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الملخص التنفيذي. 1
،طعاما  يأكلواألنالمجتمعأفرادندفعكيف الماليدخرواأوالبيئة،علىيحافظواأوصحيا 

سلبيةالالسلوكياتمنالحديمكنناكيفأخالقية؟بطريقةيتصرفواأوالحرجة،لألوقات
كانفةمعرالسلوكياالقتصادأدبياتتوفراألقليات؟ضدوالتمييزاألسريالعنف:مثل
عزيزوتدفعخاللمن,المجتمعيالتأثيرمنالتنميةقادةتمكينفيالفائدةعظيملها

ماأواالقتصادية،الحوافزتغييرأوالخياراتحظردونالمجتمعأفرادسلوكياتوتحفيز
إدارةعملياتمنالثانيةالعمليةتسهيلالدليلهذامنالمراد."Nudge“بــالوكزيسمى

خطواتوتوضيحتطويرعبرالتأثيرمبادراتوتنفيذتصميمعمليةوهي,المجتمعياألثر
تبدأ,فرعيةخطوة12وأساسيةمراحل4منالدليليتكون.بالوكزللتأثيرتطبيقية
.واقعيةبتجاربمعززةوالتأثير،بالنمذجةوتنتهي,السياقبمعاينة
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مقدمة. 2
ونالقانيمنعالمثال،سبيلعلى.والمنعااللزامشكلالمجتمعيةالتدخالتبعضتأخذ

الوقوددعممثلاالقتصاديةالحوافزشكلأخرىوتأخذ.واالعتداءالسرقةالجنائي
معالمجتأفراديدفعللتدخالتآخرشكلهناك.التبغمنتجاتعلىرسومفرضأوالمتجدد
تيارباخأيضا  لهميسمححيثالحرياتعلىالنسبيالحفاظمعمحددةخياراتنحولالتجاه
واتالسنفي.بخفةالدفعوتعنيالوكزمسمىاألخيراألسلوبعلىُيطلق.أخرىخيارات
متزايدا  اهتماما  والخاصةالربحيةوغيرالحكوميةالمنظماتمنكلأبدتاألخيرة،

فاألهداتحقيقعلىالقدرةولديهالتكلفمنخفضعامبشكلألنهالوكز،باستخدام
.المجتمعية

.حيحالصللطريقاألفراديوجهحيثللوكزمثاال  الخرائطبرنامجيعداليومية،الحياةفي
خاللتناولوهاالتيالحراريةالسعراتعددعنالناستخبرالتيالتطبيقاتهيكذلك
موعدهناكأنأومستحقةفاتورةهناكأنالعمالءتخبرالتيوالرسائلالسابقاليوم
المصورةوالتحذيراتالتقاعدخطةفيالتلقائيالتسجيلوكذلك.التالياليومفيطبيب

تالمكوناوملصقاتاآلخرين،باستهالكالكهرباءاستهالكمقارنةوتقاريرللسجائر
.الغذائيةالمنتجاتعلىالغذائية

حظرندوالسلوكعلىتؤثرالسياقأوالبيئةفيالتغييراتأنتبيناألمثلةهذهجميع
أكثرالوكزبالتأثيرأنإلىالدراساتتشيرالواقعفي.االقتصاديةالحوافزتغييرأوالخيارات
هوتالمجاالهذهأبرز.المجاالتبعضفيالماليةواالعفاءاتبالحوافزالتأثيرمنفعالية
الوكزةاستراتيجيبيناالدخارمعدالتلرفعبحثيةتجربةقارنتفقد.للتقاعداالدخارمجال

تيجيةاستراوبين(االدخاربرنامجفيالتقائيالتسجيلخاللمن)االفتراضيةبالخيارات
منثيربكفعاليةأكثرالوكزاستراتيجيةأنإلىوخلصتالضريبيةباإلعفاءاتالتحفيز

.الماليالتحفيزاستراتيجية

خياراتالتصميمفيالمتعمدةالتغييراتلنعنيالوكزمصطلحنستخدمالدليل،هذافي
النقاشإثراءالتقريرهذامنالغرضليس.محددةمجتمعيةلنتيجةالوصولبهدف
لبياتهوسوإيجابياتوفلسفتهالوكزمالءمةحولالسلوكياالقتصادأدبياتفيالنظري

