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المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة
يعــد المجلــس العالمــي للســعادة وجــودة الحيــاة شــبكة
عالميــة تضــم نخبــة مــن كبــار علمــاء الســعادة وجــودة
الحيــاة ومهنييــن مخضرميــن فــي مجــاالت وقطاعــات
متنوعــة ،والتــي تشــمل علــم النفــس ،واالقتصــاد،
والتعليــم ،والصحــة ،والتخطيــط الحضــري ،والمجتمــع
المدنــي ،وقطــاع األعمــال ،والحكومــة .ويعمــل المجلــس
علــى تحديــد أفضــل الممارســات والسياســات المختصــة
بالســعادة وجــودة الحيــاة والقائمــة علــى األدلــة العلميــة
والعمليــة وذلــك لتشــجيع اعتمادهــا إلحــراز التقــدم
علــى المســتوى المحلــي والوطنــي والعالمــي .يعتبــر
ً
ً
ً
رئيســيا للتقريــر العالمــي
وداعمــا
رافــدا
عمــل المجلــس
لسياســات الســعادة وجــودة الحيــاة ،إلــى جانــب البحــوث
األخــرى المتعلقــة بمجــاالت ونظريــات ومقاييــس الســعادة
وجــودة الحيــاة.
ويشــرف أعضــاء المجلــس علــى ســتة مجالــس فرعيــة
موضوعيــة – الســعادة والتعليــم ،والســعادة فــي بيئــة
العمــل ،والســعادة الشــخصية ،والســعادة والصحــة،
والمــدن الســعيدة ،وقيــاس الســعادة -والتــي تعمــل علــى
إصــدار فصــل يشــتمل علــى توصيــات للسياســات ضمــن
ســياق التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة
الحيــاة .ويصــدر هــذا التقريــر سـ ً
ـنويا خــال القمــة العالميــة
ً
للحكومــات فــي دبــي .حيــث يقــدم هــذا التقريــر عــددا مــن
األدلــة ودراســات الحالــة والتوصيــات المفصلــة المتعلقــة
بالسياســات وأهــم الطــرق الفعالــة لتعزيــز الســعادة وجــودة
الحيــاة عبــر السياســات العامــة.
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جيفري ساكس
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مقدمة
لمــاذا تبــدي الحكومــات حــول العالــم جــل اهتمامهــا
بالســعادة وجــودة الحيــاة؟ مــا الســبب الــذي يجعــل بعــض
الــدول تلتحــق بالتحالــف العالمــي للســعادة وجــودة الحيــاة
الــذي أطلقتــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟ إن الســعي
وراء تحقيــق الســعادة ُيعتبــر أمـ ً
ـرا قديمـ ًـا كقــدم السياســة
بحــد ذاتهــا ،ومــع ذلــك فــإن هنــاك ثالثــة عوامــل تُ ســهم
فــي وضــع الســعادة وجــودة الحيــاة علــى رأس أولويــات
أجنــدة السياســة العامــة.

ـأن النمــو االقتصــادي لوحــده
ً
أوال ،تُ ــدرك غالبيــة الــدول بـ ّ
ً
ً
يبيــن علــم النفــس
ليــس كافيــا لتحقــق الســعادة .ثانيــاّ ،
أنــه يمكــن قيــاس الســعادة وجــودة الحيــاة ودراســتهما
بدقــة .ثالثـ ًـا ،توجــد سياســات عامــة جديــدة وفعالــة لرفــع
مســتوى جــودة الحيــاة المجتمعيــة .يســتند التقريــر العالمي
لسياســات الســعادة وجــودة الحيــاة هــذه إلى الفكــرة القائلة
بأنــه ال ينبغــي تــرك مهمــة «الســعي لتحقيــق الســعادة»
ّ
لألفــراد أو الســوق لوحدهمــا ،بــل يجــب أن تكــون الســعادة
وجــودة الحيــاة الشــاغل األكبــر للمجتمــع ككل ،بمــا فــي
ذلــك الحكومــات والشــركات والمــدارس وأنظمــة الرعايــة
الصحيــة ،وغيرهــا مــن قطاعــات المجتمــع.

الثروة وحدها ال تكفي
تمثلــت االســتراتيجية االقتصاديــة الرئيســية منــذ صــدور
كتــاب «ثــروة األمــم» آلدم ســميث فــي زيــادة الســعادة
وإن الســعي
الوطنيــة عــن طريــق زيــادة الثــروة الوطنيــةّ .
لتحقيــق النمــو االقتصــادي قــد نجــح إلــى حـ ّـد مــا ،وأصبــح
العالــم فــي يومنــا هــذا ثريـ ًـا جـ ً
ـدا ،ولــو بالمتوســط علــى أقــل
تقديــر .وبحســب صنــدوق النقــد الدولــي ،فقــد بلــغ الناتــج
العالمــي (وبالتالــي الدخــل العالمــي) عــام  2018مــا مقــداره
 135تريليــون دوالر أمريكــي عنــد قياســه بأســعار الســلع
المعدلــة وفقـ ًـا للقــوة الشــرائية ،ومــع تعــداد ســكان العالــم
ّ
ـإن هــذا يســاوي  17,500دوالر
البالــغ  7.7مليــار نســمة ،فـ ّ
أمريكــي للشــخص الواحــد ،وهــو معــدل مرتفــع للغايــة
بالنســبة للعالــم.
وبالرغــم مــن هــذا الثــراء الملحــوظ ،فــا يــزال هنــاك قــدر
ً
ً
كبيــرا
قــدرا
وممــا ال شــك فيــه بــأن
هائــل مــن التعاســة،
ّ
مــن هــذه التعاســة ناتــج عــن التفــاوت الهائــل فــي توزيــع
الدخــل العالمــي ،إذ يعيــش نحــو  1.2مليــار شــخص فــي
الــدول ذات الدخــل المرتفــع بمعــدل دخــل يصــل لنحــو
 47,000دوالر أمريكــي ،بينمــا يعيــش  700مليــون شــخص
فــي الــدول ذات الدخــل المنخفــض بمعــدل  2,000دوالر
أمريكــي فقــط للفــرد الواحــد سـ ً
ـنويا (بيانــات البنــك الدولــي
لعــام  ،)2017كمــا يصــل متوســط العمــر المتوقــع فــي

ً
ً
عامــا ،مقارنــة بـــ63
الــدول الثريــة لنحــو 80
عامــا فقــط
فــي الــدول ذات الدخــل المنخفــض .والتــزال التنميــة
االقتصاديــة والقضــاء علــى الفقــر المدقــع فــي الــدول ذات
الدخــل المنخفــض بحلــول عــام  2030علــى النحــو الــذي
ً
مفتاحــا
دعــت إليــه أهــداف التنميــة المســتدامة ،تشــكل
ً
أساســيا فــي تعزيــز مســتويات الســعادة.
وعامــا
ً

ومــع ذلــك ،فــإن هنــاك أمــور كثيــرة علــى المحــك ،حيــث
أصبحــت الكثيــر مــن الــدول الثريــة كالواليــات المتحــدة
ـراء خــال العقــود القليلة الماضيــة ،ولكنها
األمريكيــة ،أكثــر ثـ ً
لــم تصبــح أكثــر ســعادة ،بــل ربمــا أقــل ســعادة ،بحســب
بيانــات االســتبيانات .وباتــت مســألة زيــادة الثــراء ونقصــان
الســعادة متالزمــة تعانــي منهــا العديــد مــن المناطــق فــي
ـإن المنهجيــة الموحــدة المتبعــة لزيــادة
هــذا العالــم ،ولهــذا فـ ّ
النمــو االقتصــادي لحــدوده القصــوى بغيــة تحقيــق أكبــر قــدر
ممكــن مــن الســعادة ليســت كافيــة علــى اإلطــاق.

ّ
للمعلميــن األخالقييــن العظمــاء
ولــو أنصتنــا بعمــق
مثــل كونفوشــيوس وبــوذا وأرســطو ،وعيســى ومحمــد
عليهمــا الســام-فلن نتفاجــأ علــى اإلطــاق ماهيــة الحلقةالمفقــودة مــا بيــن الثــراء والســعادة .فالســعادة ال ترتبــط
بوجــود الظــروف الماديــة المالئمــة فحســب ،بل تســتوجب
وجــود عوامــل أخــرى مثــل الصحــة النفســية والبدنيــة علــى
حــد ســواء؛ والصداقــات الجيــدة والدعــم االجتماعــي؛
ونزاهــة الشــركات والحكومــات؛ وحريــة ّ
كل فرد في الســعي
لتحقيــق أحالمــه فــي الحيــاة بـ ّـكل مــا تحملــه مــن معانــي؛
والثقــة والســخاء االجتماعييــن .وإن مقولــة «أن تُ عطــي
ً
صحتهــا فــي مجــال الســعادة
خيــرا مــن أن تأخــذ» تثبــت
ّ
الشــخصية والســام االجتماعــي.

وفــي الواقــع ،يعتبــر الوضــع الراهــن أكثــر تعقيـ ً
ـدا مــن ذلــك،
أن الطريقــة التــي نســعى مــن خاللهــا لتحقيــق الثــراء فــي
إذ ّ
يومنــا هــذا تُ ســهم فــي الوقــت ذاتــه فــي ظهــور تهديــدات
قــادرة علــى تدميــر الكوكــب ،وذلــك مــن خــال االحتــرار
العالمــي ،وإزالــة الغابــات علــى نطــاق واســع ،واالســتخدام
المفــرط جـ ً
ـدا للميــاه العذبــة ،وتلــوث الهــواء والمــاء الــذي
يــودي بحيــاة مالييــن النــاس ّ
كل عــام حــول العالــم .وعليــه،
ً
ّ
تهديــدا
تشــكل
فــإن منهجيــة النمــو االقتصــادي الحاليــة
علــى بقاءنــا بحــد ذاتــه.

مجتمعاتنــا غيــر منظمــة وغيــر مالئمــة لتعزيــز الســعادة،
ـرع اقتصــاد الســوق العالميــة فــي مســألة إنتــاج الثــروة
ويبـ ُ
ولكــن ليــس فــي توزيعهــا بشــكل عــادل أو فــي حمايــة البيئة
مــن الجشــع المتوحــش .لقــد أســهمت العولمة في تســريع
النمــو االقتصــادي ،ولكــن فــي الوقــت نفســه ،فــي تدميــر
البيئــة وتفاقــم أوجــه عــدم المســاواة ،كمــا أن المــاذات
الضريبيــة والحســابات الســرية حــول العالــم والتــي تــدار
أغلبيتهــا مــن قبــل الــدول العظمــى ،تســاهم فــي ارتفــاع
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نســبة الفســاد وحمايــة مئــات مليــارات الــدوالرات الناتجــة
مــن األربــاح المؤسســية مــن الخضــوع للضرائــب.

إن الســعي غيــر المنظــم لتحقيــق النمــو االقتصــادي يطلــق
ّ
العنــان ألشــكال جديــدة مــن التعاســة ،بما في ذلــك األوبئة
ـا عن
الناجمــة عــن إســاءة اســتخدام العقاقيــر الجديــدة ،فضـ ً
حــاالت اإلدمــان واســعة االنتشــار علــى األطعمــة الســريعة،
والقمــار ،والتســوق القهــري ،وغيرهــا مــن األنشــطة
بــأن المراهقيــن والبالغيــن
اإللكترونيــة المتعــددة .ويبــدو ّ
اليافعيــن ،علــى وجــه التحديــد ،يستســلمون لالكتئــاب
والقلــق كنتيجــة الســتخدامهم المفــرط لوســائل التواصــل
االجتماعــي واأللعــاب اإللكترونيــة ومــا يترتــب علــى هــذا
األمــر مــن العزلــة والوحــدة .ويبــرع قطــاع اإلعالنــات
العالمــي وشــركات التكنولوجيــا الضخمــة فــي تعزيــز هــذه
المفضيــة لإلدمــان ،إذ تعنــي زيــادة الوقــت
الســلوكيات ُ
أمــام الشاشــات بالضــرورة زيــادة فــي اإليــرادات ،بغــض
النظــر فيمــا إن كانــت عواقــب حــاالت اإلدمــان الناجمــة عــن
ذلــك فادحــة بالنســبة لجــودة حيــاة المســتخدمين.

السعادة قابلة للقياس والتقييم
يتمثــل الســبب الثانــي لالهتمــام المتزايــد بالســعي
لتحقيــق الســعادة فــي القــدرة الحاليــة علــى قيــاس جــودة
طــور
الحيــاة علــى نحــو دقيــق وصحيــح وموثــوق .لقــد
ّ
علمــاء النفــس وعلمــاء األعصــاب علــى وجــه الخصــوص،
ً
عــددا مــن األدوات العامــة لتقييــم جــودة الحيــاة الفرديــة
متعــددة األبعــاد ،مــن حيــث جــودة الحيــاة العاطفيــة ،إلــى
جانــب الرضــا عــن الحيــاة والمعنــى والغايــة والعالقــات
الصحيــة التــي تتســم ككل بقــدر أكبــر مــن العالميــة .اآلن،
أصبــح باإلمــكان قيــاس جــودة الحيــاة بطــرق متعــددة ،بمــا
فــي ذلــك اســتبيانات اإلبــاغ الذاتــي ،واألدوات الســلوكية،
والتصويــر بالرنيــن المغناطيســي وجهــاز تخطيــط الدمــاغ،
وإن أحدثهــا التطــورات فــي مجــاالت الــذكاء االصطناعــي،
والتعلــم اآللــي ،والبيانــات الضخمــة.
كمــا تتيــح تقييمــات الصحــة النفســية متعــددة األســاليب
للخدمــات الصحيــة العامــة مــن تعقــب انتشــار وظهــور
االضطرابــات النفســية كاالكتئــاب وحــاالت اإلدمــان
والقلــق .ويتضمــن هــذا التقريــر وتقريــر الســعادة العالمــي
ـا حــول العديــد مــن البيانــات األساســية
التكميلــي تفاصيـ ً
التــي جــرى جمعهــا وتقييمهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وتواصــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
باإلضافــة إلــى عــدد مــن الحكومــات الوطنيــة ،واألوســاط
األكاديميــة ،والقطــاع العــام ،تطويــر مؤشــرات جيــدة
ومهمــة متعــددة األبعــاد لجــودة لحيــاة مــن أجــل الســعادة
الشــخصية والسياســة العامــة.

ُيمكن تعزيز السعادة بالسياسة العامة
يتجســد الســبب الثالــث وربمــا األهــم وراء االهتمــام الجديــد
والمتزايــد بالســعادة بإمكانيــة القيــام بشــيء حيالهــا!
فقــد أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ُكال مــن
المجلــس العالمــي للســعادة وجــودة الحيــاة والتحالــف
العالمــي للســعادة وجــودة الحيــاة مــن أجــل هــدف معيــن
يتمثــل فــي تحديــد أفضــل ممارســات الســعادة لــدى
الحكومــات ،والشــركات ،والمــدارس ،وتخطيــط المــدن،
واألنظمــة الصحيــة ،وغيرهــا مــن المؤسســات فــي
المجتمــع .وتشــهد عــدد مــن الحكومــات التــي تــدرس أثــر
سياســاتها العامــة علــى ســعادة ســكانها باســتخدام أدوات
متطــورة لعلــم النفــس الحديــث ،زيــادة ّ
مطــردة .وال يقتصــر
الهــدف مــن التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة
الحيــاة هــذا العــام فــي إبــراز أفضــل الممارســات فحســب،
ً
أيضــا إلــى تســليط الضــوء علــى الســبل التــي
بــل يهــدف
ُيمكــن للحكومــات اتباعهــا لوضعهــا قيــد التنفيــذ ،كدليــل
لسياســات الســعادة.
تُ عتبــر بعــض هــذه األســاليب فــي غاية األهميــة والوضوح،
مثــل تمتــع الســكان بخدمــات الصحــة النفســية ،إذ ال
تســتطيع مجموعــات كبيــرة مــن األفــراد الذيــن يعانــون
مــن االكتئــاب وغيــره مــن االضطرابــات النفســية مــن
الوصــول إلــى الخدمــات ذات األهميــة الحيويــة ،حتــى فــي
أكثــر الــدول ثــراء .فــي حيــن أن بعــض السياســات األخــرى
ً
وضوحــا ،مثــل المناهــج المدرســية
تتســم بكونهــا أقــل
الموثوقــة لتعزيــز مهــارات جــودة الحيــاة الصحيــة والقيــم
بيــن الطــاب اليافعيــن .ولــم تثبــت هــذه البرنامــج جدواهــا
حســنت أيضـ ًـا
فــي تعزيــز جــودة حيــاة الطــاب فحســب ،بــل ّ
مــن أدائهــم األكاديمــي علــى المــدى الطويــل.

وعلــى العمــوم،
فــإن أجنــدة  2030وأهــداف التنميــة
ّ
المســتدامة ترشــدنا نحــو االتجــاه الصحيــح ،وذلــك مــن
خــال التأكيــد علــى األهميــة البالغــة للمنهجيــة التنمويــة
الشــاملة التــي تتضمــن التنميــة االقتصاديــة والقضــاء
علــى الفقــر المدقــع ،وتعزيــز اإلدمــاج االجتماعــي والعدالــة
االجتماعيــة ،وحمايــة البيئــة .تلتــزم أجنــدة  2030بالتركيــز
علــى «عالــم يتســم بإمكانيــة وصــول متكافئــة وشــاملة
للتعليــم عالــي الجــودة بكافــة مســتوياته ،وللرعايــة الصحيــة
والحمايــة االجتماعيــة ،حيــث يتــم ضمــان جــودة الحيــاة
البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة»( .تمــت إضافــة التوكيــد).
ً
إطــارا
تُ عتبــر أهــداف التنميــة المســتدامة ،بــا شــك،
وخارطــة طريــق للســعادة وجــودة الحيــاة علــى الصعيــد
وإن الــدول التــي تحتــل أولــى المراتــب فــي
العالمــي.
ّ
تصنيــف الســعادة هــي ليســت تلــك الــدول التــي تتمتــع
بأعلــى معــدل لدخــل الفــرد؛ إذ يتســم ٌّ
كل مــن الدخــل

والســعادة بعائداتهمــا الهامشــية الســريعة والمتضائلــة
فــإن الــدول التــي
وبــدال مــن ذلــك،
بشــكل صــارخ.
ً
ّ
تتمتــع بأعلــى مســتويات جــودة الحيــاة هــي تلــك الــدول
األقــرب لتحقيــق األهــداف الـــ 17للتنميــة المســتدامة،
وهــي تلــك الــدول التــي تتســم بأعلــى مســتويات رأس
ـموال وإنصافـ ًـا،
المــال االجتماعــي ،وأكثــر االقتصــادات شـ
ً
والسياســات التــي تحمــي وتعــزز البيئــة الطبيعيــة بشــكل
فعــال .وعلــى نحــو مثيــر لالهتمــام ،تكشــف األبحــاث فــي
ّ
أن أهــداف التنميــة المســتدامة تُ ســهم
ـات
ـ
السياس
ـال
ـ
مج
ّ
ً
أيضــا
أن الســعادة
فــي الســعادة والعكــس صحيــح ،أي ّ
تســهم فــي أهــداف التنميــة المســتدامة .يتمتــع األفــراد
والمجتمعــات مــن ذوي المســتويات المرتفعــة مــن جــودة
الحيــاة بقــدر أكبــر مــن اإليجابيــة ،والمدنيــة ،واإلنتاجيــة
ــد أهــداف التنميــة المســتدامة بزيــادة
واالبتــكار .هــذا وتَ ِع ُ
مســتويات الســعادة وجــودة الحيــاة علــى مســتوى العالــم.

حركة عالمية
إن حركــة الســعادة وجــودة الحيــاة العالميــة تقــوم علــى
ّ
تنامــي االحتياجــات المجتمعيــة ،ومقاييــس الســعادة،
والسياســات المثبتــة لتعزيــز الســعادة وجــودة الحيــاة .ولقــد
أدركــت الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة هــذه الفــرص
باكـ ً
ـرا منــذ عــام  ،2011وذلــك مــن خــال تبنــي قــرار الجمعية
العامــة لألمــم المتحــدة رقــم ( )309/65المقــدم مــن قبــل
بوتــان ،والــذي دعــا الــدول األعضــاء إلــى «مواصلــة العمــل
مــن أجــل صياغــة تدابيــر إضافيــة تســاعد فــي فهــم أهميــة
الســعي لتحقيــق الســعادة وجــودة الحيــاة من خــال التنمية
بغــرض إرشــاد سياســاتها العامــة».

ً
ً
دوليــا
العبــا
وأصبحــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ورئيسـ ً
ـيا فــي هــذا المجــال مــن خــال دعوتهــا للحكومــات
المهتمــة للقــاء بشــكل ســنوي فــي دبــي فــي القمــة
العالميــة للحكومــات لالنضمــام ســوية إلــى التحالــف
العالمــي للســعادة وجــودة الحيــاة مــع المجلــس العالمــي
للســعادة وجــودة الحيــاة لتقديــم التوصيــات بخصــوص
هــذه الممارســات .وأظهــرت منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ،بالنيابــة عــن الــدول األعضــاء فيهــا والعديــد مــن
ـدرا كبيـ ً
الشــركاء غيــر األعضــاء فــي الــدول الناميــة ،قـ ً
ـرا مــن
الطاقــة واإلبــداع فــي مجــال تعزيــز المقاييــس الجديــدة
لجــودة الحيــاة والسياســات العامــة .وتدعــم شــبكة حلــول
التنميــة المســتدامة جهــود ٍّ
كل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بشــكل
فعــال ،وذلــك مــن خــال اســتضافة المجلــس العالمــي
ّ
للســعادة وجــودة الحيــاة وإشــراك الجامعــات حــول العالــم
لالنضمــام إلــى جهــود تحقيــق الســعادة وجــودة الحيــاة
مــن خــال األبحــاث ،والتعليــم ،والتعــاون مــع واضعــي

السياســات وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة فــي المجتمــع.

ولحســن الحــظ وبغــرض تحقيــق مصالــح ّ
كل الــدول،
ّ
فســتكثف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومنظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،وشــبكة حلــول التنميــة
المســتدامة جهودهــا المشــتركة فــي عــام  2019فــي العديد
ً
بــدءا مــن القمــة العالميــة
مــن المحافــل حــول العالــم،
للحكومــات فــي دبــي فــي شــهر فبرايــر ،ويــوم الســعادة
العالمــي فــي األمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي شــهر
مــارس ،وفــي مقــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
فــي باريــس فــي شــهر أكتوبــر .ويتمثــل الطمــوح المشــترك
لهــذه األطــراف فــي اســتفادة الحكومــات مــن النتائــج التــي
توصــل إليهــا التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة
الحيــاة واالنضمــام إلــى التحالــف العالمــي للســعادة وجودة
الحيــاة الــذي يواصــل توســعه.

ً
المثبتــة للســعادة
ونظــرا لكــون االمتنــان أحــد المســارات ُ
فــأود أن أتوجــه
الفرديــة واالجتماعيــة علــى حــد ســواء،
ّ
بالشــكر لألفــراد والمؤسســات الذيــن أســهموا فــي إعــداد
هــذا التقريــر .وأود أن أبــدأ بشــكر المؤلفيــن الرئيســيين
للتقريــر :جــون هيليويــل ،وريتشــارد اليــارد ،ومارتــن
ســيليغمان ،وأليخانــدرو آدلــر ،وجان-إيمانويــل دي نيــف،
وإد دينــر ،وروبــرت بيســواس دينــر ،وعائشــة بــن بشــر،
وعلــي العــزاوي ،ومارتيــن دورانــد .كمــا ّأود التعبيــر عــن
امتنانــي الشــديد لــكل مــن :جــان فــارس ،وطــارق أبــو فخــر،
وخليفــة األنصــاري ،وجميــع الزمــاء فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة الذيــن ســاعدوا فــي تنظيــم أعمــال
المجلــس العالمــي للســعادة وجــودة الحيــاة وجعلهــا مثيــرة
لالهتمــام .كمــا يســعدني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى
شــارون باكولــر ،وســيبيل فــارس ،وجميــع أعضــاء الفريــق
الرائعيــن الذيــن عملــوا علــى هــذا التقريــر .وأخيـ ً
ـرا ،يســرني
التقــدم بالشــكر واإلشــادة بجهــود معالــي عهــود الرومــي،
وزيــرة الدولــة للســعادة وجــودة الحيــاة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة علــى قيادتهــا الملهمــة.

وأتمنى لقراء هذا التقرير السعادة واإللهام للعمل
لما فيه خير الجميع!
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الفصل الثاني

كيف ُيمكن فتح أبواب السعادة
جون إف .هيليويل

رئيس لجنة “التقرير التجميعي”
كلية فانكوفر لالقتصاد ،جامعة كولومبيا البريطانية ،والمعهد الكندي للبحوث المتقدمة

لجنة التقرير التجميعي
لورا ِ
تشنتشيال

جامعة جورج تاون ،الرئيس األسبق لجمهورية كوستاريكا.

إنريكو جيوفاني

جامعة روما ،وزير العمل األسبق ،رئيس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وهيئة اإلحصاءات اإليطالية

دافيد هالبرن

رئيس فريق التبصرات السلوكية في المملكة المتحدة

جيسيكا مكدونالد

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس باإلنابة والمدير التنفيذي للبريد الكندي

جاس أودانل

مجلس اللوردات البريطاني ،راعي مركز “ً ”What Worksمن أجل جودة الحياة،

ووزير الدولة السابق لشؤون مجلس الوزراء السابق لمجلس الوزراء ورئيس الخدمة العامة في المملكة المتحدة

داشو كارما أورا

رئيس مركز دراسات بوتان

ميك ويكينج

الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث السعادة ،كوبنهاغن

تلقيــت عنــد إعــدادي لهــذا الفصــل مســاعدة قيمــة مــن قبــل لجنــة تحريريــة تضــم ّك ًال مــن الرا أكنيــن ،وكليــر بولجــر،

وجــون هــول ،وهايفانــغ هوانــغ ،وســونيا ليوبوميرســكي ،وماكــس نورتــون ،وهيــو شــيبليت ،وشــون وانــغ ،إلــى
جانــب الدعــم اإلداري مــن قبــل ريبيــكا كالبرتــون لــو .وقــد اســتفادت هــذه الجهــود بدورهــا مــن المشــورة التــي
قدمتهــا لجنــة استشــارية رفيعــة المســتوى فــي مجــال السياســات تضــم لــورا تشنتشــيال ،وإنريكــو جيوفانــي،

ودافيــد هالبــرن ،وجيســيكا ماكدونالــد ،واللــورد جــوس أودانــل ،وميــك ويكينــغ ،وداشــو كارمــا أورا .كمــا أننــي
أعــرب عــن امتنانــي لمؤلفــي الفصــول الرئيســية ،لــكاري إكســتون ،وطــارق أبــو فخــر ،وجــان فــارس علــى نصائحهــم

المفيــدة .شـ ً
ـكرا لكــم جميعـ ًـا.
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موجز
اســتُ مدت دروس «الكيفيــة» ( )How toمــن فصــول
الموضوعــات الســتة ،ومــن ثــم جــرى تقســيمها بيــن
المراحــل الرئيســية للوصــول إلــى سياســات ناجحــة فــي
حيــز
مجــال الســعادة :إعــداد اســتراتيجية الســعادة ،ووضعهــا ّ
التنفيــذ ،وتمكيــن التعــاون داخــل الــوزارات وفيمــا بينهــا،
وخلــق المســاحة الضروريــة للتجريــب ،وتســهيل االتســاق
فيمــا بيــن خيــارات السياســة ،وضمــان االســتمرارية،
والتعلــم مــن التجــارب المختلفــة .قــد يشـ ّـكل توفيــر كافــة
هــذه المقومــات والبيانــات والتحليــات الكافيــة عــن جــودة
الحيــاة ،تحديـ ًـا طموحـ ًـا علــى الصعيــد الحكومــي الكلــي أو
صعيــد الــوزارات علــى حــد ســواء .وفــي الوقــت نفســه،
فــإن المشــاريع الصغيــرة ضمــن الشــركات أو األحيــاء
أو المــدارس المنفــردة تعتبــر مداخــل متوافــرة لتحقيــق
النتائــج ،كمــا أنــه مــن شــأن النجــاح علــى هــذا النطــاق أن
ُيلهــم المزيــد مــن التقــدم علــى مســتوى الحكومــة ككل.

إن عمليــة خلــق مســاحات التصميــم التجريبــي لسياســات
الســعادة وتنفيذهــا ،تتــم بشــكل أكثــر ســهولة فــي
«الشــراكات مــن أجــل الســعادة» (Partnerships for
 )Happinessالتــي توفــر أوجــه تعــاون بيــن القطاعــات
المنعزلــة علــى نطــاق صغيــر بمــا يكفــي لجعــل قبــول
المخاطــر المصاحبــة مســألة أســهل بالنســبة لجميــع
الشــركاء .تُ تيــح مثــل هــذه الشــراكات للوزارات تحقيــق نتائج
مهمــة حــول مزايــا السياســات البديلــة دون الحاجــة إلجــراء
تغييــرات كبيــرة فــي توجــه سياســات الحكومــة المركزيــة.
وفــي الوقــت ذاتــه بعيـ ً
ـدا عــن األضــواء إن اقتضــت الحاجــة،
فــإن هنــاك مجــال واســع للشــراكات األصغــر حجمــاً
لتصميــم وتقديــم وتقييــم سياســات الســعادة المتوافقــة
مــع االحتياجــات المحليــة والتنظيميــة .وباإلضافــة إلــى
منافعهــا المباشــرة علــى الســعادة ،فــإن هــذه الشــراكات
تســاعد علــى زيــادة قاعــدة األدلــة وتعزيــز دعــم المواطنيــن
لتبنــي سياســات الســعادة علــى نطــاق أوســع.

تمهيد
يهــدف التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة
الحيــاة إلــى المســاعدة فــي إعــادة توجيــه أهــداف ومحتــوى
السياســات الحكوميــة مــن أجــل زيــادة جــودة الحيــاة
التغيــر فــي منظــور
المنصفــة والمســتدامة .وجــاء هــذا
ُّ
1
ً
السياســات
نتاجــا لعقــود طويلــة مــن االســتياء المتزايــد
مــن االكتفــاء بقيــاس مــدى التقــدم البشــري علــى أســاس
نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،وباســتلهام
ً
عامــا
قــرار اتخذتــه مملكــة بوتــان منــذ أكثــر مــن أربعيــن
وطنيـ ًـا ،وتدعمــه عقــود مــن األبحــاث
بجعــل الســعادة هدفـ ًـا
ّ

التــي تهــدف لتأســيس علــم للســعادة 2مشــترك بيــن
التخصصــات .وتالقــت هــذه الخطــوط فــي  19يوليــو 2011
ـرارا
 ،عندمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قـ ً
قدمتــه مملكــة
بوتــان ،والــذي «دعــا الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة
إلــى اتخــاذ خطــوات تُ ِولــي الســعادة وجــودة الحيــاة أهميــة
أكبــر فــي تحديــد كيفيــة تحقيــق وقيــاس التنميــة االجتماعية
واالقتصاديــة». 3

وأثمــر ذلــك القــرار عــن تنظيــم رئيــس مجلــس وزراء مملكــة
بوتــان اجتمــاع رفيــع المســتوى بعنــوان «جــودة الحيــاة
والرفــاه :وضــع معاييــر 4اقتصاديــة جديــدة» فــي مقــر األمــم
المتحــدة فــي  2أبريــل َ . 2012
ــهد ذلــك االجتمــاع
وش ِ
إصــدار تقريــر الســعادة العالمــي األول ،والــذي ضـ ّـم جميــع
البيانــات العالميــة المتوفــرة عــن الســعادة علــى الصعيــد
ّ
والمســتقاة مــن
واطلــع علــى األدلــة ذات الصلــة
الوطنــي،
ُ
علــم الســعادة الناشــئ .وجــاء التقريــر ،القائــم علــى العديــد
مــن المراجعــات األخــرى لعلــم جــودة الحيــاة ،ليؤيــد إمكانيــة
متســق
تقييــم مســتوى جــودة حيــاة األشــخاص بشــكل ّ
بنــاء علــى مجموعــة متنوعــة مــن
وموثــوق وصحيــح
ً
مقاييــس جــودة الحيــاة الشــخصية ،المشــار إليهــا مجتمعـ ًـة
فــي هــذا التقرير بـ»الســعادة» .كما يســتند التقريــر ،واجتماع
األمــم المتحــدة ،إلــى مبــادرة جــودة الحيــاة التــي أطلقتهــا
تميــزت
المملكــة المتحــدة فــي نوفمبــر  ، 2010والتــي ّ
بحشــد مشــاركات رفيعــة المســتوى مــن محــاور حكوميــة
وسياســية وإداريــة ،وتلــك المعنيــة بجمــع البيانــات.5

كان لعوامــل تقييــم حيــاة األفــراد دور محــوري فــي تقاريــر
ـامل لمقارنــة
الســعادة العالميــة؛ ألنهــا تُ قـ ِّـدم مقياسـ ًـا شـ ً
األهميــة النســبية للمحــاور الداعمــة للحيــاة الكريمــة.
وأكــدت المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بقيــاس جــودة الحيــاة
الشــخصية 6الخاصــة بمنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ،والتــي اعتبــرت دراســة حالــة فــي التقريــر األول،
فضــل أن
وي َّ
ضــرورة تقييــم حيــاة األفــراد كمؤشــر رئيســيُ ،
يترافــق ذلــك مــع رصــد العواطــف (أي المشــاعر اإليجابيــة
أو الســلبية التــي يختبرهــا األفــراد فــي حياتهــم اليوميــة)،
والســعادة المفضيــة إلــى جــودة الحيــاة ()Eudaimonia
(أي قيــاس الغايــة مــن الحيــاة) ،وغيرهــا مــن العوامــل التــي
ثبــت إســهامها فــي تحســين حيــاة األفــراد (مثــل :الدخــل،
والصحــة ،وفــرص العمــل الجيــدة ،والعائلــة واألصدقــاء،
والمجتمعــات المنفتحــة ،والحكــم الرشــيد ،والثقــة،
والكــرم) .وعــاوةً علــى ذلــك ،يســمح وجــود مقيــاس
شــامل لجــودة الحيــاة الشــخصية بتقييــم األهميــة النســبية
لتلــك العوامــل الداعمــة لجــودة الحيــاة ،مــا يســمح بتجــاوز
مرحلــة كونهــا رغبــة عامــة فــي تحســين مســتوى جــودة
الحيــاة ،إلــى اعتمــاد سياســات محــددة قائمــة علــى أدلــة؛

10
11

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

بغيــة تحســين حيــاة األفــراد.

وشــهدت الفتــرة الســابقة والتاليــة الجتمــاع األمــم
المتحــدة المنعقــد فــي أبريــل  2012؛ محــاوالت لتحديــد
اآلثــار المحتملــة ألبحــاث الســعادة علــى السياســات
العامــة ،باإلضافــة إلــى الجهــود المبذولــة علــى الصعيديــن
الوطنــي والدولــي لوضــع إطــار لسياســات جــودة الحيــاة،
علــى النحــو الــوارد فــي فصــل منظمــة التعــاون االقتصــادي
ـودا
والتنميــة ،مــن هــذا التقريــر .وبذلــت حكومــة بوتــان جهـ ً
اســتثنائية فــي تنفيذهــا الســتبيانات ســعادة منهجيــة
ـؤاال حــول الرضــا
متعــددة األبعــاد (والتــي شــملت حتــى سـ ً
عــن الحيــاة فــي اإلحصــاء الوطنــي األخيــر) وفــي اســتخدامها
للنتائــج الستكشــاف العالقــة بيــن السياســات المختلفــة
والســعادة .7وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الــدول
التــي تقــوم بجمــع إحصــاءات حــول الســعادة فــي الوقــت
الحالــي ،ولكــن ال يتوافــر القــدر ذاتــه مــن المعلومــات فــي
مناطــق أخــرى عــن السياســات الداعمــة ألجنــدة الســعادة.
هــذا وتــم تشــكيل المجلــس العالمــي للســعادة وجــودة
الحيــاة 8فــي مطلــع عــام 2017؛ لتيســير وضــع سياســات
الســعادة فــي الــدول المهتمــة بذلــك ،وتمثلــت أولــى مهام
المجلــس بإنشــاء قائمــة تضــم اســتراتيجيات سياســات
الســعادة والتدخــات المقترحــة أو التــي يتــم تجربتهــا فــي
مختلــف مجتمعــات ودول العالــم.
وقــدم التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة 2018

المحــاوالت األولــى للمجلــس العالمــي للســعادة لتقييــم
نطــاق وجــودة األدلــة الداعمــة ألفضــل الممارســات
فضــا عــن كيفيــة جمــع
المحتملــة لسياســات الســعادة،
ً
بيانــات الســعادة واالســتفادة منهــا فــي وضــع السياســات.
وتمثلــت الخطــوة األولى بتشــكيل ســت ِفـ َـرق لموضوعات
السياســات ،يركــز كل منهــا علــى موضوعــات شــملت:
الصحــة ،والتعليــم ،والعمــل ،والســعادة الشــخصية،
والمــدن ،والمقاييــس .وشــملت خطــة العمــل األوليــة
التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة  2018والتقريــر
العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة الحيــاة 2019
وذلــك إلنشــاء قائمــة ألفــكار سياســات الســعادة (بشــكل
خــاص فــي تقريــر  ،)2018إلــى جانــب خارطــة طريــق نحــو
تحقيــق الهــدف النهائــي المتمثــل فــي الوصــول إلــى أطــر
السياســات المصممــة لتعزيــز الســعادة ،باالقتــران مــع
اختيــار مبــادرات سياســات معينــة (بشــكل خــاص فــي تقريــر
 )2019بمــا ينســجم مــع قدراتهــا علــى تقديــم أكبــر قــدر مــن
التحســينات علــى مســتويات الســعادة وتوزّ عهــا.

إن فصــول الموضوعــات فــي كال التقريريــن بشــكل عــام
ـأن جــودة الحيــاة المقيمــة ذاتيـ ًـا (التــي
كنقطــة بدايــة تعتبــر بـ ّ
يتــم الحصــول عليهــا بصــورة خاصــة ولكــن غيــر حصريــة مــن
خــال ســؤال النــاس حــول كيفيــة تقييمهــم لجــودة حياتهــم

ً
جيدا لجــودة الحياة في المجتمع
الشــخصية) تقــدم مقياسـ ًـا
ككل ،كمــا أنّ هــا أداة مفيــدة فــي مجــال السياســة العامــة.
ُ
وطــرح األســاس العلمــي لنقطــة البدايــة هــذه فــي تقاريــر
الســعادة العالميــة وفــي مجموعــة مــن الدراســات التــي تــم
اســتعراضها هنــاك وفــي أماكــن أخــرى علــى مــدى أعــوام
أن غالبيــة المبــادرات الوطنيــة التــي نوقشــت
عديــدة .غيــر ّ
مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي
التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة الحيــاة لعــام
 2019ال تمنــح للرضــا عــن الحيــاة إلــى اآلن الــدور الشــامل
ـدال مــن ذلــك،
الــذي يتمتــع بــه التركيــز علــى الســعادة .وبـ ً
تعتمــد جميعهــا علــى مجموعــة عريضــة مــن المؤشــرات.
إن هــذا األمــر قــد يســهل مــن الناحيــة السياســية واإلداريــة
عمليــة تبنــي منهجيــة جــودة الحيــاة ،كمــا مــن شــأنه أن يعــزز
نوعيــة المشــورة المتعلقــة بالسياســة مــن خــال اإلعــان
ـا عــن الرابحيــن
صراحــة عــن أوجــه التــوازن والتقــارب -فضـ ً
ولكنــه يصعــب أيضــاً
ّ
والخاســرين -عبــر مختلــف النتائــج،
مــن توفيــر مقارنــة إجماليــة بيــن السياســات التــي تتمتــع
فضــا عــن
بآثــار متنوعــة علــى مختلــف المؤشــرات،
ً
تعميــم التقــدم اإلجمالــي المحــرز فــي مجــال تعزيــز جــودة
حيــاة دولــة مــا.
كيــف تتغيــر عملية وضع السياســات عندما تكون الســعادة
محـ ّ
أوال ،مــن شــأن منهجيــة الســعادة أن تخلــق
ـط التركيــز؟ ً
ً
ً
جذريــا فــي طــرق تقييــم السياســات .علــى ســبيل
تغيــرا
المثــال ،يقــوم تحليــل «الفائدة-التكلفــة» وهــو أداة شــائعة
االســتخدام فــي عمليــات صنــع القــرار الحكوميــة ،بمقارنــة
الفوائــد والتكاليــف المرتبطــة بالسياســات ،ويوصــي هــذا
التحليــل بالسياســات فــي حــال كانــت تقــدم أكبــر قــدر مــن
العائــد االقتصــادي .ومــن المشــاكل الرئيســية فــي هــذا
اإلجــراء هــي صعوبــة مقارنــة اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة
واالقتصاديــة لخيــارات السياســة ،إذ غالبـ ًـا مــا يتــم التعامــل
مــع اآلثــار غيــر الســوقية بالتحديــد كجــزء مــن المالحظــات
الهامشــية أو بصفتهــا أحــد التعقيــدات المرتبطــة بالعمليــة.
وباعتبــار الســعادة محــور التركيــز ،فإنــه يصبــح مــن الممكــن
التعامــل مــع الصحــة والدخــل والثقــة االجتماعيــة وغيرهــا
مــن ســمات الحيــاة كمصــادر لجــودة الحيــاة ،وعندهــا
فقــط ُيمكــن إجــراء تحليــل «الفائدة-التكلفــة» باســتخدام
جــودة الحيــاة كهــدف مــع السياســات المفضلــة التــي تعــد
9
بتحقيــق أكبــر قــدر مــن الزيــادات الصافيــة فــي جــودة الحياة
مــن شــأن توفــر األبحــاث التــي توضــح كيفيــة ارتبــاط جوانب
الحيــاة المختلفــة بالســعادة اإلجماليــة أن يســمح بإحــداث
تحــول جــذري فــي طريقــة تحليــل السياســات ،وكمــا هــو
مالحــظ مــن جوهــر عمليــة وضــع السياســات فــإن هــذا
التحــول يوفــر طريقــة تحليــل قابلــة للتطبيــق عبــر مجموعــة
واســعة مــن الــوكاالت واإلدارات الحكوميــة.

ثانيـ ًـا وربمــا أكثــر أهميــة ،فــإن اســتخدام الســعادة كهــدف
سياســة شــامل يتســم بالقــدرة علــى بنــاء التعــاون بيــن
كافــة القطاعــات الحكوميــة ،إذ قــد يكــون مــن األســهل
إيجــاد وتطبيــق خيــارات سياســات متســقة لــو كانــت
الســعادة أداة مشــتركة لتقييــم نتائــج السياســات ،األمــر
الــذي قــد يســاعد بــدوره فــي تحقيــق إحســاس أوســع
بالهــدف المشــترك.

ً
ً
إجماليا
هدفا
ثالثـ ًـا ،بمجــرد تكريس مكانة الســعادة بصفتها
للسياســة ،فمــن الممكــن والطبيعي تحســين عملية وضع
السياســات بطــرق أساســية .يوســع التركيــز علــى الســعادة
االهتمــام إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد المزايــا المباشــرة
لمتلقــي الخدمــات الحكوميــة ليشــمل أثــر هــذه الخدمــات
علــى ســعادة مــن يصممونهــا ويقدمونهــا علــى حــد ســواء،
باإلضافــة إلــى أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات
المحيطــة .تقــدم مختلــف فصــول التقريــر العالمــي
لسياســات الســعادة  2018والتقريــر العالمــي لسياســات
الســعادة وجــودة الحيــاة  2019العديــد مــن األمثلــة التــي
تبيــن تمتــع الســياق االجتماعــي –نظــرة األفــراد إلــى
بعضهــم البعــض والتعــاون فيمــا بينهــم -بأهميــة كبيــرة
فــي مــدى تقييــم النــاس لحياتهــم .إن هــذا األمــر يصــح
هــذا فــي العمــل ،والشــوارع ،وضمــن العائــات ،وداخــل
المــدارس ،وفــي المؤسســات الحكوميــة ،وفــي السياســة.
ولــوال التركيــز علــى الســعادة ،لكانــت هــذه الجوانــب الهامــة
للحيــاة معرضــة لخطــر الضيــاع فــي نطــاق المالحظــات
الهامشــية أو كانــت ســتترك بكاملهــا خــارج عمليــة وضــع
السياســات.

رابعـ ًـا ،بإمــكان مؤشــر متوســط الرضــا عــن الحيــاة أن يقــدم
ـامال بسـ ً
ـيطا وســهل الفهــم عــن جــودة الحيــاة،
مقياسـ ًـا شـ ً
وهو يوفر مؤشـ ً
ـرا أكثر شــمولية لنجاح السياســة ،إذ يتمتع
بنطــاق تغطيــة أوســع مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وأكثــر
بســاطة مــن مجموعــات المؤشــرات أو المقاييــس متعــددة
األبعــاد .وفــي حــال جمعهــا علــى نطــاق واســع بمــا فيــه
الكفايــة ،فإنــه ُيمكــن تطبيــق مقاييــس الرضــا عــن الحيــاة
علــى المناطــق المنفــردة والمجتمعــات والمجموعــات
الســكانية بشــكل أكثــر ســهولة مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي أو مجموعــات المؤشــرات .باإلضافــة إلــى ذلــك،
يمكــن لتــوزع مؤشــرات الرضــا عــن الحيــاة تقديــم مقاييــس
لعــدم المســاواة أكثــر شــمولية مــن اإلحصــاءات االعتياديــة
المتعلقــة بتــوزع الدخــل والثــروة الماليــة.10

أمــا باقــي هــذا الفصــل فيتألــف مــن ثالثــة أجــزاء ،يعمــل
الجــزء األول علــى تحديــد نقــاط «الكيفيــة» ()How to
الموجــودة فــي ٍّ
كل مــن فصــول الموضوعــات الســتة،
ويســلط الجــزء الثانــي الضــوء علــى األداة الرئيســية الالزمــة
لتحقيــق العناصــر الرئيســية الثمانيــة لدعــم عمليــة وضــع

سياســات ناجحــة ألغــراض تتعلــق بالســعادة:
•
•
•
•

وضع استراتيجيات السعادة.

إيجــاد الوصفــة الســحرية لتحويــل األقــوال إلــى أفعــال،
واألبحــاث إلــى سياســات وممارســات.

تمكين التعاون داخل الوزارات أو المؤسسات.

تمكيــن التعــاون فيمــا بيــن الــوزارات ،والمنظمــات غيــر
الحكوميــة وغيرهــا.

•

خلــق المســاحة الضروريــة للتجريــب ،واالبتــكار،
و ا لتقييم  ،و ا لمخا طــر ة .

•

ضمان االستمرارية.

•
•

تيسير االتساق بين خيارات السياسات.
التعلم من التجارب المختلفة.

أخيـ ً
ـرا ،بعــد اســتعراض هــذه القائمة الواســعة مــن الظروف
الضروريــة للنجــاح ،فــإن الفصــل يختتــم بمالحظــات إيجابيــة
ً
مؤكــدا علــى إمكانيــة إحــراز تقــدم فــي مجــال سياســات
الســعادة حتــى عنــد اســتمرار امتنــاع الحكومــات الوطنيــة
عــن اســتخدام الســعادة كمحــور تركيــز رئيســي لتصميــم
السياســات .وهــو يطــرح فكــرة «الشــراكات مــن أجــل
الســعادة» ( )Partnerships for Happinessحيــث يقــوم
مزيــج الجهــود الخارجيــة والداخليــة بتقديــم طريقــة ناجعــة
لتصميــم سياســات الســعادة وتنفيذهــا دون دفــع الــوزارات
والحكومــات الوطنيــة للمضــي إلــى خــارج مواطــن راحتهــا.
وتســتطيع هــذه الشــراكات مــن خــال تحقيــق الســعادة أن
فعالــة لبنــاء قــدر أكبــر مــن التأييــد العــام ألجنــدة
تكــون أداة ّ
الســعادة.

دروس «الكيفيــة» ( )How toالمســتقاة مــن فصــول
الوضوعــات

الصحة
يقــدم الفصــل المعنــي بالصحــة لهــذا العــام الــذي يحمــل
عنــوان « تحديــد أولويــات الرعايــة الصحيــة مــن منظــور
الســعادة» أربعة توصيات رئيســية لتحســين أســاليب تقييم
الرعايــة الصحيــة بغيــة تحقيــق قــدر أكبــر مــن الســعادة:
 .1علــى تقييــم الرعايــة الصحيــة الرســمي أن يوجــه صنــع
القــرارات.
 .2علــى القــرارات أن تنــص صراحــة علــى النظــر فــي
اســتخدامات بديلــة للمــوارد (تكلفــة الفرصــة الخاصــة بهــا).
 .3يجــب قيــاس فوائــد الرعايــة الصحيــة مــن حيــث الســعادة
ـدال مــن الصحــة.
بـ ً
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 .4يجــب مراعــاة كافــة الفوائــد (وتكاليــف الفــرص) الخاصــة
بجميــع األطــراف ،وذلــك بالنظــر لمــا هــو أبعــد مــن
المرضــى ،وأخــذ مقدمــي الرعايــة وأفــراد األســرة بعيــن
االعتبــار.

إن مــا يقترحــه الفصــل بشــكل أساســي هو توســيع إجراءات
بــدال مــن
تقييــم الرعايــة الصحيــة الســتخدام الســعادة
ً
الصحــة كهــدف أساســي ،مــع تخصيــص النفقــات حتــى
تقــدم تحســينات أكبــر للســعادة عبــر جميــع المجــاالت.
هــذا ويمكــن النظــر إلــى الفصــل علــى أنــه أفضــل دليــل
«كيفيــة» ( )How toالتخــاذ وزارة الصحــة قــرارات أفضــل
لتخصيــص المــوارد الشــحيحة عبــر مجموعــة معينــة مــن
أن هــذه النفقــات تصــل
تدخــات الرعايــة الصحيــة .وبمــا ّ
إلــى نحــو  ٪10مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،مــع ظهــور عالجــات جديــدة محتملــة يوميـ ًـا،
فــإن إجــراء تقييــم موســع للرعايــة الصحيــة يتيــح إمكانيــة
ّ
تحســين الحيــاة بشــكل كبيــرُ .يشــير الفصــل بشــكل خــاص
إلــى ّأنــه مــن شــأن اســتخدام منظــور الســعادة أن يزيــد
المــوارد المخصصــة للصحــة النفســية والرعايــة المعــززة
فــي آخــر مراحــل الحيــاة مــع التركيــز علــى الرعايــة الملطفــة
وتخفيــف اآلالم .وال تــزال هــذه التوصيــات تعكــس نهجـ ًـا
وزاريـ ًـا للمخصصــات بيــن قائمــة متنافســة مــن العالجــات
أن السياســة الصحية ســتتمتع بتصور أوســع
القائمــة ،كمــا ّ
عنــد اســتخدام منظــور الســعادة لتحســين صحــة الســكان.
رجــح أن تكــون هنــاك تدخــات فــي
علــى ســبيل المثــالُ ،ي ّ
وزارات أخــرى عديــدة تتــراوح بيــن التعليــم وحفــظ األمــن
والنظــام والخدمــات االجتماعيــة والمراكــز المجتمعيــة،
والتــي تحســن (أو تســبب تراجــع) الصحــة والســعادة،
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى نفقــات الرعايــة
الصحيــة فــي المســتقبل ،لكــن اآلثــار المترتبــة علــى هــذه
السياســات بالنســبة لصحــة الســكان وميزانيــات وأنشــطة
الرعايــة الصحيــة ال تؤخــذ عــادة فــي االعتبــار . 11وســتناقش
هــذه المســألة بمزيــد مــن التفصيــل فــي وقــت الحــق فــي
هــذا التقريــر التجميعــي.

التعليم
يســتخدم الفصــل المخصــص للتعليــم هــذا العــام والــذي
يحمــل عنــوان «التعليــم اإليجابــي  ،»2019دراســات حالــة
للتأكيــد علــى أربعــة جوانــب مختلفــة مــن التعليــم اإليجابــي:
مقاربــة شــاملة للكليــة (كليــة «جــي لونــغ» للقواعــد)،
وتدريــب المعلميــن (أدياليــد) ،ومقاربــة شــاملة للجامعــة
(تيكميلينيــو ،مونتيــري) ،واختبــارات آثــار مقــررات محــددة
للتعليــم اإليجابــي فــي الســياقات الوطنيــة (فــي بوتــان
بشــكل رئيســي ،مــع مقارنــة مــع المقــررات فــي المكســيك
والبيــرو).

تتمتــع كليــة «جــي لونــغ» للقواعــد بأطــول تجربــة بيــن
دراســات الحالــة ،مــع أكثــر مــن عشــرة أعــوام مــن التنميــة
المتواصلــة ،ولهــذا الســبب تكتســب دروس «الكيفيــة»
( )How toالخاصــة بهــا أهميــة كبيــرة ،وتشــمل :البحــوث
المكثفــة ،والعمــل المنتظــم مــع الخبــراء فــي الميــدان،
وإشــراك مجتمــع الكليــة بأكملــه ،وتمكيــن مبــادرة معلمــي
الصــف ،وامتــاك فريــق تدريــب داخلــي ،وقبــول االلتــزام
طويــل األمــد.
جــرى تطويــر إطــار عمــل جــودة الحيــاة في أدياليد عــام 2018
بغيــة تنفيــذه عــام  .2019وشــملت الشــراكة التخطيطيــة

مديــري الكليــات ،ومديــري البرنامــج ،ومنســقي المقــررات،
والمعلميــن ،ومصممــي المقــررات ،والطــاب الحالييــن
ً
حالياُ .يعتبر اتســاع
والخريجيــن ّممــن يدرســون فــي الكليــات
الشــراكة هــذا أحــد دروس «الكيفيــة» ( )How toالجوهريــة،
ولــه أصــداء فــي كافــة دراســات الحالــة األخــرى التــي تتمتــع
جميعهــا بتواريــخ أطــول عهـ ً
ـدا .ومــن شــأن جعــل إطــار جــودة
الحيــاة مســألة مركزيــة في تدريــب المعلمين المســتقبليين
أن يحســن مــن احتمــاالت التطبيقــات الالحقــة فــي الكليــة.

التزمــت «تيكميلينيــو» منــذ عــام  ،2012وهــي جامعة خاصة
ً
ً
ً
ســريعا
نمــوا
مؤخــرا فــي مونتيــري وشــهدت
تأسســت
ً
ً
إذ لديهــا 29
جامعيــا فــي جميــع أنحــاء المكســيك،
حرمــا
بــأن تكــون «جامعــة إيجابيــة» تهــدف إلــى تقديــم «مجتمــع
ً
تعليمــي ُيبــرز أفضــل مــا فــي ّ
متيحــا لهــم
كل شــخص،
االزدهــار واكتشــاف غايتهــم فــي الحيــاة وإفــادة المجتمــع».
كل طالــب ( 5,000طالــب سـ ً
يلتحــق ّ
ـنويا) بمقــرر فــي جــودة
الحيــاة والســعادة للقادميــن الجــدد ،باإلضافــة إلــى مقــرر
فــي العــام النهائــي حــول المؤسســات اإليجابيــة .على الرغم
مــن االســتثمار الكبيــر فــي إداريــي الجامعــة فــي ســياق هــذه
المهمــة ،إذ يحمــل أكثــر مــن  ٪85منهــم لشــهادات فــي
علــم النفــس اإليجابــي ،إال أن أقــل مــن  ٪20مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس حاصلــون علــى شــهادات مماثلــة .ومــع
ذلــك ،فــإن هنــاك تركيــز خــاص علــى التدريــب فــي مجــاالت
التعليــم اإليجابــي والقيــادة اإليجابيــة .وتشــمل دروس
«الكيفيــة» ( )How toفــي حالــة «تيكميلينيــو» الحصول على
تأييــد مجلــس اإلدارة ،واعتمــاد أفضــل التجــارب الدوليــة،
واســتخدام التدريــب الداخلــي لرفــع القــدرات ،وتمكيــن
هيئــة التدريــس والطــاب مــن عيــش حيــاة إيجابيــة ،وإيجــاد
طــرق مالئمــة لتقييــم التقــدم.

تَ ســتمد دراســة الحالــة الرابعــة دروس «الكيفيــة» ()How to
مــن تقييــم التعليــم مــن أجــل الســعادة القوميــة اإلجماليــة
فــي بوتــان .تتمتــع هــذه الحالــة بأهميــة خاصــة نظـ ً
ـرا لكــون
بوتــان الدولــة التــي تــم فيهــا الربــط بيــن األداء األكاديمــي
وجــودة الحيــاة المعــززة مــن خــال المقارنــات التجريبيــة بيــن
مجموعــات العــاج والتحكــم .علــى الرغــم مــن أن جــودة

الحيــاة المعــززة ومــدى المالءمــة للحيــاة قــد تكــون الهــدف
األساســي للتعليــم اإليجابــي ،إال أن التوصــل إلــى معدالت
متزايــدة مــن األداء األكاديمــي يضاعــف من جاذبيــة التعليم
اإليجابــي بالنســبة لمديــري المــدارس والمعلمين والطالب
وأوليــاء األمــورُ .يعتبــر تطويــر واختبــار برنامــج تعليــم إيجابــي
علــى نطــاق واســع مهمــة شــاقة ّأدت فــي المقابــل إلــى
بــروز قائمــة «إرشــادية» مرجعيــة طويلــة وهامــة:
 .1التجربــة الغامــرة الثقافيــة (المطلوبــة لضمــان المناهــج
الدراســية المناســبة).
 .2مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين المتعددين.
 .3تقييم االحتياجات واألهداف.
الكمــي
 .4تصميــم الدراســة وقيــاس خــط األســاس
ّ
(لضمــان صحــة التقييمــات الالحقــة).
والتكيــف (لضمــان التدريــب علــى
 .5تطويــر المناهــج
ّ
المهــارات الحياتيــة ذات الصلــة).
ّ
المعلمين.
 .6تدريب

 .7تنفيــذ المنهــاج (دمــج جــودة الحيــاة فــي المقــررات
الدراســية).
 .8قيــاس النتائــج وتقييــم األثــر (إلظهــار الزيــادات
الكبيــرة فــي ّ
كل مــن األداء األكاديمــي وجــودة الحيــاة،
العــدد = .)6 , 500

 .9التقييــم المســتمر للتنفيــذ علــى مختلــف المســتويات
ً
ً
حجمــا ولكــن مهمــة فــي الوقــت
آثــارا أصغــر
ُ(يظهــر
ذاتــه فــي التطبيقــات واســعة النطــاق فــي المكســيك
[العــدد= ]69,000والبيــرو [العــدد=.)]700,000

ويختتــم الفصــل اعتمـ ً
ـادا علــى األدلــة التجريبيــة مــن بوتــان،
والتــي تشــير إلــى أن بنــاء مهــارات جــودة الحيــاة والمهــارات
األكاديميــة معـ ًـا يعــد أمـ ً
ـرا ممكنـ ًـا ومرغوبـ ًـا علــى حــد ســواء.
ومــن هنــا تأتــي أهميــة دروس «الكيفيــة» ( )How toوأهمية
التقريــر الملحــق حــول التقــدم الحالــي فــي التعليــم اإليجابي
بجميــع أنحــاء العالــم.

العمل
يشــتمل الفصــل المخصــص للعمــل هــذا العــام الــذي
يحمــل عنــوان «جــودة حيــاة الموظفيــن واإلنتاجيــة وأداء
الشــركات :الدليــل ودراســات حالــة» ،علــى تحليــل تجميعــي
( )meta-analysisالســتبيانات مــكان العمــل ،والتــي
تنطــوي فــي مجموعهــا علــى مــا يقــارب مليونــي موظــف
مــن أكثــر مــن  200وحــدة أعمــال مــن  73دولــة .ويبحــث
الفصــل فــي أثــر الرضــا عــن العمــل وإشــراك الموظــف
علــى عــدد مــن مقاييــس أداء الشــركة :والء المتعامليــن،

وإنتاجيــة الموظــف ،والربــح والــدوران الوظيفــي .توضــح
مجموعــة مــن دراســات حالــة معينــة (مــن القطــاع الخــاص
بشــكل رئيســي مــع حالــة واحــدة لهيئــة الخدمــات الصحيــة
الوطنيــة فــي المملكــة المتحــدة) تنــوع األدوات المحــددة
المســتخدمة لتحســين رضــا الموظفيــن ومشــاركتهم،
وبالتالــي التأثيــر علــى مقاييــس أداء وحــدة األعمــال .إن
نتائــج الرضــا الوظيفــي ومشــاركة الموظفيــن وأداء الشــركة
وعبــر مجموعــة متنوعــة واســعة مــن الدراســات فــي مــكان
العمــل ،توفــر مجموعــة كبيــرة مــن األدلــة.

هنــاك القليــل مــن األدلــة المقدمــة حــول مــدى رضــا
الموظفيــن والمديريــن والمتعامليــن والمســاهمين عــن
الحيــاة ،مــا يوضــح عــدم اســتخدام منظــور الســعادة بشــكل
شــامل بمــا فيــه الكفايــة فــي مــكان العمــل .ومــن الســمات
المشــتركة البــارزة لهــذا العــدد الكبيــر مــن دراســات مــكان
العمــل ،هــي تقييمهــا بشــكل أساســي مــن حيــث قدرتهــا
علــى تقديــم أداء أفضــل باســتخدام المقاييــس التقليديــة
لنجــاح الشــركة .وتُ عتبــر النتائــج الماليــة الصافيــة بمثابــة
الهــدف النهائــي ،مــع تقييــم اســتبقاء الموظفيــن ورضــا
ـاء علــى أثرهــا النهائــي علــى
المتعامليــن بشــكل أساســي بنـ ً
العوائــد الماليــة .تقتــرح هــذه المقاربــة بدورهــا وجــود دور
ـدال مــن دورهــا المبدئــي ،حيــث ال يتــم
عملــي للســعادة بـ ً
قيــاس نتائــج الرضــا عــن الحيــاة بشــكل مباشــر ألي مــن
ً
ضمنيــا بحســب
األطــراف المعنيــة ،بــل يتــم تقديرهــا
مســاهمتها فــي النتائــج الماليــة الصافيــة .ولــو كان هنــاك
اســتنتاج لـ»الكيفيــة» ( )How toلتعزيــز الســعادة فــي
تبنــي سياســات
أن ّ
مــكان العمــل ،فلعلــه سيتجســد فــي ّ
أوال وقبــل كل شــيء التأكــد مــن أن
جــودة الحيــاة يتطلــب ً
تــؤدي مثــل هــذه التدخــات إلــى تحســين أداء الشــركة،
بحيــث يمكــن لــإدارة ضمــان عــدم تأثيــر اإلجــراءات سـ ً
ـلبا
علــى النتائــج النهائيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،مــن المرجــح أن
يــؤدي االعتمــاد الرئيســي علــى مقاييــس النتائــج التقليديــة
إلــى تشــتيت عمليــة اختيــار التدخــات ،وبالتالــي تفويــت
القيمــة لتعزيــز ســعادة مــكان العمــل والعامليــن
الفــرص ّ
فيــه .إن الحقيقــة األساســية تتمثــل فــي وجــوب الترويــج
بنــاء علــى
الســتراتيجية جــودة الحيــاة فــي بــادئ األمــر
ً
تحقيقهــا للنتائــج التقليديــة ،ومــن ثــم يجــري الحقـ ًـا عندمــا
تصبــح مقبولــة علــى نطــاق واســع ،إعــادة تصميمهــا
لتحقيــق قــدر أكبــر مــن الســعادة.

وألغــراض تتعلــق بــدروس «الكيفيــة» ( )How toالخاصــة
بــه ،يســتخدم الفصــل مجموعــة واســعة مــن األدلــة لدعــم
توصيتــه القائلــة بوجوب اســتثمار المؤسســات بشــكل أكبر
فــي جــودة حيــاة الموظفين مــن خالل اســتهداف العالقات
االجتماعيــة داخــل العمــل ،بهــدف جعــل الوظائــف أكثــر
إثــارة لالهتمــام ،ولتمكيــن الموظفيــن مــن تحقيــق تــوزان
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أفضــل بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية .ويقتــرن هــذا األمــر
بنصائــح لتوثيــق آثــار مثــل هــذه التدخــات بهــدف زيــادة
مخــزون الممارســات الجيــدة لتقــوم المؤسســات وغيرهــا
باتباعهــا.

السعادة الشخصية
يركــز فصــل الســعادة الشــخصية لهــذا العــام والــذي يحمــل
عنــوان «تدخــات جــودة الحيــاة لتحســين المجتمعــات» علــى
التدخــات التــي تهدف إلى تحســين جــودة حياة األفراد .يبدأ
الفصــل مــن خــال وضــع قائمــة بمجموعــة مــن التدخــات
المختلفــة المصنفــة فــي أربعــة أنــواع )1 :التفكيــر الســعيد،
 )2التفاعــات االجتماعيــة )3 ،النظــام الغذائــي والتماريــن،
 )4وضــع القوائــم والعالمــات (مثــل التفكيــر بالنعــم التــي
تمتلكهــا) .وبالطبــع فإنــه يمكــن جمعهــا ضمــن حــزم،
كمــا يتضــح مــن دراســة الحالــة الرئيســية األولــى ،برنامــج
«إنهينــس» الممتــد علــى ثالثــة أشــهر والمصمــم ليتــم
ً
شــخصيا أو عبــر اإلنترنــت .ترتبــط النمــاذج
تقديمــه ّإمــا
العشــر لبرنامــج «إنهينــس» بــكل مــن «الــذات الجوهريــة»
( ،)Core Selfو»الــذات التجريبيــة» (،)Experiential Self
و»الــذات االجتماعيــة» ( .)Social Selfوتشــمل التمرينــات
التوضيحيــة حــول الــذات االجتماعيــة إعطــاء المجامــات،
والشــعور باالمتنــان والتعبيــر عنــه ،ومالحظــة األخبــار
الجيــدة ومشــاركتها ،واالســتماع اإليجابــي ،وجعــل اآلخريــن
موضــع االهتمــام .تُ ظهــر التقييمــات التجريبيــة تحســينات
مســتدامة فــي العديــد مــن مقاييــس الســعادة المختلفــة،
باإلضافــة إلــى التحســينات فــي الصحــة البدنيــة علــى
امتــداد فتــرة متابعــة اســتمرت لثالثــة أشــهر.

يقــدم الجــزء الثانــي مــن الفصــل دليــل «إرشــادي» حــول
بنــاء علــى تجربــة
التدخــات الفعالــة .تُ عتبــر التدخــات،
ً
المؤلفيــن ،أكثــر فعاليــة عنــد احتوائهــا لعناصــر متعــددة بمــا
فــي ذلــك التعليــم وتطــور المهــارات والتفكيــر .وتشــمل
االعتبــارات الرئيســية فــي عمليــة التصميــم مشــاركة
أطــراف المصلحــة المعنييــن ومدخالتهــم ،والمالءمــة
الثقافيــة ،واللغــة ،واالســتراتيجية الواضحــة للقيــاس
والتقييــم ،والفئــات المســتهدفة الواضحــة ،ووســيلة
التنفيــذ ،والتنقيــح والتحســين فــي ضــوء النتائــج.

تختلــف دراســة الحالــة الثانيــة عــن الدراســة األولــى بشــكل
كبيــر ،إذ توضــح كيــف ُيمكــن لألفــراد العمــل ســوية إلعــادة
تصميــم مجتمعاتهــم الخاصــة لجعلهــا أمكنــة أكثــر ســعادة.
وصمــم مشــروع «المناطــق الزرقــاء» لتمكيــن المجتمعــات
ُ
مــن كافــة األحجــام مــن بنــاء بعــض مــن ميــزات هــذه
األمكنــة حــول العالــم حيــث تعيــش أجــزاء كبيرة من الســكان
منــذ أكثــر مــن  100عــام .وتتضمــن التدخــات ،التــي
يجــري تنظيمهــا وإدارتهــا علــى مســتوى البلــدة والمدينــة،

المشــاركة الفعالــة لمجموعــة مــن المؤسســات المحليــة،
بمــا فــي ذلــك المــدارس ،والمطاعــم ،والمتاجــر ،وأماكــن
العبــادة .ويتجســد الفحــوى األساســي لبرنامــج «المناطــق
الزرقــاء» فــي تغييــر البيئــة المحليــة بطــرق تعــزز أنمــاط
حيــاة أكثــر صحــة .ومــن المتوقــع أن تحســن األســاليب
التعاونيــة النســيج االجتماعــي للســعادة ،وبالتالــي فليــس
ً
ً
وقــدرا أكبــر
مســتغربا أن تشــمل النتائــج صحــة أفضــل
مــن الســعادة .لقــد تضمنــت النتائــج الموثقــة فــي ثالثــة
ً
تزايــدا فــي معــدالت المشــي إلــى
مــدن فــي كاليفورنيــا
المــدارس مــن  %1إلــى  ،%30ونســبة أقــل مــن الســمنة
والتدخيــن ،وتنــاول أغذيــة أفضــل ،وقـ ً
ـدرا أكبــر مــن الرضــا
ً
عــن الحيــاة .وحـ ّـدد فريــق «المناطــق الزرقــاء» عــددا مــن مزايا
«الكيفيــة» ( )How toمــن أجــل اعتمادهــا وتنفيذهــا بنجــاح،
(المشــار إليهــا مــن
والتــي تشــتمل علــى الجاهزيــة للتغييــر ُ
خــال دعــوة مقدمــة إلــى فريــق «المناطــق الزرقــاء»)،
فضــا التزامــات
وتأييــد مجموعــة مــن القــادة المحلييــن
ً
تســتمر لمــدة خمســة أعــوام ،وإعــداد خطــة اســتراتيجية
ولجنــة توجيهيــة لمــدة خمســة أعــوام ،وتأميــن التمويــل
للموظفيــن الضرورييــن األساســيين.
ُيختتــم الفصــل بثالثــة مقترحــات حــول «الكيفيــة» (How
 ،)toوالتــي تنطبــق علــى واضعــي السياســات بشــكل عــام،

وذلــك لتحســين وتيــرة التدخــات وبنيتهــا .وتهــدف هــذه
المقترحــات إلــى نشــر تدخــات جــودة الحيــاة والترويــج
لهــا ،وتصميــم التدخــات لتناســب الجمهــور المســتهدف،
وااللتــزام بمتابعــة وتقييــم ٍّ
كل مــن هــذه السياســات
المســتهدفة.

المدن
يبحــث فصــل هــذا العــام ،والــذي يحمــل عنــوان «أجنــدة
المــدن الســعيدة» ،فــي الجوانــب الســتة لتصميــم المــدن:
تخطيــط المدينــة ،والتفاعــل مــع الطبيعــة ،والتنقــل،
واالســتدامة ،والثقافــة ،وجــودة الخدمــات ،والتــي تُ ســهم
فــي الســعادة مــن خــال تفاعلهــا مــع عوامــل التمكيــن
الثمانيــة :الثقــة ،والســامة واألمــن ،والتكلفــة الميســورة،
والتســامح واإلدمــاج ،والصحــة والتــوزان فــي الحيــاة،
والمغــزى واالنتمــاء ،واالقتصــاد والمهــارات ،والســلوك
االجتماعــي .ثــم يتــم اختيــار سياســات توضيحيــة لعــرض
عوامــل التمكيــن الثمانيــة هــذه مــع التركيــز بشــكل عام على
واحــد مــن الجوانــب الســتة للتصميــم .تعــرض المشــاريع
المنفــذة كأمثلــة مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر والهيــاكل
اإلداريــة ،مــع قــدوم نســبة عاليــة بشــكل ملحــوظ منهــا مــن
مبــادرات المواطنيــن المحلييــن ،وبأكبــر قــدر مــن الفعاليــة
بدعــم مــن الحكومــة المحليــة.
هنــاك مثــاالن علــى وجــه التحديــد جديــران بالذكــر بشــكل

ً
نظــرا إلــى مــدى توضيحهــا لالهتمــام الشــامل
خــاص،
بالعديــد مــن عوامــل التمكيــن .يأتــي المثــال األول مــن
أرهــوس فــي الدنمــارك ،حيــث أبرمــت البلديــة شــراكة مــع
شــركة هندســة معماريــة لتغطيــة ســاحة البلــدة المرصوفــة
ببســاط متمــوج مــن العشــب ومئــات مــن األشــجار،
وبالتالــي إنشــاء غابــة حضريــة زاخــرة باألمكنــة والفــرص
االجتماعيــة .عــزّ زت الغابــة جــودة الحيــاة مــن خالل حــث الناس
علــى اللعــب ،واالســترخاء ،وأســهمت حتــى فــي تحســين
األعــراف االجتماعيــة ،مــع إبــاغ الشــرطة المحليــة عــن عــدم
ً
شــاهدا
وجــود أي حــوادث فــي المــكان الــذي لطالمــا كان
علــى حــدوث الجرائــم .ويتجســد المثــال الثانــي فــي أســبوع
تحــدت المدينــة قاطنيهــا بشــكل
ملبــورن للمعرفــة ،حيــث
ّ
ســنوي ولمــدة عشــرة أعــوام لبنــاء رؤيــة مشــتركة .وبدورهــا،
ســاهمت المشــاركة الواســعة والشــفافية فــي زيــادة الثقــة
بيــن مديــري المدينــة وسـ ّـكانها ،مــع عمــل المستشــارين علــى
ـاء علــى تفضيــات الســكان التــي
تحديــد األولويــات البلديــة بنـ ً
جــرى جمعهــا خــال أســابيع المعرفــة.

ويســتخلص الفصــل درســين رئيســيين حــول «الكيفيــة»
( ،)How toيتمثــل أولهمــا فــي أهميــة تمكيــن النــاس مــن

تحمــل المســؤولية ،باســتخدام مزيــج مــن المنهجيــات
ً
وثانيــا
التنازليــة والتصاعديــة لبنــاء مجتمعــات ناجحــة.
وباالســتفادة مــن خالصــة الفصــل ،فقــد «أوضــح العديــد
مــن األمثلــة أهميــة الســلوك االجتماعــي كأحــد عناصــر
التمكيــن الرئيســية .وإن هــذا الموضــوع لوحــظ فــي
العديــد مــن األمثلــة ،كالمعالــم التصميميــة لسيســايد
ً
فــي فلوريــدا ،ومبــادرة «
مرحبــا يــا جــاري!» فــي فانكوفــر،
واالستشــارات العائليــة فــي الدنمــارك ،وإعــادة تصميــم
المتنــزه فــي مانشســتر فــي المملكــة المتحــدة ،الــذي
ســاعد النــاس علــى التفاعــل مــع بعضهــم البعــض بشــكل
أكبــر ،وحتــى فعاليــة «ســيكولوفيا» فــي بوغوتــا والتــي
تمتّ ــع بعنصــر اجتماعــي قــوي لتعزيــز المنافــع الناجمــة
عــن النشــاط البدنــي .يجــب علــى مديــري المــدن أن ّ
يركــزوا
علــى جمــع النــاس معـ ًـا ،وتحفيــز تفاعلهــم .وتعمــل بعــض
هــذه األمثلــة علــى تأكيــد مبــدأ «المدينــة الذكيــة اجتماعيـ ًـا»
مــن خــال اســتخدام البيانــات واألســاليب المبتكــرة لتلبيــة
االحتياجــات االجتماعيــة للمدينــة ،وتحقيــق ســعادة النــاس
فــي نهايــة المطــاف».

