ي��ات ،ف����أرب���اب ال��ع��م��ل ال ي��ري��دون �أن ي��واف��ق��وا ع��ل��ى كل
ال��ن��ف��ق��ات ال����واردة يف امل��ن��ظ��م��ة .وم���ع ذل���ك ،ف�����إنّ جم���رد وج��ود
امليزانيات ينتهك مبد�أ �أ�سا�س ًيا من االقت�صاد التقليدي� :إن
املال هو من «املنقوالت»� ،أو ال يوجد به �أيّ عالمات ُتقيد ما
ميكن �أن ينفق عليه .فثالر ي�شري �إىل �أنّ ال َّنا�س عمو ًما تنفق
املال دون و�ضع امليزانية وذلك عرب املُحا�سبة العقلية .فعندما
يتقلب ال َّنا�س بني ك�سب املال ومن ثم فقدان املكا�سب ،حتدث
حالة «بيت املال»“ . ”house moneyفهذه احلالة نتجت
عن الالمباالة ،حيث النا�س يبحثون عن املخاطر .ومع ذلك،
ف���إنّ ت�أثري بيت امل��ال ال ينطبق �إال يف حالة الو�صول لنقطة
التعادل.
اجلزء الثالث� :ضبط النف�س :1988-1975
يف اجل���زء ال��ث��ال��ثُ ،ي��ب�ين ث��ال��ر �أه��م��ي��ة ع��وام��ل  ،SIFsويركز

حتديداً على �ضبط النف�س .فعلى عك�س االقت�صاد التقليدي،
وال�����ذي ي��ف�تر���ض �أن ال��ب�����ش��ر ه���م امل�������س����ؤول���ون ع����ن» ال��ف��اع��ل
ال��ع��ق�لاين» ،حيث ي��رى ال��ك��ات��ب �أن الب�شر غ�ير ق��ادري��ن على
احتواء �أنف�سهم ،وذلك لأ ّنهم يعانون من التوتر بني العاطفة
والعقل ،والعاطفة واملنطق كما �أ�شار �آدم �سميث نف�سه بذلك.
فالنظرية االق��ت�����ص��ادي��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي �أت���ى ب��ه��ا ث��ال��ر ق��ادرة
على ح�ساب م�شاكل �ضبط النف�س لدينا ،حيث �إن�شاء �إط��ار
مفاهيمي ملناق�شة مثل ه��ذه الق�ضايا .وي�ستند من��وذج ثالر
و�شركائه يف العمل على ا�ستعارة «املخطط الفاعل» .ففي �أيَّ
نقطة يف ال�سل�سلة الزمنية يت�ألف الفرد من مكونني :املكون
الأول «املخطط» وهو تطلعي للم�ستقبل ،واملكون الثاين هو
«الفاعل» الذي يعي�ش للوقت احلا�ضر.
ف��ث��ال��ر ي��ري��د �أن ي��ن��ق��ل ا���س��ت��ع��ارة «امل��خ��ط��ط ال��ف��اع��ل» مل�ستوى
�أك�ثر عملية ،وذل��ك عرب من��وذج عالقة الر�ؤ�ساء يف ال�شركات
ب��امل��وظ��ف�ين ،وال���ذي يعك�س «امل��خ��ط��ط ال��ف��اع��ل» على امل�ستوى
ال���ف���ردي .ف��ه��ذا ال��ن��م��وذج ي��ح��ت��وي ���ص��ن��ف �أ���ص��ح��اب وم��دي��ري
ال�شركات ،يف حني �أنّ ال�صنف الآخر هو املوظف وهو ال�شخ�ص
ال��ذي يتم تفوي�ض ال�سلطة �إل��ي��ه .حت��دث ال��ت��وت��رات ب�ين كال
ال�صنفني لأن املوظف قد يعرف بع�ض الأ�شياء التي ال يعرفها
�أرباب العمل ،يف حني �أنه من غري الواقعي لأي مدير ر�صد كل
�أعمال املوظف .وهكذا ،نتيجة لهذه التوترات ف�إن ال�شركات
عادة ت�ضع جمموعة من القواعد والإجراءات لتقليل ت�ضارب
امل�صالح .وي�ؤكد الكاتب �أنّ توظيف الإرادة يتطلب جهداً و�أ ّنه
ميكن للب�شر �أن يدركوا �أن لديهم م�شاكل �ضبط النف�س ،ولكن
كثرياً من العلماء قد �أخط�أ يف اعتبار �أهميتها.
مالحظة :يفرت�ض االقت�صاديون يف نظرياتهم �أنّ ال�شركات
والأف��راد عادة ما يتخذون قرارا ليح�صلوا على �أق�صى فائدة
ممكنه« ،»maximizing utilityك���ون���ه ه���و ال��ت��وج��ه
املنطقي والعقالين .ولكن هذا التوجه ال ينطبق على �أر�ض
ال���واق���ع �إذ ال مي��ك��ن �أن ي��ك��ون جل��م��ي��ع ال��ن��ا���س �أدم���غ���ة ك��دم��اغ
�أن�شتاين� ،أو �أ ّنهم ال ميلكون ال�سيطرة الذاتية التي ميلكها
الراهب البوذي الزاهد.
اجلزء الرابع :العمل مع داين :1985-1984
ففي هذا اجلزء يطرح ثالر ت�سا�ؤال ،ما الذي يجعل ال�صفقة
االقت�صادية تبدو «ع��ادل��ة»؟ �أو ًال ،ترتبط مفاهيم الإن�صاف
ل��ل��ت���أث�ير ع��ل��ى ال��ه��ب��ة .ف��ك��ل م��ن امل�����ش�تري��ن وال��ب��ائ��ع�ين ي�شعر