االقتصادوعالم2002عامنوبلجائزةعلىالحاصلكاينماندانيالالنفسعالمقدماهوما
فياألثرعظيملهاكانمعرفةمن2017عامالجائزةذاتعلىالحاصلثايلزريتشارد
الممارسينإعطاءإلىالدليلهذايهدف.األفرادلدىالقراروصناعةالسلوكعلممجال
تصميمعلىتساعدهمتطبيقيةوخطواتمراحلالمجتمعيالعملمنظماتفي

.الوكزعلىمبنيةمجتمعيةمبادرات
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مراحل التصميم. 3
معاينة السياق: مرحلة أ. 1. 2

:الهدف
قدتيالوالمؤثراتاالستدالالتوتحديد,النهائيالمستفيدلدىالقرارصنععمليةفهم
.القرارنتيجةعلىتؤثر
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فهم عملية صنع القرار: 1خطوة 
دايةبلهاتفصيليةلمراحلوتفكيكها,القرارصنععمليةلتدقيقالخطوةهذهتهدف
.مرحلةكلعلىتؤثرقدالتيوالمؤثراتاالستدالالتتحليليتمحتى,ونهاية

بداية

يحظىأنهأملألفراد؟بالنسبةمهمالقرارهل▪
االهتمام؟منبالقليل

علىاألفرادتحفزالتياألحداثأواللحظاتهيما▪
القرار؟علىبناء  التصرف

أثناء

إرادي؟أمعفويأوتلقائياالختيارهل▪
االفتراضيالخيارهوماالمتاحة؟الخياراتعددكم▪

إجراء؟أياتخاذعدماألفرادقررإذا

نهاية

الفور؟علىتلقيهايتموهلواضحةالفوائدهل▪
؟أكثرأيهمالحوافر؟ماهي▪ بروزا 
ما هي التكلفة المالية واالجتماعية والنفسية ▪

للقرارات؟ 
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اكتشاف مصادر المعلومات: 2خطوة 
رارالقاتخاذعمليةأثناءلهاالتعرضيتمالتيالمعلوماتالكتشافالخطوةهذهتهدف

.يهاعلبناءوالمؤثراتاالستدالالتاستنباطيتمحتى,لألفرادوصولهاوآليةومصادرها

االزمة التخاذ القرار؟الخبرةأو المعرفةما هي . 1

المعلومات أو المعرفة إلى إيصالكيف يتم . 2
، في رسائل نصية)األفراد  ، لفظيا  ؟(بصريا 

المعلومات بالتعاقب؟ وما المعلومات تتدفق هل . 3
؟ التي يتم تقديمها أوال 
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تحديد المؤثرات: 3خطوة 
الخارجيةوالعوامل,واألفكاركالمشاعرالذاتيةالعوامللتحديدالخطوةهذهتهدف

.األفرادقراراتعلىتؤثرقدالتي,االجتماعيةكالضغوطات

هل يتم اتخاذ القرار عادة  ▪
عندما يكون األفراد في 

حالة عاطفية؟
هل يتطلب القرار قوة ▪

إرادة أو ضبط النفس؟
هل فوائد اتخاذ القرار ▪

فورية؟ 

هل يحصل القرار في ▪
معزٍل أم في بيئة 

اجتماعية؟
هل يتأثر القرار بما يتم▪

عرضه في وسائل اإلعالم
أو بآراء الخبراء؟

هل األقران مصدر ▪
رئيسي للمعلومات؟
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عملية اتخاذ قرار ممارسات االدخار
(مثال توضيحي)
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إدراك أهمية 
االدخار