مقاييس السعادة
يســتطلع فصــل هــذا العــام والــذي يحمــل عنــوان «اعتمــاد
نهــج جــودة الحيــاة فــي الحكومــة المركزيــة :آليــات السياســة
واألدوات العمليــة» ،المنهجيــات الوطنيــة الشــاملة
للحكومــة فــي مجــال سياســة جــودة الحيــاة علــى جزأيــن.
يــدرس الجــزء األول اآلليــات المســتخدمة مــن قبــل

عــدد مــن الحكومــات الوطنيــة المختلفــة إلدراج بيانــات
وأهــداف جــودة الحيــاة ضمــن عمليــات وضــع السياســات
الوطنيــة الخاصــة بهــا .ويخــوض الجــزء الثانــي مــن الفصــل
فــي األدوات واألســاليب المتوفــرة لمســاعدة محللــي
السياســات العامليــن ضمــن القطــاع الحكومــي علــى
تصميــم ومقارنــة السياســات مــن حيــث أرجحيــة إســهامها
فــي جــودة الحيــاة.
ينظــر الجــزء األول فــي خمــس آليــات اســتخدمت إلدراج
مقاييــس جــودة الحيــاة وتحليالتهــا فــي عمليــة وضــع
السياســات الخاصــة بالحكومــة المركزيــة :عمليــة وضــع
الميزانيــة ،وإصــدار التشــريعات الضروريــة لوضــع أهــداف
جــودة الحيــاة أو جمــع بيانــات جــودة الحيــاة ،واســتراتيجيات
التنميــة الوطنيــة المتمحــورة حــول جــودة الحيــاة ،ووزارات
أو وكاالت جديــدة ،وتعزيــز قــدرات الخدمــة المدنيــة.

بشــكل عــامُ ،يعتبــر تركيــز جــودة الحياة متعــدد األبعاد ودون
وجــود أي مقيــاس مركــزي يضطلــع بــدور شــامل ،وذلــك
فــي كل األمثلــة التــي تــم النظــر فيهــا .وتبــدو هــذه كخطــوة
أولــى طبيعيــة فــي اســتراتيجية تنميــة تنظــر إلــى مــا أبعــد
مــن مجــرد الناتــج المحلــي اإلجمالــي وربمــا تكســب دعمـ ًـا
ـامال مــن خالل منحهــا للــوزارات المتغيرات التي
حكوميـ ًـا شـ ً
تفضلهــا ضمــن مجموعــة المؤشــرات ،مــع تجنــب الحاجــة
إلــى الجــدال حــول هيــكل الترجيــح فــي أي مؤشــر مركــب
لجــودة الحيــاة .يتــرك الفصــل حالــة مــن عــدم اليقيــن حيــال
الكميــة الحاليــة مــن زخــم السياســة المتوفــرة لجــودة الحيــاة
الشــخصية لتأميــن مقيــاس شــامل للتقــدم وقاعــدة بحثيــة
لتقييــم المشــاريع والمقترحــات المتنافســة ،والتــي توســم
ّ
المؤلــف بكونهــا مزايـ ًـا أساســية لألجنــدة
كالهــا فــي هــذا
الوطنيــة للســعادة .وقــد يكــون هــذا الــدور المتواضــع فــي
غالبيــة اســتراتيجيات جــودة الحيــاة الوطنيــة الحاليــة مالئمـ ًـا
بالتزامــن مــع تراكــم قاعــدة األدلــة لتســهيل هــذه األدوار
المتوســعة لجــودة الحيــاة الشــخصية .ولكــن فــي الوقــت
نفســه ،فــإن هنــاك حاجــة لضمــان الجمــع والفهــم األوســع
لبيانــات الســعادة المدعومــة ببيانــات قابلــة للمقارنــة حــول
مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات ذات األهميــة المحتملــة
التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي تفســير مصــادر الســعادة.
يوضــح هــذا الفصــل هــذه الحاجــة بشــكل مقنــع ،بحجــة
أن «وضــع جــودة الحيــاة فــي صلــب تحليــل السياســات
ّ
يتطلــب وجــود ظــروف داعمــة وتطويــر بنيــة تحتيــة جديــدة:
قاعــدة أدلــة متطــورة ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة؛
وموظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن لديهــم التدريــب
واألدوات والقــدرات الالزمــة إلجــراء التحليــات وتفســير
النتائــج؛ واألهــم مــن ذلــك كلــه علــى األغلــب هــو القــادة
(السياســيين واإلدارييــن) الذيــن يطالبــون باســتخدام أوســع
ألدلــة جــودة الحيــاة لكــي يتمكنــوا مــن اتخــاذ قراراتهــم.
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وســيقدم هــؤالء القــادة هــذه المطالــب فقــط عندمــا
يشــعرون بــأن جــودة المشــورة واتخــاذ القــرارات وفــي نهايــة
المطــاف حيــاة األفــراد ،قــد تحســنت نتيجــة اعتمــاد منظــور
جــودة الحيــاة ،مــا يعنــي التقييــم الصــادق لألســاليب التــي
يتــم تطويرهــا ،واالســتمرار فــي تبــادل المعرفــة والــدروس
بيــن المختصيــن فــي هــذا المجــال».

وتتجســد أهــم النصائــح فــي هــذا الفصل ،باألمثلــة المحددة
المقدمــة حــول كيفيــة تطويــر القــدرات داخــل قطــاع الخدمــة
المدنيــة الســتخدام بيانــات أبحــاث جــودة الحيــاة المســتندة
إلــى الســعادة لمقارنــة السياســات .وتأتــي األمثلــة الرئيســية
مــن المملكــة المتحــدة واإلمــارات العربيــة المتحــدة .ففــي
المملكــة المتحــدة ،تــم توســيع اإلجــراءات المتبعــة لتقييــم
المشــاريع بشــكل مناســب ،وتوفير دورات تدريبية لموظفي
الخدمــة المدنيــة حــول كيفيــة مقارنــة المشــاريع مــن حيــث
تأثيرهــا علــى جــودة الحيــاة الشــخصية .أمــا «دليــل مواءمــة
السياســات الحكوميــة لتحقيــق ســعادة المجتمــع» فيحــدد
رؤيــة لوضــع الســعادة فــي مركــز السياســة العامــة وضمــان
مواءمــة السياســات عبــر اإلدارات مــن خــال قيــاس ومقارنــة
نتائــج السياســة باســتخدام مجموعــة مختلفــة مــن مقاييــس
الســعادة.

ومــن خــال التعمــق أكثــر فأكثــر فــي أعمــال محللــي
السياســاتُ ،يشــير الفصــل إلــى عــدة ُســبل يمكــن لبيانــات
جــودة الحيــاة مــن خاللهــا أن تقــدم المســاعدة :مــن خــال
تطويــر إطــار منطقــي إلجــراءات السياســات ،وكشــف طبيعة
المفاضلــة بيــن السياســات ،وتغييــر البيانــات واألســاليب
المســتخدمة فــي تقييــم األثــر التنظيمــي ،واألكثــر األهميــة
مــن ذلــك اســتخدام أبحــاث جــودة الحيــاة إلثــراء تحليــل أوســع
بنــاء علــى
للفوائــد والتكاليــف وذلــك الختيــار السياســات
ً
آثارهــا المرجحــة علــى جــودة حيــاة النــاس.

وتشــمل أمثلــة «الكيفيــة» ( )How toالمفيــدة الــواردة فــي
هــذا الجــزء مــن الفصــل تقديــم بيانــات أفضــل وتوفيــر
المزيــد مــن التدريــب للمحلليــن ،واســتخدام مجموعــة
مــن أســاليب التقييــم للوصــول إلــى فهــم وتحديــد أفضــل
للتعقيــدات الكامنــة ،وزيــادة الوعــي ،والمســاعدة علــى
صياغــة الحــوار العــام .وســيتطلب إحــراز التقــدم الصبــر،
ســيتيح الصبــر بنــاء قاعــدة البيانــات بالغــة األهميــة
كمــا
ُ
وفهمهمــا بشــكل أفضــل.

ما هي األسرار الكامنة وراء فتح أبواب السعادة؟
نعــود هنــا للنظــر فــي مزايــا سياســات الســعادة الناجحــة مــن
خــال اســتخدام المراحــل الثمانيــة التــي وردت فــي المقدمة:

وضــع اســتراتيجية الســعادة لبلــد ،أو منطقــة ،أو مدينــة ،أو
وزارة ،أو منظمــة

تتمثــل إحــدى الســمات المتكــررة لدراســات الحالــة فــي
الحاجــة إلــى الحصــول علــى تأييــد جميــع مجموعــات
أصحــاب المصلحــة المعنييــن الرئيســيين .تمــر الحاجــة
لهــذه المشــاركة عبــر جميــع المجموعــات الرئيســية ذات
فضــا عــن مرورهــا بشــكل تنازلــي داخــل ّ
كل
المصلحــة،
ً
العليا أن توفر
مجموعة .من شــأن المشــاركة من الشــريحة ُ
ترخيصـ ًـا لالبتــكار لـ ّ
ـكل أولئــك الموجوديــن فــي المســتويات
األدنــى ،وتزيــد مشــاركة مقدمــي الخدمــات فــي الخــط
األمامــي مــن فــرص إيجــاد اســتراتيجية قابلــة للتطبيــق
ً
ً
وتمــت
أمــرا
بشــكل كبيــر ،كمــا تُ عتبــر
أساســيا لتنفيذهــاّ .
اإلشــارة إلــى ضــرورة المشــاركة عبــر جميــع فصــول هــذا
التقريــر ،ولكــن يوجــد قــدر ضئيــل مــن األدلــة حــول كيفيــة
خلــق هــذه المشــاركة فــي صفــوف واضعــي السياســات
المعتاديــن منــذ فتــرة طويلــة علــى القيــام باألمــور بالطــرق
المتبعــة والمريحــة.

ّ
يشــكل الهــدف المقبــول ثانــي المتطلبــات الرئيســية
لالســتراتيجية الناجحــة ،وذلــك باالقتــران مــع البيانــات
ـا عــن التحليــل الكافــي لدعــم
الالزمــة لقيــاس التقــدم ،فضـ ً
قــرارات السياســات .تتمتــع بيانــات الســعادة ،وخاصــة
تقييمــات الحيــاة ،فــي حــال تـ ّـم جمعهــا مــن قاعــدة واســعة
بمــا فيــه الكفايــة ،بقــدرة فريــدة علــى تعزيــز أي اســتراتيجية
ســعادة أليــة حكومــة أو مؤسســة ،ألنّ هــا:
ً
ً
قويــا للرفــاه والمســاواة فــي
شــامال
مقياســا
 .1توفــر
ً
توزيعــه.

ّ
تمكــن تحديــد
 .2توفــر بيانــات علــى المســتوى الفــردي
مصــادر جــودة الحيــاة على كافة المســتويات ،واســتخدام
النتائــج إلثــراء تحليــل الفوائــد والتكاليــف.
ُ .3يمكن إتاحتها لجميع المجموعات السكانية الفرعية.
ُ .4يمكن إتاحتها لكافة المناطق الجغرافية.

تؤكــد العديــد مــن الفصــول الرئيســية علــى مزايــا االبتــكار
فــي مجــال السياســات مــن حيــث نتائجهــا علــى مقاييــس
نجــاح السياســات التقليديــة ،وتحديـ ً
ـدا الدرجــات األكاديميــة
فــي التعليــم ،والنتائــج الصحيــة الالحقــة للرعايــة الصحيــة،
أو التدخــات الشــخصية ،واألربــاح الناجمــة عــن التدخــات
فــي مــكان العمــل .وعــاوة علــى ذلــك ،يشــير فصــل
أن معظــم الــدول المشــمولة فــي دراســة
المقاييــس إلــى ّ
الحالــة مــا تــزال تســتخدم اســتراتيجيات جــودة الحيــاة التــي
ً
دورا مركزيـ ًـا لجــودة الحيــاة الشــخصية ،بــل يقــوم
ال تقــدم
بعضهــا باســتبعاده بالكامــل .وإذا كان الــدور المركــزي
ً
ضروريــا لنجــاح سياســة الســعادة علــى المــدى
للســعادة
الطويــل ،فعندئــذ يلــزم أن يكــون هنــاك قبــول أوســع
لعمليــات تقييــم الحيــاة كمؤشــر مناســب لجــودة الحيــاة
الوطنيــة .يتمثــل الهــدف مــن التقاريــر العالميــة لسياســات

الســعادة فــي مشــاركة االستشــارات فــي مجــال سياســة
الســعادة بيــن أولئــك المقتنعيــن بالفعــل بأهميــة بيانــات
وأبحــاث الســعادة .وال بــد مــن توســيع هــذه الفئــة مــن
األشــخاص مــن أجــل ضمــان اختيــار المزيــد مــن السياســات
علــى أســاس قوتهــا المتوقعــة لتحســين حيــاة النــاس
حســب تقييمهــم الخــاص لجــودة حياتهــم.

إيجاد الوصفة السحرية لتحويل األقوال إلى أفعال
ســيكون االنتقــال مــن األقــوال إلــى األفعــال أســهل
بكثيــر لــو كانــت االســتراتيجية مبنيــة علــى المعياريــن
المشــار إليهمــا أعــاه -المشــاركة التنازليــة ،والدعــم مــن
بيانــات وتحليــات الســعادة .قــد يتمثــل أفضــل حافــز
للتحــرك فــي توفــر أمثلــة جيــدة لالستنســاخ منهــا ،إلــى
جانــب التشــجيع علــى االبتــكار والتجريــب علــى المســتوى
التشــغيلي .ينطــوي الخــروج عــن الممارســة المعتــادة علــى
قــدر كبيــر مــن اإليمــان وجرعــة مــن الجــرأة ،واللــذان يرجــح
اســتعانتهما بقبــول المســتويات العليــا ألي مــن المخاطــر
ً
أيضــا فــي
ذات الصلــة .وقــد ُيســهم التطبيــق التدريجــي
تســهيل االنطالقــة ،حيــث يتــم تصميــم الخطــوات األولــى
صراحــة الختبــار المفاهيــم وتوفيــر أي إعــادة توجيــه مطلوبة
ويمكــن لصغــر الحجــم والبعــد عــن دائــرة
للمراحــل التاليــةُ .
التركيــز أن يكونــا عامليــن مســاعدين أيضــاً.
فعــال؟ فــي
مــا هــي المقومــات الرئيســية لفريــق عمــل ّ
العديــد مــن دراســات الحالــة ،تمثلــت المزايــا الرئيســية فــي
األصــول البشــرية :وجــود قائــد ملتــزم أو شــخصية مركزيــة،
والحمــاس المشــترك للعمــل بيــن جميــع أولئــك القادريــن
علــى المســاعدة ،والمســتويات المرتفعة مــن الثقة والغاية
المشــتركة( .مثــال« :هــذا مهــم بالنســبة لنــا ،وســيعود
ويمكننــا النجــاح فــي هــذا ســوية»).
بالفائــدة علــى اآلخريــنُ ،
ً
واســتنادا إلــى مجموعــة واســعة مــن بيانــات الســعادة
ـأن إطــاق
(والمشــاورات العامــة ذات الصلــة) ،فقــد قيــل بـ ّ
أجنــدة جــودة الحيــاة فــي المملكــة المتحــدة عــام  2010كان
يتطلــب وجــود قناعــات مشــتركة وثقــة متبادلــة بيــن أولئــك
الذيــن هــم فــي المســتويات العليــا مــن الحكومــة ،والخدمة
المدنيــة ،ومكتــب االحصــاءات الوطنيــة . 12هــذا ويتجســد
أحــد العناصــر الرئيســية الســتراتيجية جــودة الحيــاة فــي
المملكــة المتحــدة ،فــي وضــع جــودة الحيــاة الشــخصية في
صميــم عمليــة وضــع السياســات ،بمــا فــي ذلــك مراجعــة
«الكتــاب األخضــر» الخــاص بالخزانــة والــذي يحــدد إجــراءات
تطويــر وتقييــم مقترحــات السياســات .وعلــى الرغــم مــن
الدعــم القــوي الــذي قدمتــه القيــادة للمقترحــات ،بــرزت
مقاومــة مــن داخــل وزارة الخزانــة إلعطــاء مكانــة مركزيــة
لجــودة الحيــاة الشــخصية .ولــوال وجــود القيــادة القويــة
والموحــدة لمــا كان باإلمــكان القيــام بالتغييــرات المطلوبــة

لإلطــار اإلحصائــي ،وإرســاء جــودة الحيــاة باعتبارهــا الهــدف
الرئيســي للسياســات ،واســتخدام بحــوث جــودة الحيــاة
الشــخصية لتوفيــر عوامــل التحويــل الهامــة للغايــة التــي
تربــط بيــن الثقــة والدخــل والصحــة. 13

تمكين التعاون بين الحافظات
تكثــر األدلــة التــي تُ ظهــر أن األشــخاص الذيــن يعملــون
تســاهال يتســمون بقــدر أكبــر
فــي هيــاكل تنظيميــة أكثــر
ً
ً
وأن الهيــاكل التعليميــة األكثــر تعاونــا عبــر
مــن الســعادةّ ، 14
مختلــف المــدارس والبلــدان ترتبــط بمســتويات أعلــى مــن
رأس المــال االجتماعــي . 15هــذا ُ
وأطلقــت تســمية «ربــط رأس
المــال االجتماعــي»  16علــى مــدى الثقــة والروابــط االجتماعيــة
القائمــة بيــن أولئــك الموجوديــن فــي مختلــف المســتويات
فــي المؤسســة ،وإن هــذه هــي أنــواع البيئــات التــي مــن
المرجــح أن توفــر روابــط الثقــة التنازليــة الالزمــة لدعــم
تدخــات الســعادة الناجحــة .ومــن ثــم قــد ال ُينظــر إلــى أي
مــن السياســات أو اإلجــراءات التــي تُ ســهم فــي زيــادة الثقــة
بيــن الزمــاء فــي مختلــف مســتويات المؤسســة علــى أنّ هــا
مصــدر للســعادة فــي حــد ذاتهــا فحســب ،بــل بأنّ هــا قــادرة
علــى األرجــح علــى زيــادة فــرص نجــاح تدخــات جــودة الحيــاة
األخــرى.
لطالمــا أظهــرت أبحــاث جــودة الحيــاة أن الســياق االجتماعــي
داخــل أماكــن العمــل والمجتمعــات والــوزارات والســجون
والمــدارس والمستشــفيات يتمتــع بأهمية قصوى بالنســبة
لحيــاة جميــع المعنييــن ،ســواء كمقيميــن أو مرضــى أو نــزالء
أو طــاب أو مدرســين أو أوليــاء أمــور أو موظفيــن أو مديرين
أو أطبــاء أو أي مــن األدوار الحياتيــة األخــرى.

ولــم يتــم بعــد االعتــراف بهــذه النتيجــة داخــل الــوزارات
والمؤسســات .علــى ســبيل المثــال ،ال تــدرج الثقــة فــي
مــكان العمــل علــى أجنــدات السياســات فــي الشــركات
إل إلــى الحــد الــذي ُينظــر فيهــا علــى
أو وزارات االقتصــاد ّ
أنّ ــه يؤثــر علــى إنتاجيــة المؤسســة .ومــن الناحيــة األخــرى،
فــإن انعكاســات الســعادة بالنســبة لألفــراد المشــاركين
ّ
هــي أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي تكشــف عنهــا مقاييــس
اإلنتاجيــة تلــك .وعلــى نحــو مماثــلُ ،يقــاس نجــاح الحيــاة
فــي الســجن مــن خــال عــدم التعــرض إلــى العنــف أكثــر
مــن قياســها مــن خــال الســعادة الحاليــة أو المســتقبلية
للســجناء والموظفيــن والمجتمعــات التــي يأتــي منهــا
الســجناء ويعــودون إليهــا.
لقــد تمثلــت إحــدى المزايــا غيــر المتوقعــة فــي البدايــة
لزيــادة توافــر بيانــات الســعادة ،فــي إمكانيــة تقييــم الســياق
االجتماعــي بطــرق ّبينــت دوره األساســي كداعــم لجــودة
الحيــاة ،األمــر الــذي كشــف بــدوره عــن مجموعــة جديــدة
كاملــة مــن االحتمــاالت لطــرق لــم ُينظــر فيهــا ســابقا لجعل
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الحيــاة أفضــل .ولكــن وفــي الوقــت الراهــن ،تظــل هــذه
األمــور فــي الغالــب مجــرد احتمــاالت ،مــع تنفيــذ القليــل
منهــا فحســب ،أو حتــى مجــرد ظهورهــا ضمــن األمثلــة
الــواردة فــي هــذا التقريــر .وبالتالــي ،هنــاك نقــص فــي
أمثلــة «الكيفيــة» ( )How toالخاصــة بتغييــرات السياســات
التــي يمكنهــا أن تحســن الســياق االجتماعــي داخــل
الــوزارات والفئــات التــي تخدمهــا .وكمــا هــو متوقــع ،فــإن
هنــاك مجموعــة أوســع مــن األمثلــة فــي فصلــي المــدن
ً
نظــرا ألن كالهمــا يتعامــل مــع
والســعادة الشــخصية،
مجموعــات ســكانية متنوعــة تعتمــد جــودة حياتهــا بوضــوح
علــى نوعيــة الســياقات االجتماعيــة التــي تعيــش فيهــا.

تمكين التعاون فيما بين الوزارات ،والمنظمات غير
الحكومية وغيرها
يعكــس هيــكل الحكومــة ،وحتــى هيــكل هــذا التقريــر ،درجــة
عاليــة مــن التخصــص ،مــع اســتخدام ّ
كل قســم ألدواتــه
الخاصــة لتحقيــق أهدافــه وغاياتــه المحــددة .وحتــى عندمــا
تظهر إمكانية إلدراج هدف أوســع ،كما هي الحال بالنســبة
لتوصيــة الفصــل الخاصــة بالصحــة حــول تحليــل الكفــاءة
مــن حيــث التكلفــة القائــم علــى الســعادة ،أو باســتخدام أداة
«شــيب» ( )SHAPEالــواردة فــي فصــل المــدن ،فمــا تــزال
هنــاك حوافــز طبيعيــة للســعي وراء هــذه األهــداف األوســع
باســتعمال األدوات والمــوارد القائمــة لــدى القســم .تركــز
الفصــول الرئيســية لهــذا التقريــر علــى المبــادرات التــي
ً
وغالبــا مــا
تشــمل المؤسســات أو الــوزارات المنفــردة.
ً
نظــرا لمســاهماتها
يتــم تبنــي هــذه التغييــرات وتبريرهــا
المتوقعــة فــي مجــاالت الصحــة ،والدرجــات ،واألربــاح ،أو
التخفيــف مــن االزدحــام والتلــوث .وتفتقــر عمليــة وضــع
السياســات ،وهــذا التقريــر أيضـ ًـا ،بشــكل كبيــر إلــى أمثلــة
حــول أنشــطة وأفــكار لالنضمــام إلــى الهيكليــة وكيفيــة
اســتحداث وتقييــم مثــل هــذه االبتــكارات.

ً
نظــرا ألهميــة الســياق االجتماعــي بالنســبة للســعادة،
فمــن الطبيعــي البحــث فــي هــذا المجــال إليجاد السياســات
الفعليــة وغيــر المســتغلة لتشــمل الــوزارات والتخصصــات.
وعلــى نحــو غيــر مفاجــئ ،فــإن المشــاريع المماثلــة تميــل
للبــدء مــن خــارج نظــام وضــع السياســات االعتيــادي .إن
هنــاك إمكانيــة واضحــة للغايــة للربــط بيــن عناصــر الهيكليــة
وذلــك مــن خــال الربــط بيــن العناصــر الشــابة والهرمــة
بطــرق تتيــح للفريقيــن مســاعدة بعضهــم البعــض،
إل
والتعلــم مــن بعضهــم ،واالســتمتاع بالعمــل ســويةّ .
أن هــذا ينطــوي علــى إجــراء تغييــرات جذريــة فــي المنشــآت
ّ
المســيجة التــي تــزداد مهنيــة والمســتخدمة للمــدارس
ّ
وريــاض األطفــال ،ورعايــة األطفــال ،والمشــافي ،ودور
اإليــواء ،ودور المســنين.

مــن المرجــح أن يــؤدي وضــع األطفــال الصغــار فــي بيئــة
مخصصــة لرعايــة المســنين إلــى اإلخــال بجميــع المعاييــر
والتوقعــات الســائدة بشــأن مــن يعطــي الرعايــة ومــن
يتلقاهــا ،وألي غــرض .لقــد تمــت تجربــة عــدة أشــكال مــن
الجمــع بيــن كبــار وصغــار الســن ،بمــا فــي ذلــك ســكن
طــاب ممــن يدرســون الموســيقى فــي منشــأة لرعايــة
المســنين 17لمشــاركة موســيقاهم وتجاربهــم مــع كبــار
الســن ،وفتــح أماكــن رعايــة المســنين فــي هلســنكي أمــام
الشــباب 18الراغبيــن باإلقامــة فيهــا ،األمــر الــذي مــن شــأنه
أن يوفــر الســكن والســعادة المطلوبيــن فــي الوقــت ذاتــه.
كمــا يوجــد عــدد مــن خيــارات اإلســكان المجتمعيــة مختلطة
األعمــار ،بمــا فــي ذلــك العديــد منهــا فــي فصــل المــدن.
ويهــدف مشــروع «بريــدج ميــدوز» ()Bridge Meadows
فــي أوريجــون بشــكل خــاص إلــى تعزيــز الشــفاء لــدى
المجموعــات الســكانية الضعيفــة ،وبالتالــي ربــط حافظــات
الخدمــات األســرية ورعايــة المســنين والرعايــة الدائمــة،
بهــدف توفيــر الســعادة للجميــع. 19

تعمــل مجموعــة مختلفــة مــن البرامــج علــى الدمــج بيــن
دور ريــاض األطفــال ورعايــة المســنين .وقــد يكــون مشــروع
«كوتويــن» ( )Kotoenفــي اليابــان الــذي تأســس منــذ حوالــي
 40عامـ ًـا المشــروع الرائــد فــي هــذا المجــال ،إذ كان بحلــول
نهايــة القــرن العشــرين مــن ضمــن األمثلــة الـ 16فــي اليابان
عــن «يــورو شيســيتو» (( )yoro shisetsuمنشــآت الرعايــة
المختلفــة لألطفــال وكبــار الســن) ،وهــي «مؤسســات تُ تيــح
لصغــار وكبــار الســن أن يتفاعلــوا مــع بعضهــم البعــض
ـأن جمــال
ويشــاركوا تجاربهــم ،األمــر الــذي يجعلهــم يــرون بـ ّ
ً
مرتبطــا بحــد أدنــى للعمــر وال بتاريــخ انتهــاء
الحيــاة ليــس
صالحيــة ...فــا ُيمكــن الوصــول إلــى الشــيخوخة دون
اكتســاب الكثيــر مــن الخبــرة الحياتيــة علــى طــول الطريــق،
وإن كانــت المكافــأة التــي يتــم الحصــول عليهــا لقــاء تمريــر
هــذه الخبــرة إلــى األجيــال المســتقبلية هــي أن يكــون الفــرد
ً
محاطــا بابتســاماتهم خــال أهــم ســنواتهم التأسيســية،
فيبــدو األمــر كصفقــة جيــدة لكافــة األطــراف المعنيــة بهــا
مــن صغــار وكبــار الســن علــى حــد ســواء» ، 20وإن جــذور
هــذه الفكــرة كانــت موجــودة فــي منشــأة «ماونــت ســانت
فنســنت» ( )Mount St. Vincentللرعايــة فــي ســياتل عــام
 1991وال تــزال تزدهــر . 21وتوجــد برامــج أخــرى مماثلــة فــي
أمريــكا الشــمالية وأوروبــا ، 22ولكــن ليــس فــي أمريــكا
الموســعة متعــددة األجيــال
الالتينيــة إذ مــا تــزال العائلــة
ّ
ـارا محفـ ً
معيـ ً
ـزا للســعادة. 23

ً
أيضــا خيــارات غيــر ســكنية إلنجــاز عمليــة الجمــع
توجــد
هــذه ،بمــا فــي ذلــك البرامــج التــي تربــط األفــراد ،والتــي
ً
أحيانــا علــى أنهــا تمــأ الفجــوة بيــن األجيــال
ُينظــر إليهــا
ألولئــك الذيــن تكــون عائالتهــم فــي مــكان بعيــد أو

متوفيــن أو مشــغولين جـ ً
ـدا أو ال يرغبــون فــي التمتــع بمثــل
هــذه األنشــطة .يســتفيد برنامــج فــي زمبابــوي مــن حكمــة
المتطوعيــن مــن كبــار الســن للمســاعدة فــي تفــادي الكآبــة
بيــن فئــة الشــباب  ،24وقــد تــم توثيــق فوائــد الســعادة
الناجمــة عــن هــذه اللقــاءات بيــن األجيــال للمشــاركين كبــار
الســن مــن قبــل الباحثيــن فــي علــم الشــيخوخة . 25هــذا
ً
نطاقا
وقــد يعكــس النقــص الواضــح فــي التحليــل األوســع
للفوائــد (وفــي بعــض األحيــان التكاليــف) بالنســبة لكبــار
الســن والشــباب واألســر ومقدمــي الرعايــة ،االنعزاليــة
التخصصيــة التــي يتســم بهــا البحــث وتصميــم وتقديــم
الرعايــة علــى حــد ســواء. 26

يتمثــل أحــد الخيــارات األخــرى فــي نقــل الصفــوف
المدرســية لفصــل أو عــام دراســي كامــل ،إلــى منشــأة
لرعايــة كبــار الســن .ويجــري العمــل فــي مشــروع «آي جيــن»
( ،)iGenوهــو شــراكة بيــن مركــز «شــير بروكــي» المجتمعــي
ومــدارس «ساســكاتون» العامــة ،فــي ساســكاتون
بمقاطعــة ساسكواتشــوان 27منــذ عــدة أعــوام ،مــع ظهــور
مكاســب الســعادة الناتجــة عنــه بشــكل واضــح علــى وجــوه
صغــار وكبــار الســن ومــن خــال وصفهــم لمــا تعلمــوه
واســتمتعوا بــه .لقــد اســتقطب برنامــج «آي جيــن» فــي
ً
عــددا مــن المتقدميــن مــن طــاب الصــف
ساســكاتون
الســادس أكثــر ممــا ُيمكــن للبرنامــج أن يســتوعبه ،وتــم
ً
فاتحــا المجــال أمــام
إجــراء ســحب الختيــار المشــاركين،
قــدر أكبــر مــن الدراســة الرســمية نظـ ً
ـرا لمــا حققــه البرنامــج
وأدى برنامــج مماثــل فــي كولومبيــا البريطانيــة،
للطــابّ .
تحــت اســم مشــروع مــدارس «ميــدوز» ، 28والــذي أدى
خــال الفتــرة مــا بيــن عامــي  ،2008-2000إلــى ظهــور
29
كرســت جهودهــا لمســاعدة مشــاريع «آي
منظمــة الحقــة ّ
 2آي» )i2i(30العابــرة لألجيــال لالزدهــار فــي أمكنــة أخــرى.
مــا هــي دروس «الكيفيــة» ( )How toالمحتملــة إلنشــاء
هــذه االبتــكارات العابــرة للهيكليــات؟ لقــد أشــار رواد
هــذه التجــارب إلــى المخــاوف األوليــة المتعلقــة بفقــدان
الطــاب للســياق االجتماعــي للمدرســة فــي عــام حاســم
بالنســبة لهــم ،وأنــه ســيكون مــن المســتحيل رصــد
ٍ
كاف داخــل البيئــة المشــتركة،
التفاعــات المعقــدة بشــكل
والتــي ســتعاني منهــا نتائــج التعلــم التقليديــة .وال تــزال
شــموال ،لكــن
هنــاك ضــرورة إلجــراء تقييمــات أكثــر
ً
التجربــة أقنعــت المشــاركين بشــكل عــام بوجــود ســحر فــي
ً
أبوابــا مهمــة للتجــارب
عمليــة الجمــع هــذه ،وبأنهــا تفتــح
الحياتيــة لآلخريــن ،والتســاع نطــاق الحالــة البشــرية ،مــا
يجعــل المخــاوف الســابقة تبــدو فــي غيــر محلهــا .وعلــى
الرغــم مــن ذلــك ،فــإن هنــاك حاجــة إلــى «قفــزة مــن الثقــة»
والرغبــة بتقبــل النتائــج ً
أيــا كانــت .ومــرة أخــرى ،يبــدو أن
وصفــة «الكيفيــة» ( )How toتتطلــب وجــود قائــد ملتــزم

واحــد علــى األقــل فــي صلــب العمليــة باإلضافــة إلــى
طاقــم فعــال مــن المتعاونيــن مــن المــدارس ،والمجالــس
المدرســية ،ومرافــق رعايــة المســنين المعنيــة .إن التجــارب
لــن تتــم دون وجــود جميــع هــذه العناصــر ،وعندمــا ُيفقــد
عنصــر رئيســي واحــد ســينتهي البرنامــج.

ولعــل المملكــة المتحــدة هــي مــن يقــدم أفضــل األمثلــة
للتدخــات التــي تســتند إلــى أبحــاث جــودة الحيــاة
الشــخصية ،والتــي يتــم تطبيقهــا عبــر الــوزارات ،ويتــم
اختبارهــا وتقييمهــا علــى نطــاق واســع .لــم يشــتمل إطــاق
أجنــدة الســعادة لعــام  2010فــي المملكــة المتحــدة علــى
جمــع البيانــات علــى نطــاق واســع وإصــاح تحليــل الفوائــد
والتكاليــف للتركيــز علــى تحســين جــودة الحيــاة الشــخصية
فحســب ،بــل ضــم أيضـ ًـا إنشــاء فريــق معنــي بالتبصــرات
الســلوكية ومـ ّ
ـوكل باســتخدام األســاليب التجريبيــة الختبــار
فوائــد الطــرق البديلــة لتقديــم السياســات العامــة .لقــد
أدى هــذا المزيــج مــن البيانــات الجديــدة ،واألســاليب
الحديثــة للتقييــم ،والوعــي المتنامــي بأهميــة الســياق
االجتماعــي إلــى تدخــات عبــر مختلــف الهيكليــات مــن
النــوع الــذي كان مــن المســتبعد تحقيقــه بــدون هــذه
التركيبــة مــن اإلصالحــات ،مدعومــة بتراكــم األدلــة حــول
مــا هــو مطلــوب ،ومــا قــد ينجــح ،لتحســين جــودة الحيــاة.
علــى ســبيل المثــال ،أدى التركيــز علــى جــودة الحيــاة عنــد
31
تقديــم الخدمــات إلــى قيــام فريــق العمــل االجتماعــي
فــي المملكــة المتحــدة بتوســيع العمــل التطوعــي فــي
مستشــفى تعليمــي كبيــر ،بنــاء علــى مســح يطــرح علــى
الموظفيــن الســؤال التالــي« :مــا هــي األشــياء التــي ترغــب
فــي القيــام بهــا للمرضــى ،ولكنــك ال تملــك الوقــت
للقيــام بهــا؟» وبعــد مــرور عــام واحــد ،قــام  2000متطــوع
بإعطــاء المرضــى فرصــة للتحــدث معهــم ،وســاعدوهم
علــى العــودة إلــى منازلهــم ،وارتفعــت معــدالت الرضــا لــدى
المرضــى ،ومــن ثــم ســارت المستشــفيات فــي جميــع
أنحــاء البــاد علــى هــذه الخطــى حتــى بلــغ عــدد المتطوعيــن
 78,000بحلــول أوائــل عــام .32 2015

خلق المساحة الضرورية للتجريب ،واالبتكار،
والتقييم ،والمخاطرة
يكــون قبــول التجريــب أكثــر ســهولة عنــد ارتفــاع مســتويات
المشــاركة ،وتحمــل المخاطــر ،والتطبيــق التدريجــي ،وصغــر
ً
بأنهــا تســاعد
ســابقا ّ
الحجــم ،وهــي العوامــل التــي ُوجــد
ً
أيضــا فــي عمليــة االنتقــال مــن مرحلــة المقترحــات إلــى
مرحلــة العمــل.
تتطلــب التقييمــات المقنعــة أن تتــم مقارنــة نتائــج العــاج
التجريبــي مــع مجموعــة تحكــم مناســبة ،ومــع ذلــك،
تشــمل نصيحــة «الكيفيــة» ( )How toحــول االبتــكار الناجــح
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متحمــس مــن المتعاونيــن كعنصــر أساســي.
بنــاء فريــق
ّ
أن عمليــة التدخــل تجــري وتُ ــدار بواســطة أولئــك الذيــن
وبمــا ّ
يتمتعــون بحمــاس تجــاه المشــروع ،فقــد تكــون المكاســب
التــي يتــم الحصــول عليهــا من التطبيق األعــم أصغر بمقدار
غيــر معــروف .وحتــى فــي وقــت مبكــر بعــض الشــيء مــن
المرحلــة التجريبيــة ،يجــب أن يكــون ممكنـ ًـا إنشــاء مجموعــة
مــن المتطوعيــن الراغبيــن بالمشــاركة فــي برنامــج مــا ،ثــم
اختيــار مجموعــة العــاج عشـ ً
ـوائيا مــن بيــن المتطوعيــن ،أو
علــى األقــل اســتخدام أســلوب التطبيــق التدريجــي .يوفــر
هــذا اإلجــراء مجموعــات تحكــم أكثــر مالءمــة ،ولكنــه مــا
زال غيــر قــادر علــى ضمــان تعميــم النتائــج علــى الســكان
عمومـ ًـا .لذلــك ،يبــدو أن االســتراتيجية التجريبيــة األساســية
تتطلــب اتبــاع نهــج تدريجــي ،مــع إجــراء التجــارب المبدئيــة
واختبــار المفهــوم فــي أكثــر الظــروف مالءمــة ،ونقــل
الميــزات األكثــر نجاحـ ًـا إلــى تطبيقــات أوســع نطاقـ ًـا بصــورة
تدريجيــة .وقــد يســاعد البــدء علــى نطــاق صغيــر أولــي
أيضـ ًـا فــي ضمــان مشــاركة الشــركاء المتشــككين ،لتقليــل
التكاليــف والمخاطــر المصاحبــة ،وتوســيع النطــاق أمــام
تصحيحــات منتصــف الطريــق.

تيسير االتساق بين خيارات السياسات
إن أهـ ّـم مــا نحتــاج إليــه لتحقيــق التناســق هــو معيــار لتقييــم
ّ
جــودة الحيــاة يشــمل جميــع العوامــل ذات الصلــة ،ويكــون
قـ ً
ـادرا علــى إنشــاء قيــم مكافئــة للسياســات فــي مختلــف
المجــاالت ،ومــع نتائــج مجموعــة كاملــة مــن المخرجــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة .دعــت العديــد مــن الفصــول،
ً
وخصوصــا فصــول الصحــة والمــدن 33والمقاييــس ،إلــى
عمليــات تقييــم المشــاريع التــي تســتخدم أبحــاث جــودة
الحيــاة الشــخصية لتحديــد القيــم النســبية لمجموعــة
متنوعــة مــن النتائــج الرئيســية .ولعــل هــذا هــو أهــم دروس
«الكيفيــة» ( )How toبالنســبة الســتدامة أي اســتراتيجية
لجــودة الحيــاة علــى المــدى الطويــل.

هنــاك مســألتان مترابطتــان مــن المحتمــل أن تُ ســهما فــي
تعقيــد اتســاق السياســات .تتمثــل األولــى فــي كيفيــة
مقارنــة السياســات ذات التأثيــرات المختلفــة علــى توزيــع
جــودة الحيــاة الشــخصية .وتأتــي إحــدى اإلجابــات علــى ذلــك
بــأن النــاس بصفــة عامــة يعيشــون حيــاة أكثــر
باالعتــراف ّ
ســعادة فــي المجتمعــات التــي تتســم بانخفــاض عــدم
المســاواة فــي توزيــع جــودة الحيــاة ، 34ومــن ثــم تعديــل
حســابات الفوائــد والتكاليــف وفقـ ًـا لذلــك .تتعلــق المســألة
الثانيــة بالتأكيــد المتكــرر للسياســات داخــل الــوزارات ومهــن
ـدال مــن تحديــد
الرعايــة علــى تشــخيص ومعالجــة البــؤس بـ ً
المصــادر التــي تجعــل الحيــاة أكثــر ســعادة وتعزيزهــا .يعــود
اســتهداف البــؤس بالفائــدة علــى أولئــك الذيــن هــم

فــي أمــس الحاجــة إليــه ،لكنــه ينطــوي علــى خطــر وصــم
األشــخاص المتضرريــن وفقــدان الدعــم الواســع الــذي
تجذبــه البرامــج األوســع ، 35ومــن المرجــح أن يشــتمل علــى
التشــخيص والعالجــات التــي تركــز علــى إزالــة عالمــات
بــدال مــن بنــاء الظــروف اإليجابيــة ،وبالتالــي
المــرض
ً
تجاهــل السياســات التــي قــد تكــون أفضــل للســكان بصورة
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عامــة ،ســواء أكانــوا يشــعرون بالبــؤس فــي البدايــة أم ال
 .كمــا تشــير بعــض األدلــة إلــى أن السياســات المصممــة
لتحســين الســياق االجتماعــي بشــكل عــام ســتوفر فــي
الواقــع أكبــر الفوائــد ألولئــك الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع
بائســة. 37

ضمان االستمرارية
ُيمكــن التخلــي بعــد فتــرة وجيــزة حتــى عــن أفضــل األفــكار
التــي أثبتــت نجاحهــا ،وقــد يعــود هــذا فــي بعــض األحيــان
تغيــر الحكومــة ورغبــة القيــادة الجديــدة فــي تقديــم رؤية
إلــى ّ
مختلفــة ،وعــدم تقديرهــا لقيمــة مــا جــرى تحقيقــه ســابقاً.
علــى ســبيل المثــال ،قــام برنامــج مدرســي ناجــح للغايــة
بنقــل الصفــوف إلــى منشــأة لرعايــة المســنين ،األمــر الــذي
عــاد بمكاســب واســعة النطــاق فــي مجــاالت الســعادة
والتعليــم لــكل مــن الطــاب والمعلميــن ومقدمــي الرعايــة
والقاطنيــن فــي منشــأة الرعايــة وعائــات جميــع هــذه
األطــراف .ثــم جــاء مديــر جديــد إلــى المدرســة وصمــم علــى
إعــادة المدرســة إلــى وظيفتهــا األساســية المتمثلــة فــي
تقديــم درجــات اختبــارات أعلــى ،وإبقــاء جميــع الطــاب فــي
صفوفهــم االعتياديــة .وتحــول هــذا المشــروع الــذي فخــر
بــه الجميــع إلــى جــزء مــن الماضــي بســبب تدخــل فــرد واحــد
فقــط مــن خــارج هــذه التوليفــة المتناغمــة فيمــا كان ُيعتبــر
سلســلة تعاونيــة مــن االبتــكارات التــي تدعــم حيــاة أفضــل.
ومــن ثــم ُفرضــت الطــرق واألهــداف التقليديــة نفســها
مــن جديــد وتالشــت كافــة المكاســب ،وعــاد الطــاب إلــى
وفقــد الزخــم بشــكل دائــم
المــدارس القريبــة مــن منازلهــم ُ
تقريبـ ًـا.
أمــا علــى المســتوى الوطنــيُ ،يمكــن أن ترتبــط أجنــدات
الســعادة بقــادة أو أطــراف معينــة ،مــا يجعلهــا عرضــة
أي تغييــر فــي الحكومــة.
لإلقصــاء عنــد ّ

كيــف ُيمكننــا تجنــب مثــل هــذه الحالــة؟ اقتــرح البعــض
اســتخدام التزامــات واضحــة وطويلــة األمــد بالسياســات
(كمــا هــي الحــال بالنســبة لمثــال «المناطــق الزرقــاء» فــي
الفصــل الســادس حــول الســعادة الشــخصية) .مــن المرجــح
أن تظهــر االســتمرارية فــي المواضــع التــي شــهدت نشــر
فوائــد سياســة الســعادة الســابقة علــى نطــاق واســع،
وربمــا تكــررت فــي مــكان آخــر وأصبحــت النقطــة المحوريــة
ً
لالهتمــام المناســب (كمــا هــو الحــال فــي مثــال «
مرحبــا

يــا جــاري» [ ]Hey Neighbourفــي فصــل المــدن) .ويمكــن
أن يســاعد هــذا االنتشــار فــي جــذب قــادة ومســاهمين
داعميــن جــدد ،وتطويــر طاقــم مــن الداعميــن المحلييــن
الذيــن مــن المرجــح أن يتحركــوا بســرعة لحمايــة برنامــج عزيــز
بــأن
عليهــم مــن الفنــاء بــا داع .غيــر أنّ ــه يجــب االعتــراف ّ
ـدا كبيـ ً
األمــر يتطلــب جهـ ً
ـرا للحفــاظ علــى نشــاط االبتــكارات
واســتجابتها لالحتياجــات المتغيــرة واالهتمــام المتضائــل.
ويمكــن تجنــب االســتنزاف الناتــج عــن اإلرهــاق داخــل
فريــق القيــادة األصلــي مــن خــال الحــرص علــى تدريــب
طاقــم جديــد مــن الموظفيــن المؤمنيــن بقيمــة البرنامــج
والمجهزيــن بالمهــارات الالزمــة لتمكينــه مــن البقــاء
والتحســن .لقــد حرصــت عــدة فصــول علــى إدراج مثــل هــذا
التدريــب علــى أنــه اقتــراح مركزي لـ»الكيفيــة» ( ،)How toمع
وجــود االســتمرارية والنمــو مــن ضمــن المزايــا الرئيســية.

التعلم من التجارب القريبة والبعيدة
لــم ال تنتشــر األفــكار الجيــدة بشــكل أســرع وعلــى نطــاق
أوســع؟ لمــاذا ال تُ عتبــر االســتفادة مــن االبتــكارات فــي
مجــال السياســات فــي أمكنــة أخــرى مــن األمــور الســهلة
والطبيعيــة؟ تتمثــل الغايــة المركزيــة للتقريــر العالمــي
لسياســات الســعادة فــي المســاعدة علــى مــلء الفجــوة
المعرفيــة مــن خــال جمــع ومشــاركة تجــارب السياســات
القائمــة علــى الســعادة مــن جميــع أنحــاء العالــم .يقــدم
نقــل الخبــرات اثنيــن مــن الفوائــد المرجــوة ،تتجســد
األولــى بالتأكيــد فــي تســليط الضــوء علــى األفــكار التــي
تمــت تجربتهــا فــي أمكنــة أخــرى ،بحيــث يتــم تكييفهــا
ّ
مــع الظــروف المحليــة ومنحهــا الفرصــة الالزمــة إلظهــار
ويمكــن للفائــدة الثانيــة أن تمــر مــن خــال إنشــاء
فوائدهــاُ .
شــبكات وطنيــة ودوليــة مــن األشــخاص الذيــن يســتمدون
الطاقــة واإللهــام مــن أقرانهــم المنتشــرين علــى نطــاق
واســع .ولــو كانــت هنــاك فجــوة فــي اإللهــام متناســبة
مــع الفجــوة المعرفيــة ،فمــن شــأن الروابــط التــي تمــأ
إحــدى الفجوتيــن أن تمــأ األخــرى أيضـ ًـا ،وإن هــذا التقريــر
مخصــص لجميــع أولئــك الراغبيــن والقادريــن علــى ســد
تلــك الفجــوات المزدوجــة .إن كانــت مســتويات الثقــة
والحمــاس الناتجــة عاليــة بمــا فيــه الكفايــة ،فســيكون مــن
الســهل معرفــة مــا نجــح ومــا لــم ينجــح فــي مــكان آخــر علــى
حــد ســواء ،مــا يقلــل مــن التكاليــف ويزيــد مــن فــرص نجــاح
االبتــكارات فــي مجــال الســعادة.

ماذا بعد؟ الشراكات من أجل السعادة؟
تولــي جميــع دروس «الكيفيــة» ( )How toالــواردة فــي
فصــول هــذا التقريــر أهميــة كبيــرة للمشــاركة التنازلــي،
فضــا
والمشــاركة فيمــا بيــن الــوزارات والتخصصــات،
ً

عــن االلتــزام ،واالســتمرارية ،والهيــاكل المســطحة ،وحريــة
ـواء أكانــت مواتية
االبتــكار ،واإلبــاغ الجــريء عــن النتائــج ،سـ ً
أن الهيــاكل البيروقراطيــة القائمــة ،وخاصــة علــى
أم الّ .
إل ّ
المســتوى الوطنــي ،ال تكــون عــادة قــادرة علــى تحقيــق
ولــو جــزءٍ مــن هــذه الخصائــص .ومــع ذلــك ،مــا زال هنــاك
اهتمــام متزايــد لــدى الجمهــور العــام ،وحتــى ضمــن دوائــر
الحكوميــة المعنيــة بالسياســات ،بإعــادة توجيــه السياســات
بحيــث تعمــل علــى تمكيــن حيــاة أفضــل.

قــد نكــون بحاجــة لخلــق مســاحات آمنــة لالبتــكار فــي مجــال
الســعادة ،تلــك التــي تنجــح فــي تجســيد كافــة دروس
«الكيفيــة» ( ،)How toدون أن تتطلــب مــن الــوزارات أو
الحكومــات الوطنيــة االبتعــاد عــن مناطــق الراحــة الخاصــة
بهــا .يتمثــل أحــد العناصــر المشــتركة فــي األمثلــة األكثــر
ً
ً
وابتــكارا فــي هــذا العــدد فــي قدرتهــا علــى تحقيــق
نجاحــا
التعــاون والتــآزر فــي جميع المجاالت دون الحاجة اللتزامات
مفرطــة  -لتحقيــق الجاذبيــة مــع اإلبقــاء علــى إمكانيــة
تجاهلهــا .يمكــن وصــف هــذه األمثلــة مجتمعــة علــى أنهــا
«شــراكات مــن أجــل الســعادة» ،حيــث تــم إنشــاء ّ
كل منهــا
لغــرض معيــن ،وعــادة مــا تطبــق علــى نطــاق صغيــر فــي
البدايــة ،وتتســم بوضــوح بأنهــا تجريبيــة بطبيعتهــا .علــى
المســتوى الوطنــي ،يبــدو أن المملكــة المتحــدة تتمتــع
بأكبــر مجموعــة مــن هــذه الشــراكات ،بمــا فــي ذلــك «وات
ووركــس» ( )What Worksلجــودة الحيــاة ، 38و»هابــي ســيتي
بريســتول» ( ،39)Happy City Bristolو»العمــل مــن أجــل
الســعادة» ( ، 40)Action for Happinessو»الفريــق المعنــي
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بالتبصــرات الســلوكية» ()Behavioural Insights Team
 ،وغيرهــا الكثيــر .وقــد ضمنــت جميــع هــذه المؤسســات
التعــاون وفــي بعــض األحيــان المشــاركة المباشــرة مــن
ً
غالبــا علــى شــكل جمــع
اإلدارات الحكوميــة والتــي كانــت
فعــال لبيانــات الســعادة ودعــم للبحــوث األساســية،
ّ
إضافــة إلــى توفيــر القضايــا والخبــرة ،وإصــاح عمليــة
تقييــم المشــروع لمنــح األولويــة لحيــاة أفضــل مقاســة
بالتقييمــات التــي يجريهــا النــاس بأنفســهم .ومــع ذلــك،
تُ بعــد جميــع هــذه األنشــطة والمشــاريع بمــا يكفــي عــن
المحــركات المركزيــة للحكومــة ،بحيــث ال يتطلــب تقدمهــا
ونتائجهــا التزامـ ًـا مركزيـ ًـا للسياســة ،وتكــون علــى مســافة
كافيــة تجعــل مــن التجاهــل مســألة ســهلة عندمــا يتعلــق
األمــر بالتجــارب التــي ال تنجــح ،أو التــي تفشــل بطــرق قــد
تكــون محرجــة للحكومــة.
وبإمــكان الشــراكات مــن أجــل الســعادة أن تعمــل بســهولة
عبــر الــوزارات وفــي داخلهــا علــى حــد ســواء ،وال قيــود عليهــا
فيمــا يخــص نطــاق التدخــات التي يجب إجراؤهــا أو الفوائد
التــي يجــب النظــر فيهــا ،وال في كيفية تخصيــص التكاليف
والمكاســب عبــر بنــود الموازنــة .ومــن بيــن األمثلــة الــواردة
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ـإن العــدد األكبــر مــن الشــراكات من أجل
فــي هــذا التقريــر ،فـ ّ
الســعادة ال تعــود فــي نشــأتها إلــى الحكومــات ،بــل فــي
عقــول ومــع قيــادة أولئــك الذيــن يــرون الفــرص ويحاولــون
وإن
ببســاطة تجميــع العناصــر المطلوبــة إلنتــاج الســعادةّ .
أمثلــة «إنهينــس» و»المناطــق الزرقــاء» الــواردة فــي فصــل
الســعادة الشــخصية ،وحركــة التعليــم اإليجابــي بأكملهــا،
والعديــد مــن األمثلــة الــواردة فــي فصــل المــدن ،وجميــع
األمثلــة الخاصــة بالهيكليــات الشــاملة الموضحــة فــي
هــذا الفصــل ،هــي جميعهــا عبــارة عــن «شــراكات مــن أجــل
الســعادة» نشــأت مــن األســفل إلــى األعلــى أو مــن الخــارج
إلــى الداخــل .قــد يــدور فــي تفكيــر مهندســيها تطبيقــات
ً
نطاقــا ومدفوعــة باعتبــارات سياســة علــى نحــو
أوســع
إل أنهــم يحققــون نجاحهــم مــن خــال المحافظــة
أكبــرّ ،
علــى صغرهــا وفطنتهــا وانتهازيتهــا فــي العثــور علــى الدعــم
حيثمــا تســتطيع .ويميــل القــادة فــي جميــع الحــاالت،
إلــى أن يكــون لديهــم خبــرة واتصــاالت ضمــن مجــال أو
مؤسســة معينــة ،ويبــدؤون بفكــرة واعــدة لتعزيــز الســعادة.
إن هنالــك حاجــة أيضـ ًـا إلــى مؤسســات مثــل معهــد أبحــاث
الســعادة 42فــي كوبنهاغــن ،والتــي يمكــن أن تكــون بمثابــة
أماكــن لتبــادل وخلــق األفــكار للشــراكات المســتقبلية مــن
أجــل الســعادة .ومــن المهــم أيضـ ًـا وجــود مجموعــة كاملــة
مــن المؤسســات ،التــي تمتــد عبــر العديــد مــن مــدن العالــم
وتتمتــع بالوســائل والمصداقيــة الالزمــة لتوفيــر األمــوال
االبتدائيــة وفــرص إنشــاء روابــط للشــراكات الناشــئة.

تضطلــع الحكومــات الوطنيــة بــأدوار مهمــة لتؤديهــا فــي
مجــال تعزيــز الشــراكات مــن أجــل الســعادة .تقــدم لوحــات
التحكــم المتوفــرة لمؤشــرات جــودة الحيــاة الوطنيــة أدلــة
قيمــة لبــروز مالمــح السياســات المتعلقــة بالجوانــب
المختلفــة لجــودة الحيــاة،
وتوضــح أيــن تكــون التدخــات
ّ
علــى األرجــح جذابــة مــن الناحيــة السياســيةُ .يتيــح تجميــع
بيانــات الســعادة علــى نطــاق أوســع واســتخدامها فــي
تقييمــات السياســات لواضعــي السياســات والمواطنيــن
علــى حــد ســواء إمكانيــة فهــم الروابــط بيــن مختلــف
مجــاالت جــودة الحيــاة بشــكل أفضــل ،والمســاعدة فــي
ضمــان كــون السياســات المنتقــاة هــي تلــك السياســات
يرجــح تحقيقهــا قـ ً
ـدرا أكبــر مــن الســعادة بطــرق فعالــة.
التــي ّ
ً
ويمكــن ،بــل ينبغــي علــى الدعــم الحكومــي أيضــا أن يمتــد
نحــو التعــاون والتمويــل الجزئــي للمؤسســات التــي إمــا أن
تشـ ّـكل شــراكة مــن أجــل الســعادة بحــد ذاتهــا أو يمكنهــا أن
تســاعد فــي احتضــان مؤسســات جديــدة .ويهــدف التقريــر
العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة الحيــاة لعــام 2019
إلــى تشــجيع مثــل هــذه الشــراكات مــن أجــل الســعادة مــن
خــال تبــادل األفــكار حــول السياســات فــي جميــع أنحــاء
العالــم.
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 واالستخدام، والصحة النفسية،الخاصة بالمؤشرات االجتماعية
الكامل لمقاييس مكتب اإلحصاءات الوطنية األربعة لجودة الحياة
.الشخصية
.)http://www.happycity.org.uk( :راجع

3939

.)http://www.actionforhappiness.org( :راجع

4040

.)https://www.behaviouralinsights.co.uk( :راجع

4141

)https://www.happinessresearchinstitute.com( :راجع

4242

الفصل الثالث

تحديد أولويات
الرعاية الصحية
من منظور السعادة
الدكتورة تيسا بيزغود

كلية الصحة واألبحاث المرتبطة بالصحة بجامعة شيفيلد

ديريك فوستر

كلية الصحة واألبحاث المرتبطة بالصحة بجامعة شيفيلد

البروفيسور بول دوالن

قسم العلوم النفسية والسلوكية بكلية لندن لالقتصاد

المستشارون

ريتشارد اليارد
رئيس مجلس “السعادة والصحة”
ً
وحاليا
المدير المؤسس لمركز األداء االقتصادي ،كلية لندن لالقتصاد،
المدير المشارك لبرنامج بحوث جودة الحياة في المركز ريتشارد اليارد
الدكتورة جوليا جريكو
كلية لندن للصحة والطب االستوائي

استفاد هذا الفصل بشكل كبير من مساعدة اللجنة االستشارية.

نحن ممتنون أيضا للمساعدة من شون وانغ  ،ماكس نورتون  ،هيو شيبليت  ،جون هول
وجون هيليويل.
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الملخص التنفيذي
أدت زيــادة اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة إلــى تحســين
نوعيــة الحيــاة وإطالــة أمدهــا ،لكــن كيفيــة إنفــاق الموازنــات
نفــق .إن ضمــان
ال تقــل أهميــة عــن قيمــة المبالــغ التــي تُ َ
توزيــع مــوارد الرعايــة الصحيــة مــن خــال عمليــة رســمية
لتقييــم الرعايــة الصحيــة ( )HCAالتــي تراعــي بشــكل منهجي
تكاليــف وفوائــد التدخــل ،سيســاعد علــى االســتفادة إلــى
أقصــى حــد ممكــن مــن المــوارد المخصصــة للرعايــة
الصحيــة.
تشير توصياتنا إلى أن تقييم الرعاية الصحية ينبغي أن:

 -1يوجه صنع القرارات في كل الدول.

 -2يبحــث بوضــوح فــي االســتخدامات البديلــة للمــوارد
(تكاليــف الفــرص البديلــة).

تركــز الممارســات الحاليــة فــي مجــال تقييم الرعايــة الصحية
علــى تحديــد قيمــة الفوائــد مــن حيــث الصحــة ،وتتمحــور
بشــكل كبيــر علــى المريــض .ونقتــرح فــي هــذا الفصــل:

 -3أن يتــم قيــاس الفوائــد مــن حيــث الســعادة ،بتعريفهــا
األشــمل (تشــكل الصحــة جـ ً
هامـ ًـا مــن حيــاة النــاس،
ـزءا ّ
لكنهــا ليســت كل مــا يهــم).

 -4األخــذ بعيــن االعتبــار الفوائــد التــي تطــال جميــع
المتأثريــن بالقــرار (المرضــى مهمــون بالطبــع ،ولكــن
مقدمــي الرعايــة الصحيــة وعائــات الذيــن يعانــون مــن
ٍ
ٍ
صحيــة مــا ،هــم مهمــون كذلــك).
حالــة
كمــا نبيــن كيــف يــؤدي النظــر إلــى تقييــم الرعايــة الصحيــة
مــن منظــور الســعادة إلــى تحوليــن أساســيين علــى األقــل:
 -5إعطاء أولوية أكبر للصحة النفسية.

 -6تحســين الرعايــة فــي آخــر مراحــل العمــر ،مــع التركيــز أكثــر
علــى الرعايــة التلطيفيــة وتســكين األلــم.

هنــاك بعــض التحديــات الخطيــرة التــي تواجــه قيــاس
الســعادة بطــرق تقــدم تقديــرات موثوقــة لقيمــة الفوائــد
المرتبطــة بتدخــات الرعايــة الصحيــة ،لكــن حجتنــا هــي أن
األدوات متوفــرة للتعامــل مــع هــذه التحديــات .وبذلــك،
فــأن تحديــد األولويــات مــن منظــور الســعادة ســيقطع
ً
طويــا نحــو ضمــان اســتخدام مــوارد الرعايــة
شــوطا
ً
الصحيــة المحــدودة والنــادرة لتحقيــق أفضــل النتائــج.
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 .1مقدمة
يكــرس البشــر حــول العالــم مــا يقــارب  %10مــن مداخيلهــم
اإلجماليــة للرعايــة الصحيــة ،وترتفــع هــذه النســبة كثيـ ً
ـرا فــي
العديــد مــن البلــدان ،1ولقــد أدى هــذا اإلنفــاق إلــى إطالــة
ً
أمــد الحيــاة (وعلــى األرجــح إلــى تحســينها
أيضــا) ، 2لكــن
كيفيــة إنفــاق الموازنــات ال تقــل أهميــة عــن قيمــة المبالــغ
نفــق .يشــير الجــدول  1إلــى بلديــن يحتــان عــادة مرتبــة
التــي تُ َ
متقدمــة علــى قوائــم فعاليــة األنظمــة الصحيــة (إســبانيا
وســنغافورة) وبلديــن يحتــان عــادةً مرتبـ ًـة متدنيــة (الواليــات
المتحــدة األمريكيــة والبرازيــل) .ال يــؤدي اإلنفــاق المرتفــع
علــى الصحــة -ســواء بالقيــم المطلقــة أو كنســبة مئويــة مــن
ً
دائمــا إلــى زيــادة متوســط العمــر
إجمالــي الناتــج المحلــي-
المتوقــع .وبصــرف النظــر عــن حقيقــة أن النواتــج الصحيــة
تتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة ،فــإن هــذه المؤشــرات تطــرح تســاؤالت حــول
التفــاوت فــي المــردود الــذي تحققــه الــدول مقابــل كل دوالر
تنفقــه علــى الرعايــة الصحيــة.

تحقــق بعــض التدخــات تحســينات فــي الصحــة مقابــل
ً
فعاليــة مــن حيــث التكلفــة.
كل دوالر ،أي أنهــا أكثــر
يقــوم اإلصــدار الثالــث مــن تقريــر أولويــات الســيطرة علــى
األمــراض (( )DCP3جيميســون وآخــرون ،)2017 ،والــذي
يشــمل تقييمــات اقتصاديــة لمــا يقــرب مــن  100حالــة تدخل
صحــي فــي دول ذات دخــل منخفــض وأخــرى ذات دخــل
متوســط (الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل؛ الشــكل ،)1
بتســليط الضــوء علــى نــوع الخيــارات المتاحــة أمــام صانعــي
السياســات .علــى ســبيل المثــال ،تشــير التقديــرات إلــى أن
إنفــاق  10,000دوالر أمريكــي علــى الكشــف عــن ســرطان
الثــدي وعالجــه فــي ظــروف دخــل منخفــض يؤدي إلــى إطالة

الحيــاة الصحيــة بثالثــة أعــوام ،لكنــه يــؤدي إلــى الحصــول
علــى  667عامـ ًـا فــي حــال تــم اســتخدام هــذا المبلــغ لتوفيــر
الرعايــة فــي حــاالت الــوالدة الطارئــة – أي بمــا يعــادل ب200
ضعــف الفائــدة فــي الحالــة األولــى. 3

تــؤدي قــرارات تخصيــص المــوارد هــذه إلــى تحقيــق نتائــج
ملموســة .وباســتخدام بيانــات البنــك الدولــي لعــام
 ،2015قمنــا باســتعراض البلــدان التــي تخصــص المــوارد
لتدخــل عالــي الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة ،وتوفيــر
المســاعدة الماهــرة 4خــال الــوالدة ،لنــرى إذا مــا أفضــى
ذلــك إلــى نتائــج أفضــل .وبالفعــل ،فقــد ســجلت الــدول
التــي ترتفــع فيهــا احتمــاالت وجــود مســاعدين ماهريــن
ٍ
مســتويات أعلــى بكثيــر لمتوســط
خــال الــوالدة إلــى
ً
العمــر المتوقــع ونســبا أدنــى لوفيــات األطفــال حديثــي
الــوالدة واألمهــات (الشــكل . 5)2

مــن خــال االختيــار المســتمر للتدخــات األفضــل قيمـ ًـة،
يمكــن لبعــض الــدول تحســين صحــة الســكان بشــكل كبيــر
حتــى مــن دون اســتثمارات إضافيــة .علــى ســبيل المثــال،
قــدرت دراســة أجراهــا مركــز أبحــاث الصحــة العالميــة أن
توفيــر رزمــة أساســية مــن الرعايــة الصحيــة الفعالــة مــن
حيــث التكلفــة فــي الهنــد ســيؤدي إلــى خفــض الوفيــات
اإلجماليــة فــي البلــد بنســبة  ،%28فــي حيــن ال يكلــف
ســوى نصــف اإلنفــاق العــام علــى الصحــة لــكل فــرد (ريــدي
ً
مجتمعــة
وآخــرون .)2011 ،وإذا أخذنــا هــذه المؤشــرات
ً
واضحــا :ال يهــم مقــدار
بعيــن االعتبــار ،يصبــح الدليــل
المبالــغ التــي يتــم إنفاقهــا علــى الرعايــة الصحيــة ،ولكــن مــا
تُ نفــق ألجلــه.

الجدول  :1اإلنفاق على الصحة وأداء األنظمة الصحية في أربع دول

طول العمر المتوقع

(أعوام)*

اإلنفاق على الصحة

اإلنفاق على الصحة

ترتيب منظمة الصحة

مؤشر كفاءة الرعاية

(نصيب الفرد بالدوالر

( %من إجمالي الناتج

العالمية ألداء األنظمة

الصحية العالمي،

سنغافورة

83

2,280

4

6

2

إسبانيا

83

2,354

9

7

3

الواليات المتحدة األمريكية

79

9,536

17

37

51

البرازيل

76

780

9

125

54

األمريكي)*

المحلي)*

الصحية †

بلومبرغ ‡2018

* المصدر :البنك الدولي.)/2015 (https://data.worldbank.org ،

† المصدر :تقرير الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية.)2000 ،

‡ المصدر :الرابط اإللكتروني .https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top

الشكل  :1فعالية التدخالت الصحية من حيث التكلفة في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل
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الشكل  :2معدل األثر المتوقع الناجم عن زيادة  1%في النسبة المئوية للوالدات بوجود مساعدة ماهرة
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ســنحدد فــي هــذا الفصــل رؤيــة لتحديــد األولويــات فــي
القطــاع الصحــي اسـ ً
ـتنادا إلــى الســعادة .ونعـ ّـرف الســعادة
مــن حيــث إفــادات النــاس عــن جــودة حياتهــم الشــخصية،
والتــي يمكــن أن تتــراوح مــن حــاالت مزاجيــة محــددة عنــد
ـوال إلــى تقييمــات شــاملة للرضــا
نقطــة زمنيــة معينــة وصـ ً
عــن الحيــاة (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
 .)2013ومــع تحديــد الســعادة اإلجماليــة كهــدف ،تصبــح
أوجــه الفــرق بيــن القطاعــات الحكوميــة (الصحــة ،اإلســكان،
التعليــم ،وغيرهــا) كيفيــة إلــى حــد مــا ،ويصيــر تحديــد
ً
هامــا لتحديــد االســتخدام
األولويــات عبــر القطاعــات
األمثــل للمــوارد .مــع ذلــك ،فإننــا نركــز هنــا علــى العمليــات
والتدخــات

التــي تعــزز الســعادة مــن خــال الرعايــة الصحيــة ،وتتســق
هــذه المنهجيــة الواقعيــة علــى نحــو واســع مــع كيفيــة عمــل
الحكومــات حــول العالــم ،والــذي مــن شــأنه تعزيــز إمكانيــة
تطبيــق توصياتنــا.

مــن هــذا المنطلــق ،يبيــن القســم الثانــي الحاجــة إلــى نظــام
رســمي لتقييــم الرعايــة الصحيــة الــذي يــؤدي إلــى تخصيص
المــوارد فــي المجــاالت التــي تعــود فيهــا بأكبــر قــدر مــن
النفــع .يناقــش القســم الثالــث وجــوب اســتناد القــرارات
فعــا ،وال ســيما تحقيــق الســعادة لجميــع
إلــى مــا يهــم
ً
المتأثريــن بالتدخــل ،أكثــر مــن أي شــيء آخــر .وبالنظــر مــن
منظــور الســعادة ،يضــع القســم الرابــع تصـ ً
ـورا للتغييــرات
الكبيــرة فــي أولويــات الرعايــة الصحيــة ،بمــا فــي ذلــك إعطاء
اهتمــام أكبــر بالصحــة النفســية والرعايــة فــي آخــر مراحــل
العمــر .وســنناقش فــي القســم الخامــس بعــض التحديــات
الهامــة التــي يمكــن تخطيهــا أمــام اســتخدام الســعادة فــي
تقييــم الرعايــة الصحيــة ،ويلــي ذلــك بعــض المالحظــات
الختاميــة فــي القســم الســادس.

 .2الحاجة إلى تقييم الرعاية الصحية
يتعيــن علــى جميــع أنظمــة الرعايــة الصحيــة فــي شــتى أنحــاء
ســتمولها
العالــم اتخــاذ قــرارات بشــأن المجــاالت التــي
ّ
وأي المرضــى ســيتم عالجهــم وأيهــم
تمولهــاّ ،
والتــي لــن ّ
لــن يتــم عالجهــم .ويحدث هــذا التخصيص بطــرق مختلفة،
فقــد يتــم مــن خــال آليــة لألســعار (تحصــل علــى العــاج
إن كنــت تملــك المــال الكافــي لتســديد تكاليفــه) ،أو مــن
خــال اســتمرار الوضــع الراهــن (تحصــل علــى عــاج إن اعتــاد
مقدمــي الرعايــة الصحيــة علــى عــاج المرضــى أمثالــك)،
أو مــن خــال الصــوت السياســي ضمــن النظــام الصحــي
أو المجتمــع علــى نطــاق أوســع (تحصــل علــى العــاج إن
كان هنــاك مــا يكفــي مــن الدعــم لتحويــل المــوارد ليســتفيد
منهــا المرضــى أمثالــك) ،أو مــن خــال إجــراء رســمي قائــم

علــى الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة (تحصــل علــى العــاج إن
كان ذلــك ســيؤدي إلــى فوائــد أكبــر مقارنــة باالســتخدامات
البديلــة لتلــك األمــوال) .أو ،علــى األرجــح ،مــن خــال مزيــج
مــن الطــرق المذكــورة أعــاه.

تبــرز أهميــة الحاجــة إلــى تحديــد منطقــي لألولويــات فــي
قطــاع الرعايــة الصحيــة بشــكل كبيــر مــع تزايــد الضغــط
علــى الموازنــات المخصصــة للرعايــة الصحيــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم تحــت وطــأة ظاهرتيــن :زيــادة أعــداد المســنين
واالبتــكارات التقنيــة .تــؤدي زيــادة أعــداد المســنين الناجمــة
جزئيـ ًـا عــن تحســن نســبة البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي بعــض
ّ
الحــاالت ،إلــى زيــادة عــدد األعــوام التــي يعيشــها المســن
فــي حالـ ٍـة صحيــة ســيئة .6ومــن المتوقــع أن يتضاعــف علــى
الصعيــد العالمــي عــدد األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى
أعلــى قــدر مــن الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة -أولئــك الذيــن
يبلغــون مــن العمــر ثمانيــن عامـ ًـا أو أكثــر -ثــاث أضعــاف،
مــن  137مليونـ ًـا فــي عــام  2017إلــى  425مليونـ ًـا فــي عــام
( 2050إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي األمــم
المتحــدة .)2017 ،وبالنســبة للمســتقبل القريــب ،يعنــي
هــذا التحــول الســكاني أن العديــد مــن األنظمــة الصحيــة
تواجــه طلبـ ًـا متزايـ ً
ـدا علــى الرعايــة الصحيــة لحــاالت مزمنــة
مرتبطــة بالتقــدم فــي العمــر.
التطــورات التكنولوجيــة تعــود بالفائــدة على صحة الســكان،
ويمكــن لبعــض هــذه االبتــكارات مثــل االستشــارات الطبية
ً
أيضــا أن تخفــف مــن التكاليــف
عبــر االتصــاالت المرئيــة
(دي ال توري-ديــاز ،ولوبيز-كورونــادو ،وفــاكا ،وأغــوادو،
ودي كاســترو ،)2015 ،ولكــن يبــدو بأنهــا بشــكل عــام تزيــد
ٌ
تحليــل لإلنفــاق علــى
مــن التكاليــف اإلجماليــة .وقــد عــزا
الرعايــة الصحيــة فــي أوروبــا الزيــادة فــي اإلنفــاق بنســبة
تبلــغ مــا يقــرب ب %2سـ ً
ـنويا فــي التطــورات التكنولوجيــة
(ديبكــزاك وبرزيــوارا.)2010 ،

مــن المتوقــع أن يتواصــل ارتفــاع اإلنفــاق علــى الرعايــة
الصحيــة حــول العالــم (ديلمــان وآخــرون )2018 ،وســتتوزع
األكثريــة الســاحقة مــن هــذا اإلنفــاق علــى أنظمــة التأميــن
ـواء بنظــام جهــة الدفــع
الصحــيّ ،
وأيـ ًـا كانــت هيكليتهــا –سـ ً
الواحــدة أو جهــات الدفــع المتعــددة ،أو بتمويــل خــاص
ً
تنافســا علــى أموالهــا .مــن
أو عام-فســتواجه جميعهــا
هنــا ،فــإن وجــود عمليــة رســمية لتحديــد أولويــات الرعايــة
الصحيــة يقودهــا هــدف تحقيــق أكبــر نفــع ممكــن ضمــن
موازنــة محــددة ،هــو خطــوة هامــة لضمــان إنفــاق هــذه
المــوارد بشــكل فعــال.