تخصيص 
نسبة 
لالدخار

فتح حساب 
لألموال 
المدخرة

اختيار 
صندوق 

لالستثمار 

إعادة 
تخصيص 
األموال

متابعة عوائد 
االستثمار



مراحل التصميم. 3
تحديد ٌفرص الوكز: مرحلة ب. 2. 2

:الهدف
برعللوكزفرصإلىوتحويلها,القرارصنعمراحلبيناالنتقالفياالختناقاتتحديد

.السلوكمعوقاتبمنظورتحليلها
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تحديد االختناقات: 1خطوة 
يوالت,األفرادلدىالقرارصنععمليةمراحلفياالختناقاتلتحديدالخطوةهذهتهدف
.الوكزلتنفيذجيدةمناطقتشكل
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هل هناك حاجة الختيار خيار من خيارات عديدة؟▪
هل هناك حاجة لمخالفة األعراف؟▪
هل هناك حاجة لتخطي مشاعر أو أحداث مؤلمة؟▪
هل هناك حاجة للتخلي عن ممتلكات؟▪
هل هناك حاجة لتغيير الوضع الراهن؟▪
هل هناك حاجة لتصديق معلومة غريبة؟▪
؟هل هناك حاجة النتظار عوائد مستقبلية بعيدة المدى▪
ة حسابي)هل هناك حاجة للقيام بعملية ذهنية معقدة ▪

؟(مثال  



تحليل المعّوقات: 2خطوة 
صنعمراحلأثناءاألفرادبهايمرالتيالمعّوقاتطبيعةلفهمالخطوةهذهتهدف
.المحتملةالذهنيةالتحيزاتمراجعةخاللمن,القرار

ر وإن كان التغيي, الميل للمحافظة على الحالة كما هي
.  سيؤدي لحالة أفضل

االنحياز للوضع
الراهن

األفراد أكثر حساسية الحتمال الخسارة من إمكانية 
.كسب نفس القيمة

الخوف من 
الخسارة

يميل األفراد الى تقدير المكاسب السريعة أكثر من
.تقديرهم للمكاسب بعيدة المدى

التحيز للحاضر

ميل األفراد لتصديق معلومة ما ألنها ُتثبت اعتقادا  
.لديهم

تحيز اإلثبات

.اتعدد الخيارات يجعل من الصعب تقييمها والبتُّ فيه الخيارات 
المفرطة

.ةيقدر األفراد الفوائد الفورية أكثر من المستقبلي الحسم الُمغالي

يبالغ األفراد في ثقتهم بقدرتهم على التأثير على
.األحداث

فرط الثقة

يميل األفراد إلعطاء قيمة أعلى لألشياء التي في 
.حوزتهم

تحيز المحافظة

ون ثم يربط, عندما يرى األفراد خصلة حسنة في شيء ما
.ذلك بكل ما يتعلق بهذا الشيء

أثر التقديس

.االعتماد على معلومة غير كافية التخاذ قرار ما انحياز االرتساء

.المبالغة في قيمة معلومة ما لتوفرها رالتحيز للمتوف

احتمالية اقتناع األفراد بفكرة تزداد بازدياد عدد 
.األشخاص الذين يتبنوها

أثر الجماعة

.الشعور بالتنافسية تجاه اآلخرين المقارنةانحياز
االجتماعية
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اختيار فرص الوكز: 3خطوة 
والتي,األولويةذاتالمعوقاتتحديدخاللمن,الوكزفرصالختيارالخطوةهذهتهدف
.وأعمقأوضحبشكلالسلوكيالقراراتخاذعمليةتعيق

|12|بالوكزالمجتمعيالتأثير

يجب إعطاء األولوية للمعوقات التي تكون في 
.  من مراحل عملية صنع القراراألوليةالمراحل 

يجب إعطاء األولوية للمعوقات التي يكون لها أثر 
.  على السلوكيات كاستمرارية السلوكأعمق

يجب إعطاء األولوية للمعوقات التي يكون لها أثر 
.  على السلوكيات كالتأثير على عدد أكبرأوسع

                           
                     

                            
                     

                        
                     



إدراك أهمية 
االدخار

تخصيص 
نسبة 
لالدخار

فتح حساب 
لألموال 
المدخرة

اختيار 
صندوق 

لالستثمار 

متابعة عوائد 
االستثمار

إعادة 
تخصيص 
األموال

التحيز 
للحاضر

خيارات 
معقدة
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فرص الوكز في ممارسات االدخار
(مثال توضيحي)

تحيز 
المحافظة

خيارات 
مفرطة

التقاعد أو 
الفصل بعيد 

المدى 

صعوبة 
تحديد مبلغ 

االدخار

ال يوجد ما 
يكفي من 

المال

تعدد خيارات  
االستثمار

                           
                     

                            
                     

                        
                     

                           
                     

                            
                     

                        
                     

                            
                     

                           
                     



مراحل التصميم. 3
تصميم الوكز: مرحلة ج. 3. 2

:الهدف
علىبناء  واقعيبشكلتجسيدهاثم,السلوكلمعوقاتالمالئمةالوكزخياراتتصّور

.فيهاالسابقةالتجارب
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تصّور خيارات الوكز: 1خطوة 
.السلوكمعوقاتلطبيعةالمالئمةالوكزخياراتلتصّورالخطوةهذهتهدف
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التبسيط والخيارات 
االفتراضية

التصميم وهندسة 
الخيارات

المقارنة االجتماعية 
والمشاركة

المرح والمتعة

الحاجة لتغيير الوضع الراهن
ةارتباط التغيير بمشاعر سلبي
ارتباط التغيير بأحداث مؤلمة

الحاجة لمخالفة األعراف
الحاجة لتصديق معلومة غريبة

الحاجة للثقة بالذات

ية الحاجة النتظار عوائد مستقبل
الحاجة لفقد ممتلكات

الخيار المطلوب غير واضح

تعدد الخيارات 
صعوبة تقييم الفائدة 

صعوبة تقييم الفروقات

خيارات الوكز المعوقات

                 
                     

                   
                     



مراجعة التجارب السابقة: 2خطوة 
معوقاتمعالجةفينجاحهاأثبتتالتيالسابقةالتجاربلمراجعةالخطوةهذهتهدف
.الوكزآللياتإلهاٍم مصدرلتكون,السلوك
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ال إدراكيإدراكي

تشجيع

تثبيط

في تجربة لتعزيز األكل 
الصحي، تم إعادة تصميم 
طريقة عرض األطعمة 
الصحية داخل الكافتيريا 
المدرسية وجعلها في 

نتيجة لذلك، زادت. المقدمة
نسبة استهالك األغذية 

بينما ,%18الصحية بنسبة 
انخفض معدل استهالك 

ة األطعمة غير الصحية بنسب
28.%

في تجربة للتشجيع على 
التبرع باألعضاء، تم تحويل
يار خيار التبرع باألعضاء إلى خ

يتم تنفيذه حال, تلقائي
وفاة الشخص إال إذا طلب 
.  عدم المشاركة بصراحة
كانت النتيجة ارتفاع في 

معدل التبرع باألعضاء الى 
مقارنة بخيارات % 90أكثر من 

.التسجيل المفتوحة

في تجربة للتقليل من 
استخدام البالستيك، تم 

سنتات للذين 5إعطاء 
,احضروا أكياسهم الخاصة
م ت. لكن لم يكن لها أثر يذكر
5بعد ذلك إضافة ضريبة 

سنتات على استخدام أكياس
السوبرماركت، والذي كان له

التأثير الكبير على معدل 
.استهالك األكياس

في تجربة للتخفيف من 
رات الضوضاء، تم تزويد السيا

بجهاز يضيء في كل مرة 
يضغط فيها السائق على 
ه البوري، ويتوجب عليه إغالق

يص كانت النتيجة تقل. يدويا  
السائقين استخدامهم 

، نظرا  %61للبوري بنسبة 
إلى أن الجهاز الجديد شّكَل 
.مصدر إزعاج بالنسبة لهم

                        
                     

                             
                     

                         
                     

                        
                     



تجسيد الوكز: 3خطوة 
منوالمستنبطة,االحتياجاتعلىالمبنيةالوكزأفكارلتجسيدالخطوةهذهتهدف
.السابقةالتجارب
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فكرة الوكز

الوكز؟شكلما هو 

كيف سيكون لهذه الفكرة 
تأثير على القضية المجتمعية 

بشكل عام؟

المعوق ما هو 
الذي تحله السلوكي 

هذه الفكرة؟

ما هي األنشطة الرئيسية التي سيتم 
تنفيذها؟

هي الفئة من
المستهدفة؟
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الوكز في ممارسات االّدخار
(مثال توضيحي)