التوصية األولى :على تقييم الرعاية الصحية
الرسمي أن يوجه صنع القرارات
علــى قــرارات التمويــل أن تســتند بشــكل أساســي إلــى نتائج
تقييــم الرعايــة الصحيــة ،الــذي ُيعــرف أيضـ ًـا باســم تقييــم
التكنولوجيــا الصحيــة .يتمحــور هــذا األمــر حــول التقييــم
االقتصــادي الــذي يقيــم كل التكاليــف والتبعــات اإلضافيــة
ً
ً
أساســا للمقارنــة
بالنســبة إلــى الخدمــة المتخــذة
للتدخــل
(عــادةً مــا تكــون الممارســة الحاليــة) .إال أن التقييــم يأخــذ
عــادةً فــي االعتبــار عوامــل عديــدة تتجــاوز الفعاليــة مــن حيث
التكلفــة ،مثــل مشــاركة أصحــاب المصلحــة (بمــا فيهــم
الجمهــور العــام) ،والمســاواة ،وشــفافية صنــع القــرارات،
وتأثيــر الميزانيــة ،وجــدوى البرنامــج ،واالتســاق مــع قــرارات
حكوميــة أخــرى ،واالبتــكارات المســاندة .تشــير المبــادئ
التوجيهيــة لتقييــم الرعايــة الصحيــة إلــى وجــود تبايــن كبيــر
بيــن الــدول (أنجليــس ،والنــج ،وكانافــوس2018 ،؛ زاو
وآخــرون.)2018 ،

وأيـ ًـا كانــت تفاصيــل إطــار العمــل ،فإنــه يتعيــن علــى عمليــة
تقييــم الرعايــة الصحيــة أن تكــون قــادرةً علــى رفــض
اســتخدام المــوارد بطــرق ثبــت بشــكل قاطــع عــدم فعاليتها،
األمــر الــذي يتضمــن ليــس فقــط تقييــم تدخــات جديــدة،
ولكــن أيضـ ًـا تقييــم الممارســة الحاليــة ،إضافــة إلــى ســحب
االســتثمارات مــن الخدمــة الحاليــة فــي الحــاالت التــي تشــير
فيهــا األدلــة إلــى إمكانيــة اســتخدام المــوارد بفعاليــة أكبــر
فــي مــكان آخــر (إلشــوغ ،وهيلــر ،وتونــس ،ومــوس.)2007 ،
علــى ســبيل المثــال ،يشــير اإلصــدار الثالــث مــن تقاريــر
أولويــات الســيطرة علــى األمــراض إلــى أنــه فــي الــدول
منخفضــة الدخــل والــدول متوســطة الدخــل" ،تســتخدم
حصــة عاليــة مــن ميزانيــات الصحــة النفســية فــي توفيــر
التدخــات األقــل فعاليــة مــن حيــث التكلفــة ،مثــل العــاج
طويــل األمــد داخــل مستشــفيات األمــراض العقليــة
للمرضــى الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية حــادة.
فيمــا ُيســتثمر أقــل القليــل فــي اســتراتيجيات أكثــر فعاليــة
عــاج مســاعد
مــن حيــث التكلفــة ،بمــا فــي ذلــك توفيــر
ٍ
نفســي اجتماعــي لالضطرابــات النفســية الحــادة فــي إطــار
المجتمعــات المحليــة ،وتدابيــر للحــد مــن الحصــول علــى
الكحــول أو التســويق لهــا" (ليفيــن وتشــيزهولم.)2016 ،
وقــد ال يتمتــع حجــب التمويــل عــن تدخــات الرعايــة الصحية
التــي تــم توفيرهــا سـ ً
ـابقا بالشــعبية السياســية ،لكــن علــى
العالجــات واألنظمــة كافـ ًـة أن تكــون قابلــة للمراجعة بهدف
اســتخدام المــوارد لتحقيــق أقصــى أثــر ممكــن.
وتفهــم الجمهــور العــام،
ومــن خــال الدعــم الحكومــي
ّ
ســتتمتع المؤسســات القويــة بفرصــة أكبــر للصمــود أمــام
ضغــط تزويــد رعايــة صحيــة غيــر فعالــة .وقــد ُثبــت ذلــك فــي

كولومبيــا ،حيــث أدى تطويــر المؤسســات بحيــث تشــتمل
علــى تدخــات جديــدة "بطريقــة منظمــة وقانونيــة" إلــى
موازنــة الضغــط الــذي مارســته مجموعــات مرتفعــة
الدخــل الســتخدام تقنيــات أحــدث ،لكنهــا أقــل فعاليــة
مــن حيــث التكلفــة (غافيريــا .)2014 ،فــي المقابــل ،يقــدم
ديتريــش وزمــاؤه ( )2016أمثلــة مــن تايالنــد وكوســتاريكا
قوضــت القــرارات التــي
واألوروغــواي والبرازيــل ،حيــث ّ
أصدرتهــا المحاكــم قــدرة الحكومــة علــى تفعيــل أولويــات
منطقيــة فــي الرعايــة الصحيــة ،مــا أدى غالبـ ًـا إلــى الضغــط
علــى الســلطات لتوفيــر عالجــات غيــر مثبتــة أو أكثــر كلفــة
ألفــراد محدديــن .وهــذا يــؤدي إلــى مكاســب صحيــة أقــل
احتمــاال ،وتوزيــع يميــل لصالــح أولئــك القادريــن علــى
ً
فــرض "حقوقهــم".

ال تملــك بعــض الــدول الناميــة المــوارد إلنشــاء نظم كاملة
لتقييــم الرعايــة الصحيــة ،كمــا علــى نشــاط التقييــم بحــد
ـاال مــن حيــث التكلفــة فــي كل ســياق .إن
ذاتــه أن يكــون فعـ ً
هنــاك مبــادرات جيــدة علــى نطــاق العالــم لتطويــر القــدرة
علــى تقييــم الرعايــة الصحيــة 7ومشــاركة النتائــج 8ودعــم
ترجمــة التقييمــات االقتصاديــة الحاليــة إلــى ظــروف محليــة
(تانتيفيــس ،وتشــالكيدو ،وترايتاســافيت ،وتيراواتانانــون،
 ،)2017وذلــك بهـ ٍ
ـدف شــامل يرمــي إلــى «عولمــة األدلــة،
وجعــل القــرار محليـ ًـا» (آيزنبــرغ .)2002 ،لــن نناقــش فــي هــذا
الفصــل الخطــوات المطلوبــة إلدارة برنامــج تقييــم للرعايــة
الصحيــة (راجــع درامونــد وآخريــن 2008 ،الطــاع علــى
قائمــة مــن المبــادئ األساســية) ،لكننــا ســنلفت االنتبــاه
إلــى عامــل حاســم غالبـ ًـا مــا يتــم تجاهلــه فــي تقييــم الرعايــة
الصحيــة ،وهــو تحديـ ً
ـدا مراعــاة تكاليــف الفــرص البديلــة.

التوصية الثانية :على القرارات أن تستند إلى تكلفة
الفرص البديلة
ّ
ظــل موازنــة محــددة للرعايــة الصحيــة ،فــإن اإلنفــاق
فــي
علــى تدخــل جديــد يعنــي عــدم اإلنفــاق علــى خدمــات رعايــة
صحيــة أخــرى ،وســتكون الفائــدة الضائعــة هــي «تكلفــة
الفــرص البديلــة» لذلــك التدخــل الجديــد .ولــن يكــون
عمليـ ًـا فــي
التوصــل إلــى التكلفــة الفعليــة للفــرص البديلــة
ّ
كل حالــة ،لكــن يمكننــا التفكيــر بـ»عتبــة» تمثــل متوســط
الفائــدة الضائعــة جـ ّـراء ســحب مبلــغ معيــن مــن التمويــل-
أو بصــورة أعــم ،متوســط التكلفــة لــكل وحــدة مــن الفوائــد،
مثــل عــدد األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ()QALY
المكتســبة أو عــدد األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز
( )DALYالتــي تــم تفاديهــا (وســنعرض المزيــد عــن هــذه
المقاييــس فــي القســم الثالــث) .قــد يرغــب أحــد صانعــي
القــرار بتمويــل تدخـ ٍـل مــا يتخطــى «عتبــة الفعاليــة مــن حيــث
التكلفــة» ،وبالتالــي يحقــق فائــدة إجماليــة أقــل ممــا لــو
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ُ
شــأن آخــر ،لكــن فــي نظــام شــفاف
اســتثمر المبلــغ فــي
ٍ
لتقييــم الرعايــة الصحيــة ،ينبغــي أن تكــون لديــه أســباب
جيــدة ،ومبــررات مقنعــة لفعــل ذلــك.

لقــد شــكل غيــاب البيانــات ذات الصلــة عائقـ ًـا أمــام تحديــد
تكلفــة الفــرص البديلــة لإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة،
ً
نوعــا مــا،
األمــر الــذي أدى إلــى اســتخدام عتبــات كيفيــة
ٍ
قــرارات ســابقة بوصفهــا عتبــة
إذ اعتمــد بعضهــا علــى
تقريبيــة مثــل قيمــة  20ألــف جنيــه اســترليني لــكل عــام
مــن عــدد األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ()QALY
المعتمــد مــن قبــل المعهــد الوطنــي للصحــة والرعايــة
المتميــزة فــي المملكــة المتحــدة (نايــس )2013 ،ومبلــغ
 150دوالر أمريكــي لــكل عــام مــن عــدد األعــوام المصححــة
باحتســاب العجــز ( )DALYالــذي اقترحــه البنــك الدولــي
(البنــك الدولــي .)1993 ،كمــا اســتند البعــض اآلخــر بشــكل
غيــر دقيــق إلــى تقديــرات للمبالــغ التــي أعلــن أفــراد مــن
(افتراضيـ ًـا) للحصــول
الجمهــور العــام اســتعدادهم لدفعهــا
ّ
علــى الخدمــة الصحيــة .هــذا واقتــرح مشــروع «اختيــار
التدخــات عاليــة المــردود» ( )WHO-CHOICEالــذي أطلقته
منظمــة الصحــة العالميــة أن «التدخــات التــي تــؤدي إلــى
تفــادي عــام واحــد مــن عــدد األعــوام المصححــة باحتســاب
العجــز ( ،)DALYبتكلفــة أقــل مــن معــدل الدخــل الفــردي
ً
جــدا مــن حيــث
فــي بلــدٍ أو منطقــة معينــة تعتبــر فعالــة
التكلفــة؛ كمــا تعتبــر التدخــات التــي تكلــف أقــل مــن ثالثــة
أضعــاف معــدل الدخــل الفــردي والتــي تــؤدي إلــى تفــادي
عــام واحــد مــن عــدد األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز
( )DALYأيضـ ًـا فعالــة مــن حيــث التكلفــة» (منظمــة الصحــة
العالميــة.)2001 ،

ً
مؤخــرا فــي المملكــة المتحــدة
أثبتــت أبحــاث أجريــت
جــدوى تقديــر التكلفــة الفعليــة للفــرص البديلــة لإلنفــاق
علــى الرعايــة الصحيــة باســتخدام بيانــات روتينيــة .فمــن
خــال دراســة العالقــة بيــن التغييــرات فــي اإلنفــاق علــى
الرعايــة الصحيــة والتغييــرات فــي نســب الوفيــات وفــي
جــودة الحيــاة المرتبطــة بالصحــة ،أشــارت التقديــرات إلــى
أن المملكــة المتحــدة ســجلت عتبــة ناهــزت  13ألــف جنيــه
اســترليني لــكل عــام مــن عــدد األعــوام المصححــة بجــودة
الحيــاة (( )QALYكالكســتون وآخــرون ،)2015 ،وتســاوي مــا
يقــرب مــن  %51مــن نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج
المحلــي . 9واســتعمل أوشــاليك وآخــرون ( )2018مجموعــة
مــن الطــرق المماثلــة للحصــول علــى عتبــات للتكلفــة
المبدئيــة لــكل عــام مــن األعــوام المصححــة باحتســاب
العجــز ( )DALYالتــي تــم تفاديهــا فــي  97دولــة منخفضــة
ومتوســطة الدخــل (راجــع األشــكال 3أ-ت والملحــق).
وتختلــف التقديــرات بشــكل واســع بيــن البلــدان ،لكــن
القيمــة الوســطية تبلــغ  1,344دوالر أمريكــي (%41
مــن نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي) ،وتســع
منهــا فقــط ســجل أعلــى مــن نصيــب الفــرد مــن إجمالــي
الناتــج المحلــي .وبالنســبة للــدول منخفضــة الدخــل،
والفئــة الدينــا مــن الــدول متوســطة الدخــل ،والفئــة العليــا
مــن الــدول متوســطة الدخــل ،بلغــت األرقــام  185دوالر
أمريكــي ( 1,267 ،)%27دوالر أمريكــي ( ،)%49و 5,507
دوالر أمريكــي ( )%76علــى التوالــي .ويشــير ذلــك إلــى
ـررا شـ ً
أن التمســك بتوجيهــات قياســية قــد يلحــق ضـ ً
ـديدا
ً
فقــرا.
بالصحــة ،وخاصــة فــي الــدول األشــد

الشكل  3أ .عتبات الفعالية من حيث التكلفة في الدول منخفضة الدخل
كلفة كل عام من عدد األعوام المصححة باحتساب العجز ( )DALYالتي تم تفاديها (دوالر أمريكي)
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بناء على القيمة
 .))load/site-content/CLASS.xlsكانت هناك أربعة تقديرات لكل بلد ،وتشير األعمدة إلى النطاق .تشير األعمدة السوداء إلى نطاق القيم المتوسطة الممكنة للمجموعة،
ً

المتوسطة لألدنى والقيمة المتوسطة لألعلى من بين التقديرات األربعة لجميع الدول في مجموعة الدخل .ويعكس اختيار الدول لكل مجموعة وبشكل واسع توزيع العتبات .لالطالع على
قائمة كاملة ،راجع الملحق.
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ســنبين فــي القســم التالــي ضــرورة أن تشــكل الســعادة
اإلجماليــة وليــس فقــط الصحــة ،دافعـ ًـا لصنــع القــرارات.
كمــا أن اســتناد القــرارات إلــى تكلفــة الفــرص البديلــة أمـ ٌـر
ال يقــل أهميــة عندمــا تكــون الســعادة وليــس الصحــة
هــي الناتــج الرئيســي ،ويمكــن بــل يجــب اســتعمال طــرق
مماثلــة لتقديــر العتبــات المالئمــة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
توفــر الســعادة قابليــة المقارنــة مــع مجــاالت اإلنفــاق العام
غيــر المرتبطــة بالصحــة .وباســتخدام نفــس طريقــة قيــاس
النتائــج ،يمكــن مقارنــة الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة فــي
قطاعــات مختلفــة (الرعايــة االجتماعيــة ،الصحــة ،النقــل،
اإلســكان ،ومــا إلــى ذلــك) ،ومــع إمكانيــة تحقيــق تنســيق
أكبــر عبــر اإلدارات الحكوميــة وتوزيــع أفضــل للمــوارد العامة
المحــدودة .هــذا ومــن شــأن تقديــر التكلفــة الحاليــة للفــرص
البديلــة فــي كل قطــاع تســليط الضــوء علــى أوجــه التفــاوت
فــي عائــدات االســتثمار بيــن القطاعــات المختلفــة.

فعال
يهم
ً
 .3قياس ما ّ
يتطلــب التقييــم االقتصــادي وجــود قيــاس واحــد للفائــدة
بحيــث يمكــن مقارنــة تأثيــرات مجموعــة واســعة مــن
التدخــات .توصــي العديــد مــن ســلطات تقييــم الرعايــة
الصحيــة ،وال ســيما فــي الــدول مرتفعــة الدخــل والفئــة
العليــا مــن الــدول متوســطة الدخــل ،اســتخدام عــدد
األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ( )QALYالمكتســبة
كقيــاس أساســي للنتائــج (زاو وآخــرون .)2018 ،تجمــع
عــدد األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ( )QALYبيــن
جــودة الحيــاة وطــول العمــر فــي مقيــاس واحــد مــن خــال
ـاس حــده األدنــى صفــر
تقييــم كل حالــة صحيــة علــى مقيـ ٍ
(الوفــاة) وحــده األقصــى واحــد (الصحــة الكاملــة) .بذلــك
يــوازي عــام واحــد مــن عــدد األعــوام المصححــة بجــودة
الحيــاة ( )QALYفــي هــذه الحالــة عامـ ًـا واحـ ً
ـدا يعيشــه المــرء
بصحــة ممتــازة ،وعاميــن مــن الحيــاة فــي حالــة كانــت
قيمتهــا  ،0.5وهكــذا.

يتطلــب تقديــر قيمــة عــدد األعــوام المصححــة بجــودة
الحيــاة ( )QALYعــادةً توصيــف وتقييــم الحــاالت الصحيــة.
توصــف الحــاالت عــادةً باســتخدام أنظمــة تصنيــف
«عامــة» يمكــن تطبيقهــا علــى مجموعــة واســعة مــن
الحــاالت .فعلــى ســبيل المثــال ،تقــوم أداة ()5D-EQ
القياســية المســتعملة علــى نطــاق واســع بتعريــف
الصحــة مــن حيــث القــدرة علــى الحركــة ،والرعايــة
الذاتيــة ،والقيــام باألنشــطة المعتــادة ،واأللم/االنزعــاج،
واالكتئاب/القلــق (مجموعــة يوروكــول .)1990 ،يتــم
بعدهــا اشــتقاق القيــم النســبية أو «األوزان» ()Weights
لهــذه المجــاالت (ومســتويات الخطــورة فــي المجــاالت)

مــن الخيــارات المفضلــة لألشــخاص علــى مــدى مراحــل
الحيــاة المختلفــة الموضحــة ضمــن النطاقــات .علــى
ســبيل المثــالُ ،يســأل أفــراد مــن الجمهــور العــام عــن
عــدد األعــوام التــي يعيشــها المــرء بصحــة كاملــة والــذي
يعتبرونــه موازيـ ًـا لفتــرة أطــول مــن حالــة صحيـ ٍـة مصاحبــة
أللــم أو انزعــاج مقبــول ،وبعــض المشــاكل فــي الحركــة
(كلمــا كان عــدد أعــوام الصحــة الكاملــة أقــل ،كانــت الحالــة
الصحيــة أســوأ) .هنــاك «تعرفــات» للقيــم فــي أداة (-EQ
ً
)5D
اســتنادا إلــى اإلجابــات علــى أســئلة «المفاضلــة
حالي ًــا كمقيــاس
الزمنيــة» تلــك ،ويجــري اســتخدامها
ّ
الفائــدة فــي تقييــم الرعايــة الصحيــة فــي العديــد مــن الــدول
(رويــن ،وزوراك ،وشيفرو-ســيفيراك ،وهــاوت.)2017 ،

ويســتخدم عــدد األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز
( )DALYفــي الــدول الناميــة علــى نحــو أكبــر مــن عــدد
األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ( ،)QALYمــع العلــم أن
كليهمــا مقيــاس للفائــدة فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة،
ً
وأيضــا لتحديــد حجــم العــبء اإلجمالــي لألمــراض،
واإلصابــات وعوامــل الخطــر  .10يربــط عــدد األعــوام
المصححــة باحتســاب العجــز (« )DALYوزن» المــرض
لمــدة عــام يعيشــه المــرء بحالـ ٍـة صحيــة مــا ،حيــث تمثــل
القيمــة «صفــر» الصحــة الكاملــة وتشــير القيمــة «واحــد»
إلــى الوفــاة ،لذلــك يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه المعاكــس
لعــدد األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة (. 11)QALY
وللحصــول علــى هــذه «األوزان» يتــم تقديــم أمثلــة إلــى
أفــراد مــن الجمهــور العــام عــن شــخصين افتراضييــن
يعانيــان مــن حــاالت صحيــة مختلفــة يتــم وصفهــا لهــم
بإيجــاز بلغــة غيــر متخصصــة ،ويطــرح عليهــم ســؤال:
«مــن برأيكــم أكثــر وأفضــل صحــة بشــكل عــام ،الشــخص
األول أم الثانــي؟» (فــوس وآخــرون ،2016 ،ملحــق
«األســاليب»).

مبدئي ًــا ،قــد تعكــس «الجــودة» فــي عــدد األعــوام
ّ
المصححــة بجــودة الحيــاة ( )QALYو»العجــز» فــي عــدد
نــوع
األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز ( )DALYأي
ٍ
مــن أنــواع القيمــة ،بمــا فــي ذلــك الســعادة والبــؤس،
ويمكنهمــا قيــاس النتائــج الالحقــة ألي شــخص ّ
تأث َــر
ـل مــا .لكــن فــي الواقع ،يســتعمل هذان المقياســان
ّ
بتدخـ ٍ
علــى نحــو شــبه حصــري لتقديــر صحــة المريــض وحــده.
وفــي هــذا القســم ،نحــاول أن نبرهــن أنهمــا غيــر مناســبين
ـا يقيــس عــبء المــرض
بشــكلهما الحالــي ،ونقتــرح بديـ ً
(- )disease burdenعلــى العائلــة ومقدمــي الرعايــة،
وأيضـ ًـا علــى المرضــى أنفســهم« -مــن حيــث جــودة الحيــاة
بكامــل جوانبهــا» (بــروم.)2002 ،

التوصية الثالثة :يجب أن تقاس الفائدة بمقياس
السعادة
كمــا يتضــح لنــا مــن الوصــف الســابق ،فــإن مقياســي
عــدد األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ( )QALYوعــدد
األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز ( )DALYالحالييــن
ـبي ًا للصحــة أو نوعيــة الحيــاة
ضيــق نسـ ّ
يركــزان علــى تصـ ّـور ّ
المرتبطــة بالصحــة ،ويتجاهــان جوانــب أخــرى هامــة فــي
حياتنــا .بالطبــع ،فــإن الطريقــة الرئيســية التــي تؤثــر مــن
خاللهــا العالجــات الصحيــة علــى ســعادة النــاس هــي
ـدال مــن
تحســين صحتهــم ،لــذا فــإن التركيــز علــى الصحــة بـ ً
الســعادة ســيكون فــي بعــض األحيــان نقطــة خالفيــة .لكــن
ســيكون هنــاك فــرق كبيــر عندمــا تؤثــر األوضــاع الصحيــة أو
العالجــات بشــكل مباشــر علــى مســائل غيــر صحيــة ،مثــل
العالقــات أو اإلدارة الذاتيــة ،وإن لــم يتــم ربــط التأثيــرات
مثــا
مــع تغيــرات فــي األحــوال الصحيــة .فالخضــوع
ً
للعــاج الكيميائــي لفتــرات طويلــة فــي المستشــفى ومــا
يــؤدي إليــه مــن تســاقط للشــعر قــد يــؤدي إلــى تحســن
فــي الصحــة ،لكنــه يؤثــر ،فــي الوقــت نفســه ،علــى الحيــاة
العائليــة ،والعالقــات الحميمــة وتقديــر الــذات (لوميــو،
ومونســيل وبروفنشــير .)2008 ،أمــا العالجــات التــي تــؤدي
إلــى مكاســب صحيــة أقــل لكــن لهــا مزايــا أخــرى فســيتم
تقييمهــا بشــكل أكثــر مالءمــة عندمــا تؤخــذ هــذه النتائــج
غيــر الصحيــة بوضــوح فــي االعتبــار .لذلــك ،فنحــن بحاجــة
إلــى االبتعــاد عــن محاولــة وضــع حــدود كيفيــة حــول تعريــف
ـدال مــن ذلــك علــى أبعــاد الســعادة التــي
الصحــة ،والتركيــز بـ ً
تؤثــر بشــكل كبيــر علــى حيــاة النــاس.

ّأي ًــا كان وصــف الفوائــد المشــمولة فــي قيــاس عــدد
األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة (( )QALYاأللــم ،القــدرة
علــى الحركــة ومــا شــابه ذلــك) ،فــإن هنــاك مشــاكل
ً
حاليــا لتقديــر قيمتهــا.
جديــة مــع األســاليب المســتخدمة
تعانــي األســاليب القائمــة علــى المفاضــات علــى نحــو
خــاص ،بمــا فــي ذلــك المفاضلــة الزمنيــة ،والمقارنــات
الثنائيــة المســتخدمة للحصــول علــى «أوزان» عــدد األعــوام
المصححــة باحتســاب العجــز ( )DALYمــن «تأثيــرات تركيــز»
أوال
( )focusing effectsحــادة (دوالن .)2008 ،فهــي تلفــت ً
انتبــاه المســتجيبين عنــد قيامهــم بمفاضلــة أعــوام الحيــاة
إلــى الحالــة الصحيــة كمــا لو كانــت الصحة هي األمــر الوحيد
ـدال مــن توجيــه االنتبــاه إلــى مجــاالت أخــرى فــي
المهــم ،بـ ً
ً
أبــدا ،مثــل العالقــات،
الحيــاة قــد تهــم أكثــر وقــد ال تتأثــر
ً
أو العمــل ،أو الهوايــات .تعنــي «تأثيــرات التركيــز» أيضــا أن
جوانــب حالــة صحيــة مــا والتــي يكــون تخيلهــا أســهل ســتبرز
مثــا) ،ولذلــك
بــدال مــن القلــق،
أكثــر مــن غيرهــا (األلــم
ً
ً
ً
وضوحــا بشــكل غيــر تناســبي
فســتؤثر المجــاالت األكثــر

علــى التقديــر .بالطبــع ،قــد ّ
يفكــر األشــخاص بشــكل أوســع
فــي التبعــات غيــر المتعلقــة بالصحــة الناجمــة عــن حالــة
صحيــة أو عــارض مــا عنــد قيامهــم بعمليــات التقديــر هــذه،
وهنــاك بعــض الدالئــل التــي تشــير إلــى أنهــم يحاولــون
القيــام بذلــك (كريمــي ،وبرازييــه ،وبيزلــي ،)2017 ،لكــن
ســيكون هنــاك مســتوى غيــر ضــروري مــن الشــك فــي
حــال لــم يتــم وصــف هــذه التأثيــرات غيــر الصحيــة المتصلــة
بحالــة صحيــة ضمــن هــذا التمريــن.

ثانيـ ًـا ،مــن شــأن مهــام التقديــر التــي تطلــب مــن أفــراد مــن
نســبي ًا تخيــل
الجمهــور العــام ممــن يتمتعــون بالصحــة
ّ
أوضــاع صحيــة ســيئة ،أن توجــه انتباههــم إلــى التحــول مــن
الوضــع الحالــي إلــى الوضــع الــذي يجــري تقييمــه .وبالتالــي،
فقــد يفشــل األشــخاص فــي تخيــل مــا قد يكــون عليه األمر
عنــد قضــاء فتـ ٍ
ـرة طويلــة فــي تلــك الحالــة ،مــع األخــذ فــي
االعتبــار قدرتهــم علــى التكيــف (دوالن وكانيمــان.)2007 ،
علــى ســبيل المثــال ،قــد يتعلــم مرضــى الروماتيزم المشــي
ً
جهدا
بمســاعدة عــكاز ،واعتمــاد هوايــات تتطلب ممارســتها
أقــل ،والحصــول علــى المســاعدة فــي األنشــطة اليوميــة،
وفــي النهايــة يبالــون أقــل بتأثيــرات الحالــة .وبالتالــي ،فــإن
التقديــر القائــم علــى المفاضــات يبالــغ فــي تقديــر فقــدان
ـا،
الســعادة المرتبطــة بالعديــد مــن الحــاالت الصحيــة (مثـ ً
جيلبــرت وويلســون2000 ،؛ كريمــي وآخــرون.)2017 ،

إن أبــرز االســتثناءات هــي االضطرابــات النفســية مثــل
القلــق واالكتئــاب التــي نميــل إلــى التقليــل مــن تقديــر
ً
أفــكارا ومشــاعر
آثارهــا .بطبيعتهــا ،تضــع هــذه الحــاالت
مؤلمــة فــي صــدارة انتباهنــا ،مــا يجعلهــا بحكــم طبيعتهــا
هــذه مقاومـ ًـة للتكيــف .ويتجلــى ذلــك فــي األبحــاث التــي
تقــارن بيــن القيــم المعطــاة للحــاالت الصحيــة مــن قبــل
المرضــى ومجموعــات أخــرى .فقــد أظهــرت مراجعــة ُأجريــت
علــى  38دراســة أن المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض
جســدية يعتبــرون أنفســهم أصــح مــن آخريــن يقومــون
بتقديــر حجــم هــذه الحــاالت (بمــن فــي ذلــك الفريــق الطبــي
فضــا عــن الجمهــور العــام) ،بينمــا يقــدم
وأفــراد العائلــة
ً
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انفصــام فــي الشــخصية
وهــم المرضــى النفســيون الوحيــدون المشــمولون بهــذهالمراجعــة -قيمـ ًـا مماثلــة أو أقــل (دي ويــت ،وبوسشــباخ،
ودي تشــارو .)2000 ،لقــد تــم التوصــل إلــى هــذه النتيجــة
كذلــك عنــد مقارنــة تقييــم االكتئــاب ،مــع إعطــاء المرضــى
ً
مقارنــة
حالي ًــا مــن اكتئــاب لقيــم أقــل
الذيــن يعانــون
ّ
بالجمهــور العــام (بايــن وآخــرون2009 ،؛ شــافر وآخــرون،
 .)2002مــن هنــا يتضــح أن «أوزان» عــدد األعــوام المصححــة
بجــودة الحيــاة ( )QALYوعــدد األعــوام المصححة باحتســاب
العجــز ( )DALYتســتند إلــى توقعــات غيــر دقيقــة لكيفيــة
تأثيــر الحــاالت الصحيــة علــى حياتنــا.
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بناء على المفاضلة الزمنية ،والرضا عن الحياة ومقياس
الشكل  :4مقارنة بين درجات (ً )EQ-5D
المشاعر اليومية
القدرة على الحركة

المستوى الثاني :بعض المشاكل في المشي
المستوى الثالث :طريح الفراش

الرعاية الذاتية

المستوى الثاني :بعض المشاكل في االغتسال أو ارتداء المالبس
المستوى الثالث :غير قادر على االغتسال أو ارتداء المالبس

األنشطة المعتادة

المستوى الثاني :بعض المشاكل في إنجاز األنشطة المعتادة
المستوى الثالث :غير قادر على إنجاز األنشطة المعتادة

األلم/االنزعاج

المستوى الثاني :شعور متوسط باأللم أو االنزعاج
المستوى الثالث :يعاني من ألم أو انزعاج حاد

القلق/االكتئاب

المستوى الثاني :قلق أو مكتئب بدرجة متوسطة

المستوى الثالث :يعاني من قلق أو اكتئاب حاد
المفاضلة الزمنية
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الرضا عن الحياة
مقياس المشاعر اليومية

المصدر :دوالن ومتكالف ( .)2012تشير أعمدة الخطأ إلى معدالت ثقة بنسبة .95%

هــل يعنــي ذلــك أن علينا االســتناد إلى الخيــارات المفضلة
لــدى المريــض الســتنتاج «األوزان»؟ قــد تكــون تلــك
أفضــل مــن الخيــارات المفضلــة لــدى الجمهــور العــام،
لكنهــا تعانــي مــن المشــكلة ذاتهــا :ســيركز المرضــى أكثــر
مــن اللــزوم علــى مكاســب االنتقــال إلــى صحــة كاملــة،
وســيولون انتباههــم إلــى عــدم كونهــم غيــر أصحــاء ،فــي
حيــن أنهــم فــي الواقــع يتكيفــون غالبـ ًـا مــع التغييــر (دوالن
وكانيمــان.)2007 ،
األهــم هــو أنــه ليــس مــن المنطقــي أن نســمح لمــرض أو
إعاقــة فــي تحديــد قيمــة حيـ ٍ
ـاة بأكملهــا .عندما نعيــش ،فإننا
نهتــم بأمــور كثيــرة أبعــد مــن صحتنــا؛ وحيــن نفــارق الحيــاة،
فإننــا نخســر أكثــر بكثيــر مــن مجــرد درجتنــا علــى مقيــاس
( .)5D-EQلذلــك ســيحاول مقيــاس مالئــم للنتائــج أن
يعكــس نسـ ً
ـبة أكبــر بكثيــر مــن األشــياء التــي تهمنــا.

هنــاك طريقتــان محتملتــان للتعامــل مــع هــذه القضايــا.

إحداهمــا «وزن» عــدد األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة
(( )QALYأو عــدد األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز
( ))DALYباســتخدام أدوات قائمــة علــى المفاضــات مــع
مزيــج أفضــل مــن مجموعــة مــن أبعــاد الصحــة والســعادة
المحــددة مسـ ً
ـبقا .يتميــز تقييــم نوعيــة الحيــاة (،)8D-AQoL
ـا ،بأنــه أكثــر حساســية للجوانــب النفســية االجتماعيــة
مثـ ً
للصحــة (ريتشاردســون ،وليــزي ،وخان وماكســويل،)2014 ،
كمــا يهــدف المشــروع المســتمر لـــ «توســيع مقيــاس عــدد
األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ( »)QALYإلــى إشــراك
مجموعــة شــاملة مــن التجــارب والمشــاعر . 12وعلــى الرغــم
ً
تحســنا بالنســبة للممارســة
مــن أن هــذه الجهــود تمثــل
الحاليــة ،فــإن اســتنادها إلــى الخيــارات المفضلــة للجمهــور
العــام فــي تحديــد «األوزان» لمجــاالت ومســتويات مختلفــة
يعنــي أنهــا مــا زالــت خاضعــة لبعــض «تأثيــرات التركيــز»
وعرضــة لفشــل محتمــل فــي تقديــر قيمــة التكيــف مــع

قيــود الصحــة الجســدية.

هنــاك منهجيــة بديلــة وهــي اســتخدام اإلفــادات الذاتيــة
عــن الســعادة (أو جــودة الحيــاة الشــخصية ،كمــا يســميها
العديــد مــن الباحثيــن) .ويمكــن تقســيمها بشــكل واســع
إلــى نوعيــن :التقييــم (مثــال :بشــكل عــام ،مــا مــدى رضــاك
عــن حياتك/صحتك/عملــك؟») ،والتجربــة (مثــال :بشــكل
عــام ،هــل شــعرت بالقلق/الحزن/الســعادة يــوم أمــس؟»)
ً
عموما
(كانيمــان وريــس .)2005 ،تكــون األســئلة التقييميــة
أبســط لإلجابــة عنهــا وهــي تعكــس تصورنــا عــن حياتنــا،
بينمــا تصــور المقاييــس القائمــة علــى التجربــة شــعورنا،
وتتــاءم بشــكل مباشــر مــع االســتخدام فــي مقاييــس
المقيمــة بالمــدة ،مثــل عــدد األعــوام المصححــة
الفوائــد
ّ
بجــودة الحيــاة ( )QALYأو عــدد األعــوام المصححــة
باحتســاب العجــز (( )DALYدوالن .)2015 ،يختلــف تقديــر

ً
تبعــا الختيــار المقيــاس (دوالن ،وكودرنــا،
الســعادة
وســتون ،)2017 ،ويمكــن لــكال النوعيــن أن يتضمــن
عناصــر مــن جوانــب حياتنــا ،بمــا فيهــا المعنــى أو الغايــة
(منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،)2013 ،لذلــك
فــإن اســتخدام اإلفــادات الذاتيــة عــن الســعادة ال يلغــي
ً
تمامــا الحاجــة إلــى أحــكام بديهيــة عــن األشــياء المهمــة.
مــع ذلــك ،فهــي تتيــح لنــا أن نعــرف إلــى أي مــدى يؤثــر
«العامــل المحــدد للســعادة» (مثــل القــدرة علــى الحركــة)
علــى حيــاة النــاس بــدون أن نطلــب منهــم مباشــرةً تفســير
وأي ًــا كان
تأثيــره ،مــا يــؤدي إلــى تفــادي تأثيــرات التركيــزّ .
المقيــاس أو مزيــج المقاييــس المختــار ،يمكــن ربــط النتائــج
بالمقيــاس مــن صفــر إلــى واحــد والمطلــوب لتوليــد عــدد
األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ( )QALYأو عــدد األعــوام
المصححــة باحتســاب العجــز (.)DALY

الشكل  :5أمثلة عن اآلثار المترتبة على الرعاية
أظهــرت دراســة أجريــت علــى  151مــن مقدمــي الرعايــة

وجــد فريــق مــن  1,387مــن مقدمــي الرعايــة فــي

وجــدت دراســة شــملت  43مــن أبنــاء مســنين تجــاوزوا

إيــران أن العديــد منهــم يعانــون مــن مســتوى عــال

الخــرف كان لهــا التأثيــر األكبــر علــى الحيــاة المهنيــة

تؤثــر علــى األبعــاد االجتماعيــة والترفيهيــة لحياتهــم،

األساســية لألســر مــن مرضــى ســرطان الــدم فــي
مــن الضائقــة الماديــة والقلــق واالكتئــاب (عباســنزهار
وآخــرون.)2015 ،

الصيــن القاريــة أن رعايــة المرضــى الذيــن يعانــون مــن
لمقدمــي الرعايــة ،مــع إفــادة  %25.5منهــم عــن تراجــع
فــي برنامــج العمــل (مولدكيفــادو وآخــرون.)2013 ،

حــددت دراســة شــملت  104مــن األبنــاء الذيــن يهتمــون

وجــدت دراســة شــملت  309مــن مقدمــي الرعايــة

المدرســة يعتبــر كمصــدر قلــق رئيســي بالنســبة لهــم

ومشــاكل النــوم كانــت شــائعة بينهــم (ليــو وآخــرون،

بأهاليهــم المكفوفيــن فــي غانــا ،أن عــدم ارتيــاد
(كوفينــي والحســن.)2016 ،

المائــة مــن عمرهــم فــي البرتغــال أن الرعايــة الصحيــة
مــع اضطرارهــم إلــى إجــراء تغييــر فــي خطــط هامــة
علــى مســتوى حياتهــم الشــخصية (برانــداو ،وريبيــرو،

ومارتــن.)2017 ،

وجــدت دراســة شــملت  100مــن األمهــات اللواتــي

لمرضــى الزهايمــر فــي الصيــن أن االكتئــاب والقلــق

يقدمــن الرعايــة لألطفــال المصابيــن بــداء الصــرع فــي

.)2017

وآخــرون.)2013 ،

زامبيــا أن  %20منهــن يشــعرن بالوصمــة (إلرافــروس

أفــاد مقدمــو الرعايــة لمرضــى خضعــوا لجراحــة إزالــة

بينــت دراســة شــملت  300مــن مقدمــي الرعايــة

وجــدت دراســة أجريــت فــي الواليــات المتحــدة

بالعمــل ،واألمــل والســعادة والرضــا عــن الحيــاة (فينــي

أن نوعيــة حيــاة لديهــم متدنيــة (تــم قياســها باســتخدام

الدعــم آلخريــن مــن غيــر المقيميــن فــي المنــزل أو

الميــاه البيضــاء فــي فيتنــام عــن تحســن فــي التزامهــم

وآخــرون.)2018 ،

لمرضــى يعانــون مــن أمــراض نفســية فــي أوغنــدا،
أداة  )WHOQOL-BREFولديهــم مســتويات عاليــة
مــن التوتــر (نديكونــو وآخــرون.)2016 ،

وجــدت دراســة أجريــت فــي هولنــدا أن األشــخاص

فــي دراســة شــملت  289مــن مقدمــي الرعايــة فــي

وخمــس ســاعات فــي األســبوع كانــوا أكثــر ســعادة

مــن جوانــب الرعايــة الصحيــة ،مثــل الشــعور باإلنجــاز

الذيــن قدمــوا الرعايــة لمــدة تراوحــت بيــن ســاعة

مــن الذيــن لــم يقدمــوا الرعايــة ،لكــن تقديــم الرعايــة

لمــدة تزيــد عــن  11ســاعة كانــت مرتبطــة بمســتويات

أقــل مــن الســعادة (فــان كامبــن ،ودي بويــر ،وليديمــا،

.)2012

األمريكيــة وشــملت  423مــن المتزوجيــن أن توفيــر

دعــم عاطفــي إلــى أحــد الزوجيــن أدى إلــى خفــض
خطــر الوفــاة (بــراون ،ونيســي ،وفينوكــور ،وســميث،

.)2003

وجــدت دراســة أجريــت علــى  18مــن مقدمــي الرعايــة

كنــدا ،حــدد  % 73منهــم علــى األقــل جانبـ ًـا إيجابيـ ًـا واحـ ً
ـدا

لمرضــى يعانــون مــن إصابــة فــي الدمــاغ فــي بوتســوانا

واالحســاس بالرفقــة والمعنــى فــي العالقــة (كوهيــن،

القلــق واالكتئــاب والعزلــة االجتماعيــة (مباكيليــه-

وكوالنتونيــو ،وفيرنيتــش.)2002 ،

أن نســبة كبيــرة مــن مقدمــي الرعايــة يعانــون مــن
ماهالنــزا ،وماندرســون ،وداوننــغ.)2017 ،
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إن تحديــد قيمــة النتائــج الصحيــة باســتخدام التغيــرات فــي
بــدال مــن التغيــرات فــي درجــات مســجلة علــى
الســعادة،
ً
أدوات لقيــاس فائــدة الصحــة مقيمــة بحســب المفاضالت
مثــل ( ،)5D-EQســيؤدي غالبـ ًـا إلــى ترتيــب مختلــف للنتائج.
وكمــا ناقشــنا سـ ً
ـابقا ،ســتؤخذ النتائــج غيــر الصحيــة بعيــن
االعتبــار اآلن ،لكــن الــوزن النســبي للخصائــص المختلفــة
ً
للصحــة ســيتغير
أيضــا .قــام دوالن وميتكالــف ()2012
بمقارنــة قيــم كل مــن األبعــاد الخمســة فــي أداة ()5D-EQ
التــي حصلــوا عليهــا باســتخدام طــرق مختلفــة :اســتَ خدمت
عينــة مــن الواليــات المتحــدة أداة المفاضلــة الزمنيــة
لتقديــر قيمــة مجموعــة مــن الحــاالت الصحيــة االفتراضيــة
التــي تصفهــا أداة ( ،)5D-EQفــي حيــن وصــف المشــاركون
مــن عينــة أخــرى حالتهــم الصحيــة باســتخدام أداة ()5D-EQ
ً
أيضــا بتقييــم ســعادتهم باســتخدام
نفســها ،كمــا قامــوا
مقيــاس المشــاعر اليوميــة (( )Day Affect Measureالــذي
ـاس آخــر للرضــا
يســجل المشــاعر اإليجابيــة والســلبية) ومقيـ ٍ
عــن الحيــاة .وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل  ،4شــهد كل مــن
األبعــاد الخمســة تدنيـ ًـا فــي الفائــدة إلــى المســتوى الثانــي
بنــاء علــى درجــة مفاضلــة زمنيــة
(المشــاكل المعتدلــة)
ً
قائمــة علــى المفاضــات ،فــي حيــن اعتبــر الشــعور باأللــم/
االنزعاج
والقــدرة علــى الحركــة المشــاكل األســوأ عنــد المســتوى
الثالــث (حــاد) .وكانــت درجــات الســعادة أقــل دقــة بســبب
صغــر حجــم العينــات ،لكــن التناقــض مــع أوزان المفاضلــة
الزمنيــة واضــح :إذ يعــد الشــعور بالقلق/االكتئــاب األســوأ
علــى اإلطــاق مــن حيــث التأثيــر ،يليــه الشــعور باأللــم/
االنزعــاج الشــديد ،فــي حيــن كانــت درجــات الرضــا عــن الحياة
متشــابهة فــي حــاالت القلق/االكتئــاب الحــاد وعــدم القــدرة
علــى أداء األنشــطة المعتــادة ،وكان غيــاب تأثيــر القــدرة
علــى الحركــة علــى الســعادة الفتـ ًـا.

عــد هــذه النتائــج اســتثنائية علــى اإلطــاق ،فقــد
ال تُ ّ
ظهــرت نتائــج مشــابهة فــي بيانــات مــن المملكــة
المتحــدة باســتخدام الرضــا عــن الحيــاة كناتــج عــن طريــق
أداة ( )5D-EQوأداة أخــرى لقيــاس فائــدة الصحــة ،وهــي
(( )6D-SFدوالن ،ولــي ،وبيزغــود2012 ،؛ كالرا موكوريــا
ً
أيضــا
وبرازييــه .)2013 ،ويبــدو أن هــذا النمــط ينطبــق
علــى الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل :حلــل غراهــام
وآخــرون ( )2011األســئلة الــواردة فــي اســتطالع مؤسســة
«غالــوب» لعــام  2007فــي أمريــكا الالتينيــة ،وتوصلــوا
إلــى أن الرضــا عــن الحيــاة كان أكثــر ارتباطـ ًـا بالقلــق (واأللــم)
منــه بالتحــرك واألنشــطة المعتــادة.
وفــي تحليلنــا ،وباســتخدام بيانــات مــن اســتبيان فريــق
«فهــم المجتمــع» ( 13)Understanding Societyالمعنــي
باألســر فــي المملكــة المتحــدة (جامعــة إيســكس،)2018 ،

نجــد أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن االكتئــاب يســجلون
درجــة أعلــى بقليــل (أي أنــه ينظــر إليهــم باعتبارهــم أصــح)
علــى أداة ( )6D-SFبالمقارنــة مــع عينــة (متناســبة مــن
حيــث العمــر والجنــس) تعانــي مــن مشــاكل فــي الحركــة.
وهــذا يتناقــض مــع القيمــة المتوســطة للرضــا عــن الحيــاة
المتدنيــة للغايــة التــي ســجلتها المجموعــة التــي تعانــي
مــن االكتئــاب (أدنــى بمقــدار  0.64علــى المقيــاس مــن
واحــد إلــى ســبعة).

مــاذا يعنــي ذلــك بالنســبة لتحديــد أولويــات الرعايــة
الصحيــة؟ باســتخدام «أوزان» التفضيــات ،فــإن التخفيــف
ً
مهمــا بقــدر
مــن مشــكلة فــي الحركــة قــد يعتبــر عــادةً
تحســين القلق/االكتئــاب بنفــس المقــدار .وباســتخدام
«األوزان» القائمــة علــى جــودة الحيــاة الشــخصية ،فــإن
تحســين الصحــة النفســية يعتبــر بشــكل عــام أكثــر أهميــة،
وبالتالــي فإنــه ســيحصل علــى حصــة أعلــى مــن المــوارد
تعــادل كل العوامــل األخــرى .وســنناقش هــذه
فــي حــال
ُ
اآلثــار المترتبــة فــي القســم الرابــع.

التوصية الرابعة :ينبغي إدراج الفوائد التي تطال كل
المتأثرين
حيــن يصــاب شــخص مــا بمــرض أو عجــز ،يترتــب علــى هــذا
األمــر آثــار علــى العائلــة بأكملهــا مــن حيــث الهـ ّـم والقلــق،
ـا عــن مســؤوليات الرعايــة .يمكننــا
وتوتــر بيئــة الحيــاة ،فضـ ً
ببســاطة االفتــراض أنــه ،تحــت عتبــة معينــة مــن الصحــة،
يحتــاج المرضــى إلــى رعايــة غيــر رســمية ،وأن أي مكســب
صحــي يلحــق بالمريــض ســيؤدي إلــى مكســب نســبي لمن
يقــدم الرعايــة ،لكــن هــذا ال يعكــس الواقــع فــي العديــد مــن
الحــاالت (بــراور ،وفــان اكســل ،وتيلفــورد .)2010 ،فعلــى
ســبيل المثــال ،قــد يكــون التحســن فــي النــوم وقــدرة الفــرد
علــى رعايــة نفســه (مثــل االســتحمام) بنفــس األهميــة مــن
منظــور المريــض ،لكــن األمــر األخيــر (الرعايــة الذاتيــة) لــه
أثــر أكبــر علــى مــن يقــدم الرعايــة .لذلــك ،مــن المهــم أخــذ
األثــر بعيــن االعتبــار علــى مــن يقدمــون الرعايــة وعلــى أفــراد
العائلــة مباشــرة فــي قــرارات توزيــع وتخصيــص المــوارد .
لقــد أوصــت العديــد مــن المبــادئ التوجيهيــة للتقييــم
االقتصــادي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بــإدراج صحــة أفــراد
العائلــة كمكســب إضافــي علــى مقيــاس عــدد األعــوام
(مثــا غولــد ،وســيغل،
المصححــة بجــودة الحيــاة ()QALY
ً
وراســل ،وواينشــتان1996 ،؛ «نايــس» .)2013 ،وركــز آخــرون
علــى جانــب الوقــت المســتهلك فــي الرعاية مــن خالل إدراج
تكاليــف الرعايــة فــي التحليــل (مثــل المبــادئ التوجيهيــة فــي
هولنــدا (فيرســتيغ ،وكنيــس ،وبــراور .)2016 ،إال أن إدراج
صحــة مقدمــي الرعايــة والعائلــة فقــط ،أو كلفــة وقــت
ٍ
كاف ،مــع تســبب مــرض أو عجــز أحــد
الرعايــة وحــده ،غيــر

ـار تتخطــى الصحــة أو الوقــت المســتهلك.
أفــراد العائلــة بآثـ ٍ

ثانيـ ًـا ،هــل ســيتم تفضيــل عــاج يقصــر فــي عمــر مريــض،
أو يــؤدي إلــى تراجــع ســعادته ،فــي حــال كان التحســن
فــي ســعادة مقدمــي الرعايــة أكبــر مــن خســارة المريــض
ً
ً
هامــا ،فعلــى الرغــم
تحديــا
للســعادة؟ يشــكل هــذا األمــر
تلقائي ًا
ـى
ـ
يتبن
قد
ـة
ـ
التكلف
ـث
ـ
مــن أن تحليــل الفعاليــة مــن حي
ّ
ً
توجهــا يســتند إلــى العواقــب ويعطــي أهميــة متســاوية
ً
ضروريــا .فعلــى
لجميــع المتأثريــن ،إال أن هــذا ليــس
ســبيل المثــال ،يمكــن تعييــن «أوزان» مختلفــة للمرضــى
ومقدمــي الرعايــة الصحيــة عنــد تجميــع التغيــرات فــي
الســعادة ،ويمكــن إدراج المعاييــر القائمــة علــى الحقــوق
فــي عمليــة تقييــم الرعايــة الصحيــة.

يثيــر إدراج ســعادة مقدمــي الرعايــة ضمــن تقييــم الرعايــة
ً
أوال ،هــل
جملــة مــن المخــاوف المحتملــة.
الصحيــة
ً
سيشــعر األشــخاص الذيــن ليســت لديهــم عائلــة أو أصدقاء
يهتمــون بهــم بالغبــن ألن تحسـ ً
ـنا فــي صحتهــم يــؤدي إلــى
فائــدة إجماليــة أقــل؟ وعلــى الرغــم مــن أن إدراج ســعادة
مقدمــي الرعايــة قــد يغيــر الفوائــد النســبية لتوفيــر العــاج
فــي حــاالت مختلفــة لصالــح أولئــك الذيــن يحملــون عبئـ ًـا
أكبــر ،فــإن قــرارات تمويــل العــاج ال تؤخــذ علــى المســتوى
الفــردي ،ولكــن علــى أســاس معــدالت مســتمدة مــن
مجموعــات المرضــى ،للتأكــد مــن عــدم غبــن أي مريــض
بســبب عــدم وجــود أصدقــاء أو أفــراد عائلــة مقربيــن منــه.

.4اآلثار المترتبة على التحول من الصحة إلى
السعادة

إن للرعايــة تأثيــرات واســعة النطــاق على الصحة والســعادة،
فاالضطــاع بــدور مقــدم الرعايــة يمكنــه أن يســاهم فــي
الشــعور بالغايــة والمعنــى فــي الحيــاة ،وأن يمنــح إحساسـ ًـا
باإلنجــاز والقــرب مــن شــخص عزيــز (ماكنــزي وغرينــوود،
ً
ً
ســلبيا إلــى حــد كبيــر
أثــرا
 ،)2012كمــا يمكنــه أن يتــرك
علــى ســعادة الشــخص الــذي يقــوم بالرعايــة .وكمــا هــو
مبيــن فــي الشــكل  ،5تبيــن الدراســات مــن شــتى أنحــاء
العالــم أن مقدمــي الرعايــة معرضــون أكثــر مــن غيرهــم
للقلــق واالكتئــاب وقلــة النــوم والعزلــة االجتماعيــة وتدنــي
اإلنتاجيــة وضعــف

عنــد رؤيــة األمــور مــن منظــور الســعادة ،فــإن أفضــل
التدخــات هــي تلــك التــي تحســن مســتوى الســعادة
لجميــع المتأثريــن .وســنقوم فــي هــذا القســم بدراســة
مجاليــن يرتفــع احتمــال إحداثهمــا لمكاســب كبيــرة علــى
صعيــد الســعادة :الصحــة النفســية والرعايــة فــي آخــر
مراحــل العمــر.

الجدول  :2الفعالية من حيث التكلفة على نطاق إقليمي ،للتدخالت في مجال االضطرابات النفسية
والعصبية وتعاطي المواد المخدرة

التكلفة لكل سنة من عدد األعوام المصححة بجودة الحياة ( )QALYالمكتسبة أو عدد األعوام المصححة باحتساب العجز
( )DALYالتي تم تفاديها (دوالر أمريكي)

العتبة (دوالر أمريكي/
عدد األعوام المصححة
باحتساب العجز (،))DALY
قيمة وسيطة (نطاق)
فصام
اضطراب ثنائي القطب
اكتئاب
اضطرابات تعاطي الكحول

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

أمريكا الالتينية
والكاريبي

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

أوروبا ووسط آسيا

جنوب آسيا

شرق آسيا والمحيط
الهادئ

241
)(58 – 4,500

4,531
)(164 – 16,559

3,557
)(234 – 6,342

2,001
)(385 – 9,510

252
)(138 – 1,636

1,639
)(239 – 5,889

6,199 – 6,208

14,090
– 14,306

14,651
– 14,879

11,596 – 11,764

3,603 – 3,637

3,990 – 4,016

4,662 – 7,828

13,722 – 15,781

11,810 – 13,517

9,631 – 11,795

3,990 – 4,016

4,270 – 5,610

1,440 – 2,614

3,470 – 5,086

3,156 – 5,004

2,535 – 3,329

811 – 1,411

923 – 1,471

407

878

–

494

684

332

المصادر :العتبات مستمدة من دراسة أوشاليك وآخرين ( ،)2018والتي لم تشمل كل الدول في كل منطقة .تقديرات الفعالية من حيث التكلفة مستمدة من تقرير أولويات السيطرة على

تدخل فيها .تشير النطاقات إلى
األمراض (اإلصدار الثالث) ،المجلد التاسع ،الفصل  ،12الجدول ( 12.1ليفين وتشيزهولم ،)2016 ،بسعر الدوالر المسجل في عام  ،2015وهي خاصة بحالة ال ّ
الفعالية من حيث التكلفة لتدخالت مختلفة ضمن كل حالة.
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التوصية الخامسة :ينبغي إعطاء الصحة النفسية
أولوية أكبر
يشــكل عــبء المــرض النفســي نســبة تتــراوح بيــن %7
و %13مــن عــدد األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز
( )DALYحــول العالــم ،مــا يجعلــه فــي مرتبــة أمــراض القلــب

والشــرايين وأمــراض الــدورة الدمويــة (فيغــو ،وثورنيكروفت،
وآتــون .)2016 ،وتبــدو المشــكلة مــن منظــور الســعادة أكبــر
مــع اعتبــار األمــراض النفســية أســوأ ممــا تشــير إليــه «أوزان»
عــدد األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز ( )DALYوعــدد
األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة (( )QALYكمــا ناقشــنا
سـ ً
ـابقا) .إن زيــادة االســتثمار فــي عالجــات فعالــة مــن حيــث
التكلفــة ،وأنمــاط رعايــة مبتكــرة ،ومنظــور أشــمل فــي جــودة
ً
ً
بعيــدا فــي
شــوطا
الحيــاة النفســية مــن شــأنه أن يقطــع
تحســين الحيــاة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

لتقريــر أولويــات الســيطرة علــى األمــراض -اإلصــدار الثالــث
(ليفيــن وتشــيزهولم )2016 ،تشــير إلــى أن بعــض التدخــات
القياســية التــي تســتهدف اضطرابــات االكتئــاب واإلدمــان
علــى الكحــول فعالــة مــن حيــث التكلفــة فــي العديــد مــن
ظــروف الفئــة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط ،وأن بعــض
الــدول فــي الفئــة العليــا مــن الدخــل المتوســط قــد توفــر
أيضـ ًـا عالجـ ًـا لالضطــراب ثنائــي القطــب والفصــام مــن دون
التضحيــة بنشــاطات أكثــر قيمــة .كمــا حــددت تحليــات
ً
عمومــا علــى التقديــرات
خاصــة بالبلــدان -وهــي مفضلــة
اإلقليميــة -عالجــات فعالــة مــن حيــث التكلفــة لالكتئــاب
(بروكانــون ،وفــوس ،وبرتــرام ،وليــم ،)2012 ،والصــداع
النصفــي (لينــد ،وشــتاينر ،وتشــيزهولم ،)2015 ،ومجموعــة
مــن الحــاالت النفســية والعصبيــة. 15

ً
هائــا بمســألة
اهتمامــا
تشــهد الــدول مرتفعــة الدخــل
ً
االســتثمار فــي الصحــة النفســية .وكمــا هــو مفصــل فــي
الفصــل الثالــث مــن التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة
(اليــارد ،)2018 ،فــإن كل دوالر ينفــق علــى عــاج االكتئــاب
والقلــق مــن خــال برنامــج تحســين الحصــول علــى العالجات
النفســية المعتمــد فــي إنكلتــرا يوفــر القــدر نفســه مــن
تكاليــف الرعايــة الصحيــة لألمــراض الجســدية -مــا يجعلــه
حيــادي التكلفــة بالنســبة للنظــام الصحــي -وينتــج مكاســب
إضافيــة فــي اإلنتاجيــة تبلــغ قيمتهــا  2.5دوالر أمريكــي.
ـا عــن تخفيفــه لقــدر كبيــر مــن المعانــاة ،فهــو
وهكــذا ،وفضـ ً
مجــدي مــن منظــور مالــي بحــت.

ً
ً
وضوحــا.
تطــورا أقــل
تبــدو الصــورة فــي الظــروف األقــل
باســتخدام مقاييــس النتائــج الحاليــة ،والعتبــات القائمــة
علــى كلفــة الفــرص البديلــة ،فــإن تدخــات الصحــة النفســية
التــي يغطيهــا تقريــر أولويــات الســيطرة علــى األمــراض
(اإلصــدار الثالــث) ليســت فعالــة مــن حيــث التكلفــة فــي
ً
وأيضــا
الغالبيــة العظمــى مــن الــدول منخفضــة الدخــل،
فــي بعــض الــدول مــن الفئــة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط
األكثــر اكتظاظـ ًـا بالســكان ،مثــل الهنــد وباكســتان ونيجيريــا.
ومــن الممكــن أن تكــون هــذه الــدول قــادرةً علــى تعزيــز
ســعادتها إلــى الحــد األقصــى مــن خــال التركيــز علــى الصحــة
الجســدية ،ومــن المهــم عــدم الوقــوع فــي فــخ افتــراض أن
الســبب الــذي يثيــر حماســنا يشــكل األولويــة العليــا فــي كل
ظــرف.

ومــع ذلــك ،فــإن أطــر عــدد األعــوام المصححــة بجــودة
الحيــاة ( )QALYوعــدد األعــوام المصححــة باحتســاب العجــز
( )DALYالحاليــة نفســها توحــي أن هنــاك عـ ً
ـددا مــن الخيــارات
المثيــرة لالهتمــام لمعظــم الــدول متوســطة الدخــل .وكمــا
هــو مبيــن فــي الجــدول  ،2فــإن التقديــرات اإلقليميــة

ً
ً
ابتــكارا
أيضــا حاجــة ماســة لعالجــات نفســية أكثــر
هنــاك
وفعاليــة ،وتدنيـ ًـا مــن حيــث التكلفــة ،وأكثــر قابليــة للتطويــر
والقيــاس علــى صعيــد العــاج الدوائــي والنفســي.16
ومــن األمثلــة الواعــدة علــى هــذا «مقعــد الصداقــة»

األمــر نفســه ينطبــق علــى الــدول منخفضــة الدخــل والــدول
متوســطة الدخــل ،حيــث يــؤدي توســيع تغطيــة العــاج
ليشــمل االضطرابــات النفســية الشــائعة ،إلــى تحقيــق
مكاســب اقتصاديــة تتــراوح بيــن  2.3و 3.0أضعــاف كلفــة
البرامــج (تشــيزهولم وآخــرون .)2016 ،وحيــث أن المكاســب
ـدال مــن وفــورات فــي
تتجلــى مــن خــال ارتفــاع اإلنتاجيــة بـ ً
القطــاع العــام ،فــإن كلفــة الفــرص البديلــة لالســتثمار فــي
الصحــة النفســية يجــب أن تــدرس بعنايــة .وباإلضافــة إلــى
القيــود الماليــة ،فــإن التقــدم فــي الصحــة النفســية فــي
الــدول منخفضــة الدخــل والــدول متوســطة الدخــل يعوقــه
محدوديــة قــدرة النظــام الصحــي ،ووصمــة العــار علــى نطــاق
ً
نســبيا المتعلقــة بــدول العالــم
واســع ،واألدلــة القليلــة
النامــي (باتيــل وآخــرون ،2016 ،و.)2018

مــع ذلــك ،ومــع نواتــج يتــم قياســها بشــكل مالئــم مــن حيث
الســعادة اإلجماليــة للمريــض ،فمــن المنطقــي افتــراض أنــه
يمكــن اعتبــار المزيــد مــن عالجــات الصحــة النفســية فعالــة
مــن حيــث التكلفــة حتــى فــي ظــروف الدخــل المنخفــض.
إن إدراج تأثيــرات أبعــد مــن التأثيــرات الفرديــة قــد يــؤدي إلــى
ـا ،قــد تعتبــر التكلفــة العاليــة لعــاج
تحويــل األولويــات .فمثـ ً
ـتثمارا سـ ً
ً
ـليما فــي
الفصــام واالضطــراب ثنائــي القطــب اسـ
معظــم أنحــاء العالــم بعــد أخــذ تأثيرهمــا الكبيــر علــى الذيــن
يقدمــون الرعايــة ،وعلــى أفــراد األســرة والمجتمــع ككل فــي
االعتبــار .لألســف ،ال يمكــن معرفــة اآلثــار المترتبــة علــى
منظــور الســعادة بدقــة ،قبــل أن تتــم المقارنــة بيــن تأثيــرات
الســعادة لمجموعــة واســعة مــن تدخــات الصحــة الجســدية
والنفســية بشــكل منهجــي ،وهــو مشــروع لــم يبــدأ بعــد،
علــى حــد علمنــا.

( )Friendship Benchفــي زيمبابــواي ،حيــث تــم تدريــب
عامليــن فــي الرعايــة الصحيــة العاديــة علــى تشــخيص وعــاج
االضطرابــات النفســية الشــائعة باســتخدام شــكل مــن
أشــكال العــاج الســلوكي اإلدراكــي .وقــد ثبتــت فعاليــة هــذه
الطريقــة فــي تجربــة عشــوائية ذات جــودة عاليــة (تشــيباندا
وآخــرون )2015 ،وهنــاك خطــط لنشــرها فــي جميــع أنحــاء
البــاد (تشــيباندا ،)2017 ،علــى الرغــم مــن عــدم تحديــد
فعاليتــه مــن حيــث التكلفــة بعــد .ومــع انتشــار التكنولوجيــا
فــي المجتمعــات الفقيــرة ،قــد يكــون هنــاك دور هــام أيضـ ًـا
للعالجــات المقدمــة مــن خــال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة،
مثــل تطبيــق «ماينــد إيــز» ( 17)Mind Easeلحــاالت القلــق
و( )UpLiftلحــاالت االكتئــاب. 18

تنطــوي أكثــر العالجــات إثــارة فــي مجــال العقاقيــر النفســية
االســتخدام الطبــي لألدويــة «المخــدرة» بتعريفهــا الشــامل.19
وتدعــم مجموعــة متزايــدة مــن األدلــة اســتخدام الكيتاميــن
والبسيلوســايبين (المكــون النشــط فــي الفطــر الســحري
 ،)magic mushroomsوالعــاج النفســي المدعــوم بـــ»إم
دي إم إيــه» ( )MDMAلعــاج االكتئــاب والقلــق واضطــراب
الوســواس القهــري واإلدمــان علــى المخــدرات والكحــول
واضطــراب الكــرب التالــي للصدمــة أو اضطــراب مــا بعــد
الصدمــة (دومــان2018 ،؛ ريتــش وآخــرون2018 ،؛ تــاي
ولوميــن .)2018 ،وقــد اعترفــت هيئــات تنظيميــة إلــى حــد ما
بقــدرة هــذه العقاقيــر (وإن فــي وقــت متأخــر) :فقــد أشــارت
إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة إلــى هــذه العقاقيــر الثالثــة
باســم «عالجــات مبتكــرة» (، 20)Breakthrough Therapies
ً
ً
ســريعا خــال عمليــة الموافقــة ،كمــا أن
مســارا
مــا يوفــر
الكيتاميــن الــذي يعطــى عــن طريــق الحقــن الوريــدي متوفــر
بالفعــل فــي عــدد مــن العيــادات فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،وكنــدا والمملكــة المتحــدة.21

مــع ذلــك ،تقــف بعــض الســلطات القضائيــة مــن موقعهــا
ً
عائقــا فــي وجــه إجــراء المزيــد مــن األبحــاث
القانونــي،
المطلوبــة .فــي المملكــة المتحــدة والعديــد مــن البلــدان
األخــرى ،تــم تصنيــف «بسيلوســايبين» و»إم دي إم إيــه»
معديــن
ضمــن الجــدول رقــم  ،1مــا يعنــي أنهمــا غيــر
ّ
لالســتخدام الطبــي .وبالتالــي ،فقــد يتطلــب األمــر أعوامــاً
ً
وآالفــا مــن الــدوالرات للحصــول علــى إذن بإجــراء حتــى
دراســة صغيــرة للغايــة ،وبمــا أن العقاقيــر غيــر قابلــة للحمايــة
ببــراءة اختــراع فــإن شــركات صناعــة األدويــة ال تجــد أي
حافــز للقيــام باالســتثمار المطلــوب .والحــل بســيط :إعــادة
تصنيفهمــا ضمــن الجــدول رقــم  ،2األمــر الــذي ســيحافظ
علــى الضوابــط الصارمــة المطلوبــة للحــؤول دون إســاءة
اســتخدامهما ،مــع الســماح بإجــراء األبحــاث الضروريــة .علــى
ً
أيضــا أن تنظــر فــي تمويــل االختبــارات الكبيــرة
الحكومــات
طويلــة األجــل وعاليــة المســتوى التي ســتحدد إلــى أي مدى،

ولمــن ،وفــي أيــة ظــروف تكــون هــذه العالجــات فعالــة مــن
حيــث التكلفــة .وإن هنــاك فــرص قليلــة لمكافحــة المعانــاة
الحــادة الناجمــة عــن المــرض النفســي حــول العالــم.

ومــع ذلــك ،فــإن هنــاك خطــر فــي اعتمــاد منهجيــة مفرطــة
فــي االنفراديــة والتركيــز علــى العــاج فــي مقاربــة الصحــة
النفســية .فتدخــات الصحــة العامــة التــي ال تســتهدف
بشــكل حصــري الصحــة النفســية ،والتــي ينفــذ العديــد منهــا
علــى المســتوى الوطنــي أو المجتمعــي ،تتميــز باحتمــال
زيــادة الســعادة الحاليــة ،وتحســين الســلوكيات الصحيــة،
وتخفيــف خطــر المــرض الجســدي والمــادي علــى حــد
ســواء ،فــي المســتقبل ،وإطالــة متوســط العمــر المتوقــع.
وتشــمل «أفضــل الممارســات» مــن تقريــر «أولويــات
الســيطرة علــى األمــراض» (اإلصــدار الثالــث) زيــادة الضرائــب
علــى الكحــول ،الــذي يقلــل مــن حــدوث األمــراض المزمنــة
ـا عــن االكتئــاب واإلدمــان
واإلصابــات وحتــى اإليــدز ،فضـ ً
علــى الكحــول؛ وبرامــج التعلــم االجتماعــي والعاطفــي فــي
المــدارس التــي تســاعد علــى تحســين األداء األكاديمــي
والتخفيــف فــي الوقــت نفســه مــن تعاطــي المــواد المخــدرة
وغيرهــا مــن األنشــطة الخطــرة (بيترســن ،وإيفانز-الكــو،
وســمراو ،وبــاري ،وتشــيزهولم .)2017 ،كمــا تبــدو التدابيــر
التــي تتصــدى للشــعور بالوحــدة هامـ ًـة بدورهــا ،علــى اعتبــار
أن العزلــة االجتماعيــة لهــا آثــار ســلبية علــى الســعادة ،وذات
تأثيــر علــى الحيــاة يضاهــي تأثيــر التدخيــن (بانتيــل وآخــرون،
 .)2013وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن هــذه التدخــات
يمكــن تبريــره بتأثيــره علــى الصحــة ومتوســط العمــر المتوقع
وحدهمــا ،فــإن تقديــر حجــم مكاســب الســعادة المباشــرة
نســبي ًا مــن حيــث التكلفــة،
ســيجعلها تبــدو أكثــر فعاليــة
ّ
وبالتالــي تزيــد احتمــاالت تبنيهــا.

التوصية السادسة :ينبغي تحسين الرعاية في آخر
مراحل العمر
يحصــل الكثيــر مــن األشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم
الذيــن يعيشــون أشــهرهم أو أيامهــم األخيــرة علــى رعايــة
صحيــة غيــر مالئمــة ،وفــي بعــض األماكــن ال يحصلــون
علــى أي رعايــة .إن تركيــز األنظمــة الصحيــة علــى شــفاء
(بــدال مــن
األمــراض وتعزيــز «الصحــة» وإطالــة العمــر
ً
تحســين الســعادة) عامــل رئيســي .كمــا أن إدخــال منظــور
الســعادة مــن أجــل تقييــم الرعايــة فــي آخــر مراحــل العمــر
يمكنــه أن يــؤدي إلــى تغييــر علــى أربعــة مســتويات :أخــذ
التأثيــر علــى األحبــة بعيــن االعتبــار ،قيــاس وتقديــر قيمــة
تجربــة األشــخاص الفعليــة فــي آخــر مراحــل العمــر؛ حجــب
العالجــات عديمــة الفائــدة؛ وتحســين الوصــول إلــى مســكن
لأللــم والعنايــة التلطيفيــة.
أوال ،يمـ ّـر أفــراد العائلــة ومقدمــو الرعايــة الصحيــة بتأثيــرات
ً
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طويلــة األمــد ناجمــة عــن الوفــاة ،وكمــا أســلفنا فــإن األثــر
المترتــب علــى ســعادة الشــركاء يجــب أن يؤخــذ فــي االعتبــار
فــي قــرارات توزيــع المــوارد .وحيــن تكــون الســعادة هــي
مقيــاس النتيجــة ،فــإن التدخــات التــي تدعــم مباشــرة أحبــاء
ً
طرقــا لصنــع ذكريــات أكثــر
المريــض -التــي قــد تشــمل
22
إيجابيــة عــن أشــهر المريــض وأيامــه وســاعاته األخيــرة ،
واإلرشــاد فــي حــاالت الحــزن ،أو تقديــم دعــم مواكــب مــا
بعــد الوفــاة -يمكــن تقييمهــا مــن حيــث فعاليتهــا مــن حيــث
التكلفــة بنفــس الطريقــة التــي يتــم فيهــا تقييــم التدخــات
الصحيــة.

ثانيـ ًـا ،تســتند منهجيــة قائمــة علــى الســعادة للتعامــل مــع
الرعايــة فــي آخــر مراحــل العمــر إلــى مبــدأ مســاعدة النــاس
علــى العيــش بصــورة جيــدة والمــوت بصــورة جيــدة .وتجــد
الدراســات التــي تستكشــف هواجــس المرضــى فــي آخــر
مراحــل حياتهــم أن هــذه الهواجــس عــادةً مــا تطــال عوامــل
غيــر متعلقــة بالصحــة وال تتركــز علــى إطالــة العمــر .فعلــى
ســبيل المثــال ،فــي دراســة اســتقصائية واســعة عبــر ســبع
دول أوروبيــة ،اختــار  %71مــن المســتجيبين «تحســين
نوعيــة الحيــاة للوقــت الــذي تبقــى لهــم» بوصفهــا األولويــة
الرئيســية فــي حــال تعرضــوا لمــرض خطيــر ،مــع  %4فقــط
قالــوا إن إطالــة العمــر كانــت أكثــر أهميــة (هيغينســون
ً
ســنا فــي
وآخــرون .)2014 ،وبالمثــل ،كان المرضــى األكبــر
تايالنــد مهتميــن أكثــر بمعرفــة حقيقــة مرضهــم ،والتخلــص
مــن األعــراض غيــر المريحــة ،والشــعور باالحتــرام ،وعــدم
الحصــول علــى عالجــات هدفهــا إطالــة العمــر عندمــا تكــون
فرصــة بقائهــم علــى قيــد الحيــاة ضئيلــة ،مــع موافقــة %76
مــن المســتجيبين ،أو موافقتهــم الشــديدة ،علــى العبــارة
الســابقة (ســرينونبرازرت وآخــرون .)2014 ،وقــد تــم التوصــل
إلــى نتائــج مشــابهة فــي البلــدان مرتفعــة الدخــل والمتوســط
والمنخفــض حــول العالــم ،فــي كافــة الفئــات العمريــة،
ـا عــن
وبيــن أفــراد العائلــة ومقدمــي الرعايــة الصحيــة فضـ ً
المرضــى (مثــل مايــر وآخــرون2016 ،؛ بــاول وآخــرون.)2014 ،
إن قيــاس النتائــج مــن حيــث الســعادة اإلجماليــة ســيؤدي
علــى األرجــح إلــى أخــذ هــذه األنــواع مــن الهواجــس غيــر
الصحيــة باالعتبــار.
ً
ً
أحيانــا ،فــي مجــال
غالبــا توتــر متصــور وحقيقــي
هنــاك
الرعايــة فــي آخــر مراحــل العمــر ،بيــن موقــف الطاقــم الطبــي
والمرضــى والعائــات مــن تقبــل الوفــاة المقبلــة والشــعور
باألمــل بأنــه يمكــن تأخيــر الوفــاة ،حتــى أن بعــض الباحثيــن
اقترحــوا إمكانيــة منــح «وزن» إضافــي للتدخــات التــي
تعطــي األمــل (غاريســون ،وكمــال-الل ،وتــاوس.)2017 ،
فــي بعــض الحــاالت ،قــد تكــون الســعادة فــي آخــر مراحــل
الحيــاة أعلــى بالفعــل إذا تمســك المرضــى وعائالتهــم
بإمكانيــة وجــود عــاج ،مهمــا كانــت االحتمــاالت ضئيلــة.

ً
ً
مســيئا لســعادة
أيضــا
لكــن تقديــم أمــل كاذب قــد يكــون
َ
فرصــة االســتعداد
المرضــى وألحبائهــم ،الذيــن يحرمــون
للوفــاة .فــي العديــد مــن الظــروف ،يتســبب توفيــر رعايــة غيــر
مجديــة أيضـ ًـا بمعانــاة أفــراد آخريــن ،أو وفاتهــم المبكــرة ،مــن

خــال اســتنفاد المــوارد .لذلــك فقــد يــؤدي توفيــر اإلرشــاد
ـدال مــن االســتمرار فــي تقديــم عالجات
فــي تقبــل المــوت ،بـ ً

(مزعجــة علــى األرجــح) ،إلــى أفضــل النتائــج اإلجماليــة.

ّ
ويمكــن منظــور الســعادة مــن تقييــم هــذا األمــر بشــكل

عملــي ،فالنظــر إلــى النتائــج الصحيــة لــن يكفــي ألن المــوت

بشــكل جيــد ال يتعلــق بالمحافظــة علــى الصحــة :نحتــاج إلــى

مقاييــس للســعادة الفعليــة حتــى لحظــة الوفــاة بالنســبة
للمريــض ،ولوقـ ٍ
ـت أطــول بالنســبة لألقــارب .قــد يحفــل هــذا

المجــال بالكثيــر مــن التباينــات بيــن األفــراد والمجموعــات،

لذلــك فــإن اتخــاذ المريــض للقــرار سيســتفيد مــن األدلــة عــن

تجــارب «أشــخاص مثلــه» مــع خيــارات العــاج المختلفــة.

ً
ثالثــا ،يمكــن أن يــؤدي التركيــز علــى الســعادة إلــى ســحب

العالجــات عديمــة الفائــدة .تشــكل التدخــات المكلفــة وغيــر
ً
ً
ٍ
بدرجــة
شــائعا
أمــرا
الفعالــة والمؤلمــة قرابــة نهايــة العمــر
ملحوظــة .أجــرت كاردونا-موريــل وزمالؤهــا ( )2016مراجعـ ًـة

لـــ 38دراســة فــي عشــرة بلــدان للبحــث فــي العالجــات

عرفوهــا بوصفهــا إدارة نشــطة
عديمــة الفائــدة (والتــي ّ

عدائيــة تتجــاوز الرعايــة المريحــة فــي الوقــت الــذي تشــير فيــه

الحالــة الســريرية إلــى أنــه حــان وقــت االنتقــال إلــى الرعايــة
التلطيفيــة) للمرضــى الكبــار فــي الســن فــي األشــهر الســتة

دليــا علــى اســتخدام
األخيــرة مــن حياتهــم .وقــد وجــدوا
ً
العالجــات عديمــة الفائــدة علــى نطــاق واســع (وبدرجــات

متفاوتــة) فــي المستشــفيات المخصصــة للحــاالت الحرجــة
( %38-33منهــم يحصلــون علــى عالجــات عديمــة الفائــدة)،

بمــا فيهــا غســيل الكلــى ،والعــاج باألشــعة ،ونقــل الــدم
وعالجــات اإلبقــاء علــى قيــد الحيــاة للمرضــى المحتضريــن؛
واســتخدام المضــادات الحيويــة ،وعالجــات أمــراض القلــب

والشــرايين والجهــاز الهضمــي والغــدد التــي ال طائــل منهــا،
والفحــوص واإلقامــات فــي وحــدة العنايــة المركــزة والعــاج

الكيميائــي التــي ال تفيــد فــي األســابيع األخيــرة مــن الحيــاة.
فــي الكثيــر مــن الحــاالت ،قــد يــؤدي التحــول المبكــر إلــى
الرعايــة التلطيفيــة أيضـ ًـا إلــى تحســين النتائــج علــى الصحــة.
فعلــى ســبيل المثــال ،قــارن اختبــار أجــري علــى مرضــى

ـكال مــن أشــكال ســرطان الرئــة فــي مستشــفى
يعانــون شـ ً

ماساشوســتس العــام بين العالج المعتــاد ،والعالج المعتاد

مــع رعايــة تلطيفيــة مبكــرة .وقــد أدى األخيــر إلــى رعايــة أقــل

مــن أن البنيــة التحتيــة الصحيــة الفقيــرة تشــكل أحــد العوامــل،

أبكــر) ،ونوعيــة حيــاة أعلــى مســتوى ،واكتئــاب أقــل -وعــاش
المرضــى فتــرة أطــول بـــ 2.7شـ ً
ـهرا ( تيميــل وآخــرون.)2010 ،

أشــكال الســيطرة علــى األلــم ،ونقــص التدريــب والتوعيــة

حــدة فــي نهايــة العمــر (إيقــاف العــاج الكيميائــي فــي وقــت

كمــا تبيــن أن اســتخدام أنابيــب التغذيــة للمرضــى المصابيــن
بالخــرف (فينــوكان ،وكريســماس ،وليــف2007 ،؛ ميتشــيل،

ومــور ،وغوزالــو ،وســيرفاديو ،وتينــو ،)2016 ،وفــي بعــض

الحــاالت ،عمليــات نقــل المريــض مــن وإلــى المستشــفى

(ميــزاي ،ودابلــر ،وميتــي ،وبــرودي ،)2002 ،إلــى خفــض

نوعيــة الحيــاة وهــي غيــر مفيــدة بشــكل عــام.

ـاء علــى
وحتــى مــع اتبــاع الطــرق الحاليــة فــي التقييــم ،وبنـ ً
أداة قيــاس للنتائــج تركــز علــى الصحــة مثــل عــدد األعــوام

المصححــة باحتســاب العجــز ( )DALYأو عــدد األعــوام

تدخــا مــن هــذا
المصححــة بجــودة الحيــاة ( ،)QALYفــإن
ً
المســتوى فــي نهايــة العمــر غير مبــرر في الغالــب .ويتوجب
علــى منظــور الســعادة الــذي يعطــي وزنـ ًـا أكبــر للجوانــب غيــر
الصحيــة لجــودة الحيــاة ،أن يجعــل هــذا األمــر أكثــر وضوحـ ًـا
علــى أمــل أن يعجــل فــي تبنــي الرعايــة التلطيفيــة حيثمــا
ً
مناســبا ،مــن خــال تغييــر ســلوكيات مقدمــي
كان ذلــك

الرعايــة الصحيــة .ويمكــن توفيــر المســاعدة لهــذه العمليــة

مــن خــال التدخــات التــي ثبــت أنهــا تحقــق وفــورات فــي
التكلفــة ،أو أنهــا متدنيــة التكلفــة ،وتعــزز الســعادة ،مثــل
نقــاش المرضــى المحتضريــن مــع األطبــاء للتعبيــر عــن

خياراتهــم المفضلــة (رايــت وآخــرون.)2008 ،

ً
رابعــا ،يســتدعي اإلطــار القائــم علــى الســعادة ســيطرةً

أفضــل علــى األلــم فــي الــدول الناميــة ،ولقــد أشــارت لجنــة
النســيت للرعايــة التلطيفيــة وتســكين األلــم أن أكثــر مــن

 61مليــون شــخص تعرضــوا لمعانــاة لهــا عالقــة بالصحــة
فــي عــام  ،2015بمــن فيهــم أكثــر مــن  25مليونـ ًـا يقتربــون

مــن نهايــة حياتهــم ،أي نحــو  %45مــن عــدد الوفيــات فــي

العالــم فــي ذلــك العــام .وكانــت األغلبيــة الســاحقة عاجــزة

عــن الحصــول علــى عنايــة تلطيفيــة أو تســكين لأللــم ،وال
ســيما العقاقيــر شــبه األفيونيــة .ويبــدو التناقــض مــع
متريـ ًـا مــن
طنـ ًـا
ـا :فمــن بيــن ّ 298.5
الــدول األغنــى مذهـ ً
ّ

العقاقيــر شــبه األفيونيــة المعادلــة للمورفيــن الموزعــة
طنـ ًـا فقــط فــي البلــدان
فــي العــام حــول العالــم ،يــوزع ّ 0.1
منخفضــة الدخــل (كنــاول وآخــرون.)2018 ،

وبعكــس العديــد مــن العالجــات ،ال يعــود هــذا التفــاوت

بشــكل أساســي فقــط إلــى القيــود الماليــة ،فعلــى الرغــم

فــإن العوائــق األكبــر هــي الوصمــة الغالبــة علــى بعــض
بيــن العامليــن فــي المجــال الصحــي ،والقيــود التنظيميــة
المحليــة المفرطــة ،والخــوف مــن اإلدمــان ،وهــي هواجــس
تؤثــر حتمـ ًـا علــى الســلوكيات السياســية (لومــان ،وشــايفر،

وآمــون .)2010 ،إن هــذا األمــر مفهــوم إلــى حــد مــا :فقــد أدى

تفشــي ســوء اســتخدام العقاقيــر شــبه األفيونيــة إلــى وفــاة
مــا يقــرب مــن نصــف مليــون أمريكــي منــذ بدايــة هــذا القــرن
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 ،وكان ســبب هــذه الوفيــات إلــى حــد كبيــر هــو اإلفــراط فــي

45

وصــف العقاقيــر شــبه األفيونيــة لــآالم المزمنــة الخفيفــة
ـبي ًا (دي شــازو ،وجونســون ،وإيرياتــور ،ورودنمايــر.)2018 ،
نسـ ّ

لكــن يمكــن تفــادي هــذه العواقــب مــن خــال تطبيــق بعــض
التدابيــر المعقولــة ،مثــل حصــر اســتخدام هــذه العقاقيــر فــي

حــاالت األلــم المعتــدل إلــى الحــاد الــذي ال يســتجيب إلــى
عالجــات بديلــة ،والتنظيــم المحكــم لمصنعــي العقاقيــر

شــبه األفيونيــة (هامفريــز .)2017 ،وقــد تجلــى ذلــك فــي

أوروبــا ،وعــدد مــن الــدول األفريقيــة وواليــة كيــراال الهنديــة،
حيــث ارتفــع اســتهالك المورفيــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى

ســوء اســتخدام واســع النطــاق (هويــزر ،وبيتزكــي ،ورادبــروخ،
وتولي2016 ،؛ أوبرايان ،وشــوارتز ،وبالتنر :2018 ،راجاغوبال،

وكريــم ،وبــوث.)2017 ،

ونؤكــد مــرة أخــرى هنــا علــى أنــه يمكــن تحقيــق تقــدم كبيــر في

هــذا المجــال مــن خــال التطبيــق المســتمر لطــرق التقييــم
الحاليــة التــي تعطــي بالفعــل «وزنـ ًـا» كبيـ ً
ـرا لأللــم واالنزعــاج،
لكــن منظــور الســعادة يمكــن أن يوفــر المزيــد مــن التركيــز

علــى تلــك الحــاالت الشــخصية بطبيعتهــا ،وأن يســاعد علــى

التغلــب علــى المواقــف التــي تعــارض اإلصــاح.

 .5بعض التحديات التي تواجه منظور السعادة
واجــه اقتــراح اســتخدام الســعادة كمقيــاس لفائــدة تقييــم

(مثــا هاوزمــان2015 ،؛
الرعايــة الصحــة انتقــادات كبيــرة
ً
ســميث ،وبــراون ،وأوبــل .)2008 ،وســنناقش بإيجــاز أربعــة

قضايــا :تعريــف الســعادة ،الربــط مــع مقيــاس عــدد األعــوام
المصححــة بجــودة الحيــاة ( ،)QALYالتكيــف ،الحساســية.

أوال ،هنــاك خــاف فلســفي حــول معنــى «الســعادة» أو
ً
«جــودة الحيــاة» (هايبــرون وتيبيريــوس ،)2015 ،وبالتالــي

حــول كيفيــة تحقيقهــا (دوالن وآخــرون .)2017 ،وحتــى بيــن

الباحثيــن الذيــن يركــزون علــى جــودة الحيــاة الشــخصية (وهــي

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

واحــدة فقــط مــن عــدة بدائــل) ،ومــا زالــت هنــاك بعــض

ً
مســبقا علــى أن
ثــان ،وهــو أن ٌينــص
مبرحــة .هنــاك
خيــار ٍ
ٌ

يجــب إدراجهــا –مثــال :الرضــا ،القلــق ،البهجــة ،الجــدوى،

بيــن الحيــاة والمــوت؛ وبإمــكان المســتجيبين عندهــا تقييــم

المســائل غيــر المحســومة حــول أيــة مشــاعر وحــاالت إدراكيــة

قيمــة معينــة علــى مقيــاس الســعادة تمثل نقطــة الالمباالة

األلــم ،الغضــب ،الحــزن ،ومــا شــابه ذلــك -وحــول الطــرق

ســعادتهم الشــخصية بالنســبة إلــى هــذه النقطــة .الخيــار

وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت مســألة بســيطة ،إال أن ذلــك
ليــس مبـ ً
ـررا كافيـ ًـا لالســتمرار فــي اســتخدام المقاييــس التــي

الحيــاة الشــخصية المتدنيــة ،اختيــار نقطــة «مــوت» علــى

التــي يجــب اعتمادهــا لالتفــاق علــى مــا يجــب إدراجــه.

تركــز علــى الصحــة .مــن شــأن أي خيــار مــدروس ،أو مجموعــة

مــن الخيــارات ،التــي تركــز علــى التجربــة المعيشــية أن تعبــر
عــن األمــور المهمــة فــي الحيــاة أكثــر بكثيــر مــن مقيــاس

للصحــة وحدهــا .إلــى جانــب ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن
ً
حكــرا علــى الســعادة:
الصعوبــات المفاهيميــة ليســت
فتعريفــات «الصحــة» و»الصحــة النفســية» و»نوعيــة الحيــاة

المتصلــة بالصحــة» تشــهد هــي األخــرى خالفــات كذلــك
(كريمــي وبرازييــه.)2016 ،

ً
ثانيــا ،كمــا الحظنــا فــي القســم الثالــث ،يســتخدم عــدد
ً
مقياســا يــدل
األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة ()QALY

فيــه الرقــم واحــد علــى الحــد األقصــى ،ويــدل الصفــر علــى
الوفــاة ،وبذلــك تعبــر القيــم الســلبية عــن حــاالت أســوأ

مــن المــوت .كمــا أن المقيــاس أولــي ،مــا يعنــي أن زيــادة
الســعادة مــن  0.8إلــى  0.9تســاوي قيمتهــا تمامـ ًـا زيــادة مــن
 0.1إلــى ( 0.2أو مــن  0.5-إلــى  .)0.4-هــذا وتمثــل النقــات

تغيــرات نســبية موازيــة فــي متوســط
علــى امتــداد المقيــاس ّ

العمــر المتوقــع ،لذلــك فــإن اكتســاب  0.1نقطــة لعشــر
أعــوام يــوازي مــن حيــث القيمــة اكتســاب سـ ٍ
ـنة واحــدة بصحة
جيــدة (أو ســنتين عنــد  0.5نقطــة) .بالمقابــل ،ال توجــد نقطــة
«مــوت» واضحــة علــى مقاييــس الرضــا عــن الحيــاة والتــي

تتــراوح عــادةً مــن شــيء مثــل «أســوأ حيــاة ممكنــة» (صفــر)
إلــى «أفضــل حيــاة ممكنــة» ( ،)10وال علــى مالمــح األثــر

اإليجابــي والســلبي.

ومــع مقاييــس التقييــم فــإن هنــاك حــل بســيط يتمثــل

فــي ربــط الحــد األدنــى (مثــل صفــر مــن  )10بالوفــاة والحــد

األقصــى ( 10مــن  )10بواحــد .ويمكــن افتــراض وجــود

عالقــة خطيــة ،بحيــث أن زيــادة بنســبة  %10أينمــا كانــت

علــى مقيــاس الســعادة ( )1+تــوازي زيــادة  %10أينمــا كانــت
علــى امتــداد مقيــاس عــدد األعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة

( .)0.1+( )QALYإال أن هــذا ال يعبــر عــن حــاالت أســوأ مــن
المــوت ،مــا قــد يــؤدي إلــى ذهــاب مــوارد ضئيلــة جـ ّـد ًا إلــى
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن آالم نفســية أو جســدية

الثالــث ينــص علــى الطلــب مــن الجمهــور العــام أو األفــراد
المختاريــن نظـ ً
ـرا لتجربتهــم (الحاليــة أو الســابقة) فــي نوعيــة

مقيــاس معيــن ،ويمكــن لمعــدل اإلجابــات أن يحــدد نقطــة

االرتــكاز .تتطلــب هــذه المنهجيــات وغيرهــا المزيــد مــن

البحــث؛ لكــن األســاليب الحاليــة تشــكو مــن ثغــرات منهجيــة
ّ
تحــل بعــد ،باألخــص عنــد تطبيقهــا علــى حــاالت
حــادة لــم

صحيــة بائســة للغايــة (بيرنفــورت ،وجيــردل ،وهازبــرغ،

وليفيــن2018 ،؛ تيلينــغ ،وديفليــن ،وتسوشــيا ،وباكنغهــام،
 ،)2010فهــو ً
إذا مجــال مــن المتوقــع أن يــؤدي المزيــد مــن

البحــث المنهجــي إلــى تحســينه.

ثالثـ ًـا ،يســتغرب النــاس عــادة مــن الســعادة التــي يشــعر بهــا

األشــخاص الذيــن يشــكون مــن عجــز .ففــي دراســات صغيــرة
ً
كثيــرا مــا يستشــهد بهــا ،أعلــن المصابــون بالشــلل
ولكــن

النصفــي والمكفوفيــن ومرضــى يعالجــون بواســطة غســيل
الكلــى مســتويات مــن الســعادة أعلــى مــن المســتويات

الحياديــة ،وفــي بعــض األحيــان أعلــى مــن تلــك المتوقعــة
مــن بعــض أفــراد الجمهــور العــام (بريكمــان ،وكوتــس،
وجانوف-بولمــان1978 ،؛ فاينمــان1978 ،؛ ســاكيت

وتورانــس .)1978 ،والتفســير المعتــاد لهــذه الظاهــرة هــو

«التكيــف اللحظــي» ( :)Hedonic Adaptationفمــع تعــود

األشــخاص علــى وضــع جديــد ،يتحســن مســتوى الســعادة
الفعلــي (وليــس فقــط المعلــن عنــه) علــى الرغــم مــن

غيــاب أي تغييــر فــي الظــروف الموضوعيــة (مايــرز ودينــر،
 .)1995وهــذا يثيــر القلــق مــن أن مقاييــس الســعادة لــن

تقيــس فقــدان القــدرة الفعلــي الــذي تســببه حالــة صحيــة أو
عجــز ،وبالتالــي فلــن يتــم تخصيــص مــا يكفــي مــن المــوارد

لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن هــذه الحــاالت (غراهــام،
2011؛ ســين. 24)1987 ،

أوال ،ال يتكيــف األشــخاص
توجــد إجابتــان بهــذا الخصــوصً .
دائمـ ًـا بشــكل كامــل مــع ظــروف صعبــة ،وفــي حــال حــدوث

ً
طويــا .فالمصابــون
وقتــا
ذلــك فقــد يســتغرق األمــر
ً

ـا،
بشــلل نصفــي فــي دراســة بريكمــان وآخريــن ( ،)1978مثـ ً

ظلــوا أقــل رضــا بكثيــر عــن حياتهــم بالمقارنــة مــع مجموعــة
المراقبــة .وتوصلــت دراســات أوســع وذات نوعيــة أفضــل،

منــذ ذلــك الحيــن إلــى مســتويات تكيــف شــديدة االختــاف،
جــد ًا إلــى الكامــل والســريع والــذي
مــن الضئيــل والبطــيء ّ

توقــف إلــى حــد كبيــر علــى مســتوى العجــز (كوبي-مــوال،
ّ

وجوفري-بونيــه ،وسيرا-ساســتر2017 ،؛ هولــي وأونيــل،
2018؛ لــوكاس2007 ،؛ لومــان وإنتليســانو2018 ،؛ أوزوالــد
وبودتهافــي2008 ،؛ بودتهافــي .)2009 ،ثانيـ ًـا ،يجدر التشــديد

علــى أن إعطــاء األولويــة للمرضــى الذيــن تكيفــوا يعنــي
ً
بعيــدا عــن المرضــى الذيــن لــم
بالضــرورة تحويــل المــوارد

يتمكنــوا مــن التكيــف .ويقــع علــى عاتــق معارضــي منهجيــة
الســعادة عــبء تقديــم تبريــر أخالقــي لنظــام يفضــل معانــاةً
أكبــر.

الخاتمة
تحســن الرعايــة الصحيــة الحيــاة وتطيــل مــن أمدهــا ،لكــن
كيفيــة اســتخدام المــوارد المتوفــرة مهــم بقــدر أهميــة

المبالــغ التــي يتــم إنفاقهــا .إن تأميــن الحصــول علــى

أفضــل نتائــج ممكنــة باســتخدام موازنــة محــددة يتطلــب
ـارا شـ ً
إطـ ً
ـفافا ومنهجيـ ًـا وقائمـ ًـا علــى األدلــة لتقييــم الرعايــة

الصحيــة (التوصيــة األولــى) ،وهــي منهجيــة تمــول فقــط
التدخــات التــي تحقــق نفعـ ًـا يتخطــى األنشــطة التــي تحــل
محلهــا (التوصيــة الثانيــة).

أخيـ ً
ـرا ،هنــاك أمــر متصــل مثيــر للقلــق ،وهــو أن مقاييــس

لكــن مــن المهــم أن تحقــق هــذه األنظمــة االســتخدام
ً
حقــا .وحيــث أن
األمثــل للمــوارد علــى األمــور التــي تهــم

الجســدية مــا قــد يعيــق اســتخدامها فــي صنــع القــرارات

فإنــه يجــب قيــاس النتائــج مــن حيــث الســعادة اإلجماليــة،

الســعادة قــد ال تتأثــر بتغييــرات طفيفــة فــي الصحــة
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة (موكوريــا ،ورويــن ،وبيزغــود،
وبرازييــه .)2016 ،وهــذا يعكــس انتقــادات تطــال مقاييــس

عامــة قائمــة علــى التفضيــات مثــل ( ،)5D-EQوالتــي
ســريري ًا
تبيــن أنهــا ال تتأثــر بالفروقــات المتصــورة الهامــة
ّ
(برازييــه ،وروبرتــس ،وتسوشــيا ،وبوسشــباخ2004 ،؛ برايــان
ولونغــوورث2005 ،؛ ديفيــس ،ووايلــو2013 ،؛ هاونســوم،

وأوريــل ،وإدواردز.)2011 ،

اإلنفــاق علــى الصحــة يؤثــر علــى العديــد مــن جوانــب حياتنــا،
بــدال مــن الصحــة بمفهومهــا الضيــق (التوصيــة الثالثــة).
ً
ّ
كمــا يجــب أخــذ التأثيــر البالــغ الــذي يمكــن أن يخلفــه المــرض

والتعافــي -علــى عائلــة المريــض والقائميــن برعايتــه بعيــناالعتبــار بشــكل كامــل (التوصيــة الرابعــة).

يترتــب علــى النظــر إلــى السياســة الصحيــة مــن منظــور

الســعادة عــدد مــن التبعــات التــي تؤثــر علــى تحديــد
األولويــات ،وقــد ســلطنا الضــوء علــى اثنيــن منهــا.

إن عــدم القــدرة علــى رصــد التغييــرات التــي ال تؤثــر علــى

أوال ،يبــدو أن القيــام بالمزيــد مــن التدخــات فــي مجــال
ً

بهــا .ومــع ذلــك ،فمــن الممكــن ،بســبب تأثــر الســعادة

التكلفــة :ويتوجــب علــى صانعــي السياســات االســتثمار

كيفيــة تفكيــر وشــعور األشــخاص يحظــى بأهميــة مشــكوك

بالعديــد مــن العوامــل األخرى ،قد ال يتم التقاط التحســينات

الصغيــرة والمهمــة فــي الســعادة بعــد العــاج (وال ســيما
فــي العينــات الصغيــرة) .وفــي هــذه الحالــة ،قــد يكــون الحــل

العملــي أن يتــم قيــاس النتائــج الوســيطة التــي كانــت أكثــر
ً
تأثــرا بالتغييــر (مثــل القــدرة علــى الحركــة) وتقديرهــا بمــا
يتماشــى مــع مســاهمتها المتوقعــة فــي جــودة الحيــاة.

تعانــي مقاييــس الســعادة الحاليــة مــن العديــد مــن

الشــوائب ،وإن المطلــوب هــو المزيــد مــن البحــث الــذي

يعالــج اســتخدامها فــي تقييــم الرعايــة الصحيــة .لكــن أدوات

فضــا عــن تجاهلهــا لجــزء كبيــر مــن
الفائــدة الصحيــة،
ً
األمــور الهامــة فــي الحيــاة ،تعانــي مــن معظــم المشــاكل

التــي تنطــوي عليهــا المقاييــس والمشــاكل األخــرى .لذلــك،
بالرغــم مــن أن تحديــد المنهجيــة األفضــل سيشــكل تحديـ ًـا،

إال أن العثــور علــى منهجيــة تحســن الممارســات الحاليــة لــن
يكــون كذلــك.

الصحــة النفســية فــي المزيــد مــن البلــدان فعــال مــن حيــث
فيهــا ودعــم األبحــاث الهادفــة إلــى إيجــاد بدائــل أفضــل
ً
ثانيــا ،علــى الرعايــة فــي آخــر مراحــل
(التوصيــة الخامســة).

العمــر أن تكــون أكثــر إنســانية :يجــب مراعــاة تأثيرهــا علــى
األحبــة ،كمــا يجــب عمومـ ًـا حجــب العالجــات العدوانيــة وغير
المجديــة ،ويجــب جعــل عالجــات تســكين األلــم الفعالــة

متوفــرةً لعشــرات المالييــن الذيــن يموتــون بألــم كل عــام
(التوصيــة السادســة).

ال تخلــو المنهجيــة التــي تركــز علــى الســعادة مــن التحديــات،
لكننــا مقتنعــون أن الســعي غيــر المثالــي وراء مــا يهــم فــي

نهايــة األمــر (الســعادة) أفضــل مــن الســعي المســتمر وراء
ً
مهمــا (الصحــة) ،مــن هــذه النتيجــة
جــزء واحــد ولــو كان

النهائيــة.
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الحاشية
 1 .1تشير تقديرات قاعدة بيانات اإلنفاق على الصحة بحسب بمنظمة
الصحة العالمية إلى إنفاق  %9.9من إجمالي الناتج المحلي على
الصحة في عام http://apps.who.int/nha/database/Select/( 2015
.)Indicators/en
https://ourworldindata.org/wp-content/

 2 .2راجع الرابط اإللكتروني:
،health-exp-vs-life-expectancyl.png/04/2016/uploads
والرابط اإللكترونيhttps://ourworldindata.org/wp-content/ :
.png.1-health-exp-vs-u5mr-with-labels/04/2016/uploads

 3 .3للمزيد من التفاصيل عن تحليل فعالية التكلفة في تقرير
"أولويات السيطرة على األمراض" ،اإلصدار الثالث ،راجع المجلد
 ،9الفصل .2561/org/node.3-http://dcp ،7
 4 .4الوالدات التي يساعد في إجرائها مقدمي الرعاية الصحية
الماهرين ،هي نسبة الوالدات التي يساعد في إجرائها أشخاص
مدربون على توفير اإلشراف والرعاية والمشورة الالزمة للنساء
خالل الحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة؛ وعلى إجراء الوالدة
فضال عن رعاية المواليد الجدد .في حال غياب أحدث
بأنفسهم؛
ً
البيانات ،تم اللجوء إلى السنة األخيرة التي توفرت فيها البيانات.
فعاال من حيث التكلفة
تعد االستعانة بمساعدين ماهرين
تدخال
ً
ً
ّ
على نطاق واسع ،على الرغم من ضآلة توفر الدالئل عالية
المستوى التي تشير إلى فعاليتها من حيث التكلفة في بلدان
مختلفة ،وهو أمر مثير لالستغراب .توصل اختبار عشوائي خاضع
لإلشراف أجري في زامبيا إلى أن تدريب القابالت التقليديات
على إجراء تدخالت تستهدف حاالت االختناق وانخفاض حرارة
الجسم وتسمم الدم لدى الرضع عند الوالدة أدى إلى خفض
نسبة الوفيات الناجمة عن أسباب مختلفة بين األطفال حديثي
الوالدة بنسبة  .%45وبلغت التكلفة المقدرة ،وفق سيناريو الحالة
األساسية والسيناريو المتفائل ،والسيناريو المتحفظ لمقياس عدد
السنوات المصححة باحتساب العجز ( 74 ،) )DALYو 24و 120دوالر
أمريكي بالترتيب (سابين وآخرون.)2012 ،
 5 .5التحليل المدار لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،ونصيب
الفرد من اإلنفاق على الصحة ومقياس فعالية الحكومة http://
 ،),)info.worldbank.org/governance/wgi/#homeالذي يزيد من
ثقتنا بأن الرابط سببي .بالطبع ،قد تكون هناك عوامل أخرى لم
نأخذها في االعتبار ،ولكن من الجدير بالذكر أننا لم نعثر على أي
ارتباط بين مؤشرات الرعاية الصحية التي قد تكون أقل فعالية من
أسرة المستشفيات والنتائج الصحية.
حيث التكلفة  ،مثل عدد ّ

 6 .6تشير تقديرات الدراسة األحدث للعبء العالمي لألمراض أن
معدالت سنوات الحياة مع العجز ( )YLDالناجمة عن أسباب
مختلفة والقياسية حسب السن ،والتي ال تأخذ باالعتبار المالمح
السكانية المتغيرة ،تراجعت بنسبة  %3.9بين عامي ،2017-1990
بينما ارتفع إجمالي سنوات الحياة مع العجز ( - )YLDوهي االعتبار
األكثر أهمية لألنظمة الصحية -بنسبة ( %29.8جايمس وآخرون،
.)2018
 7 .7راجع https://www.ispor.org ،و . https://htai.org

 8 .8راجع« ،يوروسكان» والشبكة العالمية لوكاالت تقييم التكنولوجيا
الصحيةhttp://www.inahta.org :
25,442

بناء على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي قيمته
ً 9 .9
جنيه استرليني في عام  ،2008نفس العام لبيانات التكلفة في
دراسة كالكستون وآخرين (https://data.worldbank.org/( .)2015
.)indicator/NY.GDP.PCAP.CN?locations=GB

1010

.http://www.healthdata.org/gbd

 1111على الرغم من تشابههما ،يمكن أن تؤدي االختالفات ،في
تصنيف وفي تحديد قيمة عدد السنوات المصححة بجودة الحياة
( )QALYوعدد السنوات المصححة باحتساب العجز ( )DALYفروقات
كبيرة في تقديرات الفعالية من حيث التكلفة (أوغوستوفسكي
وآخرون.)2017 ،
1212

./https://scharr.dept.shef.ac.uk/e-qaly

« 1313فهم المجتمع» ( )Understanding Societyهي مبادرة ممولة
من قبل مجلس األبحاث االقتصادية واالجتماعية وعدد من الدوائر
الحكومية ،ويتولى قيادته العلمية معهد األبحاث االجتماعية
واالقتصادية ،جامعة إيسكس ،ويتولى تنفيذ االستبيان معهد
«ناتسن» للبحث االجتماعي و»كانتار بابليك» .وتقوم الهيئة
البريطانية للبيانات بتوزيع بيانات البحث.
 1414في الحاالت المثالية ،تؤخذ األثار المترتبة على المجتمع األوسع
مثال ،قد يسعى قرار لالختيار بين توفير مستشفى محلي
باالعتبار.
ً
أو مركزي إلى تقدير حجم الطمأنينة التي تؤمنها منشأة معروفة
إلى السكان المحليين .على نحو مشابه ،قد ترغب تقديرات
الرعاية األساسية المجانية على مستوى العالم بإدراج تعزيز األمان
ً
نتيجة لذلك.
وتخفيف القلق لدى أولئك الذين لن يصبحوا مرضى
لكن قياس كافة التأثيرات أمر مستحيل ،لذلك يجب رسم خط
في مكان ما .عند وضع األولويات ضمن قطاع الصحة ،قد ال
ً
ً
مجديا من حيث التكلفة ،توسعة الشبكة أبعد من
ممكنا ،أو
يكون
العائلة ومقدمي الرعاية.
 1515لالطالع على قوائم كاملة للدراسات ،ونتائج التكلفة وتقديرات
الفعالية من حيث التكلفة لالضطرابات العصبية وتعاطي المواد
المخدرة في تقرير أولويات السيطرة على األمراض (اإلصدار
الثالث) ،راجع الرابط اإللكتروني/2227/org/chapter.3-http://dcp :
.mental-health-annexes
 1616لالطالع على قائمة من البرامج ومشاريع األبحاث حول العالم،
راجع http://www.mhinnovation.net/innovations
1717

راجع /https://www.mindease.io

1818

راجع /https://www.uplift.us

ً
أحيانا استخدام مصطلح «مخدر» بالمواد المهلوسة
 1919ينحصر
المضادة لالكتئاب مثل «إل إس دي» و»دي إم تي»
ً
أيضا
وبسيلوسايبين (مركب الفطر) .إال أنه مستخدم هنا لإلشارة
إلى العقاقير التفارقية مثل الكيتامين والمخدرات المنشطة ذات
التأثير النفسي مثل «إم دي إم إيه».
2020كيتامين:

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/

esketamine-recieves-breakthrough-therapy-designation-

from-us-food-and-drug-administration-for-major-depressive-

،disorder-with-imminent-risk-of-suicide

وبسيلوسايبينhttps://www.prnewswire.com/news-:

releases/compass-pathways-receives-fda-approval-for-

psilocybin-therapy-clinical-trial-for-treatment-resistant-

 ،html.868824616-depressionو»إم دي إم

إيه»https://maps. :

press-release-fda-grants-breakthrough--6786/org/news/media

therapy-designation-for-mdma-assisted-psychotherapy-for-

-3-ptsd,-agrees-on-special-protocol-assessment-for-phase
.trials

2121لى سبيل المثال ( /https://newpathways.coالواليات المتحدة
األمريكية)( /https://www.crtce.com ،كندا)https://www. ،
( /oxfordhealth.nhs.uk/ketamine-serviceالمملكة المتحدة).
 2222إن طريقة موت األشخاص تبقى في ذكريات أولئك الباقين على
قيد الحياة» (ساوندرز.)1989 ،
بناء على بيانات مستمدة من الرابط اإللكتروني
ً 2323

https://www.

drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-

.death-rates

 2424ينطبق ذلك على التدخالت التي تحسن نوعية الحياة ،ال تلك
التي تطيل الحياة ،حيث تؤدي القيمة األعلى المرتبطة بالحالة
المعدلة إلى فائدة أكبر في كل سنة إضافية من سنوات الحياة.
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This appendix contains further presentation and
analysis of cost-effectiveness thresholds in
low- and middle-income countries using data
from the following study:

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ*

 2015ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ )اﻟﻨﻄﺎق(

ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

ﺑﻨﻴﻦ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺑﻮروﻧﺪي

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ

ﺷــﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﺗﺸﺎد

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

إرﻳﺘﺮﻳﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻏﻴﻨﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻏﻴﻨﻴﺎ  -ﺑﻴﺴﺎو

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻫﺎﻳﺘﻲ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻛﻴﻨﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻣﻼوي

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻣﺎﻟﻲ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻧﻴﺒﺎل

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻟﻨﻴﺠﺮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

رواﻧﺪا

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺗﻮﻏﻮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

أوﻏﻨﺪا

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻨﻄﺎق

المصدر :أوتشاليك وآخرون ()2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻔﺮد )اﻟﻨﻄﺎق(

)140$ (114 – 165

)(9 – 14

%12

199$

)(22 – 29

%26

)(138 – 182

153$

)(23 – 31

%26

)(99– 131

112$

)(36 – 47

%41

)244$ (189 – 276

)(16 – 24

%21

139$

)(16 – 21

%18

)273$ (233– 311

)(33 – 43

%38

)60$ (54– 69

)(12 – 15

%13

)(171 – 223

)(124 – 165

)(112 – 147

129$

)%24 (21 – 27

)(167 – 221

192$

)(27 – 36

%31

)288$ (247– 326

)(52 – 69

%61

125$

)(21 – 27

%23

)(9 – 12

%10

)(111 – 145

)58$ (52 – 68
166$

)%20 (16 – 23

)(133 – 190

)576$ (491 – 647

)%42 (36 – 47

)76$ (66– 87

)(16 – 22

%19

)140$ (124 – 164

)(33 – 44

%38

)77$ (69– 93

)(10 – 13

%11

)220$ (189 – 244

)%42 (36 – 46

)256$ (206– 291

)%34 (28 – 39

)99$ (88 – 118

)(25 – 33

%27

)247$ (211 – 277

)(30– 40

%35

117$

)(16 – 21

%18

)(105 – 137

)392$ (323– 449

)%42 (35 – 48

)266$ (231 – 305

)%30 (26 – 35

)(117 – 153

134$

)%24 (21 – 27

)(117 – 154

134$

)(17 – 22

%19

)244$ (202– 273
)188 $ (160 – 215

)(22 – 30
)(24– 32

%26
% 28

)147 $ (129 – 173

)(22 – 29

% 26

58 – 576 $

10 – 61%

عتبات فعالية التكاليف للفئة الدنيا من الدول
اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ*

أرﻣﻴﻨﻴﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

اﻟﺮأس اﻷﺧﻀﺮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻣﺼﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺴﻠﻔﺎدور

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻏﺎﻧﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻏﻴﺎﻧﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻫﻨﺪوراس

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﻬﻨﺪ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

اﻟﻤﻐﺮب

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

ﺑﺎراﻏﻮاي

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

اﻟﺴﻨﻐﺎل

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ

ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ

اﻟﺴﻮدان

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺳﻮازﻳﻼﻧﺪ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻓﻴﺘﻨﺎم

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

زاﻣﺒﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻨﻄﺎق

اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ ) (DALYاﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
الدخل
متوسطة
 2015ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ )اﻟﻨﻄﺎق(

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻔﺮد )اﻟﻨﻄﺎق(

)(954– 1,422

1,239$

)%36 (27 – 41

)(2,106 – 3,053

2,616$

)(68– 99

%85

)(9 – 12

%10

)(107 – 140

120$

)2,463$ (1,938 – 2,843

)%80 (63 – 92

1,438$

)(67 – 87

%78
%16

)(1,235 – 1,613

231$

)(15 – 19

1,237$

)%34 (27 – 41

)(205– 268

)3,395$ (2,573– 3,832

)%80 (61 – 91

)(977– 1,474

)950$ (743– 1,044

)(20– 27

%25

)433$ (371 – 491

)(27 – 36

%32

)(1,226 – 1,726

1,516$

)%39 (31 – 44

)(1,566 – 2,147

1,978$

)%48 (38 – 52

)2,190$ (1,707 – 2,530

%87

)(264– 363

)(68– 100

317$

)%20 (17 – 23

)679$ (535– 778

)%20 (16 – 23

)837$ (644– 973

)(58 – 88

%76

)652$ (556– 718

)(52 – 67

%61

317$

)(20– 26

%23

)(272 – 360

)2,080$ (1,570 – 2,353

)(85 – 127

%113

)(1,394 – 1,949

1,764$

)%44 (35 – 49

)(927– 1,484

1,191$

)(32 – 52

%41

)2,687$ (1,830 – 3,674

)(88 – 176

%129

)246$ (214 – 291

)(8 – 11

153$

)(9 – 12

)(133 – 175
)(3,401 – 5,797

4,716$

)(83 – 142

%9
%11
%116

)845$ (672– 987

)(23 – 34

%29

)339$ (284– 371

)(32 – 41

%38

)(1,281 – 2,090
)(302– 398

1,687$

)%43 (33 – 53

351$

)(12 – 16

%15

)(1,505 – 2,351

1,888$

)(47– 73

%59

)(1,059 – 1,626

1,377$

)(50– 77

%65

)(985– 1,426

1,237$

)(46– 67

%58

)(1,198 – 1,813

1,585$

)(57 – 86

%75

)(14 – 19

%17

)237$ (202– 267
)504$ (417 – 575
)1,300$ (1,010 – 1,526
)1,237$ (954– 1,426
120 – 4,716 $

)%39 (32 – 44
)%50 (39– 59
)(32 – 49

%41

9 – 129%
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عتبات فعالية التكاليف للفئة العليا من الدول متوسطة الدخل
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ ) (DALYاﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ*

أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

أذرﺑﻴﺠﺎن

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺑﻠﻴﺰ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺼﻴﻦ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

دوﻣﻴﻨﻴﻜﺎ†

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻹﻛﻮادور

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻏﺎﺑﻮن

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻷردن

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺑﻨﻤﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ﺑﻴﺮو

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

روﻣﺎﻧﻴﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻓﻨﺰوﻳﻼ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻨﻄﺎق

المصدر :أوتشاليك وآخرون ()2018

ً
†
بدال من أربعة ،عتبات تقديرية بسبب عدم توافر البيانات.
استنادا إلى ثالثةً ،

 2015ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ )اﻟﻨﻄﺎق(

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻔﺮد )اﻟﻨﻄﺎق(

)(2,087– 3,338

2,861$

)(53 – 85

)(4,086– 6,485

5,173$

)(97 – 154

%73
%123

)6,445$ (4,936– 7,469

)%48 (37 – 56

1,673$

)%30 (24– 36

)4,095$ (3,113 – 4,967

)(54– 87

%71

)4,000$ (2,935– 4,808

)(60– 99

%82

)(1,345 – 1,954

2,710$

)%43 (33 – 54

)7,952$ (6,048– 9,318

)%93 (71 – 109
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)(43– 58

)5,493$ (4,069– 6,507
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عتبات فعالية التكاليف كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ،بحسب فئة الدخل
الدول منخفضة الدخل
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ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﺗﺸﺎد

ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
ﻣﺎﻟﻲ

ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو
0

10

20

30

40

50

60

70

اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ اﻷﻋــﻮام اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴــﺎب اﻟﻌﺠﺰ ) (DALYاﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ
)اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد(

80

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

عتبات فعالية التكاليف كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ،بحسب فئة الدخل
الفئة الدنيا من الدول متوسطة الدخل
ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا
ﺑﺎراﻏﻮاي

ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ

ﻫﻨﺪوراس
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اﻟﺴﻠﻔﺎدور

اﻟﺮأس اﻷﺧﻀﺮ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
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عتبات فعالية التكاليف كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ،بحسب فئة الدخل
الفئة العليا من الدول متوسطة الدخل
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة
التقديرات اإلقليمية *
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺷﺮق آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ
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ً
ـتنادا إلــى متوســط أدنــى وأعلــى التقديــرات األربعــة لجميــع
*تشــير الخطــوط إلــى مجموعــة مــن القيــم المتوســطة المحتملــة ،اسـ
بلــدان المنطقــة.

عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة
شرق آسيا والمحيط الهادئ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة
أوروبا وآسيا الوسطى
ﺗﺮﻛﻴﺎ
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة
أمريكا الالتينية والكاريبي
ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
ﺑﻨﻤﺎ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
اﻹﻛﻮادور
ﺑﻴﺮو

دوﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ

ﺑﺎراﻏﻮاي
ﺑﻠﻴﺰ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻨﻴﻜﺎن
اﻟﺴﻠﻔﺎدور
ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة
جنوب آسيا
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
اﻟﻬﻨﺪ
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة
أفريقيا جنوب الصحراء
ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺎﺑﻮن
ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ
اﻟﺮأس اﻷﺧﻀﺮ
ﺳﻮازﻳﻼﻧﺪ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
زاﻣﺒﻴﺎ
ﻏﺎﻧﺎ
اﻟﺴﻮدان
اﻟﺴﻨﻐﺎل
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ
رواﻧﺪا
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي
ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج
ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ
ﺑﻨﻴﻦ
أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﻣﺎﻻوي
ﺗﺸﺎد
أوﻏﻨﺪا
ﺗﻮﻏﻮ
إرﻳﺘﺮﻳﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن
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ٍ
مســودات حــول التعليــم اإليجابــي فــي مناطقهــم حــول العالــم ّ
ولكنهــم غيــر
قــام أعضــاء اللجنــة بتأليــف

قدمــوا
مســؤولين عــن التقريــر ككل .نشــعر باالمتنــان تجــاه كل األشــخاص التاليــة أســماؤهم والذيــن ّ

المعلومــات حــول مشــروعاتهم :هيكتــور إســكاميال ،كريــس ستاوســكي ،آنجيــا داكــوورث ،جســتن روبنســون،

ماثيــو وايــت ،يوكــون جــاو ،جــو ماهــر ،كيــري ساندرســن ،آالن مارتــن ،غوانــغ زينغ ،يــي هونغ ،ديفيــد كووبررايدر،
ســتيف ليفينثــال ،شــارون روســل ،تــال بنشــاهار.
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ً
وصنــاع
ّ
نظــرا الســتهداف هــذا الفصــل سياســة التعليــم
القــرار علــى جميــع المســتويات ،فســنبدأ الفصــل بالقائمــة
"اإلرشــادية" ( )How toالمرجعيــة التــي تلخــص الخطــوات
المثاليــة نحــو تحقيــق نقلــة مســتدامة شــاملة تجــاه التعليــم
اإليجابــي .وســنتطرق فيمــا تبقــى مــن الفصــل إلــى كل مــن
الخطــوات الزمنيــة الـــ 12للتعليــم اإليجابــي.
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القائمة "اإلرشادية" ( )How toالمرجعية الخاصة بالتعليم اإليجابي
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ُقمنــا العــام الماضــي بإعــداد تقريــر حــول وضــع التعليــم
اإليجابــي حــول العالــم ،وشــهدت عــدة مجــاالت وبلــدان قـ ً
ـدرا
ـنقدم هنــا
مــن التقــدم خــال األشــهر الـــ 12الماضيــة ،لــذا سـ ّ
المعلومــات المحدثــة فــي هــذا الخصــوص .ســيكون هــذا
الفصــل فــي غالبــه عبــارة عــن دليــل «إرشــادي» (.)How to
يواصــل التعليــم اإليجابــي انتشــاره ويبــدو بأنــه يســلك مسـ ً
ـارا
ّ
ً
والمعلميــن واألهالــي أخــذوا
تصاعديــا ،كمــا أن الطــاب
أن
بالتعــرف إليــه ،وأصبحــوا يؤمنــون بــه ويروجــون لــهّ ،
إل ّ
هــذا األمــر يتطلــب إقنــاع األشــخاص القائميــن علــى إدارة
المــدارس والجامعــات باعتمــاده .لــدى هــؤالء التنفيذييــن
ميزانيــات ضئيلــة وأقســام متعــددة تطالــب بالحصــول علــى
إن التعليــم اإليجابــي ليــس
حصتهــا مــن هــذه الميزانيــاتّ .
ّ
المعلميــن وإعــادة
زهيــد التكلفــة ،إذ يتطلــب األمــر تدريــب
إعــداد األدوات الخاصــة بالمنهــاج الدراســي ،وبالتالــي فــإن
الهيــن .لــذا ،ســنبدأ
إقنــاع صنــاع القــرار باعتمــاده ليــس باألمــر ّ
بذكــر أربــع حــاالت عمليــة «إرشــادية» ( ،)How toحيــث تأتــي
الحالــة األولــى مــن مســاعي مدرســة «جــي لونــغ» للقواعــد،
ّ
ككل؛
والراميــة إلــى ترســيخ التعليــم اإليجابــي فــي المدرســة
بينمــا الحالــة الثانيــة مــن أدياليــد فــي أســتراليا وهــي تبيــن
كيــف قامــت جامعــة أدياليــد بدمــج التعليــم اإليجابــي فــي
ّ
المعلميــن علــى صعيــد الواليــة بأكملهــا؛ أمــا منتيــري
تدريــب
فــي المكســيك فســتكون الحالــة الثالثــة ،وستســرد لنــا قصة
بشــكل كامــل؛
أول جامعــة تعتمــد علــى التعليــم اإليجابــي
ٍ
وأخيـ ً
ـرا ،الحالــة الرابعــة التــي ســنتطرق إليهــا ،تجربــة أليخانــدرو
آدلــر واســعة النطــاق التــي ســاهمت فــي إقنــاع وزراء التعليــم
فــي العديــد مــن الــدول باعتمــاد التعليــم اإليجابــي.
وســنبدأ باســتعراض تعريــف موضوعنــا ،ويمكننــا القــول
إن التعليــم اإليجابــي يشــتمل علــى ثالثــة جوانــب:
 )1يتمثــل الهــدف مــن التعليــم اإليجابــي فــي تحقيــق جــودة
ً
قدما.
الحيــاة ودفــع النتائــج التقليديــة للتعليــم
 )2يعمــل التعليــم اإليجابــي علــى قيــاس نتائــج جــودة الحياة
قبــل وبعــد :مقاييــس الســعادة التــي تنقســم إلــى عناصــر
ً
ّ
أقــل
غموضــا مــن مصطلــح «الســعادة» المبهــم للغايــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يقــوم التعليــم اإليجابــي بقيــاس
التعافــي مــن الشــقاء والبــؤس ،والتــي عــادة مــا تتمثــل
ً
وثالثــا ،يقيــس التعليــم اإليجابــي
فــي االكتئــاب والقلــق.
النجــاح األكاديمــي .هــذا وقــد وردت المقاييــس المحــددة
فــي تقريــر عــام .2018

تدخــل
 )3يعمــد التعليــم اإليجابــي إلــى اســتخدام عمليــات ّ
موثقــة علــى نحــو جيــد نسـ ً
ـبيا ،والتــي مــن شــأنها أن تعــزز
مــن مســتويات جــودة الحيــاة وتخفــض مــن مســتويات
الشــقاء والبــؤس (لالطــاع علــى التحليــل التجميعــي
الخــاص بالتدخــات اإليجابيــة وعمليــات التحقــق منهــا،
يرجــى االطــاع علــى ســين واليبوميرســكي2009 ،؛

وبولــر ،هافيرمــان ،وويســترهوف وآخــرون .)2013 ،هــذا
وتــم تفصيــل عمليــات
التدخــل فــي تقريرنــا لعــام .2018
ّ
بالنظــر إلــى هــذا التعريــفُ ،يمكننــا اآلن االنتقــال إلــى
الحــاالت العمليــة األربــع ،والــدروس األربعــة حــول كيفيــة
نشــر التعليــم اإليجابــي علــى نطــاق واســع.
إن دراســة الحالــة األولــى لدينــا هــي مــن مدرســة جيلونــغ
للقواعــد التــي بــدأ فيهــا تطبيــق التعليــم اإليجابــي منــذ
عــام .2008

كيفية تطبيق التعليم اإليجابي :مقاربة شاملة
للمدرسة
التزمــت مدرســة «جيلونــغ» للقواعــد خــال األعــوام العشــرة
الماضيــة بتخصيــص وربــط كل المــوارد البشــرية والماليــة
ّ
التعلــم
الالزمــة بنهــج المدرســة والمتمثلــة فــي تعزيــز حــب
ـدر مثيــر مــن التقــدم
وحــب الحيــاة .وعلــى الرغــم مــن إحــراز قـ ٍ
ـأن
والنمــو خــال العقــد الماضــيّ ،
أن المدرســة تــدرك بـ ّ
إل ّ
التعليــم اإليجابــي هــو رحلــة مســتمرة .ومــن خــال الجمــع
بيــن قلــوب وأيــدي وعقــول أفــراد المجتمــع المدرســي،
فقــد ازدهــرت المدرســة مــن خــال العديــد مــن األنشــطة
فــإن القــوة
والــدروس والتدخــات المحــددة .ومــع ذلــك،
ّ
المكــون األهــم فــي االلتــزام المتواصــل
والجــرأة همــا
ّ
بوضــع جــودة الحيــاة فــي قلــب العمليــة التعليميــة
(نوريــش.)2015 ،

كيف ّ
تمكنت مدرسة «جيلونغ» للقواعد من النجاح
في هذا المسعى؟
الخطوة األولى :القيام بأبحاث موسعة واتخاذ
اإلجراءات الالزمة
لــم تكــن البدايــة فــي حقيقــة األمــر بالنســبة لمدرســة
«جيلونــغ» للقواعــد فــي عــام  2008عندمــا قام البروفيســور
مارتــن ســيليغمان وفريــق مــن الزمــاء مــن جامعــة
بنســلفانيا بتدريــب نحــو  100شــخص مــن موظفينــا خــال
دورة تدريبيــة حــول التعليــم اإليجابــي اســتمرت تســعة أيــام؛
لكــن القصــة بــدأت قبــل ذلــك بنحــو عاميــن عندمــا بحثــت
المدرســة فــي طــرق تعزيــز جــودة حيــاة الطــاب بشــكل
اســتباقي .مــا بــدأ كمبــادرة إلنشــاء مبنــى لمركــز متكامــل
تحــول إلــى دعــم هــذا المبنــى األيقونــي
لجــودة الحيــاة،
ّ
بفلســفة وإطــار عميــق وأساســي لتعزيــز جــودة حيــاة
الموظفيــن والطــاب ،وتمــت اإلشــارة إلــى هــذه الفلســفة
بتســمية «التعليــم اإليجابــي».

الخطوة الثانية :التعاون مع الخبراء في هذا المجال
ُيعتبــر الدليــل التجريبــي والدقــة المالزمان للتعليــم اإليجابي
ً
مهمــا لجــذب اهتمــام العديــد مــن الموظفيــن
عامــا
ً
واألهالــي ضمــن المجتمــع المدرســي .ولالســتفادة مــن
ّ
هــذا العلــم،
تمكنــت مدرســة «جيلونــغ» للقواعــد مــن
التعــاون مــع عــدد كبيــر مــن الخبــراء الوطنييــن والدولييــن
فــي مجــاالت علــم النفــس اإليجابــي ،والمرونــة ،وعلــم
النفــس التربــوي والتنمــوي وغيرهــا .وأســهمت خبــرة ٍّ
كل
مــن هــؤالء فــي إضافــة المزيــد مــن األفــكار إلــى برنامجنــا
وفلســفتنا دائمتــي التطــور ،كمــا ســاهمت فــي إضفــاء
قــدر مــن الموثوقيــة علــى هــذا المجــال الجديــد.

الخطوة الثالثة :إشراك المجتمع بأكمله في الرحلة
ُيعــد تقديــم رســائل واضحــة ومتســقة بشــأن أهــداف
وآمــال التعليــم اإليجابــي أمـ ً
ـرا فــي غايــة األهميــة ،وكانــت
المقــاالت الــواردة فــي المنشــورات المدرســية ،والخطــب
العامــة ،والفــرص المتاحــة أمــام األهالــي لطــرح األســئلة
ً
جــزءا مــن خطــة التنفيــذ.
وطلــب التوضيحــات ،جميعهــا
كمــا حرصــت المدرســة علــى إبقــاء جميــع أصحــاب
المصلحــة المعنييــن علــى اطــاع منتظــم ،واســتخدام لغــة
تمــت دعوتهــم
خاليــة مــن المصطلحــات التخصصيــة ،كمــا ّ
ورحبــت
إلــى طــرح األســئلة والتعبيــر عــن مخاوفهــم.
ّ
الشــخصيات الرئيســية التــي كانــت تقــود عمليــة التغييــر
وتفهمــت
باألســئلة والمســاهمات المقدمــة مــن الزمــاء،
ّ
ولكنهــا ّ
حثــت الموظفيــن علــى عــدم
ّ
واســتوعبت الشــكوك
اتبــاع مقاربــة متشــائمة ومتشــددة تجــاه التعليــم اإليجابــي.
ّ
وتمثــل الهــدف فــي إثــارة روح الفضــول وتنميــة اإلحســاس
بالملكيــة المشــتركة لــدى موظفينــا ،واألهالــي والطــاب.

الخطوة الرابعة :الجمع بين سلطة اتخاذ القرار التي
يتمتع بها رؤساء المدرسة مع المعرفة والحماس
ً
ّ
يوميا مع الطالب
المعلمين الذين يتواصلون
لدى
مــع مشــاركة قيــادة المدرســة والتزامهــا الكامــل بتنفيــذ
فكــرة التعليــم اإليجابــي ،فقــد بــات مــن الضــروري تمكيــن
ّ
المعلميــن داخــل الصفــوف ،باإلضافــة إلــى الزمــاء مــن
ّ
المعلميــن ليقومــوا بتجريــب وتكييــف وتصميــم
غيــر
وطــرح أفــكار وأنشــطة تهــدف إلــى تعزيــز جــودة الحيــاة فــي
بيئاتهــم ودوائــر النفــوذ لمــن حولهــم.

الخطوة الخامسة :الحرص على االستدامة من خالل
تأسيس فريق تدريبي داخل المدرسة
بهــدف ضمــان تطبيــق التعليــم اإليجابــي علــى المــدى
البعيــد ،بــات مــن الواضــح حاجــة المدرســة لالســتثمار فــي

بنــاء القــدرات الخاصــة لعــدد صغيــر مــن الزمــاء لقيــادة
عمليــة توفيــر الجهــود التدريبيــة المتواصلــة للتعليــم
اإليجابــي لألعضــاء الجــدد فــي طاقــم العمــل وكذلــك
وأدى هــذا إلــى تخصيــص
األهالــي والطــاب الجــددّ ،
هيئــة تدريســية مختصــة بالتعليــم اإليجابــي بــدوام كامــل.
األوليــة ،فــإن جلســات التدريــب
وباســتثناء دورة التدريــب ّ
المهنيــة المســتمرة تعـ ّـد أمـ ً
ـرا فــي غايــة األهميــة للحفــاظ
علــى حيويــة المفاهيــم ولضمــان مواكبــة المجتمــع ألحــدث
التطــورات فــي علــم جــودة الحيــاة الفتــي نسـ ً
ـبيا واآلخــذ فــي
التطــور.

بأن هذا االلتزام هو
الخطوة السادسة :اإلدراك ّ
التزام مستمر

ُأبلغت المدرســة في مرحلة مبكرة ً
بأن أي اســتثمار في
جدا ّ
المــوارد البشــرية والتكاليــف التشــغيلية الخاصــة بالتعليــم
اإليجابــي لــن يقتصــر علــى مجــرد دفعــة ماليــة واحــدة،
بــل ســيكون عبــارة عــن تكلفــة ماليــة مســتمرة .وتواصــل
المدرســة تمويــل قســم التعليــم اإليجابــي الــذي يتكــون
مــن رئيــس القســم ،ومنســقي مبنــى التعليــم اإليجابــي،
وقــادة األنشــطة ،ومعلمــو الصفــوف.
تتمثــل دراســة الحالــة الثانيــة فــي كيفيــة إنجــاز تغييــر جــذري
ّ
المعلميــن.
فــي أســلوب إعــداد

إطار عمل جودة الحياة الخاص باإلعداد األولي
ّ
للمعلمين في جامعة أدياليد
ّ
المعلمــون
ُيعتبــر التعليــم مهنــة معقــدة للغايــة ،إذ يبــدأ
ً
غالبــا بالرغبــة بتقديــم مســاهمة
الطموحــون مهنتهــم
ً
ولكنهــم غالبــا مــا
ّ
إيجابيــة فــي تعليــم وإشــراك الطــاب،
يثقلــون كاهلهــم بالتعقيــدات التــي تنطــوي عليهــا أدوارهم.
فهــم يكافحــون مــع هويتهــم المهنيــة خــال مواجهتهــم
للضعــف فــي مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب فــي
المدرســة ،مــا ينتــج عنــه انخفــاض كبيــر فــي معــدل إشــراك
الطــاب فــي المــدارس .تعــد جــودة الحيــاة أســاس جــذب
المعلميــن فــي هــذه المهنــة ،وتُ عتبــر مراعــاة
واســتبقاء
ّ
ّ
المعلميــن مقاربــة جديــدة تنتشــر حــول العالــم،
جــودة حيــاة
إذ ّركــزت غالبيــة البحــوث التــي أجريــت حتــى اآلن علــى
نمــوذج العجــز ( )Deficit Modelالــذي يــؤدي إلــى إيجــاد
ّ
معلميــن ال يتمتعــون بحيــاة جيــدة .تشــير نســبة قليلــة
ّ
جـ ً
معلميــن أصحــاء وإلــى
ـدا مــن البحــوث إلــى كيفيــة إعــداد
كيفيــة الحفــاظ علــى عافيتهــم وجــودة حياتهــم .وإننــا ندعــو
إلــى اتّ بــاع مقاربــة منصفــة ومســتدامة ،مقاربــة تجعــل
ً
المعلــم قبــل
جــزءا مــن عمليــة إعــداد
مــن جــودة الحيــاة
ّ
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ـأن هــذا سيســهم فــي
البــدء بالخدمــة منــذ البدايــة ،ونــرى بـ ّ
ّ
للمعلميــن قبــل البــدء فــي الخدمــة لمواجهــة
إعــداد أفضــل
ً
مســارا
التعقيــدات الخاصــة بالمهنــة ،كمــا أنّ ــه يشــكل
يوضــح للمعلميــن قبــل بــدء خدمتهــم كيفيــة تعليــم جــودة
ّ
الحيــاة إلــى طالبهــم المســتقبليين.

جامعة أدياليد
تُ عتبــر كليــة التربيــة التابعــة لجامعــة أدياليــد واحــدةً مــن
أقــدم الكليــات ذات االهتمامــات البحثيــة المكثفــة فــي
ً
ً
وتأثيــرا .قامــت كليــة التربيــة
ابتــكارا
أســتراليا وأكثرهــا
علــى مــدار األشــهر الـــ 18الماضيــة ،بمراجعــة جميــع برامــج
ّ
المعلميــن لدرجــات البكالوريــوس والدراســات العليــا
إعــداد
لضمــان جاهزيــة الخريجيــن ألداء العمــل وقدرتهــم علــى
تــرك أثــر إيجابــي علــى ّ
تعلــم الطلبــة عنــد البــدء بالتدريــس.
وعلــى الرغــم مــن تبنــي عــدد متزايــد من المــدارس االبتدائية
والثانويــة األســترالية لمنهــج علمــي لجــودة الحيــاة ،وبرغــم
أن
توفــر برامــج التنميــة المهنيــة فــي كافــة أنحــاء العالــمّ ،
إل ّ
ّ
المعلميــن قبــل البــدء بالخدمــة
البرامــج الجامعيــة إلعــداد
ّ
ٍ
فشــلت حتــى اآلن فــي إعــداد المعلميــن علــى نحــو كاف،
كتلــك المتعلقــة بالنواحــي االجتماعيــة ،والعاطفيــة
والبدنيــة للمهنــة (مــاك كالــوم  ،2016الصفحــات 116-115؛
كيــرن ووايــت2018 ،؛ وايــت ،2015 ،الصفحــات 175-167؛
وايــت.)2017 ،

ّ
للمعلمين؟
األولي
ما سبب االهتمام باإلعداد ّ

ّ
المعلمــون بــا شــك العامــل المدرســي األهــم الــذي
ُيعـ ّـد
ُيســهم فــي إنجــازات الطلبــة ،وانتمائهــم ،ورضاهــم،
وازدهارهــم (هاتــاي وييتــس2014 ،؛ أليــن ،وكيــرن ،وفيــا-
فــإن مــا
برودريــك ،وهاتــاي ووتــرز .)2018 ،ومــع ذلــك،
ّ
الم ّ
علميــن الجــدد يتركــون مهنــة
يصــل إلــى  %53مــن ُ
التعليــم خــال األعــوام الخمســة األولــى فــي جميــع أنحــاء
العالــم .لقــد أشــار مــون ( )2007منــذ أكثــر مــن عقــد مضــى،
ّ
المعلميــن للمهنــة يعــود بشــكل رئيســي إلــى
أن تــرك
إلــى ّ
«اإلجهــاد» ،والمتطلبــات المتزايــدة للــدور الــذي يؤدونــه
مــع احتــواء المناهــج علــى المزيــد مــن المســائل التــي ليــس
بإمــكان المجتمــع التعامــل معهــا ،باالقتــران مــع األعبــاء
ّ
المعلميــن المرتبطــة بالنتائــج الخاصــة
اإلداريــة ومســؤولية
بالســلوكيات الصعبــة للطــاب ،والضغــوط المتزايــدة علــى
األســر والمجتمعــات.
ّ
المعلميــن لمهنــة التدريــس فــي خســارة
يتمثــل أثــر تــرك
ـيقوض بــدوره
خريجــي التدريــس الجيديــن ،األمــر الــذي سـ ّ
التنميــة طويلــة األمــد للقــوى العاملــة المثقفــة التــي تنعــم
بصحــة جيــدة.

ومــن شــأن دمــج إطــار عمــل لجــودة الحيــاة فــي شــهادات
إعــداد المعلميــن األوليــة ،أن يضــع األســس األوليــة
ألهميــة جــودة الحيــاة فــي مرحلــة مبكــرة مــن رحلــة الفــرد
ً
الحقــا.
المرشــح للتدريــس

إطار عمل جودة الحياة
قــام البروفيســور المســاعد ماثيــو وايــت والفريــق العامــل
فــي كليــة التربيــة فــي جامعــة أدياليــد عــام  2018وتحــت
قيــادة البروفيســور فايــي مــاك كالــوم ،بابتــكار إطــار جــودة
ّ
المعلميــن.
الحيــاة ،القائــم علــى األدلــة لتعليــم وإعــداد
وبهــدف تطبيقــه فــي عــام  ،2019يعمــل اإلطــار علــى دمــج
العناصــر التأسيســية مــن فلســفة الفضائــل الشــخصية
والمنهجيــات المســتندة إلــى األدلــة مــع جــودة الحيــاة.
وتحقــق هــذا اإلصــاح الكبيــر فــي برنامجــي بكالوريــوس
وماجســتير التدريــس بالتزامــن مــع تلبيــة المتطلبــات
ّ
المعلميــن لجنــوب
المفروضــة مــن قبــل مجلــس تســجيل
أســتراليا ،كمــا يتطــرق بشــكل واضــح إلــى المعاييــر
ّ
األســترالية المهنيــة
للمعلميــن والقــادة («إيــه بيــه إس تــي
إس») الخاصــة بالمعهــد األســترالي للتدريــس والقيــادة
المدرســية («إيــه آي تــي إس إل.)2016 ،

المشاركون في تصميم المنهاج الدراسي
اشــتملت فــرق تعزيــز التعليــم والشــراكة االبتكاريــة الخاصــة
ببرامــج بكالوريــوس وماجســتير التدريــس علــى ٍّ
كل مــن:
••رؤساء الكلية.
••مديرو البرنامج.
••منسقو الدورة.
••فرق التدريس الحالية والمستقبلية.
••مصممــو التعليــم والزمــاء فــي « The Learning
 « Enhancement and Innovationبالجامعــة
••الطالب من حملة الشهادات الحالية.
ممــن ُيعتبــرون
االختصاصــات
••الخريجــون مــن كافــة
ّ
ّ
معلميــن تحــت التدريــب.
مكنت قوة العملية الفريق من :
••مواءمــة المنهــاج الدراســي بيــن المقــررات الرئيســية
ضمــن البرنامــج الواحــد (الربــط داخــل المقرر/البرنامج/نتائــج
مســتوى الدراســات العليــا ،وأهــداف وتقييــم المقــرر).
ّ
تعلــم المقــرر ونمــاذج التصميــم
••تنظيــم أنشــطة
المختلطــة لدعــم نتائــج المقــرر.

األثر المحتمل إلطار عمل جودة الحياة
ســيتخرج أكثــر مــن  750مــن خريجــي جامعــة أدياليــد مــن
أقســام اللغــة واألدب ،واللغــات األجنبيــة ،والعلــوم

الجدول األول :ملخص عملية تعزيز برنامج إطار عمل جودة الحياة الخاص بجامعة أدياليد
النشاط

األهداف

النتيجة

االستشارة
السابقة لعملية
تعزيز البرنامج

إشراك أطراف المصلحة المعنيين الرئيسيين من
المجلس االستشاري حول استراتيجية إطار عمل
جودة الحياة.

المشاركة مع المدراء التنفيذيين لمديرية التربية،
والتربية الكاثوليكية في جنوب أستراليا ،ورابطة
المدارس المستقلة في جنوب أستراليا.

االجتماع مع
الميسرين
السابق لعملية
تعزيز البرنامج

قام منسق البرنامج بعقد سلسلة من االجتماعات
التخطيطية مع مصممي التعليم للتعاون على
ابتكار أهداف ورشة العمل ،ومعيار نجاحها ورؤيتها.

الوضوح فيما يخص الغاية والغرض من إطار
عمل جودة الحياة.

ورشة العمل
األولى

المشاركة في تصميم أهداف جديدة لبرنامج
التعلم الموضوعة في ضوء سمات الدراسات
العليا في جامعة أدياليد ،والنتائج الحالية للبرنامج
ّ
للمعلمين والقادة
والمعايير األسترالية المهنية
الخاصة بالمعهد األسترالي للتدريس والقيادة
المدرسية ،لتحديد نقطة االختالف.

ّ
المعلمين،
االمتثال لمتطلبات مجلس تسجيل
والمعهد األسترالي للتدريس والقيادة المدرسية.

تحديد البرنامج
ونتائج تعلم
المقرر

دمج إطار عمل جودة الحياة في ضوء سمات
الدراسات العليا ،والنتائج الحالية للبرنامج والمعايير
ّ
للمعلمين والقادة الخاصة
األسترالية المهنية
بالمعهد األسترالي للتدريس والقيادة المدرسية.

ورشة العمل
الثانية

تحديد نتائج ّ
تعلم المقرر للتخصصات الحالية في
ضوء أهداف البرنامج الجديدة.

تحديد نتائج
ّ
تعلم المقرر
للتخصصات
الجديدة في
ضوء األهداف
الجديدة للبرنامج

دمج إطار عمل جودة الحياة في ضوء نتائج ّ
تعلم
المقرر وخبرة التدريس المهنية للطالب.

ورشة العمل
الثالثة

تحديد نتائج ّ
تعلم المقرر للتخصصات الجديدة في
ضوء األهداف الجديدة للبرنامج.

استكمال
عملية اغتنام
الفرصة لكافة
التخصصات

دمج إطار عمل جودة الحياة في ضوء تقييم المقرر
وخبرة التدريس المهنية للطالب.

المراحل الالحقة
لورش العمل

دمج إطار عمل جودة الحياة في برنامجي
بكالوريوس وماجستير التدريس للحصول على
االعتماد من مجلس ُم ّ
علمي جنوب أستراليا.
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ّ
المعلمين،
االمتثال لمتطلبات مجلس تسجيل
والمعهد األسترالي للتدريس والقيادة المدرسية.

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

االجتماعيــة ،والرياضيــات ،والعلــوم الطبيعيــة ،والعلــوم
اإلنســانية ،خــال األعــوام الخمســة المقبلــة مــن إطــار
عمــل جــودة الحيــاة .ويتمتــع هــؤالء الخريجــون بالقــدرة علــى
تدريــس أكثــر مــن  93,750طالــب مــن أعمــار المــدارس
المتوســطة والثانويــة .تملــك كليــة التربيــة اســتراتيجية
بحــث وإشــراك طموحــة ومتوائمــة مــع فكــرة الترابــط
التدريســي البحثــي ،كمــا ســتقوم بتعزيــز أهميــة إطــار عمــل
جــودة الحيــاة لــدى أكثــر مــن  1.6مليــون مــن المواطنيــن
فــي جنــوب أســتراليا.

فيمكــن أن يكــون األثــر أوســع
ّأمــا علــى الصعيــد العالمــيُ ،
ّ
المعلميــن األوليــة
بكثيــر فــي حــال تضمنــت برامــج إعــداد
ً
ً
دراســيا لجــودة الحيــاة فــي برامجهــا ومقرراتهــا،
منهاجــا
ّ
هــذا وتُ عتبــر جــودة حيــاة المعلميــن مســؤولية فرديــة
ومجتمعيــة وعالميــةُ .
وخلــص مــاك كالــوم إلــى
وجماعيــة ُ
أن...« :جــودة الحيــاة كمفهــوم ،لهــا موقعهــا ومكانهــا فــي
ّ
ّ
المعلميــن األوليــة وذلــك مــن أجــل اســتبقاء
عمليــة إعــداد
ّ
ممــن ال زالــوا فــي بدايــة مشــوارهم المهنــي
المعلميــن ّ
ّ
المعلميــن المخضرميــن فــي كافــة المواقــع
إلــى جانــب
ً
ً
واضحــا بيــن جــودة حيــاة
رابطــا
حــول العالــم .إن هنــاك
ّ
المعلميــن ،ودورهــم فــي الصــف والمدرســة والمجتمــع،
وبيــن نجــاح األطفــال والشــباب ورضاهــم» (،2016
الصفحــة .)128
تتمحــور دراســة الحالــة الثالثــة لدينــا حــول كيفيــة بنــاء جامعة
كاملــة للتعليــم اإليجابــي ،وهــي مأخــوذة مــن جامعــة

«تيكميلينيــو» فــي المكســيك.

تُ عتبــر جامعــة «تيكميلينيــو» أول جامعــة للتعليــم اإليجابــي
ً
فــي العالــم .تضــم الجامعــة 58,200
طالبــا مــن مــدارس
التعليــم الثانــوي ،والكليــات ،وبرامــج الماجســتير ،ويتــوزع
ً
ً
الطــاب علــى 29
جامعيــا فــي أنحــاء المكســيك.
حرمــا
تتمثــل رؤيتهــا الصريحــة فــي« :إعــداد الطــاب لعيــش
حيــاة ذات معنــى وتزوديهــم بالكفــاءات الالزمــة لتحقيــق
ذلــك» ،ويتــم تمكيــن الطــاب مــن خــال المســاهمة
فــي تخصيــص برامجهــم الجامعيــة ،كمــا يتــم دمــج
التعلــم مــن خــال الممارســة عبــر كافــة البرامــج
مقاربــة
ّ
قــدر مــن العائــد
األكاديميــة .وإننــا نســعى لتحقيــق أكبــر
ٍ
علــى االســتثمار فــي مجــال التعليــم ،والــذي ُيمكــن ترجمتــه
مــن خــال إعــداد خريجيــن يتســمون بالكفــاءة فــي بيئــة
اقتصاديــة عالميــة ويتمتعــون بمعــدالت توظيــف وجــودة
حيــاة وســعادة مرتفعــة.
بأنهــا
وتعــرف جامعــة «تيكميلينيــو» الجامعــة اإليجابيــة ّ
ّ
نمــي األشــخاص ليظهــروا
ي
ـذي
ـ
ال
ـي
ـ
التعليم
ـع
ـ
المجتم
ـك
ذلـ
ُ ّ
ً
متيحــا لهــم االزدهــار ،واكتشــاف
أفضــل مــا لديهــم،
غرضهــم مــن هــذه الحيــاة ،وإفــادة المجتمــع.

لقــد تمــت مواءمــة ّ
كل شــيءٍ فــي «تيكميلينيــو» مــع
«منظومــة جــودة الحيــاة والســعادة» ،مســتلهمة فــي
ذلــك مــن نمــوذج «بيرمــا» ( )PERMAلجــودة الحيــاة
الخــاص بمارتــن ســيليغمان (اإليجابيــة ،المشــاركة،

الشكل  :1منظومة جودة الحياة والسعادة
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻌﺎدة
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة
اﻟﻄﻼب
وﺗﻄﻮرﻫﻢ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻹﻧﺠﺎز

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻨﻰ

الشكل  :2رؤية “تيكميلينيو” :تجربة الجامعة اإليجابية
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
أﻓﻀﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
ً
ّ
ﻣﺘﻴﺤﺎ
ﻛﻞ ﻓﺮد،
ﻟﻬﻢ اﻻزدﻫﺎر ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﻜﺸﺎف
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺤﻴﺎة وإﺳﻬﺎﻣﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﺴﻌﺎدة

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺤﻴﺎة

ﻗﺎدة ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻳﺴﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻓﻀﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
أﻧﻔﺴﻬﻢ
وﻛﻼء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
ﻗﺪرا
ﺗﻠﻘﻰ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

ّ
وﻣﺘﻤﻜﻨﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻗﺎدة إﻳﺠﺎﺑﻴﻮن
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻌﺎدة
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻛﺄﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل
أداﺋﻬﻢ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻌﻠﻬﻢ
ﻳﻘﻮدون اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟﻘﺎدة،
واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
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زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻄﻼب

اﻟﻄﻼب
اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن

ﻋﻴﺶ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﻻ
ﺗﻨﺴﻰ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت،
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت

اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻣﻊ
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت ،واﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت وأﻋﻀﺎء
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة

الجدول  :1التدريب في مجال علم النفس اإليجابي والمنظمات اإليجابية
معتمد في مجال علم
النفس اإليجابي

متعمد في مجال المنظمات
اإليجابية

الغاية من الحياة

الموظفون ()1,673

84 %

10 %

83 %

قادة الجامعة ()225

97 %

83 %

88 %

هيئة التدريس ()4,052

18 %

3.8 %

55 %

العالقــات اإليجابيــة ،المعنــى ،واإلنجــاز) ،باإلضافــة إلــى
جــودة الحيــاة البدنيــة ،واليقظــة الذهنيــة ،ومواطــن القــوة
فــي الشــخصية .وتســعى ٌّ
كل مــن المرافــق والخدمــات،
واألنشــطة الطالبيــة ،وبرامــج التدريــب والتنميــة والتطوير،
والبرامــج األكاديميــة إلــى تعزيــز جــودة الحيــاة والســعادة،
كمــا يصطــف ٌّ
كل مــن أعضاء هيئــة التدريس ،والموظفين،
والمديريــن ،والبرامــج األكاديميــة ،والمرافــق ،ومــزودي
الخدمــات إلــى جانــب بعضهــم البعــض لتوليــد «ثقافــة
إيجابيــة» وبيئــة تعليميــة فــي ٍّ
كل مــن المبانــي الـــ 29التابعــة
لجامعــة «تيكميلينيــو» (الشــكل .)1

علــى مســتوى الجامعــة ،فــي كل عــامُ ،يكمــل  %100مــن
ً
مقــررا حــول جــودة الحيــاة
الطــاب ( 5,100فــي العــام)
والســعادة فــي الفصــل األول ،ومــن ثــم ُيكمــل %100

مــن الطــاب خــال الفصــل الســادس مقــرر المنظمــات
اإليجابيــة.

اإليجابيــة»

تقــوم جامعــة «تيكميلينيــو» بتعريــف «تجربتهــا
عبــر خمــس مجموعــات مــن األطــراف المعنيــة والمجــاالت:
( )1الطــاب )2( ،هيئــة التدريــس والموظفيــن )3( ،الخريجين،
( )4الشــركاء )5( ،واإلدارة المســتدامة (الشــكل .)2

( )1بالنســبة للطــاب :استكشــاف وتحقيــق الغايــة فــي
الحيــاة ،والوصــول إلــى مســتويات عاليــة مــن جــودة الحيــاة
والســعادة ،وعيــش تجربــة حياتيــة ال تنســى ،وتنميــة
المهــارات الالزمــة ليكونــوا أكفــاء فــي االقتصــاد العالمــي.
( )2بالنســبة لهيئــة التدريــس والموظفيــن :هيئــة تدريــس
وموظفيــن وقــادة يتســمون باإليجابيــة والتمكيــن ،قادريــن
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علــى اإلدارة والعيــش بشــكل منســجم ومتســق ضمــن
منظومــة جــودة الحيــاة والســعادة الخاصــة بنــا ،باإلضافــة
إلــى التطــور المســتمر كأفــراد ،وإعــداد زمــاء فــي العمــل
قادريــن علــى قيــادة الجامعــة فــي المســتقبل.

( )3بالنســبة للخريجيــن :قــادة يتمتعــون بالغايــة فــي الحيــاة،
ً
دائمــا علــى تطويــر أنفســهم ليصبحــوا أفضــل
ويســعون
نســخة ممكنــة مــن أنفســهم بوصفهــم وكالء لألعمــال
اإليجابيــة وصانعــي التغييــر فــي المجتمــع اإليجابــي.

( )4بالنســبة للشــركاء :بنــاء عالقــات طويلــة األمــد
مــع المــدارس ،والشــركاء فــي القطــاع ،والمجالــس
االستشــارية ،والمزوديــن.
( )5بالنســبة لــإدارة المســتدامة :بروتوكــوالت تتمتــع
وملتزمــة بالبيئــات االجتماعيــة
بعمليــات ّ
فعالــة ومنصفــةُ ،
والطبيعيــة.

ُقمنــا بإنشــاء «معهــد علــوم الســعادة» وهــو معهــد خــاص
بجــودة الحيــاة والســعادة ،وذلــك لتقديــم التدريــب والدعــم
العلمــي فــي مجــال تطويــر الجامعــة وقراراتهــا (انظــر الرابــط
اإللكترونــي التالــي.)/http://cienciasdelafelicidad.mx :

وتــم اســتثمار قــدر كبيــر مــن التدريب والتمويــل ( 3.5مليون
دوالر أمريكــي) منــذ عــام  2012فــي برامــج وشــهادات
خاصــة بهيئــة التدريــس والموظفيــن وقــادة الجامعــة فــي
المجــاالت التاليــة :أ .مبــادئ علــم النفــس اإليجابــي؛ ب.
المنظمــات اإليجابيــة؛ ت .الغايــة مــن الحيــاة (الجــدول .)1

القائمة «اإلرشادية» ( )How toالمرجعية ودليل
السياسة الخاصة بالتعليم اإليجابي
إن دراســة الحالــة األخيــرة لدينــا مأخــوذة مــن التجربــة الدولية
للدكتــور أليخانــدرو آدلــر الــذي تمثــل عملــه فــي األعــوام
الســتة الماضيــة فــي إقنــاع وزراء التعليــم وغيرهــم مــن
المســؤولين الحكومييــن رفيعــي المســتوى بفكــرة التعليــم
اإليجابــي .تطــرح نصيحتــه أكثــر األســئلة والتحديــات التــي
يتوجــب علــى ّ
ممــن
كل شــخص يحــاول إقنــاع األخريــن ّ
يقــودون قطــاع التعليــم علــى نطــاق واســع ،أن يعــرف
كيفيــة اإلجابــة عليهــا.
ســنقوم باســتخدام دراســة الحالــة الخاصــة بــه حــول التعليم
مــن أجــل الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة فــي بوتــان ،وهــي
ً
تجريبيــا وألول مــرة العالقــة بيــن
البلــد التــي ُأثبتــت فيهــا
جــودة الحيــاة واألداء األكاديمــي المعــزز .قمنــا بدراســة
مســألتين فــي بوتــان )1( :هــل يســاعد منهــاج الســعادة
الوطنيــة اإلجماليــة علــى تعزيــز جــودة الحيــاة؟ ( )2هــل
مــن شــأن جــودة الحيــاة المتزايــدة أن تحســن مــن األداء

األكاديمــي؟ ُ(يمكــن العثــور علــى العديــد مــن النســخ
الدوليــة لمحــاكاة هــذه المنهجيــة فــي فصــل التعليــم
اإليجابــي مــن التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة لعــام
.)2018

 .1االنغماس الثقافي
«تُ عتبــر الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة أكثــر أهميــة مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالي».

 جيغمــي ســينغي وانغشــوك ،الملــك الرابــع لبوتــان،خــال مقابلــة مــع «فاينانشــال تايمــز» عــام .1986

تُ عتبــر بوتــان إحــدى دول جبــال الهماليا ويبلغ تعداد ســكانها
نحــو مليــون نســمة ،وتســتخدم بوتــان الســعادة الوطنيــة
ـدال مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتقييــم مدى
اإلجماليــة بـ ً
التقــدم الوطنــي وتطــور السياســة العامــة .يتضمــن مؤشــر
الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة تســعة مجــاالت للتقــدم:
الصحــة ،واســتخدام الوقــت ،والتعليــم ،والمرونــة الثقافية،
ومعاييــر المعيشــة ،والتنــوع البيئــي ،والحوكمــة الرشــيدة،
وحيويــة المجتمــع ،وجــودة الحيــاة النفســية .وتماشـ ً
ـيا مــع
هــذا ،قامــت بوتــان بهيكلــة نظامهــا التعليمــي حــول مبــادئ
الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة؛ وباتــت المهمــة الجليلــة
لــوزارة التعليــم البوتانيــة متمثلــة فــي «التعليــم مــن أجــل
الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة».

قضــى الباحثــون مــن جامعــة بنســلفانيا تســعة أشــهر فــي
بوتــان لفهــم وتعلــم المعــارف والمهــارات والســلوكيات
نــوع مــن البرامــج،
بــأي
والقيــم المحليــة قبــل البــدء
ّ
ٍ
والمشــاريع ،والدراســات ،أو السياســات الــواردة الحقــاً
فــي القائمــة المرجعيــة هــذه ،وتفاعلــوا مــع المجموعــات
المعنيــة الـــ 10الــواردة فــي المرحلــة الثانيــة أدنــاه وتعلمــوا
منهــا.

 .2مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين المتعددين
«ســأكون بغايــة الســعادة لــو ّ
تمكنــا مــن زيــادة الدرجــات فــي
مــواد الرياضيــات والقــراءة والعلــوم ،ولكــن المجموعــات
المختلفــة فــي نظامنــا التعليمــي تهتــم بنتائــج مختلفــة .إذ
يهتــم السياســيون باالمتحانــات الموحدة وإعــادة االنتخاب؛
ّ
المعلمــون بأمنهــم الوظيفــي ورواتبهــم؛ ويهتــم
ويهتــم
األهالــي بجــودة حيــاة أوالدهــم والحــد مــن التنمــر؛ فيمــا
يريــد الطــاب أن يســتمتعوا فحســب .كيــف ُيمكننــا أن
نرضيهــم جميعـ ًـا؟».

 -وزير التربية في إحدى دول أمريكا الوسطى (.)2018

لتصميــم السياســات التعليميــة التــي ســوف تســاهم فــي
تحقيــق تغيــر مســتدام علــى مســتوى النظــام التعليمــي،

مكونــات
فمــن الضــروري أن يتــم تصميــم وتنفيــذ كافــة
ّ
التعليــم اإليجابــي عــن طريــق مشــاركة أكبــر قــدر ممكــن من
أصحــاب المصلحــة المحلييــن المعنييــن بقطــاع التعليــم.
ويشمل هذا ما يلي:

 .1صنــاع السياســات علــى المســتويات المحليــة،
واإلقليميــة ،والوطنيــة (وزارات التربيــة).
 .2المعلمون.

 .3المدراء.

 .4موظفو المدارس.
 .5الطالب.

 .6األهالي ومقدمو الرعاية.
 .7الباحثون األكاديميون.

 .8موظفو القطاع الخاص.

 .9قادة الجامعات.

 .10المؤسسات التعليمية غير الربحية والمستقلة.

 .3تقييم االحتياجات واألهداف
«أعلــم بأنّ كــم تعتقــدون أنّ كــم تفهمــون ماهيــة التعليــم مــن
خــال األرقــام واإلحصائيــات ،واأللقــاب الرنانــة للجامعــات.
ً
ولكنــي قضيــت 40
ّ
عامــا فــي قطــاع التعليــم وال أعتقــد
ّ
المعلمــون مثلــي عــن
عمــا يعرفــه
ـرة
ـ
فك
ـى
ـ
أدن
ـم
ـ
لديك
ـأن
بـ ّ
ّ
ّ
والتعلــم ،أو مجــاالت اهتمامنــا ،أو احتياجاتنــا،
التدريــس
وكيــف تتــم معاملتنــا بالفعــل فــي المــدارس العامــة».
 معلــم مدرســة ثانويــة فــي مدرســة مدينــة ماريكينــاالثانويــة فــي الفيليبيــن.

عمــل باحثــون مــن جامعــة بنســلفانيا ،باســتخدام منهجيــة
التقصــي التقديــري (كوبررايــد وويتنــي ،)2008 ،مــع أعضــاء
مــن المجموعــات المعنيــة الـــ 10المذكــورة أعــاه لتحديــد
مواطــن القــوة الموجــودة فــي منظومــة التعليــم البوتانيــة،
فضــا عــن التعــرف علــى االحتياجــات ،واألهــداف،
ً
والحوافــز الخاصــة بمختلــف األطــراف المعنيــة .وشــملت
المنهجيــة المســتخدمة فــي مرحلــة تقييــم االحتياجــات
واألهــداف الخاصــة بالمشــروع جمــع البيانــات غيــر
المهيكلــة (أي المحادثــات عيــر الرســمية) ،والمقابــات
المهيكلــة ومجموعــات التركيــز ،وجمــع وتبويــب البيانــات
الكميــة الســكانية واألنثروبولوجيــة.

الكمي
 .4تصميم الدراسة وقياس خط األساس
ّ
أن األداء األكاديمــي للطــاب
«كيــف ُيمكنكــم التأكــد مــن ّ
لــن يتدهــور فــي حــال قمنــا باســتثمار مواردنــا الماليــة
والبشــرية المحــدودة فــي جــودة الحيــاة؟».

 وزير التربية في إحدى دول جنوب آسيا (.)2015شــملت الدراســة فــي بوتــان  18مدرســة ثانويــة عامــة فــي
ثــاث مقاطعــات فــي بوتــان :تيمفــو ،وبوناخــا ،ووانغــدو
فودرانــغ .هــذا ويــدرس  %95مــن الطــاب البوتانييــن فــي
المــدارس العامــة وتُ عتبــر اإلنجليزيــة هــي لغــة التعليــم
فــي بوتــان.

اســتخدمت الدراســة تصميــم المجموعــة العشــوائية علــى
مســتوى المدرســة ككل فــي  18مدرســة ثانويــة فــي بوتــان
ً
(8,385
طالبــا) .قمنــا بتوزيــع المــدارس بشــكل عشــوائي
تلقــت منهاج الســعادة الوطنية
بيــن مجموعــة العــاج التــي ّ
اإلجماليــة لفتــرة  15شـ ً
ـهرا ،ومجموعــة التحكــم التــي تلقــت
منهــاج الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة الوهمــي خــال فتــرة
ً
الـــ15
وقمنــا بتخصيــص منهــاج وهمــي
شــهرا المماثلــةُ .
للمجموعــة الثانيــة بغــرض التحكــم بعوامــل الطلــب غيــر
الطبيعيــة فــي نتائجنــا ،مثــل «أثــر هوثــورن» (Hawthorne
 )Effectأو «أثــر بجماليــون» ( )Pygmalion Effectالذيــن
تــم توثيقهمــا فــي مؤلفــات الدراســات الطوليــة .شــملت
مجموعــة العــاج  11مدرســة (العــدد=  5,247طالــب) ،بينمــا
شــملت مجموعــة التحكــم ســبعة مــدارس (عــدد=3,138
طالــب) .وكان متوســط أعمــار الطــاب  15.1عامـ ًـا (االنحراف
المعيــاري  ،2.2والحــد األدنــى  ،10والحــد األقصــى ،)24
وشــكلت اإلنــاث نســبة  %54مــن الطــاب.
كانــت هــذه الدراســة أحاديــة التعميــة ،إذ لــم يكــن الطــاب
والمعلمــون وموظفــو المــدارس علــى علــم إن كانــوا
ً
جــزءا مــن مجموعــة العــاج أو التحكــم .وخــال عمليــة
التدخــل ،لــم يكــن ســوى باحثــون مــن جامعــة بنســلفانيا
وتســعة موظفيــن مــن وزارة التربيــة فــي بوتــان علــى علــم
بالمجموعــات التــي تنتمــي إليهــا المــدارس.

واســتخدم اســتطالع جــودة حيــاة الطــاب مقيــاس
(( )EPOCHوهــو اختصــار :المشــاركة ،والثبــات ،والتفــاؤل،
والترابــط ،والســعادة) الموثــق لقيــاس جــودة حيــاة
المراهقيــن (كيــرن وآخــرون .)2015 ،وشــمل االســتطالع
مقياسـ ًـا إجماليـ ًـا للرضــا عــن الحيــاة ،وهــو مقيــاس البنــود
الخمســة لرضــا المراهقيــن عــن الحيــاة (داينــر ،وإيمونــز،
والرســن ،وغريفيــن ،)1985 ،كمــا اشــتمل االســتطالع
علــى أســئلة حــول العمــر ،والنــوع االجتماعــي ،والمدينــة،
واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي.
قمنــا بجمــع بيانــات جــودة الحيــاة األساســية مــن كافــة
الطــاب فــي المــدارس الثانويــة الـ( 18العــدد=  )8,385خالل
شــهر مايــو  ،2012أي قبــل شــهر واحــد مــن تقديــم منهــاج
الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة .وباإلضافــة إلــى مقاييــس
ً
ذاتيــا ،كان لدينــا أداء الطــاب
جــودة الحيــاة المبلــغ عنهــا
المشــاركين فــي االمتحانــات الســنوية الموحــدة (التقييــم
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التعليمــي الوطنــي  )NEAمــن ســبتمبر ( 2011قبــل التدخل).
يعمــل التقييــم التعليمــي الوطنــي علــى تقييــم الطــاب
فــي مــواد الرياضيــات ،والقــراءة ويتــم إجــراؤه سـ ً
ـنويا فــي
شــهر ســبتمبر مــن قبــل وزارة التربيــة لكافــة الطــاب فــي
المــدارس االبتدائيــة والثانويــة العامــة فــي بوتــان.

والتكيف
 .5تطوير المناهج
ّ
«كيــف ُيمكــن تحقيــق تــوازن صحــي بيــن مــا يقــول العلــم
ّ
المعلمــون بالفعــل فــي
بأنّ ــه األفضــل وبيــن مــا يحتاجــه
ظــل ســياقات وثقافــات مختلفــة لكــي يكونــوا قادريــن علــى
التدريــس بفعاليــة داخــل الصفــوف».
 -وكيل وزارة التربية في إحدى دول أوروبا الوسطى (.)2017

قامــت وزارة التربيــة فــي بوتــان بدعوتنــا للمشــاركة فــي
إعــداد منهــاج دراســي للســعادة الوطنيــة اإلجماليــة بحيــث
يســتهدف عشــرة «مهــارات حياتيــة» غيــر أكاديميــة لطــاب
المــدارس الثانويــة (الصفــوف مــن الســابع وحتــى الـــ :)12

 .1اليقظــة الذهنيــة :الوعــي لألفــكار ،والمشــاعر ،والبيئات
المحيطــة.

 .2التعاطــف :التعــرف علــى مشــاعر أو أفــكار األشــخاص
اآلخريــن.

 .3الوعــي الذاتــي :فهــم المهــارات ،ومواطــن القــوة،
والحــدود والقيــود ،واألهــداف الشــخصية.

.4
التكيف مع المشاعر :تحديد ،وفهم ،وإدارة المشاعر.
ّ

ً
وبنــاء فــي
نشــطا
 .5التواصــل :أن يكــون الشــخص
ً
ا لتو ا صــل .

 .6العالقــات بيــن األشــخاص :تعزيــز التفاعــات الصحيــة
مــع األصدقــاء واألســرة.
 .7التفكير اإلبداعي :تطوير أفكار جديدة ومفيدة.

 .8التفكيــر النقــدي :وضــع المفاهيــم ،وتطبيــق ،وتحليــل،
وتوليــف ،و/أو تقييــم المعلومــات كدليــل نحــو
المعتقــدات واألفعــال.

 .9اتخــاذ القــرارات :اختيــار أفضــل الخطــط والمعتقــدات أو
األفعــال مــن بيــن الخيــارات المتاحــة.
الفعالــة لحــل
 .10حـ ّـل المشــاكل :الوصــول إلــى المعطيــات
ّ
المشــاكل النظريــة والعمليــة.

يعمــل المنهــاج الدراســي علــى تعليــم هــذه المهــارات خــال
فتــرة تمتــد لـ 15شـ ً
ـهرا وعبر مقرر مســتقل ُيدعــى «المهارات
الحياتيــة» .كمــا يقــوم المنهــاج بدمــج هــذه المهــارات فــي
المقــررات األكاديميــة الموجودة.

ّ
المعلمين
 .6تدريب

ً
أحــدا مــا علــى مهــارات جــودة الحيــاة
«إن أردت أن تــدرب
التــي تتحــدث عنهــا ،فقــم بتعليمهــا للطــاب مباشــرة،
تتكبــد
فهــم الجهــة المنتفعــة المنشــودة فــي مدارســنا .لـ ّـم
ّ
ّ
المعلميــن؟ ولمــاذا تــدرب مديـ ً
ـرا مثلــي؟ أنــا
عنــاء تدريــب
بــارع فــي عملــي الــذي يتمحــور غالبـ ًـا حــول القيــادة والحفــاظ
علــى انضبــاط الجميــع أكثــر مــن التدريــس والتعليــم».

 مديــر إحــدى المــدارس الثانويــة العامــة فــي أمريــكاالجنوبيــة (.)2014

ـدءا مــن المديــر مـ ً
إن جميــع الراشــدين فــي المدرســة بـ ً
ـرورا
« ّ
ـوال للموظفيــن ،هــم األشــخاص الذيــن
بالمعلميــن ووصـ ً
يحــددون الثقافــة والســلوكيات العامــة فــي المدرســة.
وهــم الجهــة التــي ينبغــي تدريبهــا إن أردنــا أن نحقــق تغييـ ً
ـرا
ً
ً
حقيقيــا
ومســتداما».

 مديــر المدرســة الثانويــة العامــة ذاتــه فــي أمريــكاالجنوبيــة (.)2018

جــرى إخبــار المــدراء والمعلميــن مــن كال المجموعتيــن
بأنهــم يتلقــون التدريــب لتدريــس منهــاج
مــن المــدارس ّ
وبأنهــم ســيقومون بتقديم
الســعادة الوطنيــة اإلجماليــةّ ،
مقــرر «المهــارات الحياتيــة» لفتــرة  15شـ ً
ـهرا بهــدف زيــادة
معــدل جــودة حيــاة الطــاب .تـ ّـم تعييــن «مديــر للســعادة
الوطنيــة اإلجماليــة» ممــن حصلــوا علــى تدريــب فــي
مجــال التعليــم ،وتــم تدريبــه للعمــل فــي كل مدرســة؛
وحــرص مــدراء الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة هــؤالء علــى
تطبيــق المنهــاج بطريقــة صحيحــة مــن خــال عمليــة
تدخــل اســتمرت لـــ 15شـ ً
ـهرا .تلقــى الطــاب فــي المدارس
المنتميــة إلــى المجموعتيــن العــدد ذاتــه مــن الســاعات
الدراســية خــال مقــرر المهــارات الحياتيــة الحقيقــي الــذي
دام لـــ 15شـ ً
ـهرا ومقــرر المهــارات الحياتيــة الوهمــي الــذي
دام لـــ 15شـ ً
ـهرا كذلــك :وهــو ســاعتان فــي األســبوع.

ّ
والمعلميــن مــن المــدارس
كمــا جــرى تدريــب جميــع المــدراء
الـــ 11فــي مجموعــة العــاج خــال دورة اســتمرت لعشــرة
أيــام وخصصــت لمنهــاج الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة.
وكان المدربــون عبــارة عــن علمــاء نفــس مــن جامعــة
بنســلفانيا وتســعة موظفيــن مدربيــن مــن وزارة التربيــة
فــي بوتــان؛ واســتخدم دليــل تدريبــي تحــت عنــوان «اإلعــداد
لمنهــاج الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة» .وقــام المدربــون
ّ
والمعلميــن كيفيــة ممارســة وتعليــم
بتعليــم المــدراء
ّ
المعلميــن أيضـ ًـا
المهــارات الحياتيــة الـــ ،10كمــا تـ ّـم تدريــب
علــى كيفيــة دمــج مقرراتهــم األكاديميــة (مثــل الرياضيــات
والعلــوم والقــراءة) بالمهــارات الحياتيــة الـــ.10
ّ
والمعلميــن
وعلــى الجانــب اآلخــر ،تــم تدريــب المــدراء
فــي المــدارس الســبعة المنتميــة إلــى مجموعــة التحكــم
خــال دورة تدريبيــة وهميــة للســعادة الوطنيــة اإلجماليــة

ّ
تعلمــوا خاللهــا كيفيــة تدريــس
امتــدت ألربعــة أيــام
مقــررات التغذيــة ،وعلــم النفــس ،والتشــريح البشــري.
وكان المدربــون المشــاركون فــي هــذه الــدورة هــم ذات
المدربيــن المشــاركين فــي دورة التدريــب علــى الســعادة
الوطنيــة اإلجماليــة الخــاص بمجموعــة العــاج.

 .7تنفيذ المنهاج
ّ
معلــم رياضيــات .مــا عالقــة جــودة الحيــاة
«أنــا
با لر يا ضيــا ت ؟ » .

ّ
المعلميــن فــي مدرســة الثانويــة العامــة فــي الشــرق
 أحــداألوسط/شــمال أفريقيــا (.)2017

ّ
المعلميــن علــى كيفيــة دمــج مقرراتهــم
تــم تدريــب
ّ
األكاديميــة (مثــل الرياضيــات ،والعلــوم ،والقــراءة) فــي
المهــارات الحياتيــة الـــ .10وجــرى تدريــس مــادة األدب علــى
ســبيل المثــال مــن منظــور الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة،
وذلــك مــن خــال تحديــد مواطــن القــوة والفضائــل لــدى
الشــخصيات الــواردة فــي الروايــات ومــن خــال تشــجيع
الطــاب علــى اســتخدام مواطــن القــوة هــذه فــي حياتهــم
اليوميــة .وعــاوة علــى ذلــك ،شــارك كافــة الطــاب فــي
مجموعــة التدخــل فــي تماريــن علــم النباتــات فــي الحدائــق
العضويــة الموجــودة فــي ّ
كل مــن مبانــي المــدارس
الـــ 11حيــث ّ
تعلمــوا كيفيــة زرع وإنبــات وجنــي الخضــراوات
وغيرهــا مــن أنــواع الغــذاء .ومــن خــال دراســة فيزيولوجيــا
النباتــات وجيناتهــا وبيئتهــا وتصنيفهــا وبنيتهــا ،وأهميتهــا
تعلــم الطــاب كيفيــة تطبيــق مــا ّ
االقتصاديــةّ ،
تعلمــوه

علــى نحــو تفاعلــي فــي صفــوف علــم األحيــاء والكيميــاء
والفيزيــاء والرياضيــات فــي ممارســاتهم فــي علــم
النباتــات .وباإلضافــة إلــى ذلــكّ ،
تعلــم الطــاب مهــارات
التفكيــر النقــدي ،والتفكيــر اإلبداعــي ،واتخــاذ القــرارات،
وحــل المشــاكل ،وذلــك مــن خــال العمليــة المعقــدة
المتمثلــة فــي إنبــات أنــواع مختلفــة مــن النباتــات بالتعــاون
مــع زمالئهــم الطــاب وفهــم دور الطعــام فــي النظــام
االقتصــادي المحلــي والعالمــي األوســع.

كمــا ّ
تعلــم المدرســون فــي الصــف كيفيــة تزويــد الطــاب
بالمالحظــات بطريقــة أســهمت فــي تمكينهــم وتحفيزهــم،
ّ
المعلمــون علــى أهميــة تحديــد واإلشــارة إلــى
وتعــرف
ّ
مــا كان يقــوم بــه الطــاب فــي داخــل صفوفهــم بشــكل
ـدال مــن مجــرد التركيــز على الممارســات الخاطئة.
صحيــح ،بـ ً

 .8قياس ما بعد التدخل والتقييم المستمر لألثر
ً
ناجحا؟ كيف ســتعلم
«كيف ســتعرف ما إذا كان هذا األمر
مــا إذا كنــت تعــزز مــن معــدالت جــودة الحيــاة؟ وكيــف
ســتعلم مــا إذا كنــت تحقــق نتائــج تعليميــة أفضــل؟».

 -وزير التربية في إحدى دول شرق آسيا (.)2017

ً
مجــددا عنــد
قمنــا بجمــع البيانــات الخاصــة بجــودة الحيــاة
نهايــة عمليــة التدخــل ،فــي ســبتمبر ( 2013العــدد=،7,363
معــدل المشــاركة= .)%99كمــا قمنــا بجمــع بيانــات جــودة
ً
الحيــاة مــرة ثالثــة فــي ســبتمبر  ،2014بعــد 12
شــهرا مــن
انتهــاء عمليــة التدخــل (العــدد= ،6,524معــدل المشــاركة
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 .)%99ولــم تــدرج فــي هــذه الدراســة ســوى بيانــات الطــاب
الذيــن اســتكملوا الجــوالت الثالثــة مــن جمــع البيانــات
(العــدد= .)6,524

أســهم منهــاج الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة بتحقيــق زيــادة
ملحوظــة فــي جــودة الحيــاة ،إذ أظهــرت التحليــات الطوليــة
لبيانــات االســتطالعات علــى مســتوى المدرســة مــن مايــو
 2012وحتــى ســبتمبر  2013زيــادة منهــاج الســعادة الوطنيــة
اإلجماليــة لجــودة حيــاة الطالب المراهقين بشــكل ملموس
(بحســب مقيــاس  )EPOCHفــي مــدارس مجموعــة العــاج،
مقارنــة بمــدارس مجموعــة التحكــم (,0.59 = Cohen’s d
 .)0.002=P ,3.54 = )16(tنجــح منهــاج الســعادة الوطنيــة
اإلجماليــة فــي زيــادة جــودة حيــاة المراهقيــن فــي مــدارس
مجموعــة العــاج بالمقارنــة مــع مــدارس مجموعــة التحكــم.

كمــا نجــح منهــاج الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة فــي تحقيــق
زيــادة كبيــرة فــي األداء األكاديمــي ،وكمــا هــو موضــح
فــي الشــكل ( ،)1فقــد أظهــرت التحليــات الطوليــة علــى
مســتوى المدرســة لنتائــج االختبــار الموحــد مــن ســبتمبر
 2011وحتــى ســبتمبر  2013نجــاح منهــاج الســعادة الوطنيــة
اإلجماليــة فــي زيــادة نســبة اإلنجــاز األكاديمــي بشــكل كبيــر
فــي مــدارس مجموعــة العــاج بالمقارنــة مــع مــدارس
مجموعــة التحكــم (,2.37 = )16(t ,0.53 = Cohen’s d
 .)0.031=Pوبقــي الفــارق بيــن مــدارس مجموعــة العــاج
ً
ً
شــهرا
كبيــرا حتــى بعــد 12
ومــدارس مجموعــة التحكــم
(.)0.040<P ,2.24 = )16(t ,0.48 = d

يــدل التحــول التصاعــدي الــذي يبلــغ  0.53مــن االنحرافــات
أن الطــاب
المعياريــة فــي أداء االختبــار الموحــد ،علــى ّ
ممــن كان أداؤهــم عنــد مســتوى  %50قبــل التدخــل أصبــح
ّ
ً
أداءهــم عنــد مســتوى  %60بعــد  15شــهرا مــن بــدء التدخــل.
وهــذا يعــادل تقريبـ ًـا التحصيــل الــذي ُيمكــن تحقيقــه خــال
عــام أكاديمــي كامــل.

كمــا كانــت أقــوى عوامــل التنبــؤ بالزيــادة فــي األداء فــي
نتائــج االختبــار الموحــد ،مــع مراعــاة األداء األكاديمــي فــي
الوقــت  t0هــي :المزيــد مــن المشــاركة ،والمزيــد مــن
المثابــرة ،ومســتوى أعلــى مــن الترابــط (جــرى قياســها
ً
جميعــا بواســطة أداة .)EPOCH

 .9التقييم والتكييف والتطوير المستمر لألثر
«هــل ســينجح هــذا األمــر علــى نطــاق واســع وعلــى
المــدى البعيــد؟».
-وزير التربية في إحدى دول شرق آسيا (.)2018

لــم ينجــح برنامــج «التعليــم مــن أجــل الســعادة الوطنيــة
اإلجماليــة» فــي بوتــان والــذي صمــم بغيــة تعزيــز جــودة
حيــاة الطــاب ،فــي زيــادة جــودة حيــاة الطــاب فحســب،
ولكنــه أســهم وبشــكل كبيــر فــي زيــادة أداء الطــاب فــي
ّ
االختبــارات الوطنيــة الموحــدة .وتُ ظهــر هــذه البيانــات،
بــأن جــودة الحيــاة واإلنجــاز
عنــد النظــر إليهــا مجتمعــة
ّ
األكاديمــي ال يتعارضــان ،كمــا أشــار البعــض (مايــر
ـإن تعليــم المهــارات الحياتيــة
وكــوب)2000 ،؛ بالعكــس ،فـ ّ
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أســهم وبشــكل مســتمر فــي زيــادة جــودة الحيــاة ومعــدل
اإلنجــازات األكاديميــة فــي مختلــف الســياقات االجتماعيــة،
واالقتصاديــة ،والثقافيــة وعلــى نطاقــات واســعة .وتلتــزم
ً
حاليــا بالجــدول الزمنــي المقــرر
وزارة التربيــة فــي بوتــان
لتطبيــق منهــاج الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة فــي كافــة
المــدارس الثانويــة العامــة بالبــاد بحلــول عــام .2022

بــأن أفضــل عمليــات
لقــد ّبينــت التحليــات التجميعيــة
ّ
التدخــل التــي اســتهدفت األداء بشــكل مباشــر نجحــت
بالمتوســط فــي تــرك أثــر «صغيــر» يتــراوح حجمــه بيــن
 0.15إلــى  0.20انحــراف معيــاري (دورالك وآخــرون.)2011 ،
تُ عتبــر هــذه التدخــات باهظــة التكلفــة وتــم تنفيذهــا علــى
نطــاق ضيــق (أقــل مــن  1,000طالــب) .فــي حيــن تركــت
تدخالتنــا علــى أداء الطــاب فــي االختبــارات الوطنيــة
الموحــدة أثـ ً
ـرا يصــل حجمــه إلــى  0.19انحــراف معيــاري لــدى
 694,153طالــب فــي البيــرو ،و 0.53انحــراف معيــاري لــدى
 6,524طالــب فــي بوتــان .وتشــير هــذه النتائــج عنــد النظــر
ـأن اســتهداف المهــارات بغيــة زيــادة جــودة
إليهــا مجتمعــة بـ ّ
الحيــاة قــد يــؤدي بالفعــل إلــى مكاســب أكاديميــة تفــوق
تلــك التــي قــد تنجــم عــن اســتهداف األداء األكاديمــي
بشــكل مباشــر .مــن شــأن تعليــم الطــاب هــذه المهــارات
ّ
لتعلــم المــواد األكاديميــة،
ـا
الحياتيــة أن يجعلهــم أكثــر تقبـ ً
وقــد ُي ّ
مكنهــم مــن اســتغالل مهاراتهــم األكاديميــة بشــكل
أفضــل عنــد الخضــوع لالختبــارات الموحــدة.

ً
نوعــا مــن المفاضلــة بيــن عــدد الطــاب
أظهــرت نتائجنــا
فيمــا يخــص التدخــل وحجــم األثــر ،لـ ٍّ
ـكل مــن جــودة الحيــاة
واألداء األكاديمــي.

يــدل التحــول التصاعــدي الــذي يبلــغ  0.53مــن االنحرافــات
أن الطــاب
المعياريــة فــي أداء االختبــار الموحــد ،علــى ّ
ممــن كان أداؤهــم عنــد مســتوى  %50قبــل التدخــل أصبــح
ّ
أداءهــم عنــد مســتوى  %60بعــد  15شـ ً
ـهرا مــن بــدء التدخــل.
وهــذا يعــادل تقريبـ ًـا التحصيــل الــذي ُيمكــن تحقيقــه خــال
عــام أكاديمــي كامــل.
كمــا كانــت أقــوى عوامــل التنبــؤ بالزيــادة فــي األداء فــي
نتائــج االختبــار الموحــد ،مــع مراعــاة األداء األكاديمــي فــي
الوقــت  t0هــي :المزيــد مــن المشــاركة ،والمزيــد مــن
المثابــرة ،ومســتوى أعلــى مــن الترابــط (جــرى قياســها
ً
جميعــا بواســطة أداة .)EPOCH

كانــت هنــاك مفاضلــة بيــن عــدد الطــاب فــي عمليــات
التدخــل الثــاث التــي قمنــا بهــا وبيــن حجــم األثــر علــى األداء
األكاديمــي للطــاب .ففــي بوتــان ،كان لدينــا  6,524فــي
تجربتنــا العشــوائية الموجهــة ووجدنــا حجــم أثــر بلــغ 0.53
ً
ً
معياريــا علــى أدائهــم األكاديمــي حســب مــا تــم
انحرافــا
قياســه مــن قبــل االختبــار الوطنــي الموحــد التابــع لعمليــة

وأمــا فــي المكســيك ،كان
التقييــم التعليمــي الوطنــيّ .
لدينــا  68,762طالــب فــي تجربتنــا العشــوائية الموجهــة
ووجدنــا حجــم أثــر بلــغ  0.34انحرافـ ًـا معياريـ ًـا علــى أدائهــم
األكاديمــي ،بحســب مــا تــم قياســه بواســطة اختبــارات
( )ENLACEو ( )PLANEAالوطنيــة الموحــدة .وفــي البيــرو،
كان لدينــا  694,153طالبـ ًـا فــي تجربتنا العشــوائية الموجهة،
ً
ً
ووجدنــا حجــم أثــر يبلــغ 0.19
معياريــا علــى جــودة
انحرافــا
حياتهــم ،بحســب مــا تــم قياســه مــن قبــل االختبــار الوطنــي
الموحــد للتعليــم فــي الطفولــة المبكــرة (.)ECE
تشــير النتائــج دقــة العــاج الــذي قمنــا بــه ،إلــى ّأنــه ّ
كلمــا
زاد حجــم التدخــل انخفضــت دقــة العــاج الخــاص بالمناهــج
الدراســية لجــودة الحيــاة .وبلغــت دقــة العــاج الخاصــة
بتدخالتنــا الثالثــة فــي مناهــج جــودة الحياة  %87فــي بوتان،
و %78فــي المكســيك ،و %71فــي البيــرو .وقــد يكــون العدد
المتزايــد لطبقــات المدربيــن قــد أســهم فــي الحــد مــن دقــة
تنفيــذ مناهــج جــودة الحيــاة الدراســية .ففــي بوتــان ،لــم
يكــن هنــاك أي مدربيــن وســطاء ،وفــي المكســيك كانــت
هنــاك طبقــة واحــدة مــن المدربيــن الوســطاء ،بينمــا توجــد
فــي البيــرو طبقتــان مــن المدربيــن الوســطاء.

لطالمــا حرصــت مؤلفــات مجــال التعليــم علــى تحديــد
جــودة المعلميــن بصفتهــا العامــل الوحيــد واألهــم فــي
النتائــج التعليميــة للطــاب ،خــال األعــوام الدراســية أو
مــا بعدهــا (رايــس .)2003 ،وجــرى تصميــم دورات جــودة
ّ
والمعلميــن فــي
ـواء تلــك المخصصــة للمــدراء
الحيــاة ،سـ ً
بوتــان ،أو للمدربيــن فــي المكســيك والبيــرو ،لتكــون
تجــارب عظيمــة وتحوليــة .فقــط فــي مثــل هــذا الســياق،
يمكــن للبالغيــن تعلــم كيفيــة ممارســة وتجســيد المهــارات
الحياتيــة لجــودة الحيــاة خــال فتــرة قصيــرة مــن الزمــن.
وإن الحقيقــة المتمثلــة فــي كــون الطــاب فــي ٍّ
كل مــن
ّ
الدراســات الثالثــة كانــوا علــى مســافات مختلفــة مــن
الراشــدين الذيــن خاضــوا دورات جــودة الحيــاة ربمــا أثــرت
علــى دقــة العــاج ومســتويات األثــر المقابلــة لهــا .ففــي
ّ
المعلمــون الفعليــون
بوتــان ،علــى ســبيل المثــال ،قــام
ممــن عاشــوا تجربــة دورة جــودة الحيــاة بتدريــس الطــاب
ّ
منهــاج الســعادة الوطنيــة اإلجماليــة .ومــن جهــة أخــرى،
ّ
المعلمــون الذيــن درســوا
وفــي البيــرو ،كان قــد تلقــى
الطــاب منهــاج «خطــوة بخطــوة» ((، Paso a Paso
تدريبـ ًـا علــى هــذا المنهــاج مــن قبــل مدربيــن كانــوا قــد تلقــوا
ممــن عاشــوا
بدورهــم التدريــب مــن قبــل مدربيــن آخريــن ّ
تجربــة دورة جــودة الحيــاة.
وبوجــود المــوارد الماليــة والبشــرية والبنيــة التحتيــة
المناســبة خــال التدخــات المســتقبلية ،ينبغــي أن
ّ
درســون منهــاج جــودة
يعيــش كافــة
المعلميــن ممــن ُي ّ
الحيــاة ،تجــارب وخبــرات ودورات جــودة الحيــاة .وبالتالــي،
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فــإن قدرتنــا علــى تحقيــق مســتويات أثــر عاليــة علــى ٍّ
كل
ّ
مــن جــودة الحيــاة واألداء األكاديمــي كتلــك التــي وجدناهــا
ـؤاال
فــي بوتــان وعلــى نطــاق واســع مثــل البيــرو ،تبقــى سـ ً
ً
تجريبيــا ســتجيب عليــه تجــارب جــودة الحيــاة والتعليــم
ا لمســتقبلية .

نموذج تعليمي جديد
علــى الرغــم مــن تحســن المعاييــر الماديــة فــي جميــع أرجــاء
ً
إل أن جــودة
العالــم خــال الخمســين
عامــا الماضيــةّ ،
ً
أي تغييــر يذكــر فــي غالبيــة
الحيــاة بقيــت
تقريبــا مــن دون ّ
البلــدان (إيســترلين .)2013 ،وخــال العقــود الخمســة ذاتهــا،
ازداد انتشــار االكتئــاب بمعــدالت خطيــرة ،وانتقلــت فتــرة
ظهــور عــوارض االكتئــاب األولــى مــن ســن الرشــد إلــى
مرحلــة مبكــرة مــن ســن المراهقــة (بيرماهــر وآخــرون،
 .)1996تُ ســهم األمــراض النفســية فــي انخفــاض الدرجــات
العلميــة ،وارتفــاع نســبة الغيــاب ،وتحــد مــن القــدرة علــى
ضبــط النفــس ،وترفــع نســب التســرب الدراســي (مــاك
ليــود وفيتــس .)2007 ،تــدل هــذه النتائــج علــى الحاجــة
لنظــام تعليمــي يعمــل علــى رفــع جــودة الحيــاة النفســية
للمراهقيــن وتعليــم المهــارات الحياتيــة .مــن شــأن هــذا
النمــط مــن «التعليــم اإليجابــي» أن يقــدم نموذجـ ًـا تعليميـ ًـا
جديـ ً
ـدا يؤكــد علــى جــودة الحيــاة كمــورد ُيمكــن البنــاء عليــه
طــوال الحيــاة (ســيليغمان.)2011 ،

أن جــودة
وأشــارت دراســات ســابقة محــدودة النطــاق إلــى ّ
حيــاة الشــباب تُ ســهم فــي إنجازاتهــم األكاديميــة ،وتحــد
وتحســن صحتهــم البدنيــة عنــد
مــن ســلوكياتهم الخطيــرة،
ّ
بلوغهــم ســن الرشــد (هويــت ،تشايس-النســديل ،مــاك
ديــد ،آدم .)2012 ،كمــا اعتبــرت دراســات أخــرى أيضـ ًـا جــودة
حيــاة الطــاب كعامــل وقائــي ضــد اإلصابــة باالكتئــاب فــي
مرحلــة الشــباب ،ومــن شــأنها أن تعــزز اإلبــداع والتماســك
االجتماعــي والمواطنــة الجيــدة (واتــرز .)2011 ،وعــاوة علــى
ً
ذلــك ،وبعــد مــرور 15
عامــا مــن حياتهــم ،فمــن المرجــح
أن يجنــي المراهقــون المتمتعــون بجــودة حيــاة شــخصية
عاليــة قـ ً
ـا
ـدرا أكبــر مــن المــال ،ويحققــوا نجاحـ ًـا أكبــر وتحصيـ ً
أكاديميـ ًـا أعلــى مــن أولئــك المراهقيــن األقــل ســعادة (دي
نيفــي وأوزولــد.)2012 ،
لــذاُ ،يمكــن التأكيــد علــى فكــرة أن التعليــم الــذي ُيســهم
فــي تعزيــز جــودة الحيــاة فــي حـ ّـد ذاتــه يعمــل أيضـ ًـا كعامــل
وقائــي ضــد األمــراض النفســية ،وبمعنــى آخــر تســتحق
جــودة الحيــاة أن ننظــر إليهــا كمســعى شــامل يتمتــع بقيمــة
ولكــن مصــدر القلــق الشــائع حــول مثــل هــذه
جوهريــة.
ّ
التدخــات هــي أنّ هــا قــد تتدخــل فــي األهــداف األكاديميــة
التقليديــة وتــؤدي إلــى انحــراف المــوارد الشــحيحة عــن
األوســاط األكاديميــة .ومــن خــال الدراســات الثالثــة

العشــوائية واســعة النطــاق والشــاملة للمدرســة بأكملهــا
أن تدريــس مهــارات
حــول جــودة الحيــاة واإلنجــازّ ،بينــا ّ
جــودة الحيــاة علــى نطــاق واســع أمـ ٌـر ممكــن وأنّ ــه يحســن
األداء األكاديمــي بشــكل دائــم ،وتوصلنــا إلــى أن التعليــم
اإليجابــي –يســاهم فــي بناء ٍّ
كل من جــودة الحياة والمهارات
ً
أمــر ممكــن ومرغــوب .وســيعمل
األكاديميــة
معــا  -هــو ٌ
هــذا النمــوذج الجديــد علــى غــرس البــذور الضروريــة لتعزيــز
اســتدامة الحالــة اإلنســانية.

التعليم اإليجابي حول العالم 2018-2019
الشبكة الدولية للتعليم اإليجابي (IPEN) (http://
)/ipen-network.com
ً
نظــرا النتشــار التعليــم اإليجابــي فــي جميــع أنحــاء العالــم،
ـا مسـ ً
ـاعدا
ـإن وجــود منظمــة دوليــة مركزيــة ســيكون عامـ ً
فـ ّ
للغايــة ،وهــذا هــو الــدور الــذي تقــوم بــه الشــبكة الدوليــة
مكونــة
للتعليــم اإليجابــي ( ،)IPENوهــي عبــارة عــن شــبكة
ّ
ّ
ً
معلــم عبــر 165
مــن أكثــر مــن 28,000
بلــدا فــي ســت
عبــر الكثيــر منهــم عــن اهتمامهــم بالتعليــم
قــارات ،والذيــن ّ
اإليجابــي .تقــوم الشــبكة بهــذه المهمــة مــن خــال تواجدهــا
عبــر اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي ،ونشــر
األدوات والمــوارد ،وتــؤدي دورهــا كمنصــة للتواصــل عبــر
مجتمــع مفتــوح وتُ شــترط العضويــة فيــه ،ودعــم المكاتــب
اإلقليميــة فــي المملكــة المتحــدة ودبــي ،وتنظيــم ورعايــة
المؤتمــرات اإلقليميــة والعالميــة ،وبمشــاركة أكثــر مــن 40
ً
ممثــل عالمــي فــي 50
بلــدا حــول العالــم .تلتــزم الشــبكة
الدوليــة للتعليــم اإليجابــي ،التــي تأسســت عــام ،2014
بتطويــر التعليــم اإليجابــي مــن خــال ثالثــة أهــداف :تغييــر
الممارســة التعليميــة مــن خــال تزويد الممارســين باألدوات
التــي يحتاجونهــا للبــدء فــي تقديــم التعليــم اإليجابــي داخــل
الصفــوف؛ إقنــاع واضعــي السياســات بتغييــر أطــر العمــل
التــي لديهــم حتــى يتشــجع العاملــون فــي هــذا المجــال علــى
التدريــس فــي مجــاالت تطويــر الشــخصية وجــودة الحيــاة
إلــى جانــب الدراســة األكاديميــة الطويلــة؛ إنشــاء المجتمــع
التعاونــي الــازم لتطويــر فهــم أعمــق للتعليــم اإليجابــي مــن
الناحيتيــن النظريــة والعمليــة.

ً
واســتنادا إلــى نجاحــات المهرجــان األول للتعليــم اإليجابــي
الــذي ّ
نظمتــه الشــبكة الدوليــة للتعليــم اإليجابــي فــي ،2016
فقــد تعاونــت الشــبكة مــع مركــز «ديفيــد إل .كوبــر رايــدر
للتقصــي التقديــري التابــع لكليــة تشــامبالين الســتضافة
مســرعات التعليــم اإليجابــي العالمــي إلــى جانــب النســخة
الثانيــة مــن مهرجــان التعليــم اإليجابــي وقمــة التقصــي
التقديــري فــي فــورت ورث بتكســاس فــي يونيــو .2018
تضمنــت مســرعات التعليــم اإليجابــي العالمــي فعاليــات
قمــة التقصــي التقديــري التــي امتــدت لثالثــة أيــام وترأســها
ديفيــد كوبــر رايــدر وفريقــهّ ،
وركــزت القمــة علــى الســؤال:
كيــف ُيمكننــا تســريع وتوحيــد أفضــل أســاليب التعليــم فــي
القــرن الحــادي والعشــرين وأفضــل مــا فــي علــم االزدهــار
البشــري ،وعلــم النفــس اإليجابــي لمواطــن القــوة البشــرية؟
واعتُ بــر هــذا المســرع التعاونــي األكبر مــن نوعه على اإلطالق
وهــو ُي َّ
نظــم بهــدف النهــوض بالتعليــم اإليجابــي .نجحــت
الفعاليــة فــي اســتقطاب أكثــر مــن  800مــن المعلميــن،
ومــدراء المــدارس ،وواضعــي السياســات ،وعلمــاء النفــس،

والعامليــن فــي هــذا المجــال ،والطــاب مــن أكثــر مــن
بلـ ً
ـدا للعمــل علــى تصميــم المبــادرات المحــددة الراميــة إلــى
تســريع تنفيــذ التعليــم اإليجابــي حــول العالــم.
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غطــت هــذه المبــادرات الســياق التعليمــي مــن ريــاض
ـا عــن الســياقات الجغرافيــة
األطفــال إلــى الجامعــة ،فضـ ً
والمجــاالت األخــرى مثــل السياســة ،والتقييــم ،واألبحــاث،
والحكومــة .وشــملت المجــاالت المحتملــة للتعــاون
وتطويــر المبــادرات دور الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات
الرقميــة فــي تســريع التعليــم اإليجابــي؛ والمبــادرات التــي
يقودهــا الشــباب لتطويــر التعليــم اإليجابي؛ ودور الشــركات
كقــوة دافعــة للتعليــم اإليجابــي؛ وترســيخ المعاييــر وأفضل
ممارســات التعليــم اإليجابــي؛ وخلــق المــوارد إلعــداد
ّ
المعلميــن ،والهيئــات اإلداريــة والتدريســية فــي المــدارس،
باإلضافــة إلــى األهالــي والعائــات؛ واإلعــداد لقمــم وطنية
لتســريع التعليــم اإليجابــي فــي الصيــن ،وهولندا/بلجيــكا،
وأمريــكا الالتينيــة ،وســنغافورة ،والواليــات المتحــدة؛ مــن
بيــن العديــد مــن المجــاالت األخــرى .تـ ّـم نشــر المــداوالت
التــي جــرت ضمــن فعاليــات مســرعات التعليــم اإليجابــي
العالمــي بشــكل مشــترك مــن قبــل الشــبكة الدوليــة
للتعليــم اإليجابــي ومركــز «كوبــر رايــدر» ،وذلــك فــي تقريــر
بعنــوان« :تعزيــز قــدرات التعليــم اإليجابــي :تحويــل اإللهــام
إلــى عمــل» ( .)2018هــذا وســيتلقى المجتمــع الذي أسســته
مســرعات التعليــم اإليجابــي العالمــي دعمـ ًـا مشـ ً
ـتركا مــن
ٍّ
كل مــن الشــبكة الدوليــة للتعليــم اإليجابــي ومركــز «كوبــر
رايــدر» مــن خــال تســهيل تطويــر المبــادرة واإلبقــاء علــى
تواصــل الشــبكة علــى مــدار العاميــن المقبليــن .ويجــري
نشــر النتائــج الخاصــة بمســرعات التعليــم اإليجابــي العالمي
والمبــادرات التــي يتــم طرحهــا مــن خــال العمليــة عبــر
المواقــع اإللكترونيــة ووســائل االتصــال الخاصــة بالشــبكة
الدوليــة للتعليــم اإليجابــي ومركــز «كوبــر رايــدر»https:// .
www.champlain.edu/ai-home/positive-education2018 -summit
ً
نظــرا للنمــو الملمــوس للشــبكة والزخــم العالمــي الــذي
اكتســبه التعليــم اإليجابــي خــال األعــوام األولــى مــن
ابتــكاره ،فــإن الشــبكة الدوليــة للتعليــم اإليجابــي تمــر حاليـ ًـا
بعمليــة االبتــكار علــى الصعيديــن المنهجــي والهيكلــي.
تعمــل الشــبكة الدوليــة للتعليــم اإليجابــي علــى الصعيــد
المنهجــي علــى تطويــر إطــار العتمــاد المــدارس بهــدف
خلــق معيــار ذهبــي لتقديــم وتدريــس التعليــم اإليجابــي،
وقــد يســتند اإلطــار إلــى مقاربــة شــاملة للمدرســة
بأكملهــا بحيــث ال يكــون منحصـ ً
ـرا داخــل صفــوف محــددة،
وأقســام رعايــة الطــاب ،أو لــدى المستشــارين التربوييــن.
وتخــوض الشــبكة الدوليــة للتعليــم اإليجابــي حاليـ ًـا المرحلــة
االستكشــافية لتحديــد الســوق الخاصــة باعتمــاد التعليــم
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اإليجابــي وتطويــر الشــراكات فيمــا يخــص الســلطات
المدرســية اإلقليميــة والعالميــة داخــل مناطــق محــددة
حيــث ُيمكــن تجريــب العمليــة ونمــوذج االعتمــاد.
أمــا علــى الصعيــد الهيكلــي ،فــإن مجلــس الشــبكة الدوليــة
للتعليــم اإليجابــي يعمــل علــى تطويــر اســتراتيجية تنظيميــة
مقرهــا الرئيســي فــي لنــدن ،وذلــك لضمــان
تتخطــى حــدود
ّ
تمتعهــا باالنتشــار فــي جميــع أنحــاء العالــم .وتعيــش
ّ
الشــبكة الدوليــة للتعليــم اإليجابــي حاليـ ًـا المراحــل المبكــرة
مــن عمليــة إعــادة الهيكلــة وذلــك مــن خــال تأســيس
المراكــز اإلقليميــة التــي مــن المتوقــع أن تكــون في كل من
أســتراليا ،ودبــي ،والمكســيك/أمريكا الالتينيــة ،والمملكــة
المتحــدة ،والواليــات المتحــدة ،والتــي ســتضطلع بمهــام
تطويــر التعليــم اإليجابــي داخــل هــذه المناطــق وســتعمل
بالتعــاون مــع بعضهــا البعــض ومــع المقــر العالمــي .ويأتــي
هــدف الشــبكة الدوليــة للتعليــم اإليجابــي للمشــاركة فــي
عمليــة إعــادة الهيكلــة هــذه ،بغــرض المســاعدة فــي بنــاء
مؤسســة قويــة وقــادرة علــى النمــو والتطــور علــى المــدى
الطويــل ،وقــادرة علــى حشــد الطاقــات علــى المســتوى
اإلقليمــي لصالــح التعليــم اإليجابــي ،وتوضــح قيمــة
ّ
للمعلميــن وواضعــي
هــذه الشــبكة العالميــة بالنســبة
السياســات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

مواقع برامج التعليم اإليجابي اإلقليمية والوطنية

فنلنــدا
كند ا

المملكــة المتحــدة

ســلو فينيا

فرنســا
اســبانيا
البرتغــال

الواليات
المتحــدة

ســلو فينيا
سويســرا
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اإلمارات
العربيــة
المتحــدة

المكســيك
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نيبــال
الهنــد

تايالنــد
الفلبيــن

كولومبيــا

البيــرو

اليابــان

الصيــن

بو تا ن

ســنغافورا

البرازيــل
أســتراليا
جنــوب افريقيــا

تشــيلي

نيوزلنــدا

المكســيك
http://www.tecmilenio.mx/es/instituto-de-la-felicidad
https://smpp.org.mx/

كولومبيــا
http://avivaeducation.com/about/

البرازيــل
http://www.ayrtonsenna.com.br/en/idolo/ayrton-para-sempre-legado/instituto-ayrton-senna/
https://www.iepbr.com.br/

الواليــات المتحــدة األمريكيــة
https://www.champlain.edu/ai-home/positive-education-summit-2018
https://casel.org/
https://www.characterlab.org/
https://static1.squarespace.com/static/5980a22e9de4bb9ca8bce449/t/5b61a08b758d4614bd
bf3855/1533124747483/2018_annualletter.pdf
https://www.shipleyschool.org/page/about/positive-education
drandolph@riverdale.edu

تشــيلي
http://impresa.lasegunda.com/2016/01/18/A/TS2RTQB6/DT2RVP9U

dlevin@kippny.org
sanderson@gatewaycc.edu
laurie.santos@yale.edu

cis@enhancingpeople.com

البيــرو
https://steinhardt.nyu.edu/site/ihdscblog/2018/03/13
social-emotional-learning-across-the-american-continents/

كند ا
https://education.alberta.ca/media/3069624/social-emotional-learning-conversation-guide-002.pdf
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_
close_the_social_emotional_gap_in_teacher_training
smmckinney@ucc.on.ca
jedwardkidd@ridleycollege.com

2019 التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة

أســتراليا
https://www.pesa.edu.au/
https://www.weeklytimesnow.com.au/country-living/
education/secondary/geelong-grammar-school-birthplace-of-australian-positive-education/news-story/1ff4eff19fb1a18364498f63aa3558f1

الصيــن
http://usa.chinadaily.com.cn/a/201804/27/
WS5ae33475a3105cdcf651b003.html
https://www.tsinghua.edu.cn/publish/psy/2345/2017/201
70515131200553611595/20170515131200553611595_.html
zhaoyukun@gmail.com

الصيــن
http://www.ipen-network.com/blog/penz-2018-positive-education-new-zealand/
https://www.positivepsychology.org.nz/

اليابــان
https://measuringsel.casel.org/social-emotional-learning-competency-assessment-east-asia-part-1/
kawaguchi@giveness-i.com

positiveeducation.nz/

yuji@giveness-i.com

المملكــة المتحــدة

drkaori@hotmail.com

http://www.actionforhappiness.org/toolkit-for-schools

الهنــد

http://www.howtothrive.org/
https://corstone.org/international/

Lucy Bailey lucy@howtothrive.org

فرنســـا

https://www.faacademy.org/academics/social-emotional-learning/

البرتغــال

https://bigthink.com/mike-colagrossi/no-standardizedtests-no-private-schools-no-stress-10-reasons-why-finlands-education-system-in-the-best-in-the-world

فنلنــدا

https://positivepsychologyprogram.com/executive-master-of-applied-positive-psychology/

ســلو فينيا

نيبــال
http://livingnepal.org/en/fondos-proyectos/

بو تا ن
http://www.grossnationalhappiness.com/9-domains/
education/
www.education.gov.bt/

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
https://www.khda.gov.ae/en/dswc
https://www.khda.gov.ae/en/100daysofpositivity
https://wsn.hw.gov.ae/en

https://www.newstatesman.com/world/europe/2017/12/
slovenia-happy-country-should-be-even-happier

سويســرا

https://www.swippa.ch/de/veranstaltungen/swippa-fachtagung-2018/informationen.html

ســنغفورا
https://www.moe.gov.sg/education/secondary/
values-in-action
http://www.suss.edu.sg/microsites/SASS/WB2018/
index.html

إســبانيا

http://www.congresosepp2018.com/17363/detail/
iv-congreso-espanol-de-psicologia-positiva.html

تايالنــد
http://www.uwcthailand.net/learning/social-emotional-learning-and-mindfulness/
https://www.unicef.org/eap/

الفلبيــن
https://www.philippinesbasiceducation.us/2013/06/
social-and-emotional-learning.html

جنــوب افريقيــا
Please refer to the electronic version of the Report at
http://www.happinesscouncil.org/ for links to the
regional and national Positive Education programs’
websites and for an appendix with details about the
significant national programs.

https://www.isasa.org/workshop-on-positive-psychology/
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الفصل الخامس

جودة حياة الموظفين واإلنتاجية وأداء
الشركات :الدليل ودراسات حالة
الدكتور كريستيان كريكل

زميل باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه ،كلية لندن لالقتصاد

جورج وارد

معهد أبحاث العمل والتوظيف التّ ابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

البروفيسور جان إيمانويل دي نيف
رئيس مجلس “السعادة في بيئة العمل”
كلية سعيد إلدارة األعمال ،جامعة أكسفورد

مجلس السعادة في بيئة العمل

الدكتور جيمس هارتر ,كبير العلماء بقسم اإلدارة وجودة الحياة في بيئة العمل ،مؤسسة “غالوب”،
إيمي بالنكسون :مؤسس شريك لشركة ( )GoodThinkومؤلفة كتاب “مستقبل السعادة :خمس
استراتيجيات حديثة للموازنة بين اإلنتاجية وجودة الحياة في العصر الرقمي”  ،البروفيسور أندرو
كالرك ,كلية باريس لالقتصاد ،البروفيسور السير كاري كوبر ,كلية مانشستر لألعمال،
جين لميم ,مستشارة بشركة “زابوس” ،وشريك مؤسس بمؤسسة “�Delivering Happi
،”nessالدكتور بول ليتشفيلد ,الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في شركة االتصاالت البريطانية،
ورئيس مركز ( )What Worksلجودة الحياة ،جينيفر موس :المؤسس الشريك في (Plasticity
 ،)Labsومؤلفة كتاب “إطالق العنان” للسعادة في بيئة العمل ،البروفيسور مايكل نورتون ,كلية
هارفرد لألعمال ،البروفيسور آشلي ويالنز ,كلية هارفرد لألعمال ،البروفيسور ديفيد كوبرايدر:
جامعة كيس ويسترن ريزيرف ،ديفيد ميندليفيتش :،الرئيس التنفيذي “ ”Butterfly AI

جــرى إعــداد هــذا الفصــل مــن قبــل كريســتيان كريــكل ،وجــورج وارد ،وجان-إيمانويــل دي نيــف؛ وقــام بمراجعتــه
أعضــاء لجنــة جــودة الحيــاة فــي بيئــة العمــل ضمــن مجلــس الســعادة العالمــي .وســاهمت آراؤهــم وتعليقاتهــم
فــي تحســين جــودة محتــواه إلــى حــد كبيــر .ونتقــدم بالشــكر بشــكل خــاص إلــى جيمــس هارتــر والفريــق
البحثــي فــي مؤسســة «غالــوب» علــى مســاعدتهم فــي التحليــل التجميعــي حــول جــودة حيــاة الموظفيــن وأداء

المؤسســات .وفيمــا يتعلــق بتخصيــص المــواد المســتخدمة فــي دراســات الحالــة فإننــا مدينــون جـ ً
ـدا لديفيــد
ميندليفيتــش ،وجيــن ليــم ،وإيمــي بالنكســون ،وجــورج ماكيــرون ،و جينيفــر مــوس ،واألفــراد المتعاونيــن
معهــم .ويشــغل دي نيــف منصــب مستشــار األبحــاث فــي كل مــن «بترفــاي إيــه آي»« ،ســاكولوجيكال
تيكنولوجيــز» ،ومؤسســة «غالــوب».
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مقدمة

 .1توجــد باعتقادنــا عالقــة إيجابيــة تربــط جــودة حيــاة
الموظفيــن باإلنتاجيــة ،إذ جــرى توثيــق ذلــك األثــر
الســببي بينهمــا عبــر قاعــدة متناميــة مــن األدلــة
التجريبيــة التــي تشــير إلــى أن ارتفاع االنحــراف المعياري
فــي جــودة الحيــاة بمقــدار نقطــة واحــدة يــؤدي إلــى
زيــادة بنحــو  %10فــي إنتاجيــة الموظفيــن.

ال شــك بــأن جــودة حيــاة الموظفيــن هــي أمــر جيــد ،إال أن
الســؤال المطــروح هــو هــل توجــد أيــة فوائــد موضوعيــة
مــن إعطــاء األولويــة لجــودة الحيــاة الشــخصية للموظفين؟
مــن المعــروف أن تطبيــق سياســات تعــزز جــودة حيــاة
الموظفيــن قــد يتطلــب مــوارد كثيفــة ،وفــي وقتنــا الحالــي
الــذي يشــهد ميزانيــات محــدودة وأولويــات متنافســة،
فــإن الســؤال المهــم هــو :هــل يســتحق األمــر كل ذلــك
العنــاء؟ وفــي نهايــة المطــاف يــود واضعــو السياســات
فــي القطاعيــن العــام والخــاص معرفــة :مــا إذا كانــت
هنــاك عوائــد موضوعيــة –أو بصــورة عامــة ،مــا إذا كانــت
هنــاك جــدوى -إلنفــاق المــوارد الشــحيحة بهــدف ضمــان
وتحســين جــودة الحيــاة فــي بيئــة العمــل.

 .2هنــاك ارتبــاط كبيــر وإيجابــي بيــن جودة حيــاة الموظفين
والمقاييــس الكليــة لــأداء علــى مســتوى المؤسســة
يشــمل جميــع القطاعــات تقريبـ ًـا ،ويــزداد مــدى عمــق
هــذا االرتبــاط علــى نحــو خــاص فــي ّ
كل مــن رضــا
المتعامليــن والــدوران الوظيفــي اللذيــن يســاعدان علــى
زيــادة الربحيــة .وفــي هــذا الســياق ،تشــير األرقــام إلــى
أن شــركات المســاهمة العامــة ذات القــوى العاملــة
أداء أفضــل فــي أســواق األوراق
الســعيدة تحقــق
ً
الماليــة.
 .3يؤكــد مــا ســبق أهميــة القيــاس المســتمر لجــودة حيــاة
الموظفيــن التــي يجــب التركيــز عليهــا ،باإلضافــة إلــى
التركيــز علــى إنتاجيــة المؤسســات ونتائــج أدائهــا.

 .4يجــب أن تركــز التدخــات الراميــة لزيــادة إنتاجيــة
الموظفيــن علــى المحــركات الرئيســية لجــودة حياتهــم،
وفــي هــذا الســياق تتمثــل نقطــة البدايــة األمثــل فــي
التدخــات التــي ســلط كيــركل وآخــرون ( )2018الضــوء
عليهــا والتــي تســتهدف( :أ) العالقــات االجتماعيــة فــي
بيئــة العمــل وخاصــة مــع المــدراء (مثــال :التدخــات
المماثلــة لبرنامــج التكريــم االجتماعــي الــذي تطبقــه
«لينكــد إن» ،أو نظــام المالحظــات الخــاص بالطواقــم
اإلداريــة الــذي تطبقــه «بترفــاي إيــه آي» والــذي
ســتتحدث عنــه دراســات الحالــة التــي سنســتعرضها)،
(ب) جعــل الوظائــف أكثــر إثــارة لالهتمــام (مثــال :عــن
طريــق صياغــة العمــل( ،)Job Craftingت) تحســين
التــوازن بيــن العمــل والحيــاة.
 .5يجــب أن تخضــع نتائــج التدخــات إلــى تقييــم دقيــق
وصــارم (مــن خــال التجــارب العشــوائية الموجهــة)،
كمــا يجــب توثيــق التكاليــف بهــدف تحديــد التدخــات
األكثــر جــدوى مــن حيــث الكلفــة ،ومــن ثــم مشــاركة
ّ
والتعلــم.
النتائــج إلتاحــة الفرصــة لتبــادل المعــارف

ســنركز فــي تقريرنــا علــى هذا الســؤال الرئيســي ،وسنســلط
أوال،
الضــوء علــى المســألة مــن ثالثــة جوانــب مختلفــةً :
سنســتعرض أحــدث وأقــوى األدلــة التجريبيــة المأخــوذة
مــن المؤلفــات األكاديميــة حــول العالقــة بيــن جــودة الحيــاة
واألداء؛ ثانيـ ًـا ،ســنقدم دراســات حالــة عمليــة تســتند إلــى
ـرا ،ونظـ ً
خبــرة أخصائييــن عامليــن فــي هــذا المجــال 1؛ وأخيـ ً
ـرا
ً
ً
رئيســيا فــي هــذا التقريــر ،فقــد أجرينــا
مســاهما
لكونــه
ً
تحليــا
تجميعيــا ( )meta-analysisلعــدة دراســات بحثيــة
ً
قدمتهــا مؤسســة «غالــوب» إلــى عمالئهــا وبحثــت مــدى
االرتبــاط بيــن رضــا الموظفيــن ونتائــج األداء المختلفــة فــي
المؤسســات .وبأخــذ جميــع النقــاط ســالفة الذكــر بعيــن
االعتبــار ،ســنجد دالئــل تشــير إلــى أن اإلجابــة عــن ســؤالنا
الرئيســي هــي «نعــم» هنــاك جــدوى كبيــرة لتعزيــز جــودة
حيــاة الموظفيــن. 2
لقــد وفــرت البيانــات التــي جمعتهــا مؤسســة «غالــوب»

خــال عملهــا مــع عمالئهــا فــي العقــود القليلــة الماضيــة،
ـيال مــن البيانــات المعنيــة بجــودة حيــاة الموظفيــن وأداء
سـ ً
المؤسســات .وبالمجمــل ،فقــد قمنــا بمعاينــة  339دراســة
بحثيــة مســتقلة أجرتهــا مؤسســة «غالــوب» وشــملت
ً
جــودة حيــاة 1,882,131
موظفــا ،وأداء  82,248وحــدة
أعمــال فــي  230منظمــة مســتقلة علــى امتــداد  49قطاعـ ًـا
فــي  73دولــة .كمــا قمنــا بتصنيــف العالقــة بيــن جــودة
حيــاة الموظفيــن ونتائــج أداء مؤسســات متعــددة علــى
مســتوى وحــدة األعمــال ،ومــن ثــم عملنــا علــى تطبيــق
منهجيــات التحليــل التجميعــي (  )meta-analysisللوصــول
إلــى متوسـ ٍـط للعالقــات فــي كل الدراســات تــم تعديلــه كــي
يتكيــف مــع عناصــر متعــددة مثــل حجــم العينــات ،وأخطــاء
القيــاس ،وغيرهــا مــن الخــواص اإلحصائيــة فــي الدراســات
البحثيــة األصليــة الـــ.339
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ال شــك بــأن وجــود عالقــة ترابــط ال يعنــي بالضــرورة
وجــود عالقــة ســببية ،ولقــد ســاعد اتســاع وعمــق البيانــات
المقدمــة مــن قبــل مؤسســة «غالــوب» فــي تزويدنــا
بفكــرة حــول العالقــة بيــن جــودة حيــاة الموظفيــن وأداء
المؤسســات .وسنســعى مــن جانبنــا إلــى تعزيــز هــذا
الدليــل بمجموعــة واســعة مــن األدلــة التجريبيــة الداعمــة
المســتندة إلــى المؤلفــات األكاديميــة ،وســنركز علــى
المؤلفــات المعنيــة بإقامــة العالقــة الســببية (causal-
 ،)designكمــا ســنقوم بتحديــد الدراســات التــي تســتخدم
المختبــرات أو التجــارب الميدانيــة ،إلــى جانــب الدراســات
التــي تســتفيد مــن التجــارب «الطبيعيــة» فــي عالــم األعمــال
الواقعــي ،ويكمــن هدفنــا مــن ذلــك فــي تقديــم أحــدث
ـاال للشــك
وأقــوى الدراســات التــي تدعــم بمــا ال يــدع مجـ ً
(أو علــى األقــل تــرى علــى نحــو شــبه مؤكــد) أثــر الســعادة
علــى اإلنتاجيــة ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى اآلليــات
المحــددة التــي يمكــن للســعادة أن تؤثــر مــن خاللهــا علــى
اإلنتاجيــة.

لقــد جــرى تقســيم هيكليــة هــذا التقريــر علــى النحــو التالــي:
سنســلط فــي القســم الثانــي الضــوء علــى مؤلفــات
الدراســات النظريــة والتجريبيــة حــول العالقــة بيــن جــودة
حيــاة الموظفيــن واإلنتاجيــة علــى مســتوى األفــراد،
وســنطرح الســؤال التالــي :هــل يعمــل الموظفون الســعداء
بشــكل أفضــل؟ وســننتقل فــي القســم الثالــث إلــى
مســتوى المؤسســة حيــث ســنحاول تقييــم العالقــة بيــن
جــودة الحيــاة علــى المســتوى الكلــي وأداء المؤسســة ،وإن
الســؤال األبــرز المطــروح هنــا هــو :هــل يمكــن ترجمــة اآلراء
علــى مســتوى األفــراد إلــى منافــع ملموســة فــي النتائــج
النهائيــة التــي تحققهــا المؤسســة؟ وفــي هــذا الســياق،
سنســتخدم بيانــات المتعامليــن المقدمــة مــن مؤسســة
«غالــوب» لتقديــم تحليــل تجميعــي للعالقــات ،ومــن ثــم
دعــم ذلــك الدليــل بالمزيــد مــن أبحــاث العالقــة الســببية
ً
وأخيــرا ،ســنختتم
المأخــوذة مــن المؤلفــات األكاديميــة.
فــي القســم الرابــع بنظــرة علــى التطــورات المســتقبلية
المتوقعــة فــي هــذا المجــال عبــر تحديــد الفجــوات الرئيســية
الموجــودة حتــى وقتنــا الحاضــر ،إلــى جانــب الفــرص البحثيــة
المســتقبلية الواعــدة.

 .2جودة حياة األفراد ومعدل إنتاجيتهم
 2.1الخلفية النظرية
قبــل الدخــول فــي عمليــة تقييــم األدلــة علــى العالقــة بيــن
ً
بدايــة
جــودة حيــاة الموظفيــن واإلنتاجيــة ،مــن المهــم
النظــر فــي األســباب التــي تدفعنــا إلــى التوقــع بــأن جــودة
حيــاة الموظفيــن تؤثــر علــى إنتاجيتهــم فــي العمــل.

تمــت دراســة عــدد مــن النظريــات األدبيــة فــي هــذا الســياق
 ،لعــل أكثرهــا شــهرة واســتدامة هــي «نظريــة العالقــات
اإلنســانية» ( .)Human Relations Theoryمنــذ مــا يقــرب
مــن قــرن مــن الزمــن ،افترضــت نظريــة العالقات اإلنســانية
أن ارتفــاع جــودة حيــاة الموظفيــن -والتــي عــادة مــا تقــاس
باســتخدام الرضــا الوظيفــي (وهــو رأي إدراكــي تقييمــي)-
ترتبــط بارتفــاع معنوياتهــم ،والتــي بدورهــا تــؤدي إلــى زيــادة
إنتاجيتهــم (راجــع ســتراوس ( ،)1968علــى ســبيل المثــال).
وتتماشــى هــذه الفرضيــة مــع األبحــاث التــي تُ ظهــر أن
المواقــف اإليجابيــة تجــاه مجــال محــدد فــي الحيــاة يترتــب
عليهــا آثــار ســلوكية إيجابيــة (فيشــبين وأجــزن.)1975 ،
ً
واســتنادا إلــى هــذا المنطــق ،مــن المفتــرض أن ترتبــط
المســتويات المرتفعــة للرضــا الوظيفــي والمواقــف
اإليجابيــة تجــاه العمــل وبيئتــه ،بمســتويات منخفضــة مــن
التغيــب عــن العمــل أو الــدوران الوظيفــي ،وغيرهــا مــن
ّ
4
النتائــج المهمــة األخــرى .
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ً
تركيــزا أكبــر علــى
شــهدت األبحــاث فــي اآلونــة األخيــرة
العاطفــة ،إذ تفتــرض «نظريــة العاطفــة» (Emotion
 )Theoryأن الحالــة العاطفيــة للموظفيــن يمكــن أن تؤثــر
علــى أدائهــم (راجــع ســتو وآخــرون ( )1994علــى ســبيل
أوال ،يمكــن أن
المثــال) 5مــن خــال قنــوات مختلفــة.
ً
تــؤدي المشــاعر اإليجابيــة -أو «المــزاج»– إلــى زيــادة الحافــز
لــدى الموظفيــن ،وبالتالــي إلــى تحقيــق نتائــج أفضــل فــي
العمــل وزيــادة الــوالء الوظيفــي أو مــا يعــرف بالمواطنــة
التنظيميــة (آســين وبــارون .)1991 ،أمــا القنــاة األخــرى فهي
مــن خــال تحفيــز المشــاعر اإليجابيــة إمــا بشــكل مباشــر
(راســل ،)2003 ،أو بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق التغيــرات
فــي المواقــف أو الســلوكيات (بوميســتر وآخــرون.6)2007 ،

ويؤكــد مســار آخــر مــن األبحــاث علــى األثــر اإليجابــي
للمشــاعر علــى اإلبــداع ،حيــث أن المشــاعر اإليجابيــة
تقــود إلــى مــا يســميه علمــاء النفــس «التبايــن اإلدراكــي»
(( )cognitive variationكلــور وآخــرون .)1994 ،وتقتــرح
أوال،
أدبيــات علــم النفــس فــي هــذا اإلطــار ثــاث آليــاتً :
تزيــد المشــاعر اإليجابيــة مــن عــدد العناصــر اإلدراكيــة
ً
ثانيــا ،تــؤدي إلــى زيــادة اتســاع هــذه العناصــر
المتاحــة؛
ً
ّ
عبــر التركيــز
ثالثــا،
المشــتت ()defocused attention؛
تزيــد المرونــة اإلدراكيــة ،وبالتالــي إمكانيــة ترابــط العناصــر
اإلدراكيــة مــع بعضهــا البعــض (آســين ،)1999 ،كمســاعدة
األشــخاص علــى الربــط بيــن أفــكار مختلفــة لمشــروع جديــد
علــى ســبيل المثــال .بعبــارة أخــرى ،تزيــد المشــاعر اإليجابيــة
مــن عــدد أفكارنــا وتنوعهــا ،وتمكننــا مــن التأمــل فيهــا
بعمــق أكبــر ،وتســاعدنا علــى مــد الجســور بيــن األفــكار التــي
فقــدت الترابــط فيمــا بينهــا فــي الســابق ،أي أنهــا عمليــة
إبداعيــة دائمــة ّ
تولــد أفــكار جديــدة.

 2.2الدليل التجريبي
أخضــع أمابيــل وآخــرون ( )2005طبيعــة وشــكل واآلليــات
المؤقتــة للعالقــة بيــن المشــاعر اإليجابيــة واإلبــداع
فــي العمــل للدراســة ،واســتخدم المؤلفــون أســاليب
«أخــذ عينــات مــن خبــرات المشــاركين» بهــدف جمــع
تقاريــر يوميــة وشــهرية –ولعــدة أشــهر -عــن المشــاعر
ً
واإلبــداع وذلــك مــن 222
موظفــا فــي ســبع شــركات
بثالثــة قطاعــات (الكيماويــات ،التكنولوجيــا ،المنتجــات
ـروعا مؤسسـ ً
االســتهالكية) ،ممــن يعملــون علــى  26مشـ ً
ـيا
تدعــو إلــى اإلبــداع .وباســتخدام نحــو  11,471تقريــر يومــي
للموظفيــن ،وتقييــم األقــران ،وتطبيــق معاييــر تشــمل
مســتوى التعليــم ومــدة الخدمــة بالمؤسســة وغيرهــا،
فقــد وجــد المؤلفــون أن المشــاعر اإليجابيــة ترتبــط بعالقــة
إيجابيــة مــع اإلبــداع الــذي تــم تعريفــه علــى أنــه إنتــاج أفــكار
غيــر مســبوقة ومفيــدة يتــم قياســه عبــر الطلــب مــن
األقــران تقييــم مــدى اإلبــداع فــي عمــل الموظفيــن. 7

هــل يعتبــر هــذا األمــر مجــرد «ســببية معاكســة»؟ لقــد ّبيــن
أمابيــل وآخــرون ( )2005أن المشــاعر اإليجابيــة «ســابقة»
( )antecedentلإلبــداع ،ولهــا فتــرة حضانــة تمتــد حتــى
يوميــن ،8ويمكننــا القــول بأنــه تــم إثبــات األثــر الســببي
للمشــاعر علــى اإلبــداع فــي المختبــر .لقــد قــام آســين
وآخــرون ( )1987علــى ســبيل المثــال بإثــارة المشــاعر
اإليجابيــة لــدى مشــاركين –عبــر عــرض مقطــع كوميــدي
لعــدة دقائــق ،أو تقديــم صنــدوق مــن الحلــوى لهــم ،-ومــن
ثــم ُ
طلــب منهــم تنفيــذ مهــام تتطلــب عــادة تفكيـ ً
ـرا إبداعيـ ًـا
أصيــا .ووجــد المؤلفــون أن المشــاركين الخاضعيــن
ً
لظــروف هــذه التجربــة (أي :أولئــك الذيــن يتمتعون بمشــاعر
إيجابيــة أكثــر) قدمــوا نتائــج أفضــل فــي المهــام اإلبداعيــة
مقارنــة بالمشــاركين فــي الظــروف المعياريــة . 9مــن جانبهــا
لــم تُ ســفر المشــاعر الســلبية عــن أي تحســينات مماثلــة
فــي األداء اإلبداعــي.
وباإلضافــة إلــى اإلبــداع ،فكيــف ترتبــط المشــاعر باإلنتاجية
بشــكل عــام؟ أجــرى أوســولد وآخــرون ( )2015سلســلة مــن
التجــارب المخبريــة تــم فيهــا اختيــار طــاب بشــكل عشــوائي
إمــا فــي ظــروف االختبــار التــي حصلــوا خاللهــا علــى معاملة
معــززة للســعادة (مثــل مشــاهدة مقطــع فيديــو كوميــدي
لمــدة  10دقائــق ،أو الحصــول علــى شــوكوال أو فواكــه أو
مشــروبات غيــر كحوليــة مجانيــة) ،أو فــي ظــروف موجهــة
(شــاهدوا خاللهــا مقطــع فيديــو هــادئ ،أو لــم يحصلــوا
علــى أي شــيء علــى اإلطــاق) ،ومــن ثــم أدى المشــاركون
مهــام فعليــة حصلــوا لقاءهــا علــى أجــر بالقطعــة .لقــد
ارتبطــت زيــادة مســتويات الســعادة إلــى حــد كبيــر بزيــادة
فــي اإلنتاجيــة وصلــت إلــى  %12فــي المهمــة التــي قامــوا
بتنفيذهــا ُ
(طلــب منهــم جمــع أرقــام وإعطــاء نتائــج صحيحــة

لمــدة  10دقائــق) .وبالنظــر إلــى الطبيعــة العشــوائية
التجريبيــة للدراســة ،فــإن هــذا التأثيــر يعتبــر كبيـ ً
ـرا وملموسـ ًـا
ويمكــن تفســيره علــى أنــه مؤشــر على وجود عالقة ســببية.
كمــا ّبيــن المؤلفــون أن العالقــة بيــن الســعادة واإليجابيــة
تمتــد إلــى مــا وراء الظــروف االصطناعيــة المحــددة فــي
المختبــر ،وتظهــر فــي الصدمــات العشــوائية التــي يعيشــها
النــاس فــي الحيــاة الحقيقيــة وآثارهــا علــى جــودة الحيــاة
(مثــال :فاجعــة فقــدان شــخص عزيــز ،أو حالــة مرضيــة فــي
العائلــة) ،وأظهــرت النتائــج أن الطــاب الذيــن عايشــوا مثــل
أداء أســوأ مــن أقرانهــم الذيــن لــم
هــذه الصدمــات ّ
قدمــوا ً
يعايشــوها.

قــدم دي نيــف وأوســولد ( )2012أدلــة أخــرى مــن الحيــاة
الواقعيــة ،فمــن خــال اســتخدام بيانــات أكثــر مــن 10,000
شــاب فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والمقارنــة
بيــن أخــوة مــن نفــس العائلــة مــع تســليط الضــوء علــى
متغيــرات ظاهــرة أخــرى مثــل التعليــم والــذكاء والصحــة
الجســدية وتقديــر الــذات ،وجــد المؤلفــون أن األفــراد الذيــن
تمتعــوا بمســتويات أعلــى مــن المشــاعر اإليجابيــة والرضــا
عــن الحيــاة فــي األعــوام  16و 18و 22مــن حياتهــم ،كانــوا
ً 10
قادريــن علــى تحقيــق مدخــوالت أعلــى فــي حياتهــم الحقــا
 .واشــتملت المســارات المهمــة فــي هــذا الســياق علــى
االحتماليــة األكبــر للحصــول علــى شــهادة جامعيــة ،وفــرص
عمــل وترقيــة ،ومســتويات أعلــى مــن المهــارات غيــر
ً
تفــاؤال
المعرفيــة (أكثــر
ومرحــا ،وأقــل عصابيــة). 11
ً

كمــا ركــز قســم كبيــر مــن أبحــاث جــودة حيــاة األفــراد واألداء
فــي بيئــة العمــل علــى مراكــز االتصــال (،)Call Centers
وهــو أمــر غيــر مفاجــئ إذا مــا نظرنــا إلــى حقيقــة أن العديــد
مــن المهــام فــي هــذه المراكــز تتســم بفواصــل زمنيــة عاليــة
التواتــر ،أي عــدد المكالمــات أو عمليــات البيــع بالســاعة أو
اليــوم ،األمــر الــذي ال ينطبــق علــى العديــد مــن المهــن
ـدال مــن ذلــك إلــى دراســة
األخــرى حيــث يضطــر الباحثــون بـ ً
نتائــج مــن قبيــل المراجعــات الفصليــة أو الســنوية لــإدارة
العليــا (التــي يعتبــر تفســيرها أكثــر صعوبــة).

ودرس روثبــارد وويلــك ( )2011مشــاعر وإنتاجيــة العامليــن
فــي اثنيــن مــن مراكــز االتصــاالت التابعــة لشــركة تأميــن
ً
ً
كبيــرا بالكيفيــة التــي
اهتمامــا
كبيــرة .وأبــدى المؤلفــون
أثــر مــزاج الموظفيــن فــي بدايــة يــوم العمــل مــن خاللهــا
علــى نظرتهــم إلــى التفاعــات مــع المتعامليــن ،وكيــف
شــعروا بعدهــا ،وكيــف أثــرت هــذه المشــاعر علــى اإلنتاجيــة
ّ
وتمكــن
(الموضوعيــة) لعملهــم ،وعلــى نوعيــة العمــل.
المؤلفــون عبــر تطبيــق أســاليب المذكــرات اليوميــة
( ،)Experience Sampling Methodsمــن تســجيل
المشــاعر –بمــا فــي ذلــك المــزاج اإليجابــي مثــل الشــعور
بالحمــاس ،أو التفــاؤل ،أو الضيــق ،أو االنزعــاج -بشــكل
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يومــي وعلــى مــدى ثالثــة أســابيع فــي بدايــة يــوم العمــل
وبيــن المؤلفــون أن المــزاج فــي بدايــة
وبعــد المكالمــاتّ .
يــوم العمــل أو قبــل إجــراء المكالمــات بشــكل عــام ،كان
لــه أثــر علــى إنتاجيــة موظفــي مركــز االتصــال ،إذ كانــت
المشــاعر اإليجابيــة بعــد المكالمــات متعلقــة بجــودة عمــل
أفضــل ،فــي حيــن أن المشــاعر الســلبية كانــت مرتبطــة
بالكــم ،أي بإجــراء مكالمــات أكثــر
إجمــاال. 12
ً

وباســتخدام اســتبيان يومــي بســيط قــام كوفيللــو
وآخــرون ( )2017بدراســة مــزاج أكثــر مــن  2,700موظــف
فــي تســعة مراكــز اتصــال لمــدة عــام كامــل .13ووجــد
المؤلفــون أن المــزاج األفضــل يقلــل عــدد المكالمــات فــي
الســاعة ،أو متوســط فتــرة المكالمــة بالدقائــق .كمــا تــم
التوصــل إلــى نفــس النتائــج حتــى بعــد تطبيــق تأثيــرات
ثابتــة محــددة لألفــراد (مــن ضمنهــا علــى ســبيل المثــال
القــدرات الفطريــة لموظفــي مركــز االتصــاالت) إضافــة إلــى
اســتخدام التغييــرات فــي األحــوال الجويــة التــي قــد تؤثــر
علــى المــزاج .ومــن اآلليــات المحتملــة التــي تــم بحثهــا هــي
أن المــزاج الجيــد قــد يــؤدي إلــى ازديــاد إمكانيــة التعــرض
لإللهــاء االجتماعــي ،أي أن موظفــي مركــز االتصــاالت
الذيــن يشــعرون بمــزاج جيــد قــد يتحدثــون أكثــر إلــى اآلخريــن
عوضـ ًـا عــن القيــام بالعمــل (كونينغهــام1988 ،؛ باتشــيكو-
14
أونغويتــي وبارمنتيــر)2016 ،

ً
وعلــى الرغــم مــن أن مراكــز االتصــاالت توفــر مختبـ ً
واقعيا
ـرا
صعــب فيهــا تفســير
لدراســة جــودة الحيــاة واألداء ،إال أنــه َي ُ
بعــض معاييــر األداء ،األمــر الــذي ينطبــق بصــورة أكثــر
تحديـ ً
ـدا علــى عــدد المكالمــات .لقــد أشــار كوفيللــو وآخــرون
( )2017إلــى أن عــدد المكالمــات ليــس بالضــرورة مقياســاً
جيـ ً
ـدا لإلنتاجيــة إذ أن تحقيــق عــدد أكبــر مــن المكالمــات قــد
يكــون علــى حســاب الجــودة (األمــر المماثــل لحالــة موظــف
مركــز االتصــال بمــزاج ســيئ) ،وقــد ال يكــون مــن الممكــن
تفســير الزيــادة فــي عــدد المكالمــات علــى أنهــا زيــادة فــي
اإلنتاجيــة (إذ يمكــن تفســيرها كتراجــع فــي اإلنتاجيــة).

كمــا اختبــر ســتو وبارســيد ( )1993مســألة مــا إذا كانــت
المشــاعر اإليجابيــة أو الســلبية تــؤدي إلــى أداء أفضــل علــى
مســتوى اإلدارة .وعلــى النقيــض مــن حالــة موظفــي مركــز
االتصــال ،فــإن عمــل المــدراء يتســم بمســتويات أقــل مــن
الهيكليــة ،وعندمــا يتعلــق األمــر باتخاذ القــرارات فقد يتأثروا
بالمشــاعر أكثــر مقارنــة بالموظفيــن الذيــن يــؤدون المهــام
الروتينيــة .لقــد أجــرى المؤلفــون اختبــارات محــاكاة لــإدارة
(حيــث طلــب فيهــا مــن  111مــن طــاب الســنة األولــى
لماجســتير إدارة األعمــال إدارة مصنــع إنتــاج وهمــي) وذلــك
كجــزء مــن عمليــة تقييــم أســبوعية ،إلــى جانــب إجــراء تمريــن
( )in-basketالمســتخدم عــادة فــي تعييــن الموظفيــن
(تمريــن يتوجــب فيــه علــى المشــاركين العمــل عبــر صنــدوق

وارد للبريــد اإللكترونــي خــال فتــرة زمنيــة ضيقــة) ،مــع
 21عنصــر مختلــف التخــاذ القــرارات .ووجــد المؤلفــون
أن طــاب اإلدارة ممــن يتمتعــون بمســتويات عاليــة مــن
المشــاعر اإليجابيــة كان أداؤهــم أفضــل مــن حيــث المهارات
الشــخصية (خــال مناقشــات المجموعــات) ،وفــي مجمــل
القــرارات المتخــذة .ويؤكــد زيلينســكي وآخــرون ( )2008هــذه
النتيجــة فــي دراســة شــملت  75مديـ ً
ـرا فــي القطــاع الخــاص
وفــي الحكومــة الفيدراليــة الكنديــة ،إذ حقــق المــدراء مــن
ذوي المشــاعر اإليجابيــة األعلــى ،إنتاجيــة أكبــر مــن أقرانهــم.
وبالمجمــل فــإن المؤلفــات التــي تــدرس إنتاجيــة األفــراد
تشــير إلــى وجــود أثــر إيجابــي للمــزاج علــى األداء ،إال أن
مؤشــرات أثــر المشــاعر اإليجابيــة علــى األداء (وإلــى حــد
مــا حجــم األداء) يبــدو بأنــه محــدد بالســياق ،فهــو يعتمــد
بشــكل خــاص علــى المهــام التــي يتــم اســتكمالها وعلــى
بيئــة العمــل .ويــرى ليوبوميرســكي وآخــرون ( )2005عبــر
اســتخدام أســاليب التحليــل التجميعــي والتوصــل إلــى
متوســط محــدد بيــن العديــد مــن الدراســات ،بــأن هــذه األثــر
ً
وســطيا.
هــو إيجابــي

 .3جودة حياة الموظفين وأداء المؤسسة
بعــد الحديــث عــن العالقــة بيــن جــودة الحيــاة وإنتاجيــة
األفــراد ،ســنقوم اآلن بإلقــاء نظــرة أشــمل علــى هــذه
العالقــة علــى مســتوى المؤسســة ككل .سنســتعرض
ً
بدايــة نتائــج تحليــات تجريبيــة حديثــة أجريــت بالتعــاون
مــع مؤسســة «غالــوب» ،وهدفــت لتحليــل قاعــدة بيانــات
عمالئهــا المكثفــة لدراســة العالقــة بيــن جــودة حيــاة
الموظــف والنتائــج المختلفــة ألداء المؤسســة ،وســنقوم
ً
الحقــا باســتكمال هــذا التحليــل بأدلــة داعمــة أخــرى مــن
المؤلفــات.
قــد نعتقــد بشــكل عــام بــأن التأثيــر المباشــر المتمثــل فــي
نتيجــة «العمــال األكثــر ســعادة يعلمــون بشــكل أفضــل»
التــي توصلنــا إليهــا آنفـ ًـا ،ستتجســد فــي آثــار إيجابيــة علــى
ّ
الكلــي .وبخــاف اآلثــار الفوريــة
مســتوى المؤسســة
والمباشــرة للمــزاج علــى الحافــز واإلنتاجيــة ،فإنّ نــا نتوقــع
ً
آثــار بطيئــة وغيــر مباشــرة .وعليــه ،فإننــا
أيضــا وجــود
ٍ
ً
أيضــا إلــى تعييــن الموظفيــن ومعــدل دورانهــم
ســننظر
وهــو المــدى الــذي ُيرجــح إمكانيــة اســتقطاب بيئــاتالعمــل األكثــر رضــا العمــال الموهوبيــن واســتبقاءهم،-
وإلــى والء المتعامليــن ورضاهــم ،وهــي العناصــر التــي
تُ عتبــر ذات صلــة بالقطاعــات الخدميــة بالتحديــد حيــث
يكــون الموظفــون علــى اتصــال مباشــر مــع المتعامليــن.

 3.1تحليل تجميعي لقاعدة بيانات جودة حياة
موظفي مؤسسة «غالوب»
ّ
تمكنــت مؤسســة «غالــوب» علــى مــر األعــوام مــن إجــراء
 339دراســة بحثيــة مســتقلة -أجريــت كأبحــاث مســجلة
الملكيــة لصالــح المتعامليــن -تحتــوي علــى بيانــات حــول
فضــا عــن أداء المؤسســة.
جــودة حيــاة الموظفيــن
ً
ً
وبالمجمــل ،تحتــوي هــذه الدراســات (المكــررة جزئيــا) علــى
ُ
مالحظــات حــول جــودة حيــاة  1,882,131موظــف وأداء
 82,248وحــدة أعمــال ،يتبعــون لـــ  230مؤسســة مســتقلة
عبــر  49قطاعـ ًـا فــي  73بلـ ً
ـداُ .قمنــا باحتســاب العالقــة بيــن
جــودة حيــاة الموظــف ومختلــف النتائــج المتعلقــة بــأداء
المؤسســة لـ ٍّ
ـكل مــن وحــدات األعمــال الـــ  ،15 82,248األمــر
ً
ً
ً
ً
(ومتنوعــا)
غنيــا
فريــدا
مصــدرا
الــذي مــن شــأنه أن يوفــر
للبيانــات بغيــة دراســة العالقــة بيــن جــودة حيــاة الموظــف
وأداء المؤسســة.
كانــت الدراســات الـــ 339محــددة الســياق إلــى حـ ّـد كبيــر ،ولــم
تكــن متنوعــة مــن حيــث المؤسســة والقطــاع فحســب ،بــل
مــن حيــث الموقــع الجغرافــي والعــام الــذي أجريــت فيــه
كذلــك .ولهــذا الســببُ ،قمنــا باســتخدام أســاليب التحليــل
التجميعــي التــي تُ ّ
مكننــا مــن دمــج النتائــج المتراكمــة مــن
الدراســات المختلفــة لتقديــم آراء قابلــة للتعميــم مــن خــال
التحكــم باالختالفــات بيــن الدراســات الناتجة عــن حجم العينة،
وأخطــاء القيــاس ،أو غيرهــا مــن العناصــر غيــر الطبيعيــة ،بغيــة
إســقاط أثــر
التحيــزات (شــميدت وهانتــر.16)2015 ،
ّ

أوالُ ،قمنا بالجمع
اشــتملت مقاربتنــا علــى ثــاث خطــواتً :
بيــن جــودة حيــاة الموظــف ونتيجــة األداء ذات الصلــة
(محــددة الســياق) علــى مســتوى وحــدة األعمــال لـ ٍّ
ـكل مــن
ً
ثانيــاُ ،قمنــا بحســاب العالقــة
الدراســات البحثيــة الـــ.339
علــى مســتوى وحــدة األعمــال بيــن جــودة حيــاة الموظــف
ـكل دراســة .وأخيـ ً
ونتائــج األداء لـ ّ
طبقنــا مجموعــة أدواتنــا
ـراّ ،
التحليليــة التجميعيــة للحصــول علــى متوســط مفــرد
ومعــدل للعالقــة (غيــر محــدد الســياق) بيــن جــودة حيــاة
ّ
الموظــف ونتيجــة األداء ذات الصلــة. 17

مقاييــس جــودة حيــاة الموظــف :تســتخدم مؤسســة
«غالــوب» مقاييــس جــودة الحيــاة بشــكل روتينــي فــي
جميــع دراســاتها منــذ عــام ( 1997هارتــر وشــميدت2008 ،؛
هارتــر وأغــراوال .18)2011 ،وكان مقياســنا الرئيســي هــو
الرضــا عــن المؤسســة كمــكان للعمــل (satisfaction with
 ،)the organisation as a place to workوالــذي ُيمكــن
الحصــول عليــه مــن خــال ســؤال مــن بنــد واحــد وخمــس
ويطــرح علــى المشــاركين
نقــاط علــى مقيــاس ليكــرتُ ،
بالصيغــة التاليــة« :مــا مــدى رضــاك عــن مؤسســتك
كمــكان للعمــل؟» (How satisfied are you with your

 ،)?organisation as a place to workوتتــراوح احتمــاالت
راض علــى اإلطــاق») إلــى 5
اإلجابــة مــن «( 1غيــر
ٍ
راض للغايــة») .وألغــراض التبســيط فإننــا سنشــير إلــى
(« ٍ
هــذا المقيــاس باســم «رضــا الموظفيــن» (employee
.19 )satisfaction

باإلضافــة إلــى رضــا الموظفيــن ،تشــمل أداة االســتبيان
المســتخدمة مــن «غالــوب» -المشــار إليهــا بـــ (-)Q12
مقيــاس مشــاركة الموظفيــن (:)employee engagement
يطــرح هــذا المقيــاس علــى الموظفيــن أســئلة حــول 12
ً
ً
مختلفــا للمشــاركة (جــاءت التســمية مــن عــدد
محــورا
األســئلة) والمتجســدة فــي ظــروف بيئــة العمــل (مثــل قدرة
الموظفيــن
مثــا علــى القيــام بمــا يبرعــون بــه ،أو وجــود
ً
شــخص يشـ ّـجعهم علــى التطــور ،أو أخــذ آرائهم بالحســبان)،
والتــي ترتبــط بمجموعــة واســعة مــن نتائــج األعمــال فــي
ً
ً
نفســيا
مفهومــا
جميــع المؤسســات . 20تُ عتبــر المشــاركة
يتخطــى مجــرد الرضــا :إذ ينشــغل الموظفــون المرتبطــون
بشــكل وثيــق بعملهــم بإيجابيــة كبيــرة فيمــا يقومــون بــه،
ويكونــون ُملتزميــن بتطويــر مصالــح مؤسســتهم ،فهــم
ينظــرون إلــى أنفســهم كجــزءٍ مــن رســالة مؤسســتهم
وقيمهــا ،ويعكســون هــذا األمــر حتــى خــارج ســاعات
عملهــم الرســمية.
نتائــج األداءُ :قمنــا بدراســة أربــع نتائــج ُيمكــن وصفهــا بأنهــا
أهــم مؤشــرات األداء الرئيســية مــن وجهــة نظــر األعمــال. 21

•

•

•

والء المتعامليــن ( :)Customer Loyaltyاختلفــت
مقاييــس والء المتعامليــن بيــن الدراســات البحثيــة
الـــ ،339إذ اســتخدمت غالبيــة الدراســات مقاييــس
نموذجيــة إلــى حــد بعيــد لــوالء المتعامليــن مثــل إمكانية
التوصيــة أو إعــادة شــراء منتــج أو خدمــة مــا ،أو «مؤشــر
الترويــج الصافــي» ( ،)net promoter scoreأو ببســاطة
عــدد التعامــات المكــررة . 22كمــا اشــتملت دراســات
وتميــز
أخــرى علــى مقاييــس لرضــا المتعامليــن،
ّ
الخدمــة ،أو تقييــم المتعامليــن لجــودة المطالبــات.

إنتاجيــة الموظفيــن ( :)Employee Productivityتضــم
مقاييــس إنتاجيــة الموظفيــن غالبـ ًـا معاييــر ماليــة مثــل
اإليــرادات أو المبيعــات لـ ّ
ـكل شــخص ،أو نمو اإليرادات
أو المبيعــات بمــرور الوقــت ،أو الكميــة لــكل فتــرة
زمنيــة ،أو التســجيل فــي البرامــج ،أو ســاعات العمــل
أو التكاليــف التــي تتحملهــا الميزانيــة ،أو بيــع خدمــات
ومنتجــات جديــدة لعمــاء حالييــن ،أو تصنيفــات األداء.
الربحيــة ( :)Profitabilityتضمنــت مقاييــس الربحيــة
النســبة المئويــة لألربــاح فــي اإليــرادات أو المبيعــات،
أو الفــرق بيــن الربــح الحالــي والربــح المخطــط فــي
الميزانيــة ،أو الربــح فــي الفتــرة الزمنيــة الســابقة.23
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تــم تعريــف
الــدوران الوظيفــي (ّ :)Staff Turnover
الــدوران الوظيفــي علــى أنّ ــه النســبة المئويــة للــدوران
(الطوعــي) بيــن وحــدات األعمــال.

األســاليب :جــرى تصحيــح أســاليبنا التحليليــة التجميعيــة
(راجــع شــميدت وهانتــر ( )2015لالطــاع علــى المزيــد مــن
التفاصيــل) بهــدف مراعــاة التبايــن ضمــن كل فئــة مــن نتائــج
األداء .وبعــد حســاب العالقــة بيــن جــودة حيــاة الموظــف
ونتيجــة األداء ذات الصلــة علــى مســتوى كل مــن وحــدات
األعمــال ،تــم جمــع العالقــات وتعديلهــا لمراعــاة الفــوارق
فــي حجــم العينــات ،وأخطــاء القيــاس ،وغيرهــا مــن العناصــر
اإلحصائيــة غيــر الطبيعيــة أو الخصوصيــات بيــن الدراســات
البحثيــة األصليــة الـــ ،339للحصــول علــى روابــط فعليــة بيــن
النتائــج.

النتائــجُ :يبيــن الشــكل  1وجــود عالقــة بيــن رضــا الموظفيــن
وأداء المؤسســة بصفتهمــا أدوات مأخــوذة مــن كافــة
القطاعــات والمناطــق .وتتخــذ جميــع هــذه العالقــات
ـى افتراضيـ ًـا ،كمــا أظهــرت األبحــاث الســابقة إمكانيــة
منحـ ً
تعميــم العالقــات بشــكل كبيــر عبــر جميــع الدراســات (هارتــر
وآخــرون.)2015 ،

يرتبــط رضــا الموظفيــن بعالقــة إيجابيــة مــع والء
المتعامليــن وبعالقــة ســلبية مــع الــدوران الوظيفــي .كمــا
تتســم العالقــة بيــن رضــا الموظفيــن واإلنتاجيــة باإليجابيــة
ـإن عوامــل المســتوى المرتفــع
( .)0.2واألهــم مــن ذلــك ،فـ ّ
لــوالء المتعامليــن وإنتاجيــة الموظفيــن ،وانخفــاض
الــدوران الوظيفــي ،ســتنعكس فــي ارتفــاع مســتوى الربحية
كمــا يتبيــن مــن العالقــة اإليجابيــة بيــن رضــا الموظفيــن
والربحيــة (.)16.

هــل تتبايــن أهميــة جــودة حيــاة الموظــف بالنســبة ألداء
المؤسســة باختــاف القطــاع؟ يســلط الشــكل « 1أ»
الضــوء علــى هــذا التســاؤل .فمــن خــال إجــراء تحليلنــا
التجميعــي بحســب القطــاع (مــع الفصــل بيــن قطاعــات
الماليــة ،وتجــارة التجزئــة ،والخدمــات ،والتصنيــع) ،نالحــظ
وجــود انخفــاض فــي أهميــة رضــا الموظفيــن بالنســبة
لمختلــف نتائــج األداء حســب القطــاع . 24وبالنســبة لغالبيــة
النتائــج (والء المتعامليــن ،وإنتاجيــة وحــدة األعمــال،
والــدوران الوظيفــي) ُيعتبــر رضــا الموظفيــن األهــم فــي
القطــاع المالــي ،ومــن ثــم تجــارة التجزئــة ،وثــم يليــه قطــاع
الخدمــات بفــارق ضئيــل. 25

الشكل  :1العالقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة
رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأداء اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻻء اﻟﻌﻤﻼء

0.31

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

0.20

اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

0.16

اﻟﺪوران اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

-0.25

0.40

0.20

0.00

ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ

-0.20

-0.40

العالقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة (قاعدة بيانات عمالء “غالوب” ،األعوام ما بين 2015-1994؛ نطاقات القيم  .)%95مالحظات :يرسم الشكل متوسط
معامالت االرتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة صادرة عن تحليل تجميعي لـ 339دراسة بحثية مستقلة تشمل مالحظات عن جودة حياة

 1,882,131موظف وأداء  82,248شركة .راجع الفقرة  3لالطالع على وصف العملية .راجع الجدول  1لالطالع على الجدول المقابل ،والجدول أ 4في الملحق لالطالع

على تفصيالت الدراسات.

الشكل 2أ :العالقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة ،حسب القطاع
رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأداء اﻟﺸﺮﻛﺔ
0.37
0.28
0.24

وﻻء اﻟﻌﻤﻼء

0.30
0.19
0.21

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

0.13

81

0.22
0.14
0.10

اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

0.42
0.290.29-

اﻟﺪوران اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

0.190.26-

0.60

0.40

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ

74

0.20

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

0.20-

0.00

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

 0.40ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

العالقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة (قاعدة بيانات عمالء «غالوب» ،األعوام ما بين 2015-1994؛ نطاقات القيم  .)%95مالحظات :يرسم الشكل متوسط

معامالت االرتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة ،حسب القطاع ،صادرة عن تحليل تجميعي لـ 339دراسة بحثية مستقلة تشمل مالحظات عن
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فــإن هــذه االختالفــات بيــن القطاعــات فــي
ومــع ذلــك،
ّ
العالقــة بيــن رضــا الموظفيــن وأدائهــا تشــتمل علــى تداخــل
كبيــر فــي نطاقــات القيــم ( )Confidence Intervalsيصــل
ـأن العالقــة
إلــى  %95عبــر كافــة النتائــج تقريبـ ًـا ،كمــا يبــدو بـ ّ
ً
بيــن رضــا الموظفيــن واإلنتاجيــة هــي أكثــر وضوحــا إلــى
حـ ّـد مــا فــي القطــاع المالــي مقارنــة بغيــره مــن القطاعــات.
ولربمــا يتمتــع رضــا الموظفيــن فــي قطاعــي الخدمــات
وتجــارة التجزئــة بعالقــة إيجابيــة بالربحيــة لكنهــا منخفضــة
المســتوى .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،يأتــي تقريبـ ًـا نحــو %95
مــن نطاقــات القيــم بأكملهــا فــي المــدى اإليجابــي ،وهــي
تتداخــل مــع نطــاق القطــاع المالــيّ .أمــا بالنســبة لقطــاع
التصنيــع ،فنجــد أن رضــا الموظفيــن يتمتــع بأضعــف
عالقــة مــع اإلنتاجيــة وأقــوى عالقــة مــع الربحيــة بيــن كافــة
فئــات القطاعــات.
ســتركز األبحــاث اإلضافيــة علــى تحديــد ســبب وجــود
هــذه التباينــات بيــن مختلــف القطاعــات ،وإن أحــد أســباب
الرابــط القــوي بيــن جــودة الحيــاة واإلنتاجيــة فــي القطــاع
المالــي هــو ظــروف العمــل فــي هــذا القطــاع .وعلــى الرغــم
مــن تمتــع الموظفيــن فــي القطــاع المالــي ،براتــب أعلــى

وسـ ً
ـطيا مــن أولئــك فــي قطاعــات تجــارة التجزئــة والخدمات
أن الدخــل ليــس العامــل المحــدد الوحيــد -أو
والتصنيــعّ ،
إل ّ
ربمــا حتــى ليــس األكثــر أهميــة -لجــودة حيــاة الموظــف.
أن خصائــص بيئــة العمــل مثــل
تبيــن فــي واقــع األمــر ّ
لقــد ّ
انخفــاض معــدل التوتــر فــي العمــل أو التــوازن بيــن الحيــاة
ـاو إن لــم يكــن أكبــر
ـدر متسـ ٍ
الشــخصية والعمــل تتمتــع بقـ ٍ
مــن األهميــة بالنســبة لجــودة حيــاة الموظــف مــن الراتــب
(كريــكل وآخــرون .)2018 ،ومــع ذلــك ،قــد تكــون مثــل هــذه
ّ
أقــل أهميــة فــي القطــاع المالــي مــن غيــره
الخصائــص
مــن القطاعــات ،مــا ُيشــير إلــى وجــود مســاحة أكبــر لرضــا
الموظفيــن فــي القطــاع المالــي تــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة
فــي اإلنتاجيــة .وبدورهــا تركــز مؤسســات التصنيــع بشــكل
كبيــر علــى كفــاءة العمليــة وســامتها كمقاييــس أساســية
ضمن المصانع ،وترتبط كفاءة العملية وســامتها بشــكل
مباشــر بالقضيــة األساســية المتعلقــة بالتكاليــف .ومــن
المرجــح أن ترتبــط المواقــف الوظيفيــة بالجهــود االختياريــة
التــي تؤثــر بدورهــا علــى الجــودة والكفــاءة والســامة ضمــن
فســر العالقة
المنشــآت والفــرق التصنيعيــة ،مــا ُيمكن أن ُي ّ
األقــوى بيــن رضــا الموظفيــن والربحيــة.
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ً
تجميعيــا بحســب المنطقــة ،لتســليط
تحليــا
كمــا أجرينــا
ً
الضــوء علــى التباينــات اإلقليميــة فــي أهميــة رضــا
ً
ونظــرا للعــدد
الموظفيــن بالنســبة ألداء المؤسســة.
الكبيــر مــن الدراســات التــي ُأجريــت فــي الواليــات المتحــدة،
فبإمكاننــا فيمــا يخــص تحليلنــا ،التمييز بيــن المناطق داخل
الواليــات المتحــدة والمناطــق خــارج الواليــات المتحــدة
ويظهــر الشــكل « 2ب» نتائــج تحليلنــا التجميعــي
فقــطُ ،
بحســب المنطقــة .وبالتالــي ،فإننــا نجــد بعــض األدلــة حــول
كــون رضــا الموظفيــن أكثــر أهميــة بالنســبة لنتائــج األداء
فــي المناطــق خــارج الواليــات المتحــدة ،باســتثناء الــدوران
الوظيفــي الــذي ينطبــق عليــه العكــس تمامـ ًـا .هــذا وتتداخل
ـكل كبيــر بيــن المناطــق داخل
 %95مــن نطاقــات القيــم بشـ ٍ
أن االختالفــات
وخــارج الواليــات المتحــدة ،مــا ُيشــير إلــى ّ
فــي العالقــات تعــود علــى األرجــح إلــى عناصــر غيــر طبيعيــة
فــي الدراســة وليــس لتباينــات إقليميــة.

وفــي الختــام ،فقــد أجرينــا تحليلنــا التجميعــي علــى
بــدال مــن رضــا الموظفيــن مــن
مشــاركة الموظفيــن
ً
نحــو منفصــل بحســب القطــاع
حيــث المتوســط وعلــى
ٍ
والمنطقــة 26وذلــك بهــدف دراســة العالقــة بيــن مشــاركة
الموظفيــن وأداء المؤسســة .ووجدنــا أنّ ــه عنــد المقارنة بين
المتوســط المعـ ّـدل للعالقــات المرتبطــة برضــا الموظفيــن
وتلــك المرتبطــة بمشــاركة الموظفيــن ،فقــد ظهــرت
بعــض االختالفــات فــي القــوة والترتيــب النســبي ،ولكــن
ليــس بالنســبة للنتائــج عنــد القيــم المتوســطة والنتائــج
المنفصلــة بحســب القطــاع أو المنطقــة .وتتــوزع أهميــة
مشــاركة الموظفيــن بالنســبة لنتائــج األداء بشــكل أكثــر
تجانسـ ًـا بيــن كافــة مجــاالت القطاعــات ،ومــن شــأن هــذه
النتائــج المتســقة عبــر مقياســين للمواقــف الوظيفيــة أن
تدعــم النظريــة والنتائــج الــواردة لــدى هاريســون وآخــرون
( )2006ومــاكاي وآخــرون ( )2017حــول عامــل الموقــف
الوظيفــي ،أي المشــاركة فــي العمــل الــذي يتســم بقــدر
أكبــر مــن األهميــة.
خالصــة القــول ،بعــد جمــع البيانــات الخاصــة بـــ 339دراســة

بحثيــة مســتقلة تتضمــن مالحظــات حــول جــودة حيــاة
 1,882,131موظــف وأداء  82,248وحــدة أعمــال مــن 230
ً
ً
بلــدا ،فإننــا
قطاعــا فــي 73
مؤسســة مســتقلة عبــر 49
نجــد أن جــودة حيــاة الموظــف ترتبــط علــى نحــو مســتمر
وإيجابــي بــأداء المؤسســة.

كمــا ترتبــط جــودة الحيــاة بعالقــة إيجابيــة مــع والء
المتعامليــن وبعالقــة ســلبية مــع الــدوران الوظيفــي.
ويبــدو أنّ ــه باإلضافــة إلــى األدلــة علــى المســتوى الفــردي
المســتندة بشــكل كبيــر إلــى نظريــة العاطفــة التــي تركــز
علــى الحــاالت العاطفيــة وتُ ظهــر آثـ ً
ـارا فوريــة للمــزاج علــى
ً
أيضــا أدلــة قويــة تتماشــى بشــكل
اإلنتاجيــة ،فإنــه توجــد
أن رضــا
أكبــر مــع نظريــة العالقــات اإلنســانية ومفادهــا ّ
دورا كبيـ ً
ً
ـرا فــي اســتبقاء القــوى العاملــة
الموظفيــن يــؤدي
وتحفيزهــا.

ترتبــط جــودة حيــاة الموظفيــن فــي بيانــات مؤسســة
«غالــوب» بإنتاجيــة الموظفيــن وبالربحيــة أيضـ ًـا فــي نهايــة
أن القــوة النســبية للعالقــة مــع الربحيــة
المطــافّ .
إل ّ
حــد مــا ،ولكــن هــذا متوقــع إذا مــا أخذنــا
أضعــف إلــى ٍّ
بــأن الربحيــة هــي إحــدى نتائــج المراحــل النهائيــة
باالعتبــار ّ
ً
بــدءا مــن المواقــف
فــي السلســلة الســببية االفتراضيــة
ـوال إلــى النتائــج التشــغيلية والنتائــج المالية.
الوظيفيــة وصـ ً
ويشــير تحليــل القيمــة العمليــة للعالقــة بيــن مشــاركة
ُ
الموظفيــن والربحيــة إلــى وجــود اختــاف بنســبة  %21فــي
الربــح بيــن وحــدات العمــل فــي الشــريحة الربعيــة العليــا
والدنيــا فيمــا يخــص مشــاركة الموظفيــن (هارتــر وآخــرون،
المبينــة فــي
 .)2015إن القيمــة العمليــة لحجــم العالقــة
ّ
هــذا التحليــل التجميعــي ،تــم اعتبارهــا فــي دراســات ســابقة
علــى أنهــا ذات قيمــة ملموســة (هارتــر وآخــرون2015 ،؛
هارتــر وآخــرون .)2002 ،وعلــى الرغــم مــن وجــود أدلــة علــى
بنــاء علــى الطريقــةظهــور االختالفــات حســب القطــاع
ً
أن األهميــة
التــي يحســب فيهــا رضــا الموظفيــنّ ،-
إل ّ
اإلجماليــة لجــودة حيــاة الموظفيــن بالنســبة لنتائــج األداء
الرئيســية للشــركات تكتســب طابعـ ًـا عالميـ ًـا إلــى حــد كبيــر.

 3.2المؤلفات حول األثر السببي لجودة حياة
الموظفين على أداء المؤسسة
إننــا غيــر قادريــن مــن خــال هــذا التحليــل التجميعــي
للعالقــات الوصــول إلــى أي نتيجــة ســببية إزاء العالقــة بيــن
جــودة حيــاة الموظفيــن وأداء المؤسســة . 27ولتقديــم مثــل
هــذا الطــرح فإننــا بحاجــة إلــى بيانــات طوليــة (Longitudinal
( )Dataوهــي مالحظــات متكــررة حــول جــودة حيــاة
ً
ونوعــا
الموظفيــن وأداء المؤسســة مــع مــرور الوقــت)
مــن التدخــل التجريبــي العشــوائي أو تغييـ ً
ـرا فــي السياســة
كمصــدر للتبايــن خارجــي المنشــأ ()Exogenous Variation

(الــذي يؤثــر علــى جــودة حيــاة الموظفيــن دون التأثيــر علــى
أداء المؤسســة بشــكل مباشــر) ،وذلك للحد من المخاوف
المتعلقــة بالمتغيــرات المحذوفــة التــي قــد تكــون المحــرك
الدافــع لجــودة حيــاة الموظــف وأداء المؤسســة فــي الوقت
ذاتــه.

األدلة التي ُجمعت من داخل الشركات مع مرور
الوقت
قــدم هارتــر وآخــرون ( )2010أحــد األجــزاء األوليــة لهــذه
األدلــة الطوليــة ،إذ قامــوا بدراســة العالقــة بيــن مشــاركة
الموظفيــن واألداء المالــي مــن خــال اســتخدام التبايــن
الزمنــي الــوارد فــي قاعــدة بيانــات متعامليــن «غالــوب».
ـأن مشــاركة الموظفيــن والربحيــة أمــران
ووجــد المؤلفــون بـ ّ
مرتبطــان (أي ّأنهمــا يؤثــران علــى بضعهــا البعــض مــع
أن مشــاركة الموظفيــن فــي الفتــرة
مــرور الوقــت)ّ .28
إل ّ
الزمنيــة «تــي» (  ) tتُ عتبــر مؤشـ ً
ـرا أقــوى للربحيــة فــي الفتــرة
الزمنيــة «تــي  ) 1+t ( »1+والعكــس بالعكــس ،والتــي تعتبــر
النتائــج (قصيــرة األمــد) مثــل والء المتعامليــن أو الــدوران
29
الوظيفــي ،علــى أنهــا وســطاء مهميــن فــي هــذه العالقــة
أن إثبــات هــذه العالقــة الزمنيــة الســببية
 .وعلــى الرغــم مــن ّ
ً
أيضــا بمصطلــح ســببية جرانجــر Granger-
(المشــار إليهــا
 )causalبيــن مشــاركة الموظفيــن واألداء المالــي ال
توفــر الحــل للمســائل المتعلقــة بالمتغيــرات المحذوفــة
أو «الثالثــة» (التــي قــد تواصــل دفــع مشــاركة الموظفيــن
دليــا
واألداء المالــي فــي نفــس الوقــت) ،إال أنهــا تُ عتبــر
ً
ً
إضافيــا علــى األثــر الســببي لجــودة حيــاة الموظــف علــى
أداء المؤسســة.
لقــد أجــرى بلــوم وآخــرون ( )2015تجربــة علــى ممارســات
العمــل المرنــة الخاصــة بوكالــة ســفريات صينيــة مدرجــة
فــي بورصــة «ناســداك» وتوظــف أكثــر مــن 16,000
ً
ـخصا ،وتـ ّـم خــال هــذه الدراســة تعييــن كافــة موظفــي
شـ
مركــز االتصــاالت (الذيــن تطوعــوا للمشــاركة فــي التجربــة)
بشــكل عشــوائي للعمــل مــن المنــزل (مجموعــة العــاج) أو
العمــل مــن المكتــب (مجموعــة التحكــم التي تقــوم بالعمل
المعتــاد) لفتــرة تمتــد علــى تســعة أشــهر .وفــي نهايــة
ـأن الموظفيــن الذيــن عملــوا مــن
التجربــة ،وجــد المؤلفــون بـ ّ
المنــزل شــعروا بعواطــف ســلبية أقـ ّـل ،وبعواطــف إيجابيــة
أكثــر ،وبإرهــاق أقــل ،كمــا ســجلوا معــدالت إجماليــة أعلــى
مــن الرضــا عــن الحيــاة مقارنــة بموظفــي مركــز االتصــاالت
الذيــن كانــوا يعملــون فــي المكتــب.
أن العمــل مــن المنــزل أدى إلــى
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى ّ
ارتفاع األداء بنسبة  ،%13والذي يعود  %9منه إلى العمل
لعــدد أكبــر مــن الدقائــق فــي المناوبــة الواحــدة (بفضــل
العــدد األقــل مــن االســتراحات واإلجــازات المرضيــة)،
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بينمــا يعــود  %4منــه لتلقــي عــدد أكبــر مــن االتصــاالت
فــي الدقيقــة الواحــدة (بفضــل بيئــة العمــل األكثــر هـ ً
ـدوءا)؛
وبــدوره انخفــض الــدوران الوظيفــي إلــى النصــف  .30وبعــد
نجــاح التجربــة( ،إذ أشــارت تقديــرات الشــركة إلــى إمكانيــة
توفيــر  2,000دوالر أمريكــي سـ ً
ـنويا عــن ّ
كل موظــف يعمــل
مــن المنــزل) تــم تطبيــق الخطــة علــى كافــة القــوى العاملــة
(بمــا فــي ذلــك منــح العامليــن المشــاركين فــي التجربــة
فرصــة تغييــر مــكان عملهــم مجـ ً
ـددا)ّ .أدى هــذا التغييــر إلــى
مضاعفــة مكاســب األداء تقريبـ ًـا لتصــل إلــى  %22مــا يشــير
إلــى أهميــة اختيــار الموظفيــن لتفضيالتهــم وأســاليبهم
الخاصــة ومعرفتهــم بهــا.

ً
أيضــا دراســتان إضافيتــان حــول ممارســات العمــل
وتبــرز
المرنة ،إذ قام موين وآخرون ( )2011بدراســة األثر الســببي
لالنتقــال مــن أوقــات عمــل نموذجيــة إلــى نظــام أوقــات
عمــل أكثــر مرونــة ومســتند إلــى النتائــج فــي «بيســت بــاي»
( ،)Best Buyوهــي شــركة ضخمــة لتجــارة التجزئــة فــي
الواليــات المتحــدة .ومــن خــال اســتغالل التنفيــذ المتعثــر
أن معــدل
للبرنامــج فــي مقــر المؤسســة ،وجــد المؤلفــون ّ
ممــن خضعــوا للبرنامــج كان
دوران موظفــي المؤسســة ّ
قــد انخفــض بنســبة  %45.5مقارنــة بالموظفيــن الذيــن
لــم يخضعــوا لــه بعــد ثمانيــة أشــهر مــن التنفيــذ .كمــا
أســهمت ممارســات العمــل األكثــر مرونــة فــي الحـ ّـد مــن
آثــار دوران الموظفيــن التــي تظهــر بســبب اآلثــار الســلبية
غيــر المباشــرة للحيــاة المنزليــة علــى العمــل (أي تلــك
المســؤوليات المنزليــة التــي تحــد مــن الجهــد الــذي ُيمكــن
للموظفيــن تكريســه لعملهــم).

فــي دراســة ذات صلــةّ ،بيــن مويــن وآخــرون ( )2016أن
ـا –يهــدف إلــى تشــجيع مســتويات
ـا مؤسسـ ّـي ًا مماثـ ً
تدخـ ً
أعلــى مــن تحكــم الموظفيــن بوقــت العمــل فــي شــركة
تكنولوجيــا المعلومــات -خفــف مــن مســتوى اإلجهــاد
والشــعور بالتوتــر والمعانــاة النفســية ،فــي حيــن زاد مــن
الشــعور بالرضــا الوظيفــي (مــع ارتفــاع الفوائــد بالنســبة
للنســاء) وذلــك بعــد  12شـ ً
ـهرا مــن التدخــل .وبالنظــر إلــى
الدراســتين معـ ًـا ،فإنهمــا تشــيران إلــى أن التدخــات التــي
تقــوم بهــا المؤسســة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز جــودة حيــاة
الموظفيــن ،مــن خــال رفــع مســتوى تحكــم الموظفيــن
ً
إيجابــا علــى
بأوقــات عملهــم علــى ســبيل المثــال ،تؤثــر
ّ
ّ
يشــكل
ككل ،مــا
نواتــج األداء علــى مســتوى الشــركة
حــد ســواء.
مكاســب للموظفيــن وألربــاب العمــل علــى ّ
مســتمد مــن هيئــة
إن المثــال األخيــر فــي هــذا الســياق
ّ
الخدمــات الوطنيــة الطبيــة ( )NHSفــي المملكــة المتحــدة.
فقــد اســتخدم بــاول وآخــرون ( )2014مجموعــة بيانــات
طوليــة واســعة النطــاق ناتجــة عــن اســتبيانات الموظفيــن

التــي أجرتهــا الهيئــة فــي أعــوام  2009و 2010و .2010ووجــد
معــدو الدراســة أن تحســين تجربــة الموظفيــن مرتبطــة
ّ
بتحقيــق نواتــج أفضــل للموظفيــن وللمرضــى علــى حــد
ســواء ،خصوصـ ًـا وأن المســتوى األعلــى مــن جــودة الحيــاة
المقــاس مــن حيــث الرضــا الوظيفــي ،مــن بيــن عوامــل
– ُ
أخــرى -والتصميــم الوظيفــي األفضــل ،ارتبطــا بمســتويات
أقــل مــن التغيــب عــن العمــل ومســتويات أعلــى مــن رضــا
المرضــى. 31

ّ
المستمدة من مجموعة من المؤسسات
األدلة
ننتقــل اآلن مــن دراســات تناولــت مؤسســات وتدخــات
مؤسســية منفــردة إلــى دراســات تناولــت عــدة شــركات
ً
مجتمعــة .لقــد درس بوكرمــان وإيلماكونــاس ()2012
العالقــة بيــن جــودة حيــاة الموظفيــن وأداء الشــركة فــي
منشــآت فنلنديــة للصناعــات التحويليــة خــال الفتــرة
الممتــدة مــا بيــن عامــي  .2001-1996وربــط الباحثــان
بيــن بيانــات الرضــا الوظيفــي علــى المســتوى الفــردي
الصــادرة عــن لجنــة األســر بالمجتمــع األوروبــي (European
 )Community Household Panelوبيانــات علــى مســتوى
الشــركة عــن خصائــص وأداء الموظفيــن .ووجــد الباحثــان
ً
ً
بالغــا علــى القيمــة
إيجابي ًــا
تأثيــرا
أن للرضــا الوظيفــي
ّ
المضافــة لــكل ســاعة عمــل :إذ إن زيــادة بمقــدار نقطــة
واحــدة فــي االنحــراف المعيــاري للرضــا الوظيفــي علــى
مســتوى المصنــع تزيــد مــن القيمــة المضافــة لــكل ســاعة
عمــل بنســبة  .32%6.6أي بعبـ ٍ
ـارة أخــرى ،فــإن زيــادة الرضــا
الوظيفــي نقطــة واحــدة ،مــن أربعــة إلــى خمســة (مــن أصــل
مثــا ،يزيــد القيمــة المضافــة لــكل ســاعة عمــل
ســتة)
ً
بنســبة تناهــز  ،%20وهــو تأثيــر كبيــر.

لقــد أجــرى برايســون وآخــرون ( )2017دراســة مماثلــة
فــي بريطانيــا ،باســتخدام بيانــات عــن الموظفيــن وأربــاب
العمــل مــن «اســتبيان العالقــات الوظيفيــة فــي بيئــة
العمــل» ()Workplace Employment Relations Survey
وهــو مجموعــة بيانــات تمثــل مختلــف الشــرائح الوطنيــةألكثــر مــن  2,000مــكان عمــل تغطــي كل قطاعــات
االقتصــاد ،مــا عــدا الزراعــة والتعديــن -للعاميــن 2004
ً
قوي ًــا
رابطــا
معــدو الدراســة أن هنــاك
و ،2011ووجــد
ّ
ّ
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بيــن جــودة الحيــاة واألداء  ،ووثقــوا العالقــة اإليجابيــة
الواضحــة وذات الداللــة اإلحصائيــة بيــن متوســط الرضــا
الوظيفــي ونواتــج األداء علــى مســتوى الشــركة (ولكــن
ليــس للعاطفــة المتعلقــة بالوظيفــة) ،وذلــك فــي كل مــن
العينــة اإلحصائيــة (باســتخدام عــام  2011فقــط) والعينــة
علــى فترتيــن مــع تأثيــرات ثابتــة علــى مســتوى المؤسســة
(باســتخدام عامــي  2004و .34)2011وكان لجــودة الحيــاة
تأثيــر علــى األداء المالــي ،وإنتاجيــة العمــل ،وجــودة المنتــج

أو الخدمــة ،والقيــاس التراكمــي الــذي يجمــع كل نواتــج
األداء األخــرى ،حتــى عنــد ضبــط ظــروف الدراســة علــى
مســتوى المؤسســة والقطــاع والخصائــص اإلقليميــة،
وكذلــك األمــر عنــد إلقــاء نظــرة طوليــة علــى المؤسســات
بمــرور الوقــت .وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تقييــم الحجــم
الدقيــق لهــذه التأثيــرات (إذ إن قياســات األداء هــي نتائــج
غيــر موضوعيــة يضعهــا المــدراء) ،لكــن حقيقــة أن الرضــا
الوظيفــي يؤثــر علــى كافــة نواتــج األداء (باســتثناء إنتاجيــة
العمــل فــي عينــة الفترتيــن) فــي بيئــات العمــل هــي دليــل
قــوي علــى التأثيــر اإليجابــي لجــودة حيــاة الموظفيــن علــى
أداء الشــركة.

ً
وأخيــرا ،تتوافــق النتائــج أعــاه مــع نتائــج جريــن (،)2010
الــذي وجــد أن الرضــا الوظيفــي هــو مؤشــر أفضــل لتوقــع
االســتقاالت منــه للعاطفــة المتعلقــة بالعمــل (راجــع أيضـ ًـا
ليفي-غاربــوا وآخريــن ( )2007عــن قــوة الرضــا الوظيفــي فــي
توقــع االســتقاالت).

األدلة المستمدة من األسواق المالية
هــل تحقــق الشــركات ذات مســتويات جــودة حيــاة
أداء أفضــل فــي األســواق الماليــة؟
الموظفيــن المرتفعــة ً
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،قــام إدمانــز ( )2011بدراســة
العالقــة بيــن رضــا الموظفيــن وعائــدات األســهم طويلــة
األجــل باســتعمال حافظــة مقومــة بالقيمــة لـ»أفضــل
 100شــركة للعمــل لديهــا فــي أمريــكاBest 100( »35
 .)Companies to Work Forتســتند التقييمــات إلــى
ً
ً
عشــوائيا مــن كل
موظفــا تــم اختيارهــم
اســتجابات 250
ـواح مثــل الرضــا
شــركة علــى اســتبيان (طــرح أســئلة عــن نـ ٍ
الوظيفــي والتصرفــات تجــاه اإلدارة) وعــن معلومــات
متوفــرة للعمــوم (التكويــن الســكاني وبرامــج األجــور
والمزايــا والثقافــة) .وتُ ظهــر البيانــات أنــه خــال الفتــرة مــا
بيــن عامــي  ،2009-1984حققــت «أفضــل  100شــركة
ـي العوامــل
للعمــل لديهــا فــي أمريــكا» معـ ً
ـدال سـ ّ
ـنوي ًا رباعـ َّ
مــن الفئــة «ألفــا» (- )alphaوهــو مقيــاس لفائــض عائــدات
الســوق الماليــة -يبلــغ  .%3.5باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد
حققــت هــذه الشــركات عائــدات أعلــى بنســبة  %2.1علــى
األســهم مقارنـ ًـة بمتوســط القطــاع ،كمــا حققــت إيــرادات
غيــر متوقعــة وعائــدات إعــان أكثــر إيجابيــة. 36

ويمكــن نســخ هــذه العالقــة بيــن جــودة حيــاة الموظفيــن
وعائــدات األســواق الماليــة مــع الشــركات الفائــزة بـ»جائــزة
غالــوب ألفضــل وجهــات العمــل» .ففــي دراســة أجريــت
مؤخ ً
ــرا ،قارنــت مؤسســة «غالــوب» بيــن أربــاح أســهم 17
ّ
شــركة فــازت بالجائــزة ،تغطــي ســتة قطاعــات ويتــراوح
عــدد العامليــن فيهــا مــا بيــن  250,000-800موظــف ،وبيــن
نظيراتهــا فــي القطــاع خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي
 2011و«( 2015غالــوب» .)2017 ،وتظهــر البيانــات أن
نمــو ًا خــال تلــك الفتــرة بنحــو
الشــركات الفائــزة حققــت
ّ
37
ً
 4.3أضعــاف
مقارنــة بنظيراتهــا .

وقــام غوتــزل وآخــرون ( )2016بدراســة أداء الشــركات فــي
األســواق الماليــة الفائــزة بجائــزة «ســي .إيفريــت كــوب
ناشــيونال هيلــث أوارد» (C. Everett Koop National
ســنوي ًا للشــركات
- )Health Awardوهــي جائــزة تمنــح
ّ
التــي تســتثمر فــي برامــج فعالــة مــن حيــث الكلفــة تعنــى
بصحــة موظفيهــا وجــودة حياتهــم -بالمقارنــة مــع متوســط
أداء الشــركات فــي مؤشــر «ســتاندرد أنــد بــورز S&P( »500
 .)500توصــل معــدو الدراســة إلــى نتيجــة مماثلــة :فعلــى
ً
عامــا ( ،)2014-2000حققــت الشــركات
فتــرة امتــدت 14
الفائــزة نســبة نمــو فــي قيمــة األســهم بلغــت ،%325
بينمــا حققــت نظيراتهــا نســبة نمــو لــم تتجــاوز .%105

تنســجم هــذه النتائــج مــع النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أعــاه،
أعــم مــع نظريــة العالقــات اإلنســانية،
وتنســجم بشــكل
ّ
التــي تؤكــد أن المســتوى األعلــى لجــودة حيــاة الموظفيــن
يــؤدي إلــى أداءٍ أفضــل للشــركة ،وذلــك مــن خــال توظيــف
أفضــل ،ودافعيــة أعلــى لــدى الموظفيــن ،وانخفــاض فــي
الــدوران الوظيفــي .إال أن أهميــة إدارة المــوارد البشــرية
قــد تختلــف حــول العالــم وفقـ ًـا للتكامــل التــي تتصــف بــه
مؤسســات ســوق العمــل .وبالفعــل ،ففــي ورقــة بحثيــة
أعــدت مؤخـ ً
ـرا ،قــام إدمانــز وآخــرون ( )2017بتوســيع تحليــل
«أفضــل  100شــركة للعمــل لديهــا» إلــى نطــاق أبعــد مــن
الواليــات المتحــدة ،ليشــمل  14بلـ ً
ـدا مع ظروف مؤسســية
مختلفــة .وتوصــل المؤلفــون إلــى أن المســتوى األعلــى
مــن الرضــا الوظيفــي ارتبــط بمســتويات أكبــر مــن العائــدات
طويلــة األجــل ومعــدالت التقييــم الحاليــة والربحيــة
المســتقبلية والعائــدات غيــر المتوقعــة فقــط فــي أســواق
العمــل المرنــة كمــا هــي الحــال فــي الواليــات المتحــدة
والمملكــة المتحــدة .إال أن النتائــج فــي أســواق العمــل
األكثــر صرامــة كمــا هــو الحــال فــي دول الشــمال األوروبــي
أو فــي ألمانيــا لــم تكــن ذات داللــة إحصائيــة . 38وهــذا يشــير
إلــى أنــه فــي الســياقات التــي تواجــه فيهــا المؤسســات
عقبــات أقــل فيمــا يخــص التوظيــف والتســريح ،وحيــث ال
يتــم اســتغالل رفــاه العمــال لتوفيــر الحمايــة لمؤسســات
ســوق العمــل ،فــإن المســؤولية االجتماعيــة للشــركات قــد
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تُ ثمــر عــن عائــدات أعلــى.

 .4نظرة مستقبلية
ً
بســيطا
ســؤاال
لقــد طرحنــا فــي مســتهل هــذه الدراســة
ً
ـبي ًا :هــل هنــاك دليــل مقنــع علــى جــدوى تعزيــز جــودة
نسـ ّ
حيــاة العمــال؟ بالمجمــل ،إن نتيجــة األدلــة القديمــة
والجديــدة التــي قدمناهــا هنــا ،تشــير إلــى أن لجــودة
الحيــاة فوائــد موضوعيــة وقابلــة للقيــاس لناحيــة إنتاجيــة
الموظفيــن وأداء الشــركة.

وبدأنــا مــن خــال النظــر إلــى العالقــة بيــن جــودة الحيــاة
وبي ّنــا مــن خــال مناقشــة النتائــج
وإنتاجيــة األفــرادّ ،
الميدانيــة والمخبريــة كيفيــة ارتبــاط المســتويات األعلــى
مــن جــودة الحيــاة بالمزيــد مــن اإلبــداع وتحســين أداء
المهــام .وســواء تعلــق األمــر بمهمــة فــي مختبــر جامعــي
أو علــى أرض الواقــع فــي مركــز اتصــال ،فــإن جــودة الحيــاة
إيجابي ًــا باإلنتاجيــة ،كمــا أن قاعــدة األدلــة تشــير
مرتبطــة
ّ
بثبــات إلــى أن هــذا االرتبــاط هــو فــي الواقــع عالقــة ســببية
(تتجــه مــن جــودة الحيــاة إلــى اإلنتاجيــة).
ثــم انتقلنــا مــن التركيــز علــى المســتوى الفــردي ونظرنــا إلــى
العالقــة علــى مســتوى المؤسســات اإلجمالــي .ومن خالل
إجــراء تحليــل تجميعــي لقاعــدة بيانــات العمــاء الواســعة
لمؤسســة «غالــوب» ،فقــد أوضحنــا أن المســتويات
األعلــى مــن جــودة حيــاة الموظفيــن تظهــر أيضـ ًـا مــن خــال
تحســين النواتــج األساســية ألداء الشــركة ،بمــا فــي ذلــك
والء العمــاء ،والربحيــة ،والــدوران الوظيفــي (علــى الرغــم
مجــاال
مــن أن ذلــك يتوقــف علــى القطــاع ،مــا يشــكل
ً
ً
مثيــرا لالهتمــام لدراســات مســتقبلية).

ً
بدليــل عملــي علــى مســتوى
وأخيــرا ،اســتكملنا تحليلنــا
ٍ
المؤسســات مــن المؤلفــات األوســع التــي تتطــرق إلــى
دراســات العالقــات الســببية .وقمنــا بالنظــر فــي التدخــات
التــي تســتهدف ممارســات العمــل المرنــة والدراســات التــي
تربــط بيــن جهــات التوظيــف وبيانــات الموظفيــن التــي
تتناســب مــع متطلباتهــا .ويمكــن هنــا مالحظــة العالقــة
اإليجابيــة الواضحــة بيــن جــودة حيــاة الموظفيــن والقياســات
المختلفــة لــأداء .هــذا وتعمــل المؤسســات التــي تكــون
مســتويات جــودة حيــاة الموظفيــن فيهــا مرتفعــة ،بشــكل
أفضــل مــن حيــث أداء األســواق الماليــة والنمــو.

ـا عــن مجــاالت بحــث
إن هنــاك العديــد مــن العوائــق ،فضـ ً
أوال ،إننــا لــم نقــدم
مثيــرة لالهتمــام فــي المســتقبلً .
(ولــم نســتطع تقديــم) عــرض كامــل لفوائــد جــودة الحيــاة
فــي العمــل :إضافــة إلــى الفوائــد المباشــرة مــن حيــث
إنتاجيــة الموظفيــن (وبالتالــي أداء الشــركة) .توجــد بالطبــع
مزايــا عديــدة أخــرى لجــودة الحيــاة فــي العمــل مثــل الصحــة

األفضــل والعمــر األطــول (دي نيــف وآخــرون2013 ،؛
غراهــام ،)2017 ،والتــي ال تســاهم بشــكل غيــر مباشــر فــي
إنتاجيــة الموظفيــن فحســب ،لكــن لهــا أيضـ ًـا فوائــد أوســع
ً
نطاقــا علــى نطــاق كامــل المجتمــع خــارج عالــم العمــل،
وبالتالــي ينبغــي تفســير الفوائــد المعروضــة هنــا علــى أنهــا
«الحــد األدنــى».

ً
ثانيــا ،علــى الرغــم مــن أننــا درســنا عائــدات جــودة حيــاة
الموظفيــن مــن حيــث اإلنتاجيــة وأداء الشــركة ،إال أننــا لــم
نــدرس مــا هي اســتثمارات جــودة الحياة في بيئة العمل (أي
االســتثمار فــي ممارســات عمــل أكثــر مرونــة أو االســتثمار
فــي رفــع األجــور) األكثــر فعاليــة مــن حيــث الكلفــة مــن
وجهــة نظــر األعمــال أو السياســات حيــن يتعلــق األمــر برفــع
جــودة حيــاة الموظفيــن .يعــود هــذا األمــر مــن جهــة إلــى
عــدم وجــود تدخــات كافيــة فــي المقــام األول (ال ســيما
اســتثناءات تســتهدف مباشــرةً جــودة حيــاة الموظفيــن،
براودفــوت وآخــرون ( )2009وجونــز وآخــرون ( ،)2018علــى
ســبيل المثــال) ،ومــن ناحيــة أخــرى ألن التدخــات الحاليــة
ـادرا مــا تتحــدث عــن التكاليــف .وبالتالــي ،ونظـ ً
نـ ً
ـرا لقاعــدة
األدلــة الحاليــة فمــن الصعــب مقارنــة التدخــات المختلفــة
ٍ
وبوجــه عــام،
بعضهــا ببعــض مــن حيــث فعاليــة الكلفــة.
فــإن المطلــوب هــو المزيــد مــن التدخــات وعليهــا أن
تكــون أكثــر شــفافية ،كمــا بوســع السياســة لعــب دور مهــم
للغايــة فــي تشــجيع التجــارب ،مــن خــال توفيــر الحوافــز
الماليــة أو غيــر الماليــة للشــركات مــن أجــل إجــراء تدخــات
ومــن أجــل مشــاركة نتائــج التقييــم باعتبارهــا منفعــة عامــة.
يشــير الدليــل الــذي عرضنــاه هنــا إلــى العالقــة اإليجابيــة
القويــة بيــن جــودة حيــاة الموظفيــن وإنتاجيتهــم وأداء
الشــركات ،وإن رفــع جــودة الحيــاة فــي المجتمــع هــو هــدف
مركــزي لواضعــي السياســات العامــة وال يتعــارض مــع
مصالــح مجتمــع األعمــال ،كمــا أن هنــاك دور هــام يمكــن
ٍ
قــوة إيجابيــة
لقــادة األعمــال تأديتــه ويتمثــل بــأن يكونــوا
فاعلــة ترتقــي بجــودة الحيــاة فــي المجتمــع.

الجدول  :1العالقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة

رضا الموظفين
نطاق القيمة 95%

رضا العمالء

إنتاجية الموظفين

الربحية

الدوران الوظيفي

0.31

0.20

0.16

-0.25

][0.27, 0.35

][0.18, 0.23

][0.13, 0.19

][-0.28, -0.22

68

109

66

88

14,092

35,050

26,078

35,587

74
87

عدد الدراسات
عدد وحدات العمل

مالحظات :يبين الجدول متوسط معامالت االرتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة صادرة عن تحليل تجميعي لـ 339دراسة بحثية مستقلة تشمل

مالحظات عن جودة حياة  1,882,131موظف وأداء  82,248شركة .راجع الفقرة  3لالطالع على وصف العملية .راجع الجدول أ 4في الملحق لالطالع على تفصيالت
الدراسات.

المصدر :قاعدة بيانات عمالء «غالوب» ،األعوام ما بين 2015-1994؛ نطاقات القيم  %95بين قوسين.
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الجدول 2أ :العالقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة ،حسب القطاع

رضا العمالء

إنتاجية الموظفين

الربحية

الدوران الوظيفي

القطاع المالي
رضا الموظفين
نطاق القيمة 95%
عدد الدراسات
عدد وحدات العمل

0.37

0.30

0.22

-0.29

][0.29, 0.44

][0.24, 0.36

][0.16, 0.28

][-0.34, -0.25

15

19

14

17

7,509

7,920

6,224

9,193

قطاع التجزئة
رضا الموظفين
نطاق القيمة 95%
عدد الدراسات
عدد وحدات العمل

0.28

0.19

0.14

-0.29

][0.20, 0.36

][0.15, 0.24

][0.10, 0.19

][-0.38, -0.20

11

28

27

15

2,459

18,353

18,200

4,708

الخدمات
رضا الموظفين
نطاق القيمة 95%
عدد الدراسات
عدد وحدات العمل

0.24

0.21

0.10

-0.19

][0.17, 0.31

][0.13, 0.28

][-0.01, 0.21

][-0.25, -0.13

33

32

11

38

3,314

2,928

774

10,241

التصنيع
رضا الموظفين

—

0.13

0.42

-0.26

نطاق القيمة 95%

—

][0.08, 0.18

][0.31, 0.54

][-0.31, -0.20

عدد الدراسات

—

20

9

10

عدد وحدات العمل

—

4,642

268

5,293

مالحظات :يبين الجدول متوسط معامالت االرتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة صادرة عن تحليل تجميعي لـ 339دراسة بحثية مستقلة تشمل

مالحظات عن جودة حياة  1,882,131موظف وأداء  82,248شركة .راجع الفقرة  3لالطالع على وصف العملية .راجع الجدول أ 4في الملحق لالطالع على تفصيالت
الدراسات.

المصدر :قاعدة بيانات عمالء «غالوب» ،األعوام ما بين 2015-1994؛ نطاقات القيم  %95بين قوسين.

الجدول 2ب :العالقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة ،حسب المنطقة

رضا العمالء

إنتاجية الموظفين

الربحية

الدوران الوظيفي

الواليات المتحدة
رضا الموظفين
نطاق القيمة 95%

0.30

0.20

0.17

-0.23

][0.25, 0.35

][0.16, 0.24

][0.13, 0.21

][-0.28, -0.19

45

65

32

56

12,010

23,202

17,742

22,622

0.41

0.25

0.24

-0.16

][0.27, 0.55

][0.19, 0.31

][0.15, 0.33

][-0.28, -0.04

6

18

14

11

563

2,238

2,593

1,032

74
89

عدد الدراسات
عدد وحدات العمل
خارج الواليات المتحدة
رضا الموظفين
نطاق القيمة 95%
عدد الدراسات
عدد وحدات العمل

مالحظات :يبين الجدول متوسط معامالت االرتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة صادرة عن تحليل تجميعي لـ 339دراسة بحثية مستقلة تشمل

مالحظات عن جودة حياة  1,882,131موظف وأداء  82,248شركة .راجع الفقرة  3لالطالع على وصف العملية .راجع الجدول أ 4في الملحق لالطالع على تفصيالت
الدراسات.

المصدر :قاعدة بيانات عمالء «غالوب» ،األعوام ما بين 2015-1994؛ نطاقات القيم  %95بين قوسين.
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الحاشية
1 .1

ألغراض تسهيل الشرح تم عرض دراسات الحالة هذه في ملحق
عبر شبكة اإلنترنت في ×.

 2 .2سنركز بالتحديد على العوائد المباشرة لجودة الحياة في بيئة
العمل من حيث إنتاجية الموظفين واألداء الكلي للمؤسسة،
والذي يعتبر إلى حد كبير النتيجة األهم بالنسبة للمؤسسة.
وبالطبع سيكون هناك عدد من العوائد اإليجابية لجودة الحياة
في بيئة العمل مثل الصحة األفضل والعمر األطول (دي نيف
وآخرون2013 ،؛ غراهام ،)2017 ،أو تحسن في إيجاد الوظائف
المناسبة ،واآلفاق المستقبلة (غير المالية) للوظائف (أكيرلوف
وآخرون1988 ،؛ كراوس2013 ،؛ جيلين وفان آورز2014 ،؛ راجع والش
وآخرون  2018لالطالع) ،والتي تساهم بشكل غير مباشر في خلق
أسواق عمل أكثر كفاءة وقوة عاملة أكثر إنتاجية .يمكن النظر
المستعرضة هنا على أنها الحدود الدنيا لالستثمار في
للعائدات ُ
جودة الحياة ببيئة العمل.
 3 .3راجع جادج وأخرون ( )2001لالطالع على نظريات العالقة بين جودة
الحياة واإلنتاجية ،وتيني وآخرون ( )2016لالطالع على المؤلفات
في هذا السياق.
 4 .4على النقيض من ذلك ،فإن نظريات الدافع المستندة إلى
التوقعات تشير إلى أن إنتاجية الموظفين تنتج عن (توقع) المكافأة
(التي قد تشتمل على جودة حياة أفضل) والمتولدة نتيجة جهود
تحفيزية (لولير وبورتر1967 ،؛ شواب وكومينغز .)1970 ،وعلى الرغم
من عدم وجود إجماع حول االتجاه الذي تسلكه العالقة السببية،
فإن األدلة التجريبية المتزايدة تشير إلى أن العالقة السببية تسير
من جودة حياة الموظف باتجاه اإلنتاجية أكثر من سيرها باالتجاه
المعاكس.
تفصيال عن آثار المشاعر
 5 .5راجع ليرنر وآخرون ( )2015الستعراض أكثر
ً
على اتخاذ القرار.

 6 .6هناك أعداد متزايدة من المؤلفات التي ّ
توثق أهمية العواطف
في المواقف والصبر المتعلقين بالمخاطر (راجع ميير ( )2018على
سبيل المثال) ،وذلك من خالل تغيير المخاطر أو التقييم الزمني
للمواقف (ليرنر وكيلتنر ،)2001 ،2000 ،والذين يؤلفان قناة غير
مباشرة مرتبطة بالمواقف.
 7 .7تشتمل مقاييس العواطف على تصنيف األقران الذي يغطي
عناصر متعلقة بالسعادة ،ورضا الفريق ،واالستمتاع بالعمل،
وخيبة األمل الشخصية ،وخيبة األمل من الفريق.

ُ 8 .8يظهر المؤلفون في تحليالت مكملة ونوعية ،أن المشاعر
َ
ومنتج جانبي لعملية التفكير
اإليجابية هي نتيجة لألفكار الخالقة،
الخالقة ذاتها.

ً
ً
وثائقيا
فيلما
 9 .9شاهدت المجموعة الخاضعة للظروف الموجهة
حول الرياضيات وذلك كمعاملة وهمية «بالسيبو» ،أو أنهم لم
يحصلوا على الحلوى .اشتملت المهام اإلبداعية على نموذج
الشمعة الذي يتطلب من المشاركين تثبيت شمعة على لوحة
فلينية بطريقة تمنع الشمع من التنقيط على األرض باستخدام
أدوات مختلفة ،إضافة إلى استخدام اختبار اإلمكانيات اإلبداعية
( ،)Remote Association Testوالذي يتطلب من المشاركين التفكير
في كلمات مرتبطة بثالث كلمات أخرى تُ قدم إليهم.
ً
تحديدا ،ارتبطت نقطة اختالف واحدة في الرضا
 1010بصورة أكثر
عن الحياة –مقاسة من خالل مقياس معياري مؤلف من خمس
نقاط يوجه إلى المستجيبين السؤال التالي «ما هو مدى رضاك
ً
عاما باختالف في الدخل بلغ نحو
عن حياتك ككل؟» -في عمر 22

ً
عاما ،وكانت متعلقة بعنصر
 4,000دوالر أمريكي في عمر 29
العائلة.
 1111راجع كالرك وآخرين ( )2018للحصول على صورة أكثر شمولية
لألثر المتوقع لجودة الحياة في المراحل المبكرة من الحياة على
النتائج المحققة في المراحل الالحقة منها.
 1212تم قياس اإلنتاجية من خالل تواجد موظفي مركز االتصاالت للرد
على المكالمات ،ومتوسط الوقت الذي قام من خالله موظفو
مركز االتصال بالتعامل مع المكالمات ،ومدى قدرتهم على حل
المشاكل الواردة في المكالمات من تلقاء أنفسهم دون رفعها إلى
مسؤول أعلى؛ في حين تم قياس جودة العمل من خالل طالقة
الموظفين في الرد على المكالمات .ومن محاذير هذه الدراسة أن
ً
صغيرا ( 29موظف مركز اتصاالت فقط) ،وأنها
حجم العينة كان
اعتمدت على االختيار الذاتي للمشاركين في الدراسة ،األمر الذي
قد ُيعطي نتائج منحازة في حال ارتبط هذا االختيار الذاتي بمخرجات
إنتاجية الموظفين المختارين.
ُ 1313
طرح على المستجيبين السؤال التالي «كيف تشعر اليوم؟»،
وكانت احتماالت اإلجابة تتراوح ما بين القيمتين  1و ،5حيث  1هي
(«محبط») و 5هي (نشيط ً
جدا).

العرضي هو مهم
 1414أظهر كوفيللو وآخرون ( )2017أن الدافع َ
للعالقة ما بين المزاج واإلنتاجية :بالنسبة لموظفي مراكز االتصال
الذي تعتمد تعويضاتهم على إنتاجيتهم (مثال :الموظفون الذين
يواجهون حوافز مالية) ،وتم التخفيف من حدة األثر السلبي للمزاج
ً
مقاسا بالعدد اإلجمالي للمكالمات -وفي
الجيد على اإلنتاجية –
بعض الحاالت الخاصة تم تفسير عنصر «ال توجد استجابة» على
أنه مزاج سيئ ،والذي تم عكس آثاره للتوصل إلى عالقة إيجابية
بين المزاج الجيد واإلنتاجية .يندرج هذا األمر في سياق األدلة
األخيرة التي توصل إليها أويشي وآخرون ( )2007الذين ّبينوا أن
العالقة بين جودة الحياة وعدد من نتائج االداء المختلفة ليست
خطية ،على سبيل المثال ،األفراد الذين يعيشون مستويات جودة
أداء أفضل في العالقات االجتماعية ،في
حياة مرتفعة يقدمون ً
قليال يقدمون
حين أن األفراد عند مستويات جودة الحياة األخفض
ً
أداء أفضل فيما يتعلق باألمور المالية.
ً
 1515في حال وجود دراستين للمؤسسة ذاتها ،بحيث أجريت هاتين
الدراستين في العام نفسه ،فقد جرى استخدام المتوسط المرجح
للعالقة بين الدراستين ألغراض تحليلنا هذاّ .أما إن لم تكن
الدراستان قد أجريتا في العام ذاته ،على سبيل المثال ،في حال تم
جمع البيانات الخاصة بجودة حياة الموظف قبل البيانات الخاصة
بنتائج األداء ،فيجري استخدام البيانات األكثر حداثة (أو المتوسط
ً
وأخيرا ،في حال وجود دراسات متعددة
في حال تكرر البيانات).
للمؤسسة ذاتها ،واختالف هذه الدراسات بشكل كبير فيما يتعلق
بحجم العينة ،فقد جرى استخدام الدراسة ذات حجم العينة األكبر،
باعتبارها قاعدة بديهية.
 1616قمنا بتصحيح أخطاء العينات ،وأخطاء القياس في المتغيرات
المستقلة (أي نتائج األداء) ،وأخطاء القياس والعناصر اإلحصائية
المتغير المستقل (أي جودة
غير الطبيعية مثل قيود النطاق في
ّ
حياة الموظف).
 1717راجع هارتر وآخرين ( )2016 ،2002لالطالع على وصف مفصل
ألساليب التحليل التجميعي المتبعة.
 1818انظر الجدول أ 6في الملحق لالطالع على مختلف المواد
المتضمنة في أداة مؤسسة «غالوب» االستبيانية.

 1919يوجد اختالف مفاهيمي بين رضا الموظفين والرضا عن
العمل ،إذ يستخدم األخير بشكل أكبر كمقياس في اقتصادات
األعمال (انظر سبيكتر ( )1997أو كوبر وروبرتسون ( )2003لالطالع
على األمثلة) .يسأل مقياس الرضا عن العمل المشاركين عن
بأنه
عملهم فحسب ،بصرف النظر عن المؤسسة .ولكننا نرىّ ،
في سياقنا ،توجد عالقة وثيقة بين رضا الموظف والرضا عن
العمل ،إذ ال تقوم أداة «غالوب» االستبيانية بسؤال المشاركين
حول رضاهم اإلجمالي عن المؤسسة ،بل تسألهم عن رضاهم
عن المؤسسة كمكان للعمل .وبالتالي ،سيكون من المرجح أن
بناء على تجربة العمل الفردية الشخصية
يقوم الموظفون باإلجابة ً
الخاصة بهم.
 2020يؤدي التجميع على مقاييس النقاط الخمس إلى قياس إجمالي
للمشاركة .نعمل على استخدام مشاركة الموظفين في تحليالت
الحساسية ،متوقعين كون آثار مشاركة الموظفين على أداء
المؤسسة مماثلة لتلك الخاصة برضا الموظف إن لم تكن أقوى
منها.
 2121ال تحتوي ّ
كل دراسة من قاعدة بيانات عمالء مؤسسة
على ّ
كل نتيجة من نتائج األداء على مستوى وحدة األعمال:
فبالنسبة لـ 94مؤسسة ،هناك دراسات حول رضا المتعاملين،
وبالنسبة لـ 140مؤسسة هناك دراسات حول إنتاجية الموظفين،
وبالنسبة لـ 85مؤسسة هناك دراسات حول الربحية ،وبالنسبة
لـ 106مؤسسة ،هناك دراسات حول الدوران الوظيفي.

«غالوب»

ً
مؤشرا لقياس رضا المتعاملين،
ُ 2222يعتبر مؤشر الترويج الصافي
ويستخدم عادة في األبحاث السوقية للحصول على نظرة أعمق
بناء على رضا المشارك ،وتتراوح درجاته من
حول آفاق نمو السوق ً
( )100-إلى (( )100+ريتشهيلد.)2003 ،

 2323قمنا ،عند الضرورة ،بالتحكم بالمواقع الجغرافية (أي خصائص
السوق المحلية) عند قياس العالقات على مستوى وحدة األعمال
بين جودة حياة الموظف والربحية ،بغية جعل أرقام الربحية أكثر
قابلية للمقارنة.
 2424قمنا بالتركيز على قطاعات المالية والتجزئة والخدمات والتصنيع
بسبب وجود أقل من  20دراسة فقط متعلقة بالقطاعات
المتبقية (المواد والبناء ،والخدمات الشخصية ،والعقارات ،والنقل
والمرافق) ،والتي نعتبرها غير كافية لبناء استنتاجاتنا عليها .انظر
الجدول أ 4في الملحق لالطالع على تفاصيل الدراسات .يرجى
ٍ
كاف من
االنتباه إلى ّأنه بالنسبة لمسألة التصنيع ،لدينا قدر غير
المالحظات للقيام باستدالل حول العالقة بين رضا الموظفين
ووالء المتعاملين.
 2525ال تُ عتبر التباينات بين تجارة التجزئة وقطاع الخدمات (في غالب
األحيان) ذات أهمية إحصائية عند المستويات التقليدية؛ فيما
تُ عتبر التباينات بين قطاعي المالية والخدمات هي مهمة في
بعض األحيان.
 2626انظر األشكال أ ،1أ2أ ،أ2ب في الملحق لالطالع على هذه النتائج.
 2727مع ذلك ،الحظ أن العديد من الدراسات في التحليل التجميعي،
حسب التصميم ،تتضمن مقاييس األداء التي تتبع رضا
الموظفين أو إجراءات المشاركة ،ما يشير إلى بعض األدلة
التنبؤية.
 2828في تحليل طولي مماثل باستخدام نفس مصدر البيانات ،يدرس
كل من أغراوال وهارتر ( )2010نشر مشاركة الموظفين على طول
بأن
التسلسل الهرمي التنظيمي بمرور الوقت .ويجد المؤلفون ّ

المشاركة التنفيذية في الفترة الزمنية «تي» (  ) tتؤثر على مشاركة
اإلدارة المتوسطة في الفترة الزمنية «تي  ) 1+t ( »1+والمشاركة
في الخط األمامي في الفترة الزمنية «تي  ،) 2+t ( »2+أي
مجموعات المشاركة من القيادة إلى اإلدارة الوسطى ومن ثم إلى
الخط األمامي.

ً
عما توصل إليه كويس (،)2001
 2929تختلف هذه النتيجة
نوعا ما ّ
الذي ُي ّبين أن مواقف وسلوك الموظفين (المقاسة من حيث
رضا الموظف والمواطنة التنظيمية المرتبطة بالضمير ،واإليثار،
والروح الرياضية ،والمجاملة) في الفترة الزمنية «تي» (  ) tتعد
عوامل تنبؤية بالفعالية التنظيمية (المقاسة من حيث الربحية
ورضا المتعاملين) في الفترة الزمنية «تي  ،) 1+t ( »1+ولكن
الفعالية التنظيمية في الفترة الزمنية «تي» (  ) tال تنبئ عن
سلوكيات الموظفين وسلوكهم في الفترة الزمنية «تي 1+t ( »1+
تماما :حيث يدرس المؤلف
) .غير أن سياق هذه الدراسة محدد
ً
العالقة بين جودة حياة الموظف وأداء المؤسسة في سلسلة
مطاعم إقليمية.

 3030كأثر جانبي محتمل ،يوثق المؤلفون أن المشاركين في مجموعة
العالج كانوا أقل عرضة للحصول على الترقية المشروطة باألداء.
ُيبين ليزلي وآخرون ( ،)2012في كل من دراسة ميدانية في شركة
من شركات «فورتشن  »500وتجربة مختبرية ،أن ممارسات العمل
المرنة قد تؤدي إلى عقوبة تطال الحياة الوظيفية في حال كان
المديرون ينسبون استخدامها إلى أسباب تتعلق بالحياة الشخصية
(كما قد يكون الحال بالنسبة لموظفي مركز االتصاالت الذين
تطوعوا للمشاركة في التجربة) .ومع ذلك ،بقدر ما ينسب المدراء
استخدام ممارسات العمل المرنة ألسباب تتعلق بالكفاءة أو
باالحتياجات التنظيمية ،فقد يؤدي استخدامها في الواقع إلى
الحصول على عالوة مهنية.
 3131درس باول وآخرون ( )2014الروابط بين تجربة الموظفين
والنواتج على الصعيد المتوسط (الموظفين) والنهائي (المرضى
والمؤسسة) .وكان مقياس الرضا الوظيفي المستخدم عبارة عن
بنودا عن الدعم المقدم من
مقياس مجمع متعدد البنود ،يشمل
ً
المديرين المباشرين والزمالء ،وحرية اختيار طرق العمل ،ومقدار
المسؤولية ،وفرص استعمال المهارات ،ومدى إظهار الثقة
كتقدير لعمل الموظفين ،واالعتراف بالعمل الجيد.
 3232قدر بوكرمان وإيلماكوناس ( )2012مواصفات وظيفة اإلنتاج
التي تراجع فيها الرضا الوظيفي -الذي تم تأخيره للتخفيف من
المخاوف بشأن السببية العكسية -من حيث القيمة المضافة
لكل ساعة عمل على مستوى المصنع إلى جانب الضوابط على
خصائص المؤسسة والموظفين .ال يجد مؤلفو الدراسة أن هناك
ً
هام ًا للرضا الوظيفي على المبيعات لكل موظف كمقياس
تأثيرا ّ
ً
ً
خاصا بقطاع التصنيع.
بديل لإلنتاجية ،إال أن ذلك ربما يكون أثرا ّ

 3333تم قياس الرضا الوظيفي من خالل طرح أسئلة على الموظفين
عن تسعة جوانب لعملهم ،بما في ذلك األجر ،والشعور باإلنجاز،
ونطاق استخدام المبادرة ،والتأثير على عملهم ،والتدريب،
والفرصة لتطوير مهاراتهم ،واألمان الوظيفي ،واالشتراك في
ً
ً
درجة إجمالية
مجتمعة ،تنتج
القرارات ،والعمل بحد ذاته ،والتي
للرضا الوظيفي .تم بناء التأثير المتصل بالعمل بشكل مماثل ،عبر
سؤال الموظفين ما إذا كانوا يشعرون بالتوتر أو عدم االرتياح أو
القلق أو الحزن أو االكتئاب خالل األسابيع القليلة السابقة.
 3434من المثير لالهتمام أن برايسون وآخرين ( )2017اختبروا بدورهم
السببية العكسية في عينة الفترتين من خالل إسقاط جودة حياة
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الجدول أ :4تفصيل الدراسات حول رضا الموظفين

العينة أ – الدراسات حسب القطاع
دراسات حول رضا الموظفين مع مؤشرات حول:
القطاع
القطاع المالي
التصنيع

قطاع التجزئة
الخدمات

اإلجمالي

والء المتعاملين

إنتاجية
الموظفين

الربحية

الدوران الوظيفي

اإلجمالي

15

19

14

17

65

0

20

9

10

39

11

28

27

15

81

33

32

11

38

114

59

99

61

80

299

العينة ب – الدراسات حسب المنطقة
دراسات حول رضا الموظفين مع مؤشرات حول:
والء المتعاملين

إنتاجية
الموظفين

الربحية

الدوران الوظيفي

اإلجمالي

45

65

32

56

198

خارج الواليات المتحدة

6

18

14

11

49

اإلجمالي

51

83

46

67

247

المنطقة
الواليات المتحدة

إن عدد الدراسات ،حسب القطاع وحسب المنطقة ،على التوالي ،أصغر من العدد اإلجمالي للدراسات والبالغ  339دراسة ،ويعود ذلك لكون العدد
مالحظاتّ :

ً
عددا أكبر من القطاعات والمؤسسات التي تعمل في جميع
اإلجمالي للدراسات ،والذي يستخدم لحساب متوسط العالقات عبر كافة القطاعات والمناطق ،يشمل
أنحاء هذه المناطق (والتي تم استبعادها من تحليل التباين الخاص بنا).

المصدر :قاعدة بيانات عمالء «غالوب» ،األعوام ما بين .2015-1994

الجدول أ :5تفصيل الدراسات حول مشاركة الموظفين

العينة أ – الدراسات حسب القطاع
دراسات حول رضا الموظفين مع مؤشرات حول:
القطاع
القطاع المالي
التصنيع

قطاع التجزئة
الخدمات

اإلجمالي

والء المتعاملين

إنتاجية
الموظفين

الربحية

الدوران الوظيفي

اإلجمالي

19

21

16

17

73

0

26

10

11

47

16

40

38

20

114

45

42

14

48

149

80

129

78

96

383

العينة ب – الدراسات حسب المنطقة
دراسات حول رضا الموظفين مع مؤشرات حول:
والء المتعاملين

إنتاجية
الموظفين

الربحية

الدوران الوظيفي

اإلجمالي

الواليات المتحدة

57

77

39

67

240

خارج الواليات المتحدة

8

24

18

13

63

65

101

57

80

303

المنطقة

اإلجمالي

إن عدد الدراسات ،حسب القطاع وحسب المنطقة ،على التوالي ،أصغر من العدد اإلجمالي للدراسات والبالغ  339دراسة ،ويعود ذلك لكون العدد
مالحظاتّ :

ً
عددا أكبر من القطاعات والمؤسسات التي تعمل في جميع
اإلجمالي للدراسات ،والذي يستخدم لحساب متوسط العالقات عبر كافة القطاعات والمناطق ،يشمل

أنحاء هذه المناطق (والتي تم استبعادها من تحليل التباين الخاص بنا).
المصدر :قاعدة بيانات عمالء «غالوب» ،األعوام ما بين .2015-1994
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الجدول أ :6أداة غالوب Q12
رضا الموظفين مع المؤسسة
راض علــى اإلطــاق ،مــا مــدى
راض للغايــة و =1غيــر
«علــى مقيــاس مكــون مــن خمــس درجــات ،حيــث =5
ٍ
ٍ
رضــاك عــن مؤسســتك كمــكان للعمــل؟»

مشاركة الموظفين
«علــى مقيــاس مكــون مــن خمــس درجــات ،حيــث  =1ال أتفــق أبـ ً
ـدا ،و =5أتفــق تمامـ ًـا ،يرجــى اإلشــارة إلــى
مســتوى اتفاقــك مــن عدمــه مــع ٍّ
كل مــن البنــود التاليــة:
.1

أعلم ما هو متوقع مني في العمل.

.2

لدي المواد والمعدات الالزمة لتأدية عملي بالطريقة الصحيحة.

.3
.4
.5

لدي الفرصة في عملي ألقوم بما أبرع به ّ
كل يوم.

ً
تقديرا لقاء أدائي لعمل جيد.
ثناء أو
في األيام السبعة األخيرة ،تلقيت ً

ً
اهتماما بي كشخص.
ُيبدي الشخص المشرف علي ،أو أحد ما في مكان عملي،

.6

يوجد شخص في مكان عملي يشجعني على التطور.

.7

إن آرائي تؤخذ بعين االعتبار في بيئة العمل.

.8

بأن عملي مهم.
تدفعني رسالة شركتي أو غايتها للشعور ّ

.10

لدي صديق مقرب ً
جدا في بيئة العمل.

.11

تحدث معي شخص من مكان عملي حول تطوري.
خالل األشهر الستة الماضيةّ ،

.9

.12

يلتزم شركائي أو زمالئي في العمل بتأدية العمل بجودة عالية.

سنحت لي الفرصة خالل العام الماضي للتعلم والتطور في عملي.

هذه العبارات ( )12-1مسجلة الملكية وحقوق الطبع والنشر من قبل «غالوب» .ال ُيمكن إعادة طباعتها أو إنتاجها بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة خطية من

«غالوب» .حقوق الطبع والنشر محفوظة « ،1998-1993غالوب» ،برينستون ،نيوجيرسي .جميع الحقوق محفوظة.
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جودة حياة الموظفين وإنتاجيتهم وأداء الشركة:
األدلة ودراسات الحالة
 .1دراســة حالــة :رصــد مــزاج الموظفيــن وتدريــب المــدراء
فــي الوقــت الفعلــي ،للمؤلــف ديفيــد ميندليفيتــش،
“بترفــاي إيــه آي” (. )Butterfly AI

 .2دراســة حالــة “لينكــد إن” :العائــد علــى االســتثمار
للتقديــر االجتماعــي ،للمؤلفــة إيمــي بالنكســون،
مؤســس شــريك لشــركة “جــود ثينــك” (.)GoodThink
 .3دراســة حالــة :التحقيــق العملــي للســعادة ،للمؤلفــة
جيــن ليــم (تحقيــق الســعادة).

 .4دراســة حالــة :التطبيــق العملــي للتكنولوجيــا
النفســية ،للمؤلــف جــورج ماكيــرون (“ســايكولوجيكال
تكنو لو جيــز ” ) .
 .5دراســة حالــة :نهــج المنظومــة بخصــوص جــودة حيــاة
الموظفيــن فــي قطــاع التعليــم ،للمؤلفيــن ديفيــد
وايــت ســايد (“بالستيســيتي البــز”) ،فانيســا بويــت
(جامعــة واترلــو) ،رودريجــو أراوخــو (“بالستيســيتي
البــز”) ،آن ويلســون (جامعــة ويلســون لوريــر).

دراسة الحالة األولى :رصد مزاج الموظفين
وتدريب المدراء في الوقت الفعلي
ديفيد ميندليفيتش“ ،بترفالي إيه آي ”Butterfly AI

ً
ـتنادا إلــى فكــرة أن “المــدراء
جــرى تأســيس “بترفــاي” اسـ
ِ
العظــام يصنعــون
الف َــرق العظيمــة” ،وأن مــدراء
األفــراد يحتاجــون لمعرفــة آراء الموظفيــن وإلــى الدعــم
والتدريــب لجعــل فرقهــم ســعيدة ومنتجــة وكفــؤة قــدر
اإلمــكان .لتحقيــق هــذا الغــرض ،تقــوم “بترفــاي” بإجــراء
ً
أكاديميــا لقيــاس
اســتطالعات آلراء الموظفيــن مدعومــة
المــزاج والشــعور العــام لديهــم حــول مجــاالت رئيســية
ً
واســتنادا إلــى هــذه االســتطالعات ،تقــوم
فــي الشــركة.
“بترفــاي” بتزويــد المــدراء بتدريــب قائــم علــى الــذكاء
االصطناعــي ورؤى الموظفيــن وذلــك علــى لوحــة تحكــم
ديناميكيــة ،إلــى جانــب االتجاهــات الســائدة فيمــا يخــص
مشــاركة الموظفيــن.
ً
أكاديميــا إلــى
يتــم إرســال االســتطالعات المدعومــة
بنــاء علــى تواتــر محــدد
الموظفيــن عبــر البريــد اإللكترونــي
ً
ً
ّ
وغالبــا مــا يتــم إرســال االســتطالعات
لــكل مؤسســة.
ً
نظــرا ألهميــة الفتــرة الفاصلــة
مــرة أو مرتيــن فــي الشــهر،
بيــن االســتطالعات بحيــث تُ تيــح للمــدراء التصــرف حيــال
المالحظــات التــي يتلقونهــا .تقــوم “بترفالي” بقيــاس المزاج
العــام ،ومــا ُيســمى دوافــع المشــاركة :وهي مجــاالت محددة

داخــل المؤسســة يرغــب المــدراء بالحصــول علــى معلومــات
كميــة ونوعيــة حولهــا .ويقــوم المــدراء فــي أغلــب األحيــان
بقيــاس اإلدارة ،والعمــل الجماعــي ،والتــوازن بيــن الحيــاة
الشــخصية والعمــل ،وبيئــة العمــل ،واألدوار والمســؤوليات
بصفتهــا دوافــع للمشــاركة .يقــوم ّ
كل اســتطالع بطــرح
ســؤال مختلــف حــول هــذه الدوافــع ،ويقــوم الموظفــون
بتحديــد مــدى موافقتهــم علــى الســؤال مــن عدمــه مــن خــال
مؤشــر نقــاط .ويتمتــع الموظفــون الذيــن ُيجــرون االســتطالع
ّ
يتمكــن العمــاء مــن
بالقــدرة علــى تــرك تعليقــات لكــي
الحصــول علــى آراء مفيــدة حــول موظفيهــم.

ســعت “بترفــاي” إلــى قيــاس مــا إذا كانــت هنــاك
عالقــة مباشــرة بيــن تمتــع الموظفيــن بإمكانيــة تقديــم
المالحظــات المســتمرة وبيــن مشــاركتهم وســعادتهم
اإلجماليــة .وجــرى اختيــار شــركات مختلفــة الخصائــص
والتــي لــم تملــك ثقافــة تقديــم المالحظــات المســتمرة
قبــل اســتخدامها لـ”بترفــاي” كدراســات حالــة .يقيــس ّ
كل
رســم بيانــي فــي الشــكل رقــم  1المــزاج العــام للموظفيــن
مــن خــال االختيــار مــن خمســة جوانــب نموذجيــة للمــزاج،
والتــي تتــراوح مــن الصفــر (“غيــر ســعيد علــى اإلطــاق”)
إلــى عشــرة (“ســعيد للغايــة”).

يمثــل الرســم البيانــي األول (فــي الزاويــة العلويــة اليســرى)
شــركة إعالميــة وترفيهيــة غيــر مركزيــة تتخــذ مــن لنــدن
ً
مقــرا لهــا .شــهدت هــذه الشــركة زيــادة كبيــرة فــي عــدد
الموظفيــن العامليــن لديهــا خــال الفتــرة الزمنيــة التــي
أجريــت فيهــا هــذه الدراســة ،وامتــد اإلطــار الزمنــي للدراســة
مــن أكتوبــر  2016وحتــى مايــو  ،2018حيــث ازداد خاللهــا
عــدد الموظفيــن مــن  770إلــى أكثــر مــن ألفــي موظــف
عنــد انتهــاء الدراســة .إننــا نالحــظ وجــود تحســن إجمالــي
فــي المشــاركة واالســتجابة لالســتطالعات مــن  22%إلــى
 ،51%كمــا ارتفــع معــدل المــزاج العــام مــن  6.2إلــى  7فــي
الفتــرة الفاصلــة بيــن بــدء الدراســة واســتكمالها.

ّ
يمثــل الرســم البيانــي الثانــي (فــي الزاويــة العلويــة اليمنــى)
قــوى عاملــة باكســتانية فــي قطــاع اإلعالنــات .شــهدت
ً
انخفاضــا فــي عــدد الموظفيــن العامليــن
هــذه الشــركة
لديهــا خــال الفتــرة الزمنيــة التــي أجريــت فيهــا هــذه
الدراســة ،وامتــد اإلطــار الزمنــي للدراســة مــن ينايــر 2018
إلــى يوليــو  ،2018حيــث كان عــدد الموظفيــن  184موظفـ ًـا
وانخفــض إلــى  134موظفـ ًـا بحلــول نهاية الدراســة .ويمكننا
ـددا تحسـ ً
أن نالحــظ مجـ ً
ـنا عامـ ًـا فــي نســبة المشــاركة فــي
االســتطالعات :ففــي البدايــة ،قــام  15%مــن الموظفيــن
فقــط باســتكمال االســتطالع ،بينمــا تمتعــت المؤسســة
فــي النهايــة بمعــدل مشــاركة ثابــت وصــل لنحــو ،53%
كمــا ارتفــع معــدل المــزاج العــام مــن  6.2إلــى  7.3فــي
الفتــرة الفاصلــة بيــن بــدء الدراســة واســتكمالها.

الشكل رقم ( :)1المشاركة اإليجابية مع مرور الوقت (“بترفالي إيه آي” ،أعوام مختلفة)

فرع باكستاني لمؤسسة تسويق ضخمة
زيادة بلغت  18%في معدل المشاركة على مدى  7أشهر

ً
مقرا لها
شركة متوسطة الحجم تتخذ من أوروبا
زيادة بلغت  16%في معدل المشاركة على مدى  7أشهر

ً
مقرا لها
شركة عالمية تتخذ من المملكة المتحدة
زيادة بلغت  10%في معدل المشاركة
اتجاه تصاعدي ثابت

ً
مقرا لها
شركة ترفيه عامة تتخذ من الواليات المتحدة
زيادة بلغت  9%في معدل المشاركة

مالحظات :توضح الرسوم البيانية األربعة تطور مزاج الموظفين مع مرور الوقت بعد البدء برصد مزاج الموظفين بواسطة استطالعات
“بترفالي” لمجموعة منتقاة من المؤسسات التي تتمتع بخصائص ومواقع وأحجام مختلفة .ولم تكن تملك هذه المؤسسات ،قبل استخدامها لـ
“بترفالي” ،أي ثقافة تتعلق بجمع المالحظات أو التدريب اإلداري المستمر.

بــدوره يمثــل الرســم البيانــي الثالــث (فــي الزاويــة الســفلية
اليســرى) شــركة إعالميــة وترفيهيــة مركزيــة تتخــذ مــن
ً
مقــرا لهــا .حافظــت هــذه الشــركة علــى عــدد
كاليفورنيــا
ً
الموظفيــن لديهــا خــال فتــرة الدراســة (157
موظفــا)،
وامتــد اإلطــار الزمنــي للدراســة مــن ســبتمبر  2016وحتــى
ـابقا ،فقــد الحظنــا تحسـ ً
يوليــو  .2018وكمــا هــو الحــال سـ ً
ـنا
ً
إجماليــا فــي معــدل المشــاركة فــي االســتطالع :ففــي
البدايــة ،قــام  64%مــن الموظفيــن فقــط باســتكمال
االســتطالع ،بينمــا وصــل معــدل المشــاركة فــي النهايــة
إلــى مســتوى ثابــت بلــغ نحــو ،75%
كمــا ارتفــع معــدل المــزاج العــام مــن  7إلــى  7.6فــي الفتــرة
الفاصلــة بيــن بــدء الدراســة واســتكمالها.

يمثــل الرســم البيانــي الرابــع واألخيــر (فــي الزاويــة الســفلية
اليمنــى) شــركة إعالميــة ترفيهيــة غيــر مركزيــة تملــك
مكاتــب فــي جميــع أنحــاء المملكــة المتحــدة .ازداد عــدد
موظفــي هــذه الشــركة بشــكل بســيط مــن  200موظــف
فــي بدايــة الدراســة إلــى  232موظــف فــي نهايتهــا ،وتــم
إجــراء االســتطالع علــى فتــرة امتــدت لســتة أشــهر بـ ً
ـدءا مــن
ـددا تحسـ ً
ينايــر  2018وحتــى يوليــو  ،2018ونــرى مجـ ً
ـنا فــي
معــدل المشــاركة باالســتطالع :إذ بلغــت نســبة المشــاركة
فــي البدايــة  33%مــن عــدد الموظفيــن ،فــي حيــن بلغــت
عنــد نهايــة الدراســة نحــو  ،52%كمــا شــهدت المؤسســة
زيــادة فــي معــدل المــزاج العــام مــن  5.8إلــى .6.7
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وعلــى الرغــم مــن قدرتنــا علــى جمــع أدلــة إيحائيــة وارتباطيــة
فــإن حقيقــة إظهارهــا
فقــط مــن دراســات الحالــة هــذه،
ّ
ً
جميعا لنتائج متماثلة قد تشــير إلى بعض اآلراء الرئيســية:
فمــن المرجــح أن ُيســهم التوجــه نحــو تزويــد الموظفيــن
بالقــدرة علــى الوصــول إلــى قنــوات تقديــم المالحظــات
المســتمرة فــي تكويــن دافــع إيجابــي لمشــاركة الموظفيــن
كل
فــي االســتطالع ،وبإمكاننــا مالحظــة هــذه العالقــة فــي ٍ
مــن دراســات الحالــة هــذه .كمــا أنّ نــا نالحــظ ارتفــاع قيــم
المؤشــر الــذي يــدل علــى المــزاج العــام للموظفيــن مــع
أن الحصــول علــى
مــرور فتــرة االســتطالع ،مــا يــدل علــى ّ
فرصــة تقديــم المالحظــات قــد تــؤدي إلــى قــوة عاملــة أكثــر
ســعادة وأكثــر مشــاركة.

دراسة الحالة الثانية“ :لينكد إن” :العائد على
االستثمار للتقدير االجتماعي
شــراكة بيــن “جلوبــو فــورس )” (Globoforceو”لينكــد إن”

تُ ظهــر العالقــة بيــن تجربــة التقديــر االجتماعــي واســتبقاء
الموظفيــن األساســيين

لمحة
تُ عتبــر “لينكــد إن” منصــة للتواصــل المهنــي وتضــم أكثــر
مــن  590مليــون عضــو فــي أكثــر مــن  200بلــد ومنطقــة.
وتفخــر “لينكــد إن” منــذ تأسيســيها فــي عــام 2002
بتمتعهــا بثقافــة التحــول ،والنزاهــة ،والتعــاون ،والفكاهــة،

والنتائــج .وبرغــم نموهــا الســريع ،حافظــت “لينكــد إن”

علــى مجموعــة مــن القيــم الجوهريــة :األعضــاء يأتــون فــي
المقــام األول ،والعالقــات تُ عتبــر مهمــة ،كمــا يجــب أن
يحافــظ الموظفــون علــى انفتاحهــم وصدقهــم وفضولهم،
التميــز،
بينمــا يجــب أن يكــون المــدراء حريصيــن علــى
ّ
وينبغــي علــى الموظفيــن الخــوض فــي مخاطــرات ذكيــة،
كمــا يتوجــب علــى الموظفيــن التصــرف وكأنّ هــم المالكــون.
لقــد كانــت هــذه القيــم مصــدر االســتقرار فــي خضــم فتــرة
االضطرابــات التــي ســتمر بهــا المؤسســة.

التحديات الجديدة
ً
بــدءا مــن عــام  2013ثالثــة
واجهــت منصــة “لينكــد إن”
ً
تزامنــا مــع تطورهــا الرامــي لتلبيــة
تحديــات جوهريــة
أوال ،قامــت الشــركة بتغييــر اســتراتيجية
طلــب الســوقً .
التعويــض الخاصــة بهــا مــن ِ
المنــح مخصصــة الغــرض إلــى
فئــات للتعويضــات وذلــك إلتاحــة الفرصــة أمــام المزيــد
مــن النمــو الســريع .ولكــن ،عانــت “لينكــد إن” فــي العــام
التالــي مــن تقلبــات فــي ســعر األســهم ،مــا أدى إلــى
مخــاوف متعلقــة باســتبقاء الموظفيــن .وفــي عــام ،2016
اســتحوذت شــركة “مايكروســوفت” علــى “لينكــد إن”،
ـرا كبيـ ً
ضمــن صفقــة مؤسســية كبيــرة تطلبــت تغييـ ً
ـرا فــي
اإلدارة ،وشـ ّـكل تضافــر هــذه العوامــل الثالثــة تحديـ ًـا كبيـ ً
ـرا
أمــام المحافظــة علــى مشــاركة الموظفيــن بالتزامــن مــع
مواصلــة جــذب واســتبقاء أفضــل المواهــب.

الشكل رقم (New Challenges :)2

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار

ﻛﻴﻒ ُﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ،واﻻﺳﺘﺒﻘﺎء ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻷﺳﻬﻢ ،اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ"

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ

إﻋﻼن اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ"

ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﻄﺮح اﻷوﻟﻲ اﻟﻌﺎم
ﻋﻨﺪ  45دوﻻراً ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ

ﻣﻌﺪل ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺮاﻓﻮ!

Source: Own illustration

تركيز متجدد على الثقافة
فــي اســتجابة منهــا لهــذه التحديــات الجديــدة ،أدركــت
“لينكــد إن” الحاجــة إلــى االســتثمار فــي ثقافتهــا األساســية،
ً
ونظــرا لمعرفتهــا بــأن الدعــم االجتماعــي هــو واحــد مــن
بيــن المؤشــرات الثالثــة األقــوى للنجــاح والســعادة طويلــة
تدخــل لتعزيــز
األمــد للموظفيــن ،فقــد قامــت بتصميــم ّ
معنويــات الموظفيــن وتقويــة العالقــات االجتماعيــة
الداخليــة .أبرمــت “لينكــد إن” فــي يوليــو  2015شــراكة مــع
“جلوبــو فــورس” ،وهــي مــزود رائــد للتطبيقــات البشــرية،
إلطــاق برنامــج عالمــي لتقديــر الموظفيــن تحــت اســم
ويمكــن ألي موظــف ،مــن خــال هــذا البرنامــج،
“برافــو!”ُ .
أي ُيثنــي علــى زميــل لــه عنــد قيامــه بــأداء متميــز أو بذلــه
لجهــود كبيــرة فــي العمــل أو إظهــاره لقيــم “لينكــد إن”
الجوهريــة .وتــم منــح الموظفيــن الحاصليــن علــى التقديــر
مســتويات مختلفــة مــن الجوائــز والمكافــآت الشــخصية،
بمــا فــي ذلــك بطاقــات الهدايــا والســلع فــي مختلــف
البلــدان التــي يقطــن فيهــا الموظفــون .عملــت “لينكــد
إن” مــع “جلوبــو فــورس” عــن كثــب للحــرص علــى تمتــع
“برافــو!” بعالقــات واضحــة مــع القيــم المؤسســية لـــ
“لينكــد إن” ،وضمــان كفاءتــه واتســاقه وحســن توقيتــه.

بيانات االستخدام

وظهــرت  71%مــن الجوائــز فــي الدرجــات بيــن  ،7-9والتــي
ممــن ال
تمثــل غالبيــة المســاهمين الفردييــن والمديريــن ّ
يزالــون فــي بدايــة حياتهــم المهنيــة.
النتائج:

بعــد ســتة أشــهر مــن إطــاق برنامــج “برافــو!” ،أشــارت
البيانــات األوليــة إلــى وجــود نتائــج إيجابيــة فيمــا يتعلــق
ً
حديثــا أو العــدد
ســواء المعينيــن
باســتبقاء الموظفيــن
ً
وتــم تأكيــد هــذه النتائــج بعــد 18
للموظفيــن.
اإلجمالــي
ّ
شـ ً
ـهرا مــن إطــاق البرنامــج وذلــك مــن خالل بحــث متعمق
يربــط بيــن عــدد جوائــز “برافــو!” واألثــر علــى معــدالت
االســتبقاء .تــم عــرض نتائــج البحــث بدايــة علــى مجموعــة
مــن قــادة األعمــال رفيعــي المســتوى فــي مؤتمــر “وورك
هيومــان ” 2017الــذي تنظمــه شــركة “جلوبــو فــورس”،
التحولية
وهــو حــدث ســنوي مكــرس لالســتفادة مــن القــوة
ّ
لألفــراد لصالــح الجيــل المقبــل مــن المــوارد البشــرية.

الشكل رقم (Correlation Between :)4
Awards and Retention
أﺛﺮ "ﺑﺮاﻓﻮ!" ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻘﺎء

فــي األشــهر الـــ 18األولــى مــن إطــاق برنامــج “برافــو!”
قــام  24%مــن الموظفيــن بتقديــر موظــف آخــر علــى

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ

فعــال ،وكان هنــاك توزيــع ســليم للجوائــز بيــن كافــة
نحـ ٍـو ّ
المســتويات فــي الشــركة ،بمــا فــي ذلــك الجوائــز بيــن
األقــران والجوائــز المقدمــة مــن المديــر إلــى الموظــف.

ﻋﺪد ﺟﻮاﺋﺰ "ﺑﺮاﻓﻮ!" اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ

الشكل رقم (Utilization :)3
اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ

ﻓﻮق

ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ

ﺗﺤﺖ

أﺛﺮ "ﺑﺮاﻓﻮ!" ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻘﺎء
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد

اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ

ﻋﺪد ﺟﻮاﺋﺰ "ﺑﺮاﻓﻮ!" اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ

Source: Own illustration

Source: Own illustration

ً
عامــا
قــام برنامــج “برافــو!” بخلــق أثــر إيجابــي علــى األداء
بعــد عــام ،وخاصــة لــدى الموظفيــن مــن ذوي األداء العالــي
الذيــن تلقــوا التقديــر فــي مناســبات عــدة.

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

ً
عامــا
قــام برنامــج “برافــو!” بخلــق أثــر إيجابــي علــى األداء
بعــد عــام ،وخاصــة لــدى الموظفيــن مــن ذوي األداء العالــي
الذيــن تلقــوا التقديــر فــي مناســبات عــدة.

الشكل رقم (Correlation Between :)4
Awards and Performance

االستنتاج:
ّ
تمكنــت “لينكــد إن” مــن خــال برنامــج “برافــو!” والشــراكة
مــع “جلوبــو فــورس” مــن اكتشــاف مــدى أهميــة الثقافــة
للدفــع بعمليــة اســتبقاء الموظفيــن وأدائهــم قدمـ ًـا .لقــد
أن ّ
تلقــت التقديــر
كل األفعــال التــي ّ
أدركــت “لينكــد إن” ّ
ً
الحقــا وبالتالــي كانــت حريصــة علــى مواءمــة
تكــررت
اســتراتيجية التواصــل الخاصــة بهــا عنــد إطالقهــا مــع
الســلوكيات المنشــودة ضمــن الشــركة.

ﻳﻌﻮد ﺗﻜﺮار اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎه اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺄﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ

ﻋﺪد ﺟﻮاﺋﺰ "ﺑﺮاﻓﻮ!" اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ

Source: Own illustration

اﻋﺮف ﻛﻴﻒ
ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻜﻞ ﺷﻲء

اﻻ

اﻟﺜﻨﺎء ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎء

اﺣﻠﻢ
ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء
اﻟﻜﺒﻴﺮة

ﺳﺘﺒ

Awards Given

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷداء
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

ﺸ

ﺎر
ﻛﺔ

ﻘﺎء

الشكل رقم (Correlation :)4
Between Awards Received and

ا

ﻟﻤ

أﻧﺠﺰ
ﻛﺎﻓﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻚ

اﻷ

بــأن مــع زيــادة
وعــاوة علــى ذلــك ،أظهــرت البيانــات،
ّ
الثنــاء الــذي يعبــر عنــه الموظفــون ،فإنهــم يحصلــون علــى
ثنــاء أكثــر بالمقابــل ،مــا يخلــق دائــرة مثمــرة مــن اإليجابيــة
والنجــاح.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺑﺮاﻓﻮ!"

داء

Source: Own illustration

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺜﻤﺮة

اﻟ

48%

زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء

41%

زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء

الشكل رقم (Social Recognition: :)4
Mechanisms

ﺘﻘ

54%

زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء

 2-1ﺟﺎﺋﺰة

ﺪﻳﺮ

ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﺋﺰ أو أﻛﺜﺮ

ﺻﻔﺮ ﺟﻮاﺋﺰ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻘﻴﻢ ﻟﺰﻳﺎدة
ﺧﺒﺮة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل
اﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

Source: Own illustration

دراسة الحالة الثالثة :التحقيق العملي للسعادة
جين ليم (تحقيق السعادة)

“كانبا” (القطاع :البناء)
تُ عتبــر “كانبــا” شــركة مختصــة فــي توزيــع مــواد البنــاء وتتخــذ
ً
ً
حضــورا
مقــرا لهــا ،وهــي شــركة عائليــة تملــك
مــن تركيــا
ً
ً
ً
ســوقيا يمتــد علــى 31
تغييــرا فــي
عامــا قبــل أن تُ حــدث
ثقافتهــا .واجهــت الشــركة فــي عــام  2015تحديــات متعلقــة
بانخفــاض مســتوى الربحيــة ،والــدوران الوظيفــي الــذي بلــغ
 ،30%وانخفــاض المعنويــات داخــل الشــركة .وفــي حــال
لــم تعمــل الشــركة علــى معالجــة مواطــن الضعــف هــذه،
فكانــت ســتُ ضطر إلــى تقليــص حجمهــا أو إغــاق أبوابهــا.
وفــي رحلــة ســعيها إليجــاد الحلــول ،انضــم نائــب رئيــس
شــركة “كانبــا” إلــى برنامــج “تحقيــق الســعادة” لحضــور
دورة متقدمــة حــول ثقافــة الشــركة ومشــاركة الموظفيــن.
ومنــذ قامــت شــركة “كانبــا” بتطبيــق ثقافــة قائمــة علــى
القيــم والغايــات كجــزء مــن تجربــة الموظفيــن لديهــم ،وفــي

ّ
تمكنــت الشــركة
إجــراءات التعييــن ،والعالمــة التجاريــة،
مــن تحقيــق ســجل تاريخــي غيــر مســبوق مــن المبيعــات،
ونجحــت فــي الحــد مــن الــدوران الوظيفــي فيهــا بشــكل
دراماتيكــي ليصــل إلــى الصفــر تقريبـ ًـا ،كمــا حصلــت علــى
جائــزة المركــز األول فــي تركيــا لعــام  2018ضمــن مســابقة
تقييــم “المــكان الرائــع للعمــل”.

“نورث ويل هيلث” (القطاع :الرعاية الصحية)
ســعى مكتــب المرضــى وتجربــة العمــاء الخــاص بشــركة
“نــورث ويــل هيلــث” إلــى نشــر ثقافــة “ســي.إيه.آر.إي”
( )(C.A.R.Eأي :الترابــط ،والوعــي ،واالحتــرام ،والتعاطــف)
بيــن كافــة موظفــي “نــورث ويــل” البالــغ عددهــم 61,000
موظفـ ًـا فــي  21موقعـ ًـا .وألغــراض تتعلــق بهــذا المشــروع،
قــام برنامــج “تحقيــق الســعادة” (بالتعــاون مــع “فايناميك”)
بالمشــاركة فــي وضــع اســتراتيجية للنشــر ،وبرنامــج
للتنفيــذ ،وأطــر عمــل داخليــة للحفــاظ علــى ثقافــة “ســي.
إيــه.آر.إي” مــن خــال قــادة الثقافــة فــي المؤسســة .ومــن
ضمــن هــذه المبــادرات ،يبــرز برنامــج “تدريــب المدربيــن”
الخــاص بشــركة “نــورث ويــل” والذي جرى مــن خالله تدريب
المســؤولين عن شــؤون الثقافة لدعم ونشــر ثقافة “ســي.
إيــه.آر.إي” فــي جميــع أرجــاء المؤسســة ،كمــا قامــت “نــورث
ويــل هيلــث” بنشــر قيمهــا الجوهريــة ضمــن مجموعــة
ـاء عليهــا.
مــن الكفــاءات التــي يجــري تقييــم الموظفيــن بنـ ً
وبعــد مــرور الشــركة بهــذا التحــول فــي الثقافــة ،شــهدت
“نــورث ويــل هيلــث” تحســينات مهمــة فــي معــدالت رضــا
المرضــى لديهــم ،ونســب مشــاركة الموظفيــن ،والطــرق
التــي اســتخدمت مــن خاللهــا هــذه الثقافــة بشــكل يومــي.
وعلــى مــدار عاميــن أو أقــل ،تــم تحقيــق بعــض النتائــج كمــا
يلــي( :أ) زيــادة مــن  45%إلــى  85%فــي معــدالت مشــاركة
الموظفيــن( ،ب)  20%مــن مواقــع اإلســعاف وصلــت
إلــى نســبة  90%فــي تجربــة المرضــى( ،ت) تحســينات
هامــة فــي “تقييــم عمــاء المستشــفى لمقدمــي وأنظمــة
الرعايــة الصحيــة” ،وهــو اســتطالع ُيســتخدم علــى إطــار
واســع لتقييــم تجربــة المرضــى.

“زابوس” (القطاع :التجارة اإللكترونية)
نجحــت “زابــوس” فــي غضــون عشــرة أعــوام بتحقيــق النمــو
لتصــل إيراداتهــا الصافيــة إلــى مليــار دوالر أمريكــي ،ويعــود
الفضــل فــي ذلــك بشــكل كبيــر إلــى ثقافتهــا المؤسســية
التــي تركــز علــى الموظفيــن .إذ أيقــن تونــي هســيه وفريقــه
بــأن امتــاك الثقافــة الصحيحــة ســيجعل إنشــاء عالمــة
ّ
تجاريــة معروفــة بخدمتهــا للعمــاء نتيجــة طبيعيــة .وسـ ً
ـعيا
منــه لاللتــزام بـ”الثقافــة الصحيحــة” ،قــام الفريــق القيــادي
ً
جــزءا
بتحديــد قيمــه األساســية وجعــل مــن االلتــزام بهــا

ممــا هــو مطلــوب أثنــاء تأديــة العمــل .كمــا أدرج
ال يتجــزأ ّ
الفريــق ممارســات مــن علــم الســعادة وعلــم النفــس
اإليجابــي فــي تجربــة موظفيهــم ،مــا أدى إلــى المزيــد مــن
الســعادة فــي بيئــة العمــل .نــأت ثقافــة “زابــوس” بنفســها
بعيـ ً
ـدا عــن منافســي الشــركة مــن خــال والء العمــاء إلــى
حــد جعــل مــن مبيعــات الشــركة فــي عــام  2008تتزايــد
وجعــل الشــركة تحقــق إيــرادات ســوقية إجماليــة بلغــت
مليــار دوالر أمريكــي حتــى خــال توقــف قطــاع التجــارة
اإللكترونيــة بمناســبة حلــول عطلــة األعيــاد .وبعــد نحــو
عــام ،قامــت أمــازون باالســتحواذ علــى شــركة “زابــوس”
مــن خــال صفقــة قــدرت قيمتهــا بنحــو  1.2مليــار دوالر
أمريكــي فــي يــوم إغــاق الصفقــة ،وظلــت الشــركة لمــدة
ســبعة أعــوام ضمــن قائمــة “فورتشــن لــ”أفضــل 100
شــركة للعمــل لديهــا”.

دراسة الحالة الرابعة :التطبيق العملي
للتكنولوجيا النفسية
جورج ماكيرون (“سايكولوجيكال تكنولوجيز”)

تأسســت شــركة (“ســايكولوجيكال تكنولوجيــز”) مــن قبــل
نيــك بيجلــي ،الرئيــس الســابق لشــؤون األبحــاث لــدى
تطبيــق “هيــد ســبيس )” (Headspaceلليقظــة الذهنيــة؛
وجـ�ورج ماكيـ�رون ،مبتكـ�ر دراسـ�ة “مابينيــس�” (Mappi
 )nessالبحثيــة حــول جــودة الحيــاة الممتعــة فــي كليــة لنــدن
�إن تطبيـ�ق( (�me@my
�اء علـ�ى تجربتهمـ�ا ،فـ ّ
لالقتصـ�اد .وبنـ ً
 )bestالحائــز علــى جوائــز والتابــع لشــركة “ســايكولوجيكال
تكنولوجيــز” يهــدف إلــى مســاعدة الموظفيــن وأربــاب
العمــل علــى فهــم وتعزيــز جــودة الحيــاة واإلنتاجيــة علــى
حــد ســواء.

التطبيق
يقــوم التطبيــق بتقديــم اســتطالعات تتضمــن أســئلة حــول
الســعادة واإلجهــاد الفورييــن ،واإلنتاجيــة المبلــغ عنهــا
ذاتيـ ًـا ،كمــا يغطــي مــع مــرور الوقــت مجموعــة واســعة مــن
الدوافــع المحتملــة لهــذه الحــاالت فيمــا يتعلــق بســلوك
المســتخدم والبيئــة والثقافــة التنظيميــة .ويحصــل
المســتخدمون علــى آراء مــن داخــل التطبيــق تســتند إلــى
إجاباتهــم.
كمــا يشــمل التطبيــق مكتبــة مــن األدوات ،بمــا فــي ذلــك
تماريــن التنفــس ،وتماريــن اليقظــة الذهنيــة التفاعليــة
والصوتيــة ،والتقييمــات الذاتية ،ونصائح حول بيئة العمل.
ويمكــن للموظفيــن الوصــول إلــى هــذه المعلومــات فــي
أي وقــت ،كمــا ُيمكــن تحديــد األدوات المالئمــة أيضـ ًـا ً
ردا
ّ
علــى اســتجابات وردت فــي االســتطالع .وعلــى ســبيل

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

الشكل رقم (Change in Happiness During Use of App :)4

التغير في معدل السعادة المبلغ عنه :تحسن
بمعدل 5-10%

التغير في معدل السعادة المبلغ عنه :تحسن
بمعدل 3-5%

 +250استجابات

 101-250استجابات

 51-100استجابات

 11-50استجابات

 1-10استجابات

 +250استجابات

 101-250استجابات

 51-100استجابات

 11-50استجابات

 1-10استجابات

Source: Own illustration

المثــالُ ،يمكــن أن ينصــح الشــخص الــذي يبلــغ عــن عــدم
حصولــه علــى القســط الكافــي مــن النــوم باالطــاع علــى
قائمــة مرجعيــة حــول النــوم الصحــي أو تمريــن يقظــة
ذهنيــة يركــز علــى الحصــول علــى قــدر أفضــل مــن النــوم.

وأبلــغ الموظفــون ،فــي إحــدى مؤسســات العمــاء ،بأنهــم
أصبحــوا أكثــر ســعادة بمتوســط يتــراوح بيــن  3-5نقــاط
(وهــو مــا يتماشــى مــع النتائــج مــن دراســة “مابينيــس”
األصليــة) ،وأكثــر إنتاجيــة بمتوســط يتــراوح بيــن  5-10نقــاط
خــال الفتــرة التــي اســتخدموا فيهــا التطبيــق ،كمــا هــو
مبيــن فــي الرســوم البيانيــة الخطيــة الــواردة أدنــاه.

لوحة التحكم
إن البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن التطبيــق تخضــع
ً
أيضــا وثــم يتــم توجيههــا نحــو رب العمــل ،دون
للتحليــل
اإلفصــاح عــن الهويــات ،وذلــك بواســطة لوحــة تحكــم
تفاعليــة .تقــوم لوحــة التحكــم فــي البدايــة بتزويــد أربــاب
العمــل بلمحــة عامــة وصفيــة عــن البيانــات ،بمــا فــي ذلــك
االتجاهــات بمــرور الوقــت والخرائــط الحراريــة عبــر مختلــف
شــرائح المؤسســة ومختلــف جوانــب جــودة الحيــاة.
ثانيـ ًـا ،يقــوم المحــرك التحليلــي للوحــة بتحديــد الدوافع ذات
األولويــة ،والتــي تُ عــرف بأنهــا تلــك ذات األثــر الكبيــر -الــذي
هــو االرتبــاط الوثيــق بالســعادة واإلنتاجيــة -ودون الهــدف
المنشــود .وبالمقابــل ،يقــوم المحــرك بتحديــد نقــاط القــوة

عندمــا يتمتــع بنــد مــا بأثــر قــوي ويكــون فــوق الهــدف
ً
ً
وأخيــرا ،يقــوم بتقديــر العائــد المحتمــل
أيضــا.
المنشــود
علــى االســتثمار للتحســينات فــي جــودة الحيــاة ،باســتخدام
التراجــع الخطــي واللوجســتي لربــط التقييمــات الذاتيــة
للســعادة بالنتائــج القابلــة الكتســاب الصبغــة النقديــة.

أن
تُ ّبيــن لوحــة التحكــم الخاصــة بتطبيــق (ّ )me@mybest
مســتوى الســعادة لــدى الموظفيــن يكــون فــي أوجــه يــوم
الجمعــة وفــي أخفــض حــد لــه يــوم الثالثــاء ،األمــر الــذي
يتطابــق مــع النتائــج األصليــة لدراســة “مابينيــس” .لكن مع
ذلــك ،فــإن يــوم الجمعــة يشــهد كذلــك إبــاغ الموظفيــن
عــن أعلــى مســتويات اإلجهــاد وأقــل مســتويات اإلنتاجيــة.
تشــمل المؤشــرات قوية األثر للســعادة واإلنتاجية الخاصة
بـ(العميــل) :االســتقاللية (“أنــا أتمتــع بالقــدرة علــى اتخــاذ
القــرار حــول كيفيــة قيامــي بعملــي”) ،والســامة النفســية
(“أحــاول أن أجــرب القيــام بأمــور جديــدة أثنــاء عملــي ،ألنــي
ال أخشــى كثيـ ً
ـرا ارتــكاب األخطــاء”) ،الثقــة عنــد التحــدث مــع
المديــر المباشــر حــول مشــاكل الصحــة النفســية ،وكفــاءة
أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات .يشــكل الموظفــون الذيــن
يقومــون بتقييــم هــذه البنــود بشــكل إيجابــي  ،2.5أي مــن
المرجــح أن يصنفــوا فــوق متوســط الســعادة واإلنتاجيــة
أكثــر مــن غيرهــم بأربعــة أضعــاف ،وتُ عتبــر هــذه التباينــات
هامــة عنــد مســتوى الـــ 5%أو أفضــل.

ً
أن التحســن
وأخيــرا،
تقــدر لوحــة تحكــم (ّ )me@mybest
ّ
بمعــدل نقطــة مئويــة واحــدة فــي ســعادة الموظــف لــدى
(العميــل) قــد يســاوي نحــو  600جنيــه إســترليني لــكل
ً
ســنويا ،كمــا هــو مبيــن أدنــاه.
موظــف

دراسة الحالة الخامسة :نهج المنظومة
بخصوص جودة حياة الموظفين في قطاع
التعليم
ديفيــد وايــت ســايد (“بالستيســيتي البــز”) ،فانيســا بويــت
(جامعــة واترلــو) ،رودريجــو أراوخــو (“بالستيســيتي البــز”)،
آن ويلســون (جامعــة ويلســون لوريــر)

ّ
معلــم (انظــر الشــكل
يوجــد فــي العالــم نحــو  84.3مليــون
ّ
 ،)1ومــع ذلــك ّ
يفكــر  80%مــن المعلميــن بتــرك مهنــة
ّ
إن التحديــات الناشــئة عــن تــرك المعلميــن
التعليــمّ .i
للمهنــة ال تقتصــر علــى الطــاب فحســب ،ولكــن
المــدارس أيضـ ًـا تخســر مــا بيــن  1-2.2مليــار دوالر أمريكــي
ّ
سـ ً
المعلميــن بيــن
ـنويا كتكاليــف اســتنزاف بســبب تنقــل
ً
المــدارس أو تركهــم للعمــل نهائيــا .iiوعلــى الرغــم مــن
الزيــادة الظاهريــة فــي أعــداد التعيينــات فــي هــذا القطــاع،
ُيعانــي أربــاب العمــل (وهــي الحكومــة غالبـ ًـا) مــن مســائل
ّ
المعلميــن .هــذا وتُ ظهــر البيانــات بأنّ ــه
متعلقــة باســتبقاء
ً
خــال األعــوام الخمســة القادمــة ،ســيقوم تقريبــا نصــف
ّ
المعلميــن باالنتقــال مــن مدرســتهم أو ســيتركون
هــؤالء
مهنــة التعليــم بشــكل نهائــي .ويشـ ّـكل النقــص فــي أعــداد
ّ
المعلميــن مشــكلة كبيــرة علــى الصعيــد العالمــي ،إذ تُ شــير
منظمــة “يونيســكو” إلــى أنّ ــه يجــب علــى العالــم تعييــن 69
ّ
معلمـ ًـا جديـ ً
ـدا لتحقيــق األهــداف التعليميــة لعــام
مليــون
 .2030iiiوعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن المشــاكل
ّ
المعلميــن ،يبــرز واحــد
المعقــدة المتعلقــة بنقــص أعــداد
مــن أهــم األســباب التــي تطرحهــا دول منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة ،وهــو انعــدام القــدرة علــى تعييــن
شــباب فــي هــذه المهنــة باإلضافــة إلــى اإلنهــاك الــذي
ّ
ّ
المعلــم
عــد حالــة
يشــعر بــه
المعلمــون الحاليــون .فيمــا تُ ّ
والنقــص فــي التدريــب هــي أكثــر مســببات االســتنزاف
المذكــورة فــي الــدول الناميــة.

بــدأت “بالستيســيتي البــز” ،وهــي شــركة أبحــاث
ً
مقــرا لهــا ،بالعمــل مــع
واستشــارات تتخــذ مــن كنــدا
مجلــس مــدارس مقاطعــة واترلــوُ .يعتبــر مجلــس
مــدارس مقاطعــة واترلــو ،المكـ ّـون مــن أكثــر مــن  8آالف
موظــف يخدمــون  63ألــف طالــب فــي  120مدرســة،
وأول مجلــس
أكبــر المجالــس المدرســية فــي المقاطعــة ّ
فــي كنــدا يتخــذ مثــل هــذا المنهجيــة واســعة االنتشــار،
ً
بحثيــا إلدمــاج جــودة
والقائمــة علــى األدلــة ،والمدفوعــة

حيــاة الموظفيــن والطــاب فــي أهدافهــا االســتراتيجية،
ونجحــت اســتراتيجيته فــي تأســيس عالقــات عمــل إنتاجيــة
وترابــط إيجابــي بيــن جــودة حيــاة الطــاب والموظفيــن.
ونتيجــة للجهــود التــي يقــوم ببذلهــا والموضحــة بالتفصيــل
فــي دراســة الحالــة الــواردة أدنــاه ،فقــد تــم إدراج المجلــس
فــي قائمــة “فوربــس” ألفضــل  100جهــة توظيــف فــي
كنــدا لعــام .2017

دراسة الحالة
المرحلة (:)0
تـ ّـم جمــع مقاييــس خــط األســاس ،وعملــت االســتطالعات
علــى جمــع البيانــات حــول :المشــاركة ،وروح الجماعــة،
واإللهــام ،والرضــا ،والرضــا المتنبــأ بــه ،والثقافــة ،والثقــة،
والتقديــر ،والتواصــل ،والمالحظــات المقدمــة إلــى الجهات
العليــا ،واإلجهــاد ،وجــودة الحيــاة ،واألمــل ،والكفــاءة،
والمرونــة ،والتفــاؤل ،واالمتنــان ،واألداء ،وســلوكيات
قدمــت البيانــات
المواطنــة ،ومؤشــر صافــي الترويــجّ .
نظــرة رئيســية حــول مجــاالت التحســين ،والتــي كان أبرزهــا
التواصــل ،والتقديــر ،والمالحظــات المقدمــة إلــى الجهــات
العليــا ،أو الدوافــع الرئيســية للثقافــة.

وجــرى اتخــاذ قــرار تطويــر أدوات معياريــة لتحديــد نتائــج
“المعرضــة للخطــر” ،و”المتوســطة” ،و”الســليمة”
ٍّ
لــكل مــن االســتجابات علــى االســتطالع ،وذلــك ضمــن
بيئــة مجلــس المدرســة ،حيــث تســود الالمركزيــة بيــن
ـكل كبيــر عبــر مئــات المواقــع،
الموظفيــن ،ويتوزعــون بشـ ٍ
ويشــغلون مجموعــة واســعة مــن األدوار والمســؤوليات.

وبعــد االطــاع علــى المجموعــة األولــى مــن البيانــات،
ظهــرت اســتجابة ســريعة فيمــا يخــص إدراج التدريــب
والبرمجــة بهــدف التطــرق لهــذه المجــاالت مــن التحســن.
وتمــت زيــادة الميزانيــات والمــوارد المخصصــة لجــودة
الحيــاة بنســبة  ،300%مــع االلتــزام باالســتمرار فــي جمــع
البيانــات علــى صعيــدي القســم والمدرســة علــى حـ ّـد ســواء.

وبمــرور األعــوام منــذ بــدء العمــل مــع مجلــس مــدارس
تنوعــت التدخــات فــي حجمهــا وكثافتهــا
مقاطعــة واترلــوّ ،
عبــر المــدارس الـــ  125واألقســام الداعمــة الثمانيــة التــي
وتــم تحديــد المجموعــات
جــرت فيهــا عمليــة القيــاس.
ّ
بحســب المــدارس عبــر ثالثــة مــدن؛ مركــز التعليــم (مكتــب
المجلــس) ،والــذي ينقســم إلــى أقســام (مثــل المــوارد
البشــرية ،والماليــة ،والتنفيــذي ،وتكنولوجيــا المعلومــات)؛
تــم اعتبــار أوليــاء األمــور كمجموعــة متميــزة.
كمــا ّ
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المرحلة (:)1
بــدأ عــام  2014بهــدف متمثــل فــي تثقيــف المســتويات
القياديــة العليــا حــول مزايــا المهــارات االجتماعيــة العاطفيــة
الســبع ،والتــي ُأثبتــت قدرتهــا علــى زيــادة الســعادة واألداء
بصــورة تجريبيــة :األمــل ،والكفــاءة ،والمرونــة ،والتفــاؤل،
ّ
وتمثــل الهــدف
واالمتنــان ،والتعاطــف ،واليقظــة الذهنيــة.
فــي دمــج هــذه الســمات الســبع بصفتهــا اإلطــار الجديــد
للقيــم الخاصــة بجــودة الحيــاة بيــن جميــع الموظفيــن،
ً
خارجــا فــي
ومــن ثــم توســيعها لتشــمل الطــاب ،لتتجــه
نهايــة المطــاف نحــو أوليــاء األمــور والمجتمــع األوســع.
بــدأت التدخــات بطريقــة منهجيــة بهــدف خلــق لغــة
مشــتركة مــع الســمات الســبع فــي جوهــر جميــع هــذه
التدخــات .واشــتمل التثقيــف علــى محادثــات تمتد لســاعة
واحــدة خــال الفعاليــات الســنوية ،وتدريــب ليــوم كامــل،
وورشــات عمــل خــال المؤتمــرات اإلقليميــة والمحليــة،
باإلضافــة إلــى الحديــث مــع الموظفيــن خــال أيــام التطويــر
المهنــي اإللزاميــة .وبعــد عــام واحــد مــن جهــود التثقيــف
علــى مســتوى القيــادة ،تــم إطــاق المرحلــة الثانيــة.

المرحلة (:)2
تمـ�ت االسـ�تعانة بنظريـ�ة المنظومـ�ة(  (�Ecosystem The
ّ
ّ
المعلميــن ،وكل الموظفيــن ،بمــا
 ،)oryوجــرت دعــوة

فــي ذلــك موظفــي الرعايــة ،والعامليــن بــدوام جزئــي،
وح َملــة شــهادات التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة،
َ
والموظفيــن القيادييــن واإلدارييــن ،باإلضافــة إلــى الطالب
واألهالــي لتدريبهــم علــى اســتخدام المهــارات الســبع
المتمثلــة فــي :األمــل ،والكفــاءة ،والمرونــة ،والتفــاؤل،
واالمتنــان ،والتعاطــف ،واليقظــة الذهنيــة ()HERO GEM
فــي لغتهــم التــي يســتعملونها فــي بيئــة العمــل والمنــزل.
ّ
وتركــز الهــدف علــى تحســين ثقافــة مــكان العمــل بيــن
الموظفيــن ،بحيــث ُيمكــن الحقـ ًـا تحســين ظــروف التعلــم
بالنســبة للطــاب .وحصلــت هــذه المــدارس بجــدارة علــى
تسـ�مية مـ�دار س “توليــد المهــارات الســبع�” (HERO Gen
 ،)erationوتــم تزويدهــا بإطــار عمــل استكشــافي لكــي
يســتخدمه ٌّ
كل مــن الموظفيــن والطــاب .وتضمنــت
التدخــات صياغــة عبــارات بشــكل مشــترك مــن قبــل
الطــاب والموظفيــن لقراءتهــا بصــوت مرتفــع علــى نحــو
يومــي ،ودقائــق مخصصــة لليقظــة الذهنيــة ،واالســتماع
لموســيقى ّ
تركــز علــى واحــدة مــن هــذه الســمات الســبع،
واجتماعــات شــهرية يقودهــا الطــاب ،والشــروع بإعــداد
(جــدران االمتنــان ،شــجرات األمــل ،الفــن الــذي يركــز
علــى الســمات الســبع ،والعبــارات الموزعــة علــى جميــل
مداخــل المدرســة ،والملصقــات التــي تحتــوي علــى ثالثــة
أمثلــة عــن التدخــل متعلقــة ّ
بــكل ســمة ،ومكتوبــة بعــدة

لغــات وموضوعــة فــي غــرف تنــاول الطعــام المخصصــة
للموظفيــن وفــي كافــة حمامــات المدرســة الخاصــة
بالموظفيــن والطــاب) .كمــا تـ ّـم إنشــاء بوابــات إلكترونيــة
مخصصــة للموظفيــن بالتعــاون مــع الموظفيــن،
ومستشــارين تعليمييــن ،والفــرق الداخليــة العاملــة لــدى
“بالستيســيتي البــز” للحصــول علــى التعــاون الرقمــي
أي مــن
واإلرشــاد الخــاص بالمنهــاج الدراســي .لــم يكــن ٌّ
األطــر مبرمجـ ًـا ،فقــد كانــت حياديــة فيمــا يتعلــق بــاألدوات
والمــوارد وظهــرت بشــكل مختلــف فــي كل مجموعــة/
ّ
المعلميــن حصلــوا علــى
مدرســة .الجديــر بالمالحظــة أن
ثــاث ســاعات مدفوعــة األجــر ّ
كل شــهر للحصــول علــى
التطويــر المهنــي فــي مجــال علــم النفــس اإليجابــي .فــي
حيــن كان يجتمــع الموظفــون مــن القــادة المســؤولين
ّ
للتعلــم
عــن تعليــم الســمات الســبعة علــى نحــو شــهري
وصياغــة األفــكار الخاصــة بالخطــط ،ومــن ثــم يعــودون
لمدارســهم لتدريــب موظفيهــم .وعمــل الباحثــون مــن
“بالستيســيتي البــز” ،وجامعــة “ويلفريــد لوريــر” ،ومجلــس
مــدارس مقاطعــة واترلــو ســوية لقيــاس وتحديــد النتائــج
تــم تحديدهــا خــال العــام.
علــى امتــداد ثالثــة نقــاط ّ

وفــي الوقــت ذاتــه كانــت تجــري التدخــات مــع الموظفيــن
المؤسســيين فــي مركــز التعليــم ،إذ عمــل الفريــق البحثــي
االستشــاري مــع بقيــة األقســام لفهــم تجاربهــم اليوميــة
ّ
وركــز
وشــخصياتهم والبرمجــة ذات الهــدف المحــدد.
موظفــو الرعايــة ،والماليــة ،والتســويق ،والمــوارد البشــرية،
والمجموعــات النقابيــة ،ومجالــس األهالــي ،علــى مجموعة
مختلفــة مــن برامــج جــودة الحيــاة والتــي تضمنــت :تحســين
الصحــة البدنيــة ،واســتخدام التعاطــف فــي التواصــل،
تــم
تطويــر المرونــة لــدى موظفــي الخــط األول ،كمــا ّ
إنشــاء بوابــة إلكترونيــة لجــودة الحيــاة ،وجــرى دعــم المــوارد
البرمجيــة مــن خــال زيــادة مضاعفــة فــي الميزانيــة .كمــا
ّركــز شــهر مــارس علــى شــراكة “األمــراض ُالمعديــة والصحة
للجميــع ،)” (IDOHمــع العمــل علــى جعــل االمتنــان جـ ً
ـزءا ال
يتجــزأ مــن جوهــر المدينــة.
وقامــت المرحلــة الثالثــة بتوســيع البحــث ليشــمل 11

مدرســة واثنتيــن مــن المــدارس فــي مجموعــة التحكــم،
وتـ ّـم الربــط بيــن هــذه اآلراء مــع جميــع بيانــات مجلــس إدارة
المدرســة ،وجــرى إعــداد تقريــر كامــل لتســليط الضــوء علــى
النتائــج مــن المرحلــة ( )0المتمثلــة فــي جمــع البيانــات ،إلــى
المرحلــة ( )1وهــي المشــروع التجريبــي ،والمرحلــة ( )2التــي
تمثلــت فــي عمليــة التوســع.

النتائج
اســتوقفت الفريــق البحثــي عــدة نتائــج رئيســية ،كانــت
القــرب مــن الغايــة)” (Proximity to Purpose
إحداهــا “ ُ
عرفهــا الدكتــور وايــت ســايد فــي تقريــره الــذي
كمــا ّ
يبحــث فــي إيجابيــات وســلبيات المشــاركة ويشــير إليهــا
كإجــراء غيــر مكتمــل عندمــا يتعلــق األمــر بالقــوى العاملــة
التــي تركــز علــى المهــام .وفيمــا يخــص مجلــس مــدارس
ً
ً
قويــا
تنبؤيــا
عامــا
مقاطعــة واترلــو ،لــم تكــن المشــاركة
ً
للصحــة والســعادة وذلــك لكــون مؤشــرات المشــاركة
مرتفعــة عبــر كافــة المــدارس تقريبـ ًـا نظـ ً
ـرا لغاياتهــا .وتُ عتبــر
ثقافــة المدرســة الدافــع الحقيقــي لجــودة الحيــاة وخاصــة
التقديــر ،والتواصــل ،والمالحظــات .ومــن هنــا تأتــي
أهميــة التدخــات مثــل “توليــد الســمات الســبع” التــي
ً
إيجابيــا علــى هــذه المجــاالت .وعلــى الجانــب اآلخــر،
تؤثــر
لــم تتســم مجموعــات مركــز التعليــم والتــي كانــت األبعــد
عــن الطــاب (تكنولوجيــا المعلومــات ،والماليــة وغيرهــا)
بمؤشــرات عاليــة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة ،علــى الرغــم

مــن مواجهتهــا لمســائل مشــابهة فيمــا يخــص الثقافــة.
ويعــود ذلــك لكــون “ ُقربهــا مــن الغايــة” أقــل بشــكل
كبيــر ،فهــي تتضــاءل بالمقارنــة مــع المشــاركة فــي مجــال
التعليــم .وفــي المتوســط ،تســجل المــدارس التــي تركــز
علــى الســمات الســبع
معــدال أعلــى بنحــو  10-14نقطــة
ً
مــن تلــك المــدارس التــي ال تركــز علــى هــذه الســمات فــي
مجــاالت التقديــر ،والتواصــل ،والمالحظــات .ويســتند
مؤشــر الترويــج الصافــي للموظفيــن علــى مقيــاس مــن
 0-10حــول أرجحيــة توصيــة الموظــف بمؤسســته كمــكان
ً
أبــدا ،و()10
جيــد للعمــل ،بحيــث تكــون ( )0غيــر مرجــح
مرجــح للغايــة ،وكانــت درجــات مؤشــر الترويــج الصافــي
الخاصــة بموظفــي مــدارس توليــد الســمات الســبع أعلــى
مــن تلــك لــدى موظفــي المــدارس غيــر المولــدة لهــذه
الســمات .ويعــود هــذا باعتقــاد الدكتــور وايــت ســايد إلــى
اكتســاب الموظفيــن لمواطــن القــوة الالزمــة لدعــم وبنــاء
ثقافــات قويــة مــن خــال تعليمهــم أهميــة هــذه الســمات
مثــل االمتنــان ،والتعاطــف ،والتفــاؤل.

ّ
المعلمين عبر مستويات التعليم كافة
الشكل رقم ( :)1عدد
ّ
المعلمين عبر مستويات التعليم كافة
عدد
ّ
ّ
المعلمون هم أشخاص
للمعلمين في المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.
العدد اإلجمالي
موظفون بدوام كلي أو جزئي وبصفة رسمية إلرشاد وتوجيه تجربة التعليم الخاصة بالتالميذ والطالب،
ً
وجها لوجه أو عن بعد.
بغض النظر عن مؤهالتهم أو طريقة التعليم سواء أكانت مباشرة
التعليم قبل االبتدائي
على مستوى العالم

التعليم االبتدائي
على مستوى العالم

التعليم اإلعدادي
على مستوى العالم

التعليم الثانوي
على مستوى العالم

التعليم ما بعد الثانوي
على مستوى العالم
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القــرب مــن الغايــة ،فــي أمكنــة
أن ُ
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
ً
ً
مؤديــا إلــى اســتنفاد
ســببا
العمــل هــذه ،قــد يكــون
الطاقــات واإلرهــاق ،إذ ســيقوم الموظفــون العاملــون
فــي مؤسســات مدفوعــة بالغايــة بــكل مــا ُيمكنهــم فعلــه
للمســاهمة فــي مهمــة هــذه المؤسســة ،وقــد يأتــي هــذا
ً
أحيانــا علــى شــكل إجهــاد مفــرط وإهمــال لجــودة حياتهــم
الشــخصية .ويعمــل ٌّ
كل مــن مجلــس مــدارس مقاطعــة
واترلــو و”بالستيســيتي البــز” علــى تحديــد اإلشــارات
التحذيريــة والتدابيــر الوقائيــة مــن خــال انتقالهــم إلــى
المرحلــة الثالثــة.

المرحلة (:)3
ً
حاليــا عبــر 21مدرســة تابعــة لمجلــس
يمتــد المشــروع
مــدارس مقاطعــة منطقــة واترلــو ويركــز بشــكل كبيــر علــى
بنــاء فريــق أساســي علــى مســتوى مجلــس اإلدارة بحيــث
ُيمكنهــم العمــل ســوية حــول مســألة جــودة الحيــاة .لــم
تعــد هنــاك بعــد اآلن مجموعــة منفصلــة تُ عنــى بالنظــر فــي
جــودة حيــاة الطــاب ومجموعــة أخــرى تختــص فــي جــودة
حيــاة الموظفيــن ،إذ باتــت هــذه الفــرق تعمــل بشــكل
متطابــق .كمــا يوجــد تركيــز مجتمعــي إذ تــؤدي وســائل
دورا كبيـ ً
ً
ـرا فــي إيصــال العمــل الجــاري
التواصــل االجتماعــي
ّ
مــع المــدارس إلــى الجمهــور العــام .وسيشــكل تحليــل
التأثيــر علــى األثــر الشــبكي المرحلــة الرابعــة مــع قيــام
بالستيســيتي البــز” ،ومجلــس مــدارس مقاطعــة واترلــو،
ومائــدة التخطيــط المعنيــة بشــؤون األطفــال (Children’s
 ،)Planning Tableبجمــع جهودهــا للفــوز بعــرض “ســمارت
ســيتي كنــدا” بعــد وصولهــم إلــى قائمــة المــدن الخمســة
األفضــل فــي كنــدا والتــي ســيجري االختيــار مــن بينهــا.

الشكل رقم ( :)4نتائج مختارة في مدارس الجيل  HEROبالمقارنة مع مدارس من عينة التحكم

المالحظات المقدمة إلى الجهات العليا

المدارس المحفزة لبناء السمات السبع

التقدير

المدارس المحفزة لبناء السمات السبع

المدارس غير المحفزة لبناء السمات السبع

المدارس غير المحفزة لبناء السمات السبع

المدارس غير المحفزة لبناء السمات السبع

المدارس المحفزة لبناء السمات السبع

التواصل

Source: Own illustration

i

ّ
المعلمون المهنة (ذا جارديان.)2018 ،
لماذا يترك

://www.theguardian.com/education/2018/apr/10/lesson-battle-why.teachers-lining-up-leave

https

ii

iii

://thejournal.com/articles/2014/07/17/the-problem-isnt-teacher-recruit.ing-its-retention.aspx

https

://unesdoc.unesco.org/images/0024/002461/246124e.pdf

http
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الفصل السادس

تدخالت جودة الحياة لتحسين
المجتمعات
إد دينر

رئيس مجلس “السعادة الشخصية”
أستاذ علم النفس في جامعة يوتا وجامعة فرجينيا ،وعالم
أول في منظمة “غالوب”

روبرت بيسواس-دينر
مشروع “نوبا”

مجلس السعادة الشخصية

ليزلي لوتس ،مدير تدريب علم النفس العيادي ،جامعة كولومبيا البريطانية  ،كندا

بيتر لوفينس ،مدير مركز االستشارة  ،جامعة ريتشموند  ،مجلس اإلدارة ،المجلس الوطني
لمراكز االستشارية
مايك وايكنغ ،الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السعادة ،كوبنهاغن
إيريك كيم ،باحث مساعد  ،جامعة هارفارد
ودان بيوتنر ،مدير ،المناطق الزرقاء

إعداد :ناديزدا ليوبشيك

ِ
ســاعدة المتميــزة الســيدة ناديــزدا ليوبشــيك وألعضــاء
للم
نــود أن نعــرب عــن امتناننــا ُ
قيمــة ســاعدتنا علــى مراجعــة وتحســين هــذا الفصــل،
اللجنــة الذيــن قدمــوا مشــورات ّ
وهــم( :ليزلــي لوتــس ،كنــدا؛ بيتــر لوفينــس ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ مايــك وايكنــغ،
الدنمــارك؛ إيريــك كيــم ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ ودان بيوتنــر ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة).

98
99

ملخص
شــهدت العقــود القليلــة الماضيــة ظهــور أدلــة متناميــة
تبيــن أن ارتفــاع مســتويات جــودة الحيــاة أو «الســعادة»
ّ
لــه نتائــج إيجابيــة ،إذ يتمتــع األشــخاص األكثــر ســعادةً
أولئــك الذيــن ينعمــون بجــودة حيــاة نفســية واجتماعيــةعاليــة -بصحــة جســدية وعالقــات أفضــل ،ويتســمون
كذلــك بكونهــم مواطنيــن صالحيــن .علــى صعيــد العمــل،
نجــد أن األشــخاص الســعداء هــم أكثــر إنتاجيــة إلــى حـ ٍّـد مــا
ميــا إلــى مســاعدة زمالئهــم ،هــذا وتشــير نتائــج
وأكثــر
ً
األبحــاث هــذه إلــى أن الســعادة يجــب أن تشــكل محــط
اهتمــام السياســات .يركــز هــذا الفصــل علــى التدخــات
الهادفــة لتحســين جــودة حيــاة األفــراد ،وســنبدأ الفصــل
بوصــف تدخــات جــودة الحيــاة وآليــات عملهــا ،حيــث
يســتهدف بعضهــا علــى ســبيل المثــال إحــداث تغييــر فــي
طريقــة التفكيــر ،فــي حيــن يركــز بعضهــا اآلخــر علــى تحســين
التواصــل االجتماعــي .وسنســتخدم دراســة حالــة لتوضيــح
الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا جمــع عمليــات التدخــل
رقمي ًــا أو
المتعــددة مــع بعضهــا البعــض وتطبيقهــا إمــا
ّ
ً
وجهــا لوجــه .يتضمــن النصــف الثانــي
بصــورة مباشــرة
عمليـ ًـا لتطبيــق تدخــات جــودة الحيــاة،
ـا
مــن الفصــل دليـ ً
ّ
كمــا يناقــش أهميــة القيــاس ،وأخــذ األعــراف الثقافيــة
بعيــن االعتبــار ،ودمــج التعليــم التثقيفــي ،وفــرص ّ
تعلــم
مهــارات ســلوكية محــددة .ويختتــم هــذا القســم بدراســة
تبيــن كيــف تمكــن أصحــاب المصلحــة المعنيــون مــن
حالــة ّ
تحســين جــودة الحيــاة علــى مــدى خمســة أعــوام ،ويناقــش
القســم األخيــر كيفيــة اســتقطاب المشــاركة فــي برامــج
جــودة الحيــاة ،وكيفيــة ضمــان اســتكمال هــذه البرامــج،
يتضمــن الفصــل ملحقـ ًـا يحتــوي علــى روابــط لمصــادر
كمــا
ّ
إضافيــة.

مقدمة
يعتبر الناس حول العالم أن شــعورهم بالســعادة "أمر مهم
للغايــة" (دينــر وأويشــي .)2000 ،وتشــكل الســعادة محفـ ً
ـزا
ٍ
ـرارات هامــة تتعلــق بالتعليــم والســفر والترفيــه
أساسـ ّـي ًا لقـ
والتطويــر المهنــي والعمــل الخيــري والصحــة ،وينعكــس
ســعي األفــراد للبحــث عــن حيــاة أكثــر ســعادة علــى دور
الحكومــة .لقــد اهتمــت الحكومــات تقليديـ ًـا علــى مســتوى
البلديــات والمقاطعــات والبــاد ككل بقطاعــات األمــن
واالقتصــاد والتعليــم والصحــة والبيئــة لكونهــا القطاعــات
المؤثــرة علــى جــودة حيــاة المواطنيــن .لكــن الحكومــات
وحتــى وقـ ٍ
ـت قريــب لــم تصــب تركيزهــا مباشــرةً علــى جــودة
ٍ
كهــدف للسياســات ،إال أن هــذا الواقــع قــد يتغيــر
الحيــاة
مــع إدراك الحكومــات للفوائــد طويلــة األمــد لجــودة الحيــاة.

لقــد أصبحــت الســعادة محــط اهتمــام السياســات فــي
مجموعــة مــن الــدول بمــا فيهــا المملكــة المتحــدة وبوتــان
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفرنســا ،إلــى جانــب
منظمــات عالميــة مثــل األمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة (ســاكس2018 ،؛ تــاي ،وتشــان،
ودينــر.)2014 ،

يشــكل التركيــز علــى تعزيــز جــودة الحيــاة اإليجابيــة وليــس
مكو ً
هام ًــا لتدخــات
فقــط التخفيــف مــن المعانــاة،
ّ
نــا ّ
ً
مؤخــرا إلــى
جــودة الحيــاة ،هــذا وأشــارت دراســات أجريــت
أن زيــادة المشــاعر اإليجابيــة (مقارنــة بمجـ ّـرد التخفيــف مــن
حــدة المــزاج الســيئ) ،تشــكل مقاربــة مفيــدة لمجموعــة
واســعة مــن األمــراض بمــا فــي ذلــك:
••التأقلــم مــع االكتئــاب (تايلــور ،وليوبوميرســكي،
وســتاين.)2017 ،
••المشــاكل الصحيــة البدنيــة مثــل اإلصابــة بفيــروس
العــوز المناعــي البشــري (المســبب لمــرض اإليــدز)،
واأللــم ،وســرطان الثــدي (موســكوفيتز وآخــرون،
2017؛ وهاوســمان ،وباركــس ،ويــوك ،كــووه.)2014 ،
إضافــة إلــى ذلــك ،بإمــكان األشــخاص الذيــن ال يعانــون
مــن مشــاكل نفســية خطيــرة االســتفادة مــن تدخــات
جــودة الحيــاة ،إذ يمكنهــم ّ
تعلــم مهــارات حياتيــة وعــادات
ً
فضــا
وإرضــاء،
تجعــل حياتهــم أكثــر معنــى وإمتاعــا
ً
ً
عــن تعلــم عــادات صحيــة أكثــر .إلــى جانــب ذلــك ،يمكــن
لتدخــات جــودة الحيــاة رفــع مســتوى مشــاركتهم المدنيــة
وعالقاتهــم الداعمــة وإنتاجيتهــم وقدرتهــم علــى التعامــل
مــع التوتــر النفســي.

إن جــودة الحيــاة هــي بطبيعــة الحــال غيــاب المــرض وعــدم
وجــود تجــارب مثــل االكتئــاب أو القلــق المزمــن .إال أن
االزدهــار يتطلــب أكثــر مــن ذلــك ،كاالنتقــال علــى ســبيل
المثــال مــن موقــع حيــادي فــي اتجــاه تصاعــدي علــى
صعيــد الرضــا عــن الحيــاة ،واالســتمتاع بالحيــاة ،والشــعور
بالقيمــة .وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل  1أدنــاه ،فــإن
الســعادة ال تعنــي فقــط إلغــاء التعاســة والبــؤس ،بــل تعنــي
االرتقــاء ضمــن "المنطقــة الزرقــاء" .وبينمــا تركــز األســاليب
التقليديــة للعــاج النفســي التحليلــي والطــب النفســي
علــى التخلــص مــن التعاســة ،فــإن تدخــات جــودة الحيــاة
تركــز علــى االنتقــال بالنــاس إلــى منطقــة يزدهــرون فيهــا
فــوق نقطــة الحيــاد.
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الشكل  :1غياب جودة الحياة وجودة الحياة

تأقلم

إعاقة/عجز

ازدهار

أعراض

صحة

ُيعــزى التركيــز الجديــد الملحــوظ مؤخـ ً
ـرا علــى جــودة الحيــاة
ـم
بوصفهــا هدفـ ًـا للسياســات ،بســبب ظهــور ونشــوء علـ ٍ
للســعادة .لقــد شــهدت أعــداد األوراق العلميــة التــي تتناول
موضــوع الســعادة خــال األعــوام األربعيــن الماضيــة،
ارتفاعـ ًـا ملموسـ ًـا مــن بضــع مئــات مــن المنشــورات إلــى
مئــات اآلالف مــن المقــاالت التــي تغطــي مجــاالت
علــوم االقتصــاد واالجتمــاع وعلــم النفــس وغيرهــا مــن
المياديــن (دينــر وآخــرون .)2017 ،ويــرى هيليويــل ( )2018أن
إدراج الســعادة ضمــن نطــاق اهتمــام السياســات أصبــح
مبــر ًرا ،وهــو يــؤدي بشــكل جــذري إلــى تحســين القــرارات
ّ
السياســية ،وذلــك مــن خــال:
 .1تغييــر الطــرق المســتخدمة فــي تقييــم ومقارنــة
السياســات .إن اســتخدام جــودة الحيــاة كمعيــار للتقييم
يحـ ّـول التركيــز مــن تحليــل الكلفة-الفائــدة االقتصاديــة
ـا
وحــده إلــى مقيــاس ُيعطــى فيــه ازدهــار المواطــن ثقـ ً
أكبــر .وتعــد المؤشــرات مثــل المســاواة فــي الدخــل
أو التعليــم مهمــة جزئيـ ًـا وذلــك بقــدر انعكاســها علــى
جــودة حيــاة المواطنيــن.
 .2زيــادة تعــاون المؤسســات الحكوميــة فيمــا بينهــا.
اعتــادت الــوزارات علــى التركيــز علــى نطــاق اختصاصهــا،
مثــل النقــل أو األمــن أو التعليــم .وتشــكل جــودة الحياة
هدفـ ًـا سـ ً
ـاميا تتعــاون ألجلــه الدوائــر المتعــددة وتحشــد
جهودهــا لتحقيقــه.

مرض

 .3تحســين وضــع السياســات .يضيــف التركيــز علــى جــودة
الحيــاة المزيــد مــن االهتمــام إلــى تنفيــذ السياســات
وتأثيرهــا .وال يقتصــر األمــر علــى مالحظــة النتائــج
المباشــرة للسياســات مثــل التوظيــف أو التعليــم،
ً
أيضــا البحــث فــي كيفيــة تأثيــر
ولكــن مــن الممكــن
هــذه النتائــج علــى جــودة حيــاة األفــراد ومجتمعاتهــم
والقائميــن علــى إدارة هــذه السياســات.

حسـ ًـا مــن االزدواجيــة لــدى
قــد تســتحضر كلمــة "ســعادة" ّ
العديديــن ،ألنهــا تبــدو ســريعة الــزوال وملتبســة وخــارج
اختصــاص السياســة ،وهــذا أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة،
فالســعادة أمــر مرغــوب علــى نطــاق واســع وهــي قابلــة
للقيــاس وذات صلــة مباشــرة بالسياســات .لقــد أصبحــت
الســعادة اليــوم موضوعـ ًـا مشـ ً
ـروعا للسياســات والحوكمــة
الرشــيدة ،وإننــا نعتقــد أن العائــق األساســي اآلن أمــام
تطبيــق تدخــات الســعادة لــم يعــد يتمثــل بالتحيــز ضــد
الموضــوع ،بــل فــي عــدم التأكــد مــن كيفيــة التدخــل بشــكل
فعــال .وقــد يكــون هــذا االفتقــار للوضــوح هــو أفضــل
طريقــة للوصــول إلــى معلومــات علميــة عاليــة الجــودة،
وكيفيــة تحديــد سياســات ومبــادرات الســعادة ،وكيفيــة
ابتــكار واســتعمال تدخــات ســعادة فعالــة .ســنقدم فــي
هــذا التقريــر معلومـ ٍ
ـات أساســية عــن تدخــات جــودة الحيــاة
عمليــاً
ً
دليــا
(القســم األول) ،فــي حيــن ســنقدم أيضــا
ً
ّ
لواضعــي السياســات الراغبيــن بالتركيــز علــى تعزيــز جــودة
الحيــاة (القســم الثانــي).

ما هي السعادة؟
مــن المهــم وضــع تعريــف للســعادة .عــادةً مــا
يســتخدم النــاس كلمــة «ســعادة» للداللــة علــى
تجــارب متعــددة ،ولربمــا كان االســتعمال األكثــر
ً
شــيوعا للكلمــة هــو للداللــة علــى تجربــة انفعاليــة
كالفــرح .لعلــه مــن الصعــب تحديــد شــعور واحــد
يلخــص الســعادة علــى أفضــل وجــه عنــد أخــذ الجانب
العاطفــي مــن الســعادة فــي االعتبــار ،ويبــدو أن
األشــخاص المنتميــن إلــى ثقافــات مختلفــة يركــزون
علــى عوامــل مختلفــة للســعادة ولديهــم معتقــدات
متمايــزة عــن جــودة الحيــاة (أويشــي .)2018 ،فعلــى
ســبيل المثــال ،قــد يربــط األمريكيــون الســعادة
باإلثــارة ،علــى عكــس اليابانييــن الذيــن يربطونهــا
بالســام والهــدوء .ويعمــل العلمــاء الذيــن يدرســون
«جــودة الحيــاة الشــخصية» علــى المســألة الشــائكة
المتعلقــة بتعريــف الســعادة عبــر إدخــال مجموعــة
واســعة مــن العوامــل فــي تعريفهــا ،بمــا فــي ذلــك
العديــد مــن الحــاالت العاطفيــة المنشــودة (تــوف،
2018؛ دينــر.)1984 ،

باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن اســتخدام الســعادة
للتعبيــر عــن تقديــر فكــري عــام للحيــاة ،فقــد نصــف
ً
علــى ســبيل المثــال شـ
راض» عــن حياتــه،
ـخصا بأنــه « ٍ
األمــر الــذي يعكــس مجموعــة مــن األحــكام عــن
إلحســاس
جــودة حياتــه أكثــر مــن مجــرد تجســيده
ٍ
آنــي .وتختلــف هــذه األحــكام عــن األحاســيس ،إذ
إنهــا تســتدعي مــن األشــخاص تقييــم معلومــات
مثــل نوعيــة عالقاتهــم وعملهــم وصحتهــم .هــذا
هــو معنــى الســعادة الــذي يقيســه الباحثــون عــادةً
ويســتخدمونه كمؤشــر اجتماعــي (هيليويــل ووانــغ،
.)2012

ال يقتصــر نــوع الســعادة التــي نناقشــها هنــا علــى
المنظــور الضيــق لألشــخاص الذيــن يعتبــرون أن
ٍ
وقــت ممتــع أو االســتمتاع
الســعادة هــي قضــاء
ً
بوقــت الفــراغ ،بــل نقصــد شــيئا أوســع بكثيــر وهــو
عيــش حيــاة ناجحــة ومزدهــرة مــن منظــور الشــخص
ٍ
نفســه.
بعبــارة أخــرى ،فــإن «الســعادة» هــي كيفيــة
تقديــر األشــخاص لحياتهــم ،وكيفيــة تقييمهــم لهــا،
ســواء بأفكارهــم أو بأحاسيســهم ،وقــد تشــمل

ً
أيضــا شــعور المــرء
االســتمتاع ولكنهــا تشــمل
بقيمتــه وبــأن حياتــه ذات معنــى .مــن المهــم التمييــز
بيــن «الســعادة المســتدامة» القــادرة علــى توفيــر
ازدهــار دائــم ،وبيــن «قضــاء وقــت ممتــع» وهــو أمــر
مؤقــت .علــى الرغــم مــن أن الســعادة المؤقتــة قــد
ً
أحيانــا مدمــرة) ،فــإن الســعادة
تكــون جيــدة (لكنهــا
المســتدامة طويلــة األمــد تنشــأ عــادةً عــن أمــور
مثــل العائلــة المترابطــة واألصدقــاء المقربيــن،
واالشــتراك فــي أنشــطة هادفــة وأنشــطة تتجــاوز
ذاتيــة المــرء نفســه .وعلــى واضعــي السياســات
ـي»
المهتميــن بقيــاس جــودة الحيــاة إدراج فهــم «محلـ ّ
للســعادة ،أي أننــا نوصــي بــإدراج مقاييــس تعكــس
الفهــم المحلــي للحيــاة الكريمــة ،األمــر الــذي يشــمل
مقاييــس مثــل الرضــا عــن الحيــاة والمشــاعر اإليجابيــة
تجــاه الحيــاة ،ولكنهــا قــد تشــمل فــي ذات الوقــت
مقاييــس للفــرح والترابــط والتفــاؤل.

تعكــس المقاييــس التــي طورناهــا لقيــاس جــودة
الحيــاة ،مجموعــة متنوعــة لألنــواع المختلفــة مــن
يقيــم مقياســنا للمشــاعر اإليجابيــة
الســعادة.
ّ
والســلبية «ســبين» ( )SPANEمجموعــة مــن
األحاســيس (أي الحــاالت المزاجيــة والعواطــف)؛
بينمــا يقــوم مقيــاس الرضــا عــن الحيــاة «إس دبليــو
إل إس» ( )SWLSبرصــد رضــا األشــخاص عــن
حياتهــم؛ فيمــا يقيــس مقيــاس االزدهــار «إف إس»
( )FSجــودة الحيــاة العامــة ،بمــا فــي ذلــك العالقــات
االجتماعيــة ،ومعنــى الحيــاة ،والعديــد مــن المفاهيــم
األخــرى .أمــا المقيــاس األعـ ّـم فهــو المؤشــر الشــامل
يقيــم مجموعــة
لالزدهــار «ســي آي تــي» ( )CITالــذي ّ
واســعة مــن أنــواع جــودة الحيــاة االجتماعية ،ومشــاعر
التفــوق والمعنــى فــي الحيــاة ،وجوانــب جــودة الحيــاة
الشــخصية .إن كل هــذه المقاييــس موجــودة علــى
اإلنترنــت علــى موقــع.eddiener.com :
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القسم األول :أنواع التدخالت لتعزيز السعادة
يمكــن تنفيــذ محــاوالت تحســين جــودة الحيــاة علــى
عــدة مســتويات .علــى المســتوى المجتمعــي ،يمكــن
للسياســات أن تســتهدف الصحــة والدخــل والفســاد
والتلــوث ،كمــا يمكــن للتدخــات أن تتــم علــى مســتويات
ـا .لقــد وصــف دينــر
محليــة محــدودة أكثــر ،فــي المــدن مثـ ً
وبيســواس-دينر فــي  2018هــذا المســتوى مــن السياســات
االجتماعيــة مــع تركيــزه علــى التخفيــف مــن العنــف المنزلي
والفســاد الحكومــي وخلــق أحيــاءٍ أكثــر تماسـ ً
ـكا .ســنركز فــي
هــذا الفصــل علــى التدخــات الموجهــة إلــى األفــراد ،حيــث
يمكــن ألعضــاء المجموعــات المســتهدفة تعلــم مهــارات
وعــادات من شــأنها تحســين جــودة حياتهم .وتهــدف العديد
مــن العالجــات مــن هــذا النــوع إلــى مســاعدة األشــخاص
الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية خطيــرة (راجــع بارلــو،
وبوليــس ،وكوميــر ،وأميتــاج2013 ،؛ وكالرك ،وفليــش،
واليــارد ،وبودثايــي ووارد ،2018 ،لالطــاع علــى مراجعــات
عامــة) ،إال أننــا ســنركز فــي هــذا الفصــل علــى التدخــات
التــي تســتهدف بشــكل أساســي األشــخاص الذيــن ال
يعانــون مــن مشــاكل خطيــرة فــي الصحــة النفســية ،لكنهــم
قــد يكونــون عرضـ ًـة للتوتــر المهنــي ،أو قــد يســتفيدوا أكثــر
مــن شــعورهم بالمعنــى أو الرضــا عــن الحيــاة ،وهــذا قــد
يشــمل المســتجيبين األوائــل ،والمعلميــن والطــاب،
والموظفيــن الحكومييــن ،والعامليــن فــي المنظمــات
غيــر الربحيــة ،واألخصائييــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة،
ومجموعــات أخــرى.
تتعــدد وتختلــف التدخــات الهادفــة لتحســين جــودة حيــاة
األفــراد ،ولقــد قــام ســتون وباركــس ( )2018بمراجعــة
هــذا المجــال .كمــا تشــير الدراســات الجديــدة إلــى فعاليــة

هــذه التدخــات (بولييــه وآخــرون ،مالــوف وشــوته2016 ،؛
ســين وليوبوميرســكي2009 ،؛ فايــس ،وويســترهوف،
ووبولمايجــر .)2016 ،إن هنــاك تدخــات قليلــة تتضمــن
بشــكل محــدد االهتمــام باالســتمتاع ،فعلــى ســبيل المثــال
تدخــا مــع
طبــق معهــد أبحــاث الســعادة فــي الدنمــارك
ً
ّ
ً
شــاب ًا وشــابة تراوحــت أعمارهــم بيــن  16و24
82
عامــا،
ّ
وكانــت التدخــات المســتخدمة عبــارة عــن أنشــطة جماعيــة
وحصــص خــارج ســاعات الــدوام المدرســي ،وتضمنــت
رقــص الهيــب هــوب ،أو المشــاركة فــي ألعــاب تقمــص
أدوار ،أو الطبــخ ،أو التفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة .وشــعر
 %55مــن المشــاركين خــال فتــرة البرنامــج بتحســن فــي
نظرتهــم إلــى نوعيــة حياتهــم ،وقـ ّـدر هــؤالء زيــادة الســعادة
بمعــدل بلــغ .%12

تتجــاوز تدخــات جــودة الحيــاة حــدود التشــجيع علــى
االســتمتاع؛ وهــي توفــر مجموعــة واســعة مــن مهــارات
الحيــاة ومــن عــادات التفكيــر التــي يمكنهــا التأثيــر علــى
ـاق واســع .ومــن أمثلــة تدخــات جــودة
الســعادة علــى نطـ ٍ
الحيــاة نذكــر:
••الكتابة عن التجارب االنفعالية (بينبايكر.)1997 ،
••التأمل (هوفمان ،وغروسمان ،وهينتون.)2011 ،
••التعبير عن االمتنان (إيمونز وماك كولو.)2003 ،
••تحديــد التجــارب اإليجابيــة واالســتمتاع بهــا (فريدمــان
وآخــرون.)2017،
••إحصــاء البــادرات اللطيفــة (تشانســلور ،ومارغولــي،
وجاكوبــز بــاو ،وليوبوميرســكي2018 ،؛ أوتاكــي،
وأوتســوي،
وتاناكا-ماتســومي،
وشــيماي،
وفريدريكســون،
)2006

تشــتمل أهــم مســاهمات تيــار علــم النفــس اإليجابــي علــى
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االهتمــام العلمــي بتدخــات الســعادة ،منهــا مــا يركــز
علــى تعديــل التفكيــر والشــعور بشــكل مباشــر؛ ومنهــا مــا
يســتهدف العالقــات االجتماعيــة،؛ وأخــرى تعمــل بشــكل
أساســي مــن خــال القنــوات البيولوجية؛ وتلك التي تتســم
بالفعاليــة كذلــك؛ وذلــك مــن خــال وضــع قوائــم وعالمات
تســاعد فــي تســليط الضــوء علــى الجوانــب اإليجابيــة مــن
الحيــاة .وســنقوم بوصــف كل منهــا فــي الجــدول أدنــاه،
مــع ذكــر تفاصيــل ومــوارد إضافيــة فــي الملحــق.

التفكير بسعادة
هنــاك العديــد مــن العبــارات الحكيمــة التــي تــرى أن
الســعادة هــي حالــة ذهنيــة منهــا «الســعادة هــي اختيــار»،
و»النــاس ســعداء بقــدر مــا يقــررون أن يكونــوا كذلــك»،
و»الحيــاة هــي مــا تصنــع بهــا» .وتعكــس هــذه العبــارات
الحكمــة الشــائعة التــي تــرى أن طريقــة نظــر اإلنســان إلــى
الحيــاة (عاداتــه الذهنيــة فــي التفــاؤل ،وردود فعلــه إزاء
الصعوبــات ،وقدرتــه علــى تذكــر األحــداث اإليجابيــة) تؤثــر
بشــكل كبيــر علــى جــودة الحيــاة .وحــددت ليوبوميرســكي
ٍ
( ،)2001وليوبوميرســكي ،وتاكــر ،وكاســري ( )2001أنمــاط
التفكيــر التــي تميــز األشــخاص الســعداء عــن األشــخاص
غيــر الســعداء .فعلــى ســبيل المثــال ،يميــل األشــخاص
الســعداء إلــى عــدم التركيــز علــى أحــداث الحيــاة الســلبية،
وهــم أقــل تأثـ ً
ـرا حيــن يحقــق اآلخــرون إنجــازات أكثــر منهــم.

محوريـ ًـا
تحتــل مســألة تطويــر عــادات تفكيــر صحيــة موقعـ ًـا
ّ
فــي واحــد مــن أرقــى توجهــات اإلرشــاد النفســي الراســخة
والمســتندة إلــى أبحـ ٍ
ـاث وافيــة :العــاج النفســي الســلوكي
اإلدراكــي «ســي بــي تــي» ( .)CBTيركــز العــاج النفســي
الســلوكي اإلدراكــي علــى كيفيــة معانــاة األشــخاص
المصابيــن باالكتئــاب والقلــق وغيرهــا مــن االعتــاالت،
جزئي ًــا بســبب عاداتهــم فــي التفكيــر (بيــك .)1970 ،علــى
ّ
ســبيل المثــال ،يميــل بعــض األشــخاص للقفــز إلــى النتائــج
أو تضخيــم المشــاكل أو االستســام إلغــراء الســعي إلــى
الكمــال .يعمــل المعالجــون النفســيون الذيــن يعتمــدون
المنهــج الســلوكي اإلدراكــي علــى اســتبدال هــذه العــادات
بأنمــاط تفكيــر صحيــة .ويفيــد اليــارد ( )2018بــأن العــاج
النفســي الســلوكي اإلدراكــي هــو الخيــار األفضــل لعــاج
االكتئــاب والقلــق ،وأن تدخــات العــاج النفســي تنجــح
بنســبة  %50أو أكثــر ،وهــذا مهــم ألن األمــراض النفســية
ً
ً
متزايــدا ،إذ يعانــي الكثيــر مــن
هاجســا
أصبحــت تشــكل
األشــخاص مــن أحــد أشــكال المــرض النفســي فــي مرحلــةٍ
مــا مــن حياتهــم .ويــرد المــرض النفســي فــي نصــف
إجمالــي المطالبــات المتعلقــة بحــاالت العجــز فــي دول
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،وهــو مرتبــط
بالمــوت المبكــر (اليــارد.)2018 ،

بالنظــر إلــى المعانــاة التــي يســببها المــرض النفســي ،فــا
عجــب فــي أن يعمــل الباحثــون والمهنيــون علــى تحســين
العــاج النفســي .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العديــد مــن
التحســينات التــي ُأدخلــت خــال العقــود القليلــة الماضيــة
اشــتملت علــى اهتمــام متزايــد باإليجابيــة ،فعلــى ســبيل
المثــال:
••يمكــن لطــرق العــاج التــي تركــز علــى تنميــة المــوارد
والتخطيــط بــدال مــن التركيــز علــى مشــاكل الماضــي
أن تســاهم فــي تقصيــر مــدة العــاج (دي جونــغ وكيــم
بيــرغ.)2008 ،
••التركيــز علــى مواطــن القــوة تســاهم فــي التخفيــف مــن
أعــراض االكتئــاب لفتــرة تصــل إلــى ســتة أشــهر ،وهــذا
االنخفــاض تفــوق علــى حــاالت العــاج بــدواء وهمــي
(ســيليغمان ،رشــيد وباركــس.)2006 ،
••ممارســة التأمــل غيــر الدينــي بانتظــام يســاهم فــي
تخفيــض منســوب اإلنهــاك الوظيفــي (هولشــيغير،
وألبرتــس ،وفاينهولــت ،والنــغ.)2013 ،
••ترتبــط ممارســة التأمــل بانتظــام فــي التقليــل مــن
اســتهالك المخــدرات والكحــول لــدى الســجناء (شــييزا
وســيرتي.)2010 ،
••ترتبــط ممارســة اليقظــة الذهنيــة بتحســن بدنــي معتــدل،
بمــا فــي ذلــك تحســن فــي الوظائــف المناعيــة لــدى
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص المناعــة المكتســبة
(كريســويل ،ومايــرز ،وكــول ،وإيرويــن.)2009 ،

عالجــات أخــرى لمشــاكل مثــل االكتئــاب التــي
هنــاك
ُ
ً
أيضــا اليقظــة الذهنيــة ،وترصــد مواطــن
تســتخدم
القــوة والمــوارد ،وتُ عنــى باألحــداث اإليجابيــة ،مــن بينهــا
عــاج القبــول وااللتــزام «إيــه ســي تــي» ( )ACTوالعــاج
الســلوكي الجدلــي «دي بــي تــي» ( .)DBTونــود التركيــز هنــا
علــى أنــه ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التدخــات النفســية
تســتهدف األشــخاص المصابيــن ،فــإن عــادات التفكيــر
الصحــي والتأمــل مفيــدة أيضـ ًـا للتعامــل مــع التوتــر اليومــي
غيــر الســريري ولالســتمتاع بصحــة جيــدة .وإننــا نؤكــد هنــا
علــى صحــة الفكــرة المأثــورة بــأن التدخــل النفســي هــو
جيــد جـ ّـد ًا لدرجــة أنــه يجــب أال يقتصــر فقــط
ببســاطة أمـ ٌـر ّ
علــى المرضــى النفســيين ،إذ أن تعلــم تقنيــات التفكيــر
الصحــي مفيـ ٌـد أيضـ ًـا لألشــخاص مــن كل الثقافــات وجميــع
مشــارب الحيــاة.

السعادة االجتماعية
ســر» واحــد للســعادة ،فهــو يكمــن فــي
إن كان هنــاك « ٌ
العالقــات االجتماعيــة الجيــدة ،وتظهــر هــذه النتيجــة مــرات
عديــدة فــي العديــد مــن المؤلفــات البحثيــة .لقــد توصــل
دينــر وســيليغمان ( )2002إلــى أن الســمة الوحيــدة التــي
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تميــز األشــخاص األكثــر ســعادة عــن األشــخاص األقــل
ٍ
بعالقــات
ســعادة هــي أن المجموعــة األولــى تحظــى
اجتماعيــة داعمــة ومفيــدة وقائمــة علــى الثقــة ،كمــا يشــكل
األصدقــاء الجيــدون حاجـ ً
ـزا يقــي مــن األحــداث الســلبية فــي
الحيــاة ويمنحون شـ ً
ـعورا باالنتمــاء (غايبل وبرومبرغ.)2018 ،
األهــم مــن ذلــك ،هــو أن الحصــول علــى دعــم اجتماعــي
ً
مرتبطــا بجــودة الحيــاة ،بــل تقديــم الدعــم
ليــس وحــده
االجتماعــي كذلــك (ســيدليكي ،وســالتهاوس ،وأويشــي،
وجســواني ،)2014 ،كمــا يســاعد الدعــم االجتماعــي والثقــة
علــى تفســير االختالفــات

األساســية فــي الســعادة بين الشــعوب (هيليويــل ،وأكنين،
وشــيبليت ،وهوانــغ ،ووانــغ .)2018 ،مــن الممكــن ً
إذا ،أن
تثمــر الجهــود المبذولــة لخلــق روابــط قويــة علــى تحســين
جــودة الحيــاة بصــورة كبيــرة.
هنــاك عــدة تدخــات هادفــة تســاهم فــي زيــادة مســتويات
الســعادة وذلــك عــن طريــق التركيــز علــى التواصــل الجيــد
مــع اآلخريــن:
••إنفــاق األمــوال علــى أشــخاص آخريــن يســفر فــي زيــادة
مســتويات الســعادة لــكل مــن المنفــق والمتلقــي
(أكنيــن وآخــرون.)2013 ،
••القيــام بأعمــال لطيفــة بســيطة (علــى ســبيل المثــال:
إمســاك البــاب ،أو مســاعدة شــخص مــا علــى حمــل
(مثــا ،دفــع تعرفــة
أغراضــه) ،ومنــح هدايــا صغيــرة
ً
مواقــف الســيارات أو كتابــة بطاقــة لطيفــة) تعــزز
مــن مســتويات الفــرح والتفــاؤل والرضــا عــن الحيــاة
(بريســمان ،وكرافــت ،وكــروس.)2015 ،
••بعــد حــث األشــخاص علــى مســاعدة زمالئهــم فــي
المكتــب ،أبــدى الذيــن قدمــوا المســاعدة تحســنا
ً
وتراجعــا فــي عــوارض االكتئــاب
فــي جــودة الحيــاة
(تشانســلور وآخــرون.)2018 ،
••يرتبــط العمــل التطوعــي بجــودة حيــاة أعلــى ،وينطبــق
ذلــك باألخــص علــى الراشــدين األكبــر سـ ّـن ًا (غرينفيلــد
وماركــس2004 ،؛ موريســون ،وتــاي ،وجيــب ،ودينــر،
.)2018
••أظهــر األشــخاص الذيــن يقدمــون المســاعدة لآلخريــن
بــدال مــن االنشــغال بأنفســهم ،ازدهـ ً
ـارا ومشــاعر أكثــر
إيجابيــة وتراجعـ ًـا فــي المشــاعر الســلبية علــى مــدى عــدة
أســابيع (نيلســون ،لوايــوس ،وكــول ،وليوبوميرســكي،
 .)2016وختــم معــدو هــذه الدراســة بهــذه النصيحــة
الحكيمــة:
«إن األشــخاص الذيــن يســعون إلــى تحســين ســعادتهم
الشــخصية يميلــون إلــى تدليــل أنفســهم مــن خــال قضــاء
يــوم اســتجمام فــي نــادٍ
صحــي ،أو الذهــاب للتســوق ،أو
ّ
تنــاول حلــوى فاخــرة .إال أن نتائــج الدراســة الحاليــة تشــير

إلــى أن الباحثيــن عــن الســعادة الذيــن قــد يغريهــم تدليــل
أنفســهم قــد يجــدون ســعادة أكبــر إذا اختــاروا تدليل شــخص
آخــر»( .ص.)859 .

السعادة البدنية
إذا كان االهتمــام بالجوانــب النفســية للحياة مثل الســعادة،
مهم ًــا ،فــا شــك أن الطعــام والمــأوى واألمــان وغيرهــا
ّ
مــن الجوانــب الماديــة للحيــاة جديــرةٌ باالهتمــام .إن جــودة
الحيــاة البدنيــة تؤثــر علــى جــودة الحيــاة النفســية ،وكالهمــا
مهــم بالنســبة للسياســات ،وفــي هــذا الســياق ،سنســتند
فــي معلوماتنــا بشــكل جزئــي إلــى غروبــل وويغانــد (،)2013
اللذيــن وصفــا الطــرق التــي يؤثــر فيهــا الجســم علــى أداء
األعمــال .ويــرى الباحثــان فــي تقريرهمــا حــول الموضــوع
أن المشــي بانتظــام واألكل الصحــي مرتبطــان بتحســين
اإلبــداع والطاقــة علــى مــدار اليــوم.

لعــل ممارســة التماريــن الرياضيــة هــي المنهــج الجســدي
ً
وضوحــا لتعزيــز جــودة الحيــاة ،فقــد جــرت دراســة
األكثــر
مكثفــة حــول تأثيــر التماريــن الرياضيــة ســواء كانــت تماريــن
خفيفــة أو مكثفــة .وبينــت نتائــج هــذه األبحــاث خالصــة
واحــدة :ال تعتبــر التماريــن الرياضيــة مفيــدة للصحــة
فحســب ،ولكــن أيضـ ًـا للوظائــف اإلدراكيــة وللســعادة .وقد
توصــل إنســاري وزمــاؤه ( )2015إلــى أن ممارســة التماريــن
الرياضيــة ،بمــا فــي ذلــك ركــوب الدراجــات الهوائيــة،
وتماريــن المقاومــة واليوغــا ،لمــدة تتــراوح بيــن  20و30
دقيقــة ،ارتبطــت بمعــدالت قلــق أقــل .وعلــى نحـ ٍـو مماثــل،
توصــل جيليســون وزمــاؤه ( )2009إلــى أن األشــخاص
األصحــاء أفــادوا عــن تحســن جــودة ونوعيــة حياتهــم عندمــا
ـتمر لنحــو
مارســوا التماريــن الرياضيــة ،وأن هــذا التأثيــر اسـ ّ
ً
تقريبــا .مــن جهتهــم ،توصــل كرايمــر وزمــاؤه إلــى
عــام
أن التماريــن الرياضيــة ال تحســن مــن مســتوى الرضــا عــن
الحيــاة فحســب
(مثــا ،ماكولــي وآخــرون ،)2000 ،لكنهــا
ً
أيضـ ًـا تحســن مــن الوظائــف اإلدراكيــة ،وال ســيما التحكــم
التنفيــذي (كرايمــر وإريكســون2007 ،؛ كولكومــب وكرايمــر،
 ،)2003الــذي يتيــح التخطيــط والتحكــم الذاتــي.

تدخالت وضع القوائم والعالمات
شــهدنا فــي اآلونــة األخيــرة تركيـ ً
ـزا علــى مــا يســمى «الــذات
الكميــة» ( ،)Quantified Selfومــع ظهــور تكنولوجيــا
الهاتــف المحمــول ،تزايــدت قــدرة البشــر علــى تعقــب
حركتهــم وأحاسيســهم وتفاعالتهــم .ويمكــن لهــذا القيــاس
أن يشــكل منصــة إطــاق هامــة للتغييــر ،ألن القيــاس يوفر
مرجعـ ًـا أساســيا لتحديــد األهــداف ،ووســيلة لتتبــع التقــدم،
ً
القــراء
وإدراكا لوقــت الوصــول إلــى الهــدف .وال بــد أن
ّ

قــد ســمعوا المثــل القديــم فــي عالــم األعمــال القائــل،
«ال يمكنــك تغييــر مــا ال يمكنــك قياســه» ،وبالفعــل فــإن
القوائــم ومــا يشــبهها مــن قياســات أصبحــت مقبولــة
ً
نظــرا لفوائدهــا.
بشــكل متزايــد

غالبـ ًـا مــا انصــب تركيــز مجــال علــم النفــس اإليجابــي علــى
ً
آليــة لتعزيــز جــودة
وضــع القوائــم والكشــوفات بوصفهــا
الحيــاة .فعلــى ســبيل المثــال ،وجــد أوتاكــي وآخــرون ()2006
بــأن «إحصــاء بــادرات اللطــف» أدى إلــى تعزيــز الســعادة.
كمــا وجــد ســيليغمان ،وســتين ،وبارك ،وبيترســون ()2005
بــأن كتابــة «ثــاث نِ عــم» كل يــوم أو تحديــد قائمــة بخمــس
نقــاط قــوة فــي الشــخصية ،عــزز الســعادة وقلــل مــن
عــوارض االكتئــاب علــى مــدى عــدة أشــهر .وتكــررت هــذه
النتيجــة وتوســعت علــى يــد تشانســلور وزمالئــه (،)2015
الذيــن وجــدوا أن األشــخاص الذيــن تحدثــوا عــن «ثالثــة أمــور
جيــدة فــي العمــل» كانــوا ســعداء وأكثــر نشـ ً
ـاطا مــن الناحيــة
البدنيــة .إن الباحثيــن غيــر متأكديــن مــن األســباب المحــددة
التــي تجعــل هــذه المقاربــة قــادرة علــى تحفيــز الســعادة،
فقــد يعــود األمــر إلــى أن القوائــم تحــول االنتبــاه إلــى
األحــداث اإليجابيــة وبالتالــي تخلــق نظــرةً إيجابيــة للحيــاة،
أو أنهــا تخلــق شـ ً
إيجابيـ ًـا بالهويــة ،أو أنهــا تشــجع علــى
ـعورا
ّ
األنشــطة التــي مــن المرجــح أن تحفــز الســعادة.
وبصــرف النظــر عــن كيفيــة مســاهمة التدخــات المســتندة
إلــى وضــع القوائــم فــي إحــداث التغييــر ،فإننــا نقــوم
بتوصيفهــا هنــا ألنهــا تحقــق عائـ ً
ـدا مرتفعـ ًـا .إن وضــع قائمة
ـبي ًا ألنــه يتطلــب
مــرة واحــدة فــي اليــوم يعــد أمــر ســهل نسـ ّ
القليــل مــن الجهــد والوقــت والمــواد لنجاحــه .هــذا ويمكــن
لألشــخاص تعقــب مجموعــة واســعة مــن المحتــوى
ـراء أو واجهــوا
اإليجابــي ،مثــل المــرات التــي قدمــوا فيهــا إطـ ً
فيهــا خوفـ ًـا أو اســتمعوا فيهــا إلــى اآلخريــن باهتمــام.

دراسة حالة« :تحسين» ()Enhance
قمنــا مــع زمالئنــا فــي جامعــات كنــدا والواليــات المتحــدة
بتطويــر واختبــار برنامــج «تحســين» (( )Enhanceهاينتزلمــان
وآخــرون ،)2018 ،ويشــبه البرنامــج تدخــات جــودة الحيــاة
التــي ُ
يحســن
ــورت واختُ بــرت فــي الماضــي .إال أنــه
ّ
ط ِّ
ويوســع هــذا العمــل الســابق مــن خــال توظيــف المزايــا
ّ
التــي نصفهــا أدنــاه.

إن «تحســين» ( )Enhanceهــو برنامــج تدخــل خــاص
بجــودة الحيــاة يمكــن تنفيــذه بصــورة مباشــرة وجهـ ًـا لوجــه
عــن طريــق ورش عمــل ،أو يمكــن توســيعه بحيــث يقــدم
مباشــرةً عبــر شــبكة اإلنترنــت أو مــن خــال أجهــزة الهاتــف
المتحــرك .فــي كلتــا الحالتيــن ،يســتمر البرنامــج  11أو 12
ً
أســبوعا ويركــز علــى قنــوات متعــددة للتدخــل:
ّ
••التعليــمّ .
التعلــم
تعلــم مبــادئ الســعادة ،ويوفــر هــذا

ً
للتغيــر الســلوكي.
أساســا
ّ
ً
مقارنــة بقيمــه،
••األهــداف .فحــص أهــداف الشــخص
ووضــع خطــط فعليــة لبلــوغ هــذه األهــداف.
••الســلوك .المشــاركة فــي أنشــطة محــددة تهــدف إلــى
تطبيــق مبــادئ الســعادة.
••العــادات .هنــاك تركيــز علــى تطويــر عــادات جديــدة مــن
شــأنها أن تســتمر فــي تعزيــز جــودة الحيــاة حتــى بعــد
انتهــاء البرنامــج.

يقــوم برنامــج «تحســين» ( )Enhanceبصياغــة الســعي إلــى
الســعادة علــى شــكل مجموعــة مــن المهــارات التــي يمكــن
ّ
تعلمهــا ،ويشــجع المشــاركين علــى تطويــر عقليــة تنميــة
المهــارات وهــي طريقــة تفكيــر هامــة للغايــة لنجــاح هــذه
التدخــات (ليوبوميرســكي ،وشــيلدون ،وشــكايد.)2005 ،
وينطبــق هــذا األمــر باألخــص علــى برامــج تغييــر الســلوك
التــي تركــز علــى القيــام بتعديــات بســيطة ومراقبــة التقــدم
(لوتــس وســتاينبوه.)2010 ،

يتســم برنامــج «تحســين» ( )Enhanceبالشــمولية ،ومــن
البديهــي االفتــراض بــأن كل شــخص يرغــب فــي تحســين
جــودة حياتــه ســيتوجب عليــه االهتمــام بعــدة مجــاالت
فــي الحيــاة ،وليــس فقــط بمجــال واحــد .لهــذا الســبب،
يقــدم البرنامــج  10وحــدات ّ
تعليميــة لموضوعــات مترابطــة
آن واحــد ،ويتــم تجميــع هــذه الوحــدات
ومتمايــزة فــي ٍ
بحســب أهميتهــا بالنســبة لـ»الــذات الجوهريــة» (Core
 )Selfو»الــذات التجريبيــة» ( )Experiential Selfو»الــذات
االجتماعيــة» (( )Social Selfراجــع الجــدول أدنــاه) .ويمكــن
اســتعارة التدريــب فــي النــادي الرياضــي كمثــال داللــي ،إذ
قــد نشــكك بجــدوى توجــه شــخص مــا إلــى النــادي الرياضي
يومـ ًـا بعــد آخــر لتدريــب عضــات الســاعدين فقــط ،فمــن
البديهــي أن نعتقــد أن علــى اللياقــة الحقيقيــة أن تشــمل
التــوازن والمرونــة وقــدرة القلــب واألوعيــة الدمويــة
ـا عــن القــوة فــي كامــل الجســم .وتمامـ ًـا كمــا يوجــه
فضـ ً
الرياضيــون اهتمامهــم إلــى جوانــب عديــدة مــن اللياقــة
البدنيــة ،كذلــك يفعــل برنامــج «تحســين» ( )Enhanceالــذي
ٍ
حيــاة ســعيدة.
يشــمل جوانــب عديــدة مختلفــة لعيــش

برنامج «تحسين» ()Enhance
ً
ٍ
تحديــدا عــن محتــوى وحــدات برنامــج
فكــرة أكثــر
إلعطــاء
«تحســين» ( ،)Enhanceســنعمد إلــى وصــف عــدد مــن
المهــارات التــي يطورهــا المشــاركون خــال هــذا البرنامــج
االجتماعــي ،حيــث يتــم توجيــه المشــاركين إلــى ممارســة
ـكل يومــي .وتشــمل:
مجموعــة متنوعــة مــن المهــارات بشـ ٍ
••اإلطــراءّ .ركــز اليــوم علــى مالحظــة مــا يبــرع اآلخــرون
فــي عملــه .قــدم اليــوم المزيــد مــن اإلطــراء.
••االمتنــانّ .ركــز اليــوم علــى مالحظــة كيــف يقــوم
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الجدول  .2نظرة عامة إلى برنامج “تحسين” ()Enhance

المهارات والعادات التي ّ
يعلمها برنامج “تحسين” ()Enhance
الذات الجوهرية

القيم
األهداف
نقاط القوة

بعض األنشطة المتلعقة بالوحدات

التمارين الرياضية والنوم الكافي
نقاط القوة ،والحوافز الذاتية ،والفضائل
وضع أهداف واقعية وخطط لبلوغها

الذات التجريبية
اليقظة الذهنية
السلبية
االستمتاع

االستمتاع
تخفيف التوتر النفسي
التنشيط السلوكي

الذات االجتماعية
العالقات
االمتنان
التفاعالت االجتماعية
العطاء

التعبير عن االمتنان واإلطراء
اإلنصات بانتباه
اجتماعي ًا
أن تكون
ّ
أنشطة المساعدة االجتماعية اإليجابية

اآلخــرون بأشــياء مفيــدة لــك ،ســواء كانــت كبيــرة أم
صغيــرة .عبــر عــن االمتنــان لهــذه األعمــال.
••األنبــاء الســارة .ركــز اليــوم علــى األنبــاء واألحــداث
الســارة ،وليــس فقــط علــى األخبــار الســيئة .وحيــن
تتفاعــل مــع اآلخريــن شــاركهم األنبــاء الســارة .قــد
رياضيـ ًـا ،أو إنجـ ً
تشــمل تلــك األنبــاء فـ ً
ـخصي ًا،
ـازا شـ
ـوزا
ّ
ّ
ً
ً
إيجابي ًــا مــن نشــرة
شــيئا
وصفــا لحــدث ممتــع ،أو
أو
ّ
األخبــار.
••اإلنصــات بانتبــاه .ركــز انتباهــك اليــوم حيــن يتحــدث
وبــدال مــن
اآلخــرون معــك .تجاهــل حــوارك الداخلــي
ً
ـكل
ذلــك ،أنصــت إلــى مــا يقولــه اآلخــرون .تفاعــل بشـ ٍ
داعــم.
ـدال
ـ
(ب
ـر
ـ
آخ
ـخص
ـ
ش
ـل
ـ
بجع
ـوم
ـ
الي
ـم
ـ
ق
ـام.
ـ
االهتم
••إظهــار
ً
مــن نفســك) محــط االهتمــام .وجــه إليــه أســئلة عــن
أهدافــه ،وعالقاتــه ونشــاطاته.
وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن هــذه المهــارات قــد تبــدو
عاديــة ،فــإن نتائــج برنامــج «تحســين» ( )Enhanceكانــت
إيجابيــة إلــى حــد كبيــر .لقــد نجحنــا فــي إحــدى الدراســات
ٍ
باســتقطاب 155
تجربــة
وأمريكي ًــا للمشــاركة فــي
كندي ًــا
ّ
ّ
عشــوائية موجهــة لهــذا البرنامــج (هاينتزلمــان وآخــرون،
ً
 .)2018تراوحــت أعمــار المشــاركين بيــن  25و75
عامــا،
وقمنــا بإخضاعهــم إمــا للتدريــب عبــر اإلنترنــت ،أو التدريــب
عبــر ورش العمــل داخــل الصــف ،أو إلــى مجموعــة تحكــم

علــى قائمــة انتظــار .ثــم قمنــا بجمــع قياســات فــي بدايــة
البرنامــج وفــي نهايتــه ،ومجـ ّ
ـددا بعــد ثالثــة أشــهر مــن انتهاء
البرنامــج .وتضمنــت نتائجنــا قياســات للمشــاعر اإليجابيــة
والســلبية ،والذكريــات الســارة أو المزعجــة ،وتقديــر الــذات،
والتحفيــز ،والرضــا عــن الحيــاة ،ومعنــى الحيــاة ،والصحــة
البدنيــة.
وأظهــر المشــاركون فــي برنامــج «تحســين» ()Enhance

الجدول  .3التحسن في جودة الحياة الناتج
عن برنامج “تحسين” ()Enhance
التحسن في جودة الحياة الناتج عن برنامج
“تحسين” ()Enhance
مستوى أعلى من الرضا عن الحياة واالستمتاع
نسب أقل من االكتئاب والتوتر النفسي
أيام مرضية أقل
نشاط بدني متزايد
ارتفاع تقدير الذات
تحسن ذهني ،مثل تعزيز االنتباه والذاكرة

مســتوى أعلــى مــن الرضــا عــن الحيــاة مــن بدايــة البرنامــج
إلــى نهايتــه بالمقارنــة مــع األشــخاص فــي مجموعــة
التحكــم ،واســتمرت هــذه المكاســب خــال فتــرة المتابعــة
ومدتهــا ثالثــة أشــهر .وباإلضافــة إلــى المكاســب النفســية
فــي جــودة الحيــاة ،فقــد أظهــر المشــاركون فــي برنامــج
ً
ً
تحســنا فــي الصحــة .فعلــى
أيضــا
«تحســين» ()Enhance
ســبيل المثــال ،تــم قيــاس مؤشــر كتلــة الجســم طــوال
فتــرة الدراســة ،وعلــى الرغــم مــن أن المشــاركين فــي
برنامــج «تحســين» ( )Enhanceكانــت لديهــم درجــات أعلــى
لمؤشــر كتلــة الجســم ،فــإن متوســط أوزانهــم انخفــض
خــال البرنامــج ،واســتمر فــي االنخفــاض بعــد ذلــك.
وبالمقابــل أظهــر أعضــاء مجموعــة التحكــم ازديـ ً
ـادا طفيفـ ًـا
فــي مؤشــر كتلــة الجســم علــى مــدار األشــهر .كمــا ســجل
المشــاركون فــي برنامــج «تحســين» ( )Enhanceانخفــاض
فــي معــدل أيــام اإلجــازات المرضيــة ،وفــي دراســة أخــرى
أظهــروا تحسـ ً
ـنا فــي األداء اإلدراكي المســجل علــى بطاريات
التقييــم النفــس العصبــي ،قامــت بقيــاس خصائــص
كاالنتبــاه والذاكــرة.

تشــير نتائــج برنامــج «تحســين» ( )Enhanceإلــى أنــه يمكــن
تعليــم مهــارات جــودة الحيــاة .وتتيــح تركيبــة الوحــدات فــي
برنامــج «تحســين» ( )Enhanceإمكانيــة مراجعــة وإعــادة
مــزج المحتــوى ليالئــم االحتياجــات المحليــة ،مــا يتيــح
تعديــل البرنامــج الســتخدامه مــن قبــل وكاالت الرعايــة
الصحيــة ،وبرامــج الصحــة النفســية ،وأصحــاب المصلحــة
المعنييــن اآلخريــن العامليــن علــى مهمــة تحســين جــودة
الحيــاة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اكتشــفنا أن إدارة البرنامــج
كانــت فعالــة ســواء كان ذلــك بصــورة مباشــرة وجهـ ًـا لوجــه
أو عبــر شــبكة اإلنترنــت ،األمــر الــذي يتســم بأهميــة كبيــرة
باألخــص للمناطــق الجغرافيــة التــي تحــدد فيهــا الثقافــة أو
البنيــة التحتيــة اختيــار طريقــة التنفيــذ األســهل .عــاوةً علــى
إلكترونيـ ًـا يقلــل الكلفــة.
ذلــك ،فــإن تنفيــذ البرامــج
ّ

القسم الثاني :دليل استخدام وتطبيق تدخالت
جودة الحياة
عملي ًــا لتدخــات جــودة
دليــا
ســنقدم فــي هــذا القســم
ً
ّ
الحيــاة ،ويشــمل  )1زيــادة مشــاركة أصحــاب المصلحــة
المعنييــن )2 ،تطبيــق برامــج ناجحــة ،و )3دراســة حالــة
لتوضيــح نقــاط أساســية .مــن المهــم اإلشــارة إلــى
أنــه ال يوجــد فــي الوقــت الحالــي «ممارســات ُمثلــى»
معتمــدة لتدخــات جــودة الحيــاة ،وال نقصــد بهــذا أن
التدخــات الحاليــة غيــر فعالــة ،بــل علــى العكــس ،تشــير
الدراســات إلــى أنهــا فعالــة فــي تحســين الصحــة وطــول
العمــر (دينــر ،وبرســمان ،وهانتــر ،ودلغاديلو-تشــايس،
2017؛ المبيــر ،وموليفــر ،وتومســون ،)2015 ،والتعليــم

الجدول  :4السعادة وطول العمر

متوسط عدد
السنوات
المكتسبة

النطاق عبر
الدراسات األربع

التمارين
الرياضية

3.0

2.1 – 4.5

عدم التدخين

6.8

2.3 – 11.5

7.6

6.0 – 9.0

جودة الحياة
الشخصية

108
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(ســيليغمان وأدلــر ،)2018 ،واألداء فــي العمــل (ميلــز،
وفليــك ،وكوزيكوفســكي2013 ،؛ تينــي ،وبــول ،ودينــر،
 .)2016إال أنــه مــن الصعــب -إن لــم يكــن مــن المســتحيل-
اإلشــارة إلــى ممارســات معياريــة وذلــك ألن التدخــات
الجديــدة تتطــور بســرعة وألن السياســات محليــة إلــى حــد
ـاء
كبيــر .قــد تحتــاج تدخــات جــودة الحيــاة إلــى التعديــل بنـ ً
علــى مســتوى الحكــم (الحــي ،البلديــة ،الواليــة ،االتحــاد)،
وبنــاء علــى عوامــل مثــل
والمشــاركين المســتهدفين،
ً
األعــراف الدينيــة والثقافيــة التــي تؤثــر علــى التعبيــر عــن
المشــاعر .هــذا ويمكــن للبرامــج الشــاملة مثــل «تحســين»
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وممارسة التمارين الرياضية
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ٍ
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( )Enhanceأن تشــكل قاعــدة للتدخــات وأن يتــم تعديلهــا
بحســب احتياجــات وثقافــة المــكان المقصــود.

فوائد تدخالت جودة الحياة التي تتخطى
السعادة
تتمثــل المهمــة األولــى عنــد وضــع سياســة أو برنامــج
لجــودة الحيــاة فــي إيجــاد ســبب مقنــع للتدخــل .إن
ً
غالبــا مــا تكــون مقنعــة والتــي
النقطــة األساســية التــي
يمكــن إثارتهــا هــي أن لجــودة الحيــاة نتائــج نهائيــة يعتبرهــا
الجميــع هامــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،يعيــش األشــخاص
الســعداء حيــاةً أطــول ،ولديهــم وظائــف أفضــل للقلــب
واألوعيــة الدمويــة والمناعــة ،وهــم يتبعــون ويمارســون
عــادات صحيــة أفضــل مــن األشــخاص غيــر الســعداء
(كوهيــن ،ودويــل ،وتورنــر ،وألبــر ،وســكونر2003 ،؛ دينــر
وتشــان2011 ،؛ كيــم ،وكوبزانســكي ،وســو ،وبويــم.)2016 ،
وسنســتند فــي الجــدول  4إلــى أربــع دراســات لــكل مؤشــر
تنبــؤ تشــير إلــى ارتبــاط ّ
كل مــن المتغيــرات الصحيــة بزيــادة
طــول العمــر .وعلــى الرغــم مــن أن المكاســب الناتجــة عــن
أي عامــل تعتمــد ،بشــكل جزئــي ،علــى تأثيــرات أخــرى ،فــإن
هــذه الدراســات تشــير إلــى إمكانيــة أن تكــون جــودة الحيــاة
عامــل تأثيــر بالــغ األهميــة علــى الصحــة وطــول العمــر.
يبــدو أن الســعادة مرتبطــة بــأداء أفضل فــي العمل (دونيف
وآخــرون2019 ،؛ وار ونيلســون ،)2018 ،إذ وجــد الباحثــون
ً
ابتــكارا،
أن العمــال الســعداء هــم فــي المتوســط أكثــر
ويحصلــون علــى تقييمــات أفضــل لــأداء ،ويكســبون
مداخيــل أعلــى ،ويحققــون معــدالت أقــل للتغيــب عــن
العمــل مقارنــة بالعمــال غيــر الســعداء .باإلضافــة إلى ذلك،
يتمتــع األشــخاص الســعداء بعالقــات اجتماعيــة أقــوى
وأكثــر ديمومـ ًـة وهــم مواطنــون أكثــر مســؤولية .وبالنظــر
إلــى ذلــك كلــه ،نجــد أن البحث في فوائد الســعادة ســيلفت
انتبــاه واضعــي السياســات ألن هــذه النتائــج تنســجم تمامـ ًـا
مــع أهــداف رئيســية أخــرى للحكومــة .ونــود أيضـ ًـا أن نشــير
هنــا إلــى أن الســعادة هــي محــور جديــر باالهتمــام حتــى
فــي غيــاب الصحــة والعمــل وغيرهــا مــن النتائــج المرغوبــة.
أي أن الســعادة حالــة ممتعــة وإيجابيــة ،وهــي مرغوبــة بحــد
ذاتهــا ،إال أن الفوائــد النهائيــة للســعادة تزيــد مــن كونهــا
ً
هدفــا ذا أولويــة عاليــة للسياســات والبرامــج الحكوميــة.

تكــون تدخــات جــودة الحيــاة أكثــر فعاليــة حيــن تجــري
ٍ
ثقافــة تتقبلهــا ،وقــام الباحثــون بجمــع بيانــات
فــي
مــن مجموعــة واســعة مــن العينــات العالميــة (دينــر،
وســيليغمان ،وشــوا ،وأويشــي2018 ،؛ دينر ،ودينر ،وشــوا،
وأويشــي2018 ،؛ بيســواس-دينر ،وفيترســو ،ودينــر)2010 ،
واختبــروا التدخــات علــى نطــاق واســع مــن المجموعــات
الثقافيــة (اليــوس ،ولــي ،وشــوا وليوبوميرســكي2013 ،؛

نيلســون وآخــرون .)2015 ،علــى ســبيل المثــال ،اختبــرت
المبيــر وزمالؤهــا (المبيــر ،وباســمور ،وســكال ،وصبــاح،
وحســين )2018 ،تدخــات جــودة الحيــاة مــع عينــة مــن
الطــاب فــي الكويــت وعينــة أخــرى متنوعــة مقيمــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (المبيــر ،وباســمور،
وجوشــانلو .)2018 ،فــي كلتــا الحالتيــن ،وجــد الباحثــون أن
تدخــات بســيطة يمكــن أن تحقــق مكاســب فــي جــودة
الحيــاة مثــل تقليــل التجــارب التــي تثيــر المشــاعر المحزنــة،
وأثبتــت هــذه التغيــرات أهميتهــا لفتــرة طويلــة .الالفــت في
هــذه الحالــة أن الباحثيــن أدرجــوا تدخــات لــم تكــن تشــكل
إشــكالية ثقافيــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،فــي الدراســة التــي
أجريــت فــي الكويــت ،شــجع أحــد الــدروس المشــاركين
علــى «التخطيــط ليــوم رائــع» .وأتــاح التدخــل عنــد صياغتــه
بهــذه الطريقــة ،المجــال أمــام اعتمــاد المفاهيــم الثقافيــة
ً
ً
رائعــا.
يومــا
المحليــة لمــا يشــكل
تكــون تدخــات جــودة الحيــاة أكثــر فعاليــة حيــن تجــري
ٍ
ثقافــة تتقبلهــا ،وقــام الباحثــون بجمــع بيانــات
فــي
مــن مجموعــة واســعة مــن العينــات العالميــة (دينــر،
وســيليغمان ،وشــوا ،وأويشــي2018 ،؛ دينر ،ودينر ،وشــوا،
وأويشــي2018 ،؛ بيســواس-دينر ،وفيترســو ،ودينــر)2010 ،
واختبــروا التدخــات علــى نطــاق واســع مــن المجموعــات
الثقافيــة (اليــوس ،ولــي ،وشــوا وليوبوميرســكي2013 ،؛
نيلســون وآخــرون .)2015 ،علــى ســبيل المثــال ،اختبــرت
المبيــر وزمالؤهــا (المبيــر ،وباســمور ،وســكال ،وصبــاح،
وحســين )2018 ،تدخــات جــودة الحيــاة مــع عينــة مــن
الطــاب فــي الكويــت وعينــة أخــرى متنوعــة مقيمــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (المبيــر ،وباســمور،
وجوشــانلو .)2018 ،فــي كلتــا الحالتيــن ،وجــد الباحثــون أن
تدخــات بســيطة يمكــن أن تحقــق مكاســب فــي جــودة
الحيــاة مثــل تقليــل التجــارب التــي تثيــر المشــاعر المحزنــة،
وأثبتــت هــذه التغيــرات أهميتهــا لفتــرة طويلــة .الالفــت في
هــذه الحالــة أن الباحثيــن أدرجــوا تدخــات لــم تكــن تشــكل
إشــكالية ثقافيــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،فــي الدراســة التــي
أجريــت فــي الكويــت ،شــجع أحــد الــدروس المشــاركين
علــى «التخطيــط ليــوم رائــع» .وأتــاح التدخــل عنــد صياغتــه
بهــذه الطريقــة ،المجــال أمــام اعتمــاد المفاهيــم الثقافيــة
ً
ً
رائعــا.
يومــا
المحليــة لمــا يشــكل
إننــا نوصــي بــأن يشــعر األشــخاص المهتمــون باســتخدام
تدخــات جــودة الحيــاة القياســية ،مثــل تلــك الــواردة فــي
برنامــج «تحســين» ( ،)Enhanceبأنهــم مخولــون وقــادرون
ثقافي ًــا ،ولفعــل
علــى تعديــل األنشــطة لجعلهــا مالئمــة
ّ
ذلــك ،فإننــا نوصــي باالهتمــام بالمعاييــر واألعــراف
الثقافيــة (بيســواس-دينر وليوبشــيك .)2013 ،علــى
يعــد تحديــد واســتخدام مواطــن القــوة
ســبيل المثــال،
ُّ

فــي الشــخصية ظاهــرة عالميــة ومنتشــرة عبــر الثقافــات
ً
شــائعا لعلــم النفــس
وتدخــا
(بيســواس-دينر)2006 ،
ً
اإليجابــي (ســيليغمان وآخــرون .)2005 ،وعلــى الرغــم
مــن أن النتائــج المســتمدة مــن دراســات عــدة تشــير إلــى
الفوائــد المحتملــة للمناهــج المســتندة إلــى مواطــن
القــوة ،فــإن هــذا الجانــب قــد يكــون صعــب التطبيــق فــي
ثقافــات ذات أعــراف تحبــذ التواضــع بقــوة ،وهــذا يشــمل
مجتمعــات مثــل اليابــان ،حيــث تســود أعــراف التواضــع،
فضــا عــن الشــعوب التــي ال تســاعد فيهــا «متالزمــة
ً
انتقــاد المتميزيــن» ( )Tall Poppy Syndromeعلــى تشــجيع
األفــراد للتميــز فــي مجموعتهــم .فــي مثــل هــذه األماكــن،
كثيـ ً
حجــم األفــراد عــن الجهــر بمهاراتهــم أو نجاحاتهــم
ـرا مــا ُي ِ
ألنهــم يخافــون مــن أن ينظــر إليهــم علــى أنهــم متكبــرون.
وبهــدف تفــادي تحولهــا إلــى أمــر غيــر مرغــوب بــه بالنســبة
للمشــاركين فــي التدخــل ،فإننــا نوصــي بتصويــر نقــاط
القــوة علــى أنهــا «فرصــة للمســاهمة»
بــدال مــن كونهــا
ً
ّ
«فرصــة
للتألــق» .وانطالقـ ًـا مــن خبرتنــا ،فــإن األشــخاص
القادميــن مــن ثقافـ ٍ
ـات مثــل تلــك التــي نجدهــا فــي كوريــا
واليابــان وأســتراليا وســنغافورة يعتبــرون أن االنتبــاه إلــى
الثقافــة المحليــة يعــزز احتماليــة نجــاح التدخــل.
وبنــاء علــى خبرتنــا فــي العمــل مــع المدربيــن والشــركات
ً
والقطــاع الصحــي والحكومــات والجمعيــات المهنيــة
وغيرهــا مــن المجموعــات ،فقــد اكتشــفنا أن التدخــات
تكــون أكثــر فعاليـ ًـة حيــن تشــتمل علــى عناصــر متعــددة ،بما
فــي ذلــك المكــون التربــوي ،ومكــون المهــارات ،والمكــون
ـقا ومتماشـ ً
التأملــي .وال غرابــة فــي أن يأتــي ذلــك متسـ ً
ـيا
مــع الممارســات التعليميــة األكثــر فعاليــة بشــكل عــام
(دانلوســكي ،وراوســون ،ومــارش ،وناثــان ،وويلنغهــام،
2013؛ بنجاميــن وتوليــس.)2010 ،

 .1القياس
ً
تقريبــا أن تقــوم الــدول
اقتــرح دينــر ( )2000قبــل عقديــن
بإنشــاء حســابات وطنيــة لجــودة الحيــاة .يقــدم قيــاس
جــودة الحيــاة معلومــات غنيــة لواضعــي السياســات وقــادة
الحكومــات ،فعلــى ســبيل المثــال ،لــم يكــن ممكنـ ًـا توقــع
ثــورات «الربيــع العربــي» فــي مصــر اسـ ً
ـتنادا إلــى مســتويات
الدخــل ،التــي كانــت ترتفــع فــي ذلــك الوقــت .بالمقابــل،
ً
ً
ســريعا
تراجعــا
فــإن قياســات جــودة الحيــاة كانــت تســجل
قبــل «الربيــع العربــي» ،ومــن هنــا فــإن توقعــات األفــراد
لجــودة حياتهــم المســتقبلية يتيــح للقــادة توقــع المشــاكل
المحتملــة والتخطيــط لمواجهتهــا.
يقــوم قيــاس جــودة الحيــاة بمــا هــو أكثــر مــن تخطيــط
التغييــر ورصــد التقــدم ،وهــو عامــل مهــم لتحديــد النجــاح
النســبي للتدخــات؛ لكــن القيــاس بحــد ذاتــه يمكنــه أن يعزز

جــودة الحيــاة .إن األشــخاص الذيــن يراقبــون مــا يأكلــون
مــن طعــام قــد يكونــون أكثــر قــدرةً علــى الحفــاظ علــى
نظــام غذائــي صحــي ،وفــي الســياق نفســه فقــد أشــار عــدد
مــن الدراســات الناشــئة عــن علــم النفــس اإليجابــي إلــى
أن تقييــم المســائل اإليجابيــة يمكنــه تعزيــز جــودة الحيــاة.
علــى ســبيل المثــال ،فــي دراســة موجهــة بمجموعــة مقارنــة
خاضعــة لشــروط وهميــة ،أجراهــا ســيليغمان وزمــاؤه
( ،)2005فــإن األشــخاص الذيــن اســتخدموا قياسـ ًـا للتعرف
علــى مواطــن القــوة الرئيســية لديهــم تمتعــوا بمســتويات
عاليــة مــن الســعادة عبــر الزمــن .قــد يكــون ذلــك ألن
القيــاس المتكــرر يحســن االنتبــاه إلــى مســائل نوعيــة
الحيــاة ويســاعد األشــخاص علــى توجيــه المــوارد لرفــع
ً
ً
حديثــا
دعمــا
ســعادتهم الشــخصية .ونالــت هــذه الفكــرة
مــن دراســة أعدهــا لودفيغــز وزمــاؤه ( ،)2018والتــي ّبينــت
أن األشــخاص الذيــن قامــوا ببســاطة بقيــاس ســعادتهم
الشــخصية اســتمتعوا بالمزيــد مــن الســعادة .ويراجــع
دينيــف وزمــاؤه (هــذا العــدد) دراســات الحالــة التــي تبيــن
أن مجــرد قيــاس الحــاالت المزاجيــة للعمــال عبــر الزمــن أدى
إلــى تحســن فــي حاالتهــم المزاجيــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى
أن القيــاس -وخاصــة القياســات المرجعيــة -يتيــح مراجعــة
التدخــات بحيــث يتــم تخصيصهــا بشــكل مباشــر لتتــاءم
مــع مــن تســتهدف خدمتهــم.

 .2التعليم
يســعى الجميــع ،بصــرف النظــر عــن عمرهــم أو ثقافتهــم
أو غيرهــا مــن الخصائــص ،بشــكل بديهــي إلــى الســعادة.
أحيــان كثيــرة أخطــاء
ولألســف ،يرتكــب األشــخاص فــي
ٍ
عديــدة وهــم