تبسيط نموذج التسجيل

رفع معدالت المشاركة في 
%.30إلى % 9برنامج االدخار من 

تعدد وتعقيد خيارات 
االدخار

موظفي 
شركة 
مساهمة

                        
                     

                             
                     

تبسيط نموذج تسجيل الموظفين 
" نعم"الجدد ليحتوي على خيار 
في % 2لالنضمام إلى خطة ادخار 

أصول محددة مسبقا  حتى ال يحتاج 
الموظف قضاء الوقت في اختيار 

.  نسبة االدخار وتوزيع األصول



مراحل التصميم. 3
النمذجة والتأثير: مرحلة د. 4. 2

:الهدف
وضعَثمومن,الفرضياتواختبار,واضحةونتائجومخرجاتبمدخالتالوكزمبادرةنمذجة
.والتوسعاإلطالقخطة
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نمذجة التدخل: 1خطوة 
المهمةالعناصرجميعتحديدخاللمن,الوكزمبادرةلنمذجةالخطوةهذهتهدف

.لتنفيذها
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النتائجالمخرجاتاألنشطةالمدخالت

األثر المجتمعي المرجو

الفئة المستهدفة فكرة المبادرة



اختبار الفرضيات: 2خطوة 
نم,السلوكيوالتغييرالوكزتدخالتمنالعالقةفرضياتالختبارالخطوةهذهتهدف
.ميدانيا  المبادرةتجربةخالل
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:التصميم1.
لتي تحديد العينة والنتائج ا

سيتم قياسها وآلية 
قياسها

:التحسين3.
,  تحليل نتائج االختبار

والتعديل على المبادرة 
بناء عليه

:االختبار2.
تنفيذ الوكز ومراقبة 

التغيير في األفكار ومن
ثم السلوكيات



اإلطالق والتوسع: 3خطوة 
لعملأساسيةمرتكزاتعلىبناء,والتوسعاإلطالقخطةلوضعالخطوةهذهتهدف
.ذلك
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:الموارد البشرية
ما المهارات األساسية التي ▪

يحتاجها فريق التنفيذ؟
ما نوع فريق الدعم الذي ▪

تحتاجه المبادرة للتوسع؟

:التمويل
ما نوع الموارد المالية ▪

؟المطلوبة لتنفيذ المبادرة
ما هو شكل نموذج التمويل ▪

الذي سيضمن استدامة 
المبادرة؟

:الشراكات
ما أنواع الشراكات المطلوبة ▪

لتنفيذ المبادرة؟
ما أنواع الشراكات المطلوبة ▪

للتوسع؟

:خارطة الطريق
ما هي المراحل التي ستمر ▪

بها المبادرة خالل السنة 
األولى؟

ر ماهي الرؤية الخمسية لتطو▪
المبادرة وتوسعها؟
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التأثير في ممارسات االدخار
(مثال توضيحي)

النتائجالمخرجاتاألنشطةالمدخالت

الموظفين الجدد في 
الشركة

ارتفاع في عدد المسجلين "نعم"إضافة خيار  منتجات ادخار
معدالت االدخار في خطة االدخار لالنضمام إلى خطة موظفين جدد

في أصول% 2ادخار  نموذج تسجيل
محددة مسبقًا في

نموذج التسجيل

تبسيط نموذج تسجيل الموظفين الجدد

االستقاللية المالية

وكان الُمخرج زيادة , تم اختبار الفرضيات على عينة من الموظفين الجدد
ألنه لم يعد على الموظفين قضاء الوقت في , في عدد المسجلين

وكانت النتيجة زيادة في معدالت . اختيار نسبة االدخار وتوزيع األصول
%.34إلى % 9المشاركة في برنامج االدخار من 



اعتبارات أخالقية. 4
يةأخالقمعاييرهنانعرض.أخالقيةتحفظاتتثيرأنيمكنالوكزمبادراتبعضشكبال

.الوكزمبادراتتراعيهاأنيجبعامة

المنفعة1.
المؤثرالمجتمععلىعامةمنفعةالوكزمبادراتُتحققأنيجب•

سبببتحصلقدالتياالختيارحريةفياالنتقاصحجممنأكبرعليه
.القريبالمدىعلىالوكز

االستقاللية2.
وتسمحبسهولة،للمقاومةقابلةالوكزمبادراتتكونأنيجب•

.بمخالفتهاالمعاكسةالتفضيالتذويلألشخاص

الكرامة3.
همعليالمؤثرلألفرادالعقليةالقدراتالوكزمبادراتتحترمأنيجب•

.جيدبشكلمفعلةتكونعندما

الثقة4.
الُمنّفذةالجهةبينعاموقبولثقةعالقةهناكتكونأنيجب•

.عليهالمؤثرالمجتمعوبينالوكزلمبادرات
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تأليف. 6

أفنان كوشك. د
مستشار استراتيجيات تعظيم األثر

:المهنيةالخبرات
-2013)مستشار استراتيجيات تعظيم األثر•

(.مستمر
مساعد باحث لدراسات القطاع غير الربحي، •

(.2018-2017)جامعة سان دييغو 

:فيهاشاركالتيالمشاريعأبرز
دراسة الفجوات في منظومة ريادة األعمال •

االجتماعية الشبابية لصالح مؤسسة الراجحي
.اإلنسانية

ي تطوير أداة تقييم الحالة لألخصائي االجتماع•
.نلصالح برنامج اإلسكان التنموي بوزارة اإلسكا

دراسة االحتياجات المجتمعية بمنطقة الحدود •
الشمالية لصالح مؤسسة سليمان الراجحي 

.الخيرية
تقييم وتطوير مبادرات مراكز األحياء لصالح •

جمعية مراكز األحياء في منطقة مكة 
.المكرمة

الح بناء نظرية تغيير النمو المهني للشباب لص•
ركة برنامج متقن بالمسؤولية االجتماعية في ش

.باسمح
لح قياس مخرجات ونتائج البرامج المجتمعية لصا•

.مؤسسة محمد وعبد هللا السبيعي الخيرية
تطوير عمليات المنح لصالح مؤسسة سالم بن•

.محفوظ الخيرية
ر المشاركة في تنفيذ ملتقى نظرية التغيي•

.لصالح مؤسسة الملك خالد الخيرية

:العلميةالخلفية
دكتوراة في دراسات قيادة العمل غير الربحي •

.من جامعة سان دييغو
ماجستير في السياسات العامة من جامعة •

.جنوب كاليفورنيا

جالويفريد . د. أ
خبير االقتصاد السلوكي

:الخبرات المهنية
و بروفيسور دراسات القيادة بجامعة سان دييغ•

(.مستمر-1999)
باحث في مركز كاستر لدراسات المنظمات غير •

(.مستمر-2006)الربحية 

:أبرز المشاريع التي شارك فيها
تحليل سياسات فيدرالية لصالح المجلس •

 American Council onاألمريكي للتعليم 
Education.

ض إدارة مشروع التقييم الوطني المباشر للقرو•
 Macroبعد الثانوية لصالح منظمة 

International.
تقييم واسع النطاق لمشروع بطاقة االئتمان•

.PEW Charitable Trustاآلمنة لصالح أوقاف 
قدم مسح السياسات الفيدرالية للبرامج التي ت•

 Luminaموارد التعليم والتدريب لصالح مؤسسة 
Foundation for Education.

ه تقييم ونمذجة المنظمات غير الربحية لتوجي•
 Social Impactقرارات الدعم لصالح برنامج 

Exchange أحد برامج شبكةGrowth 
Philanthropy Network.

ة تقييم مشروع مدته أربع سنوات صمم لمراقب•
نجاح مبادرة مجتمع المدارس لصالح مؤسسة 

Ball Foundation.

:الخلفية العلمية
في التخطيط والسياسات ( EdD)دكتوراة التربية •

.االجتماعية  من جامعة هارفرد
بكالوريوس وماجستير في االقتصاد من جامعة•

.كاليفورنيا، سان دييغو
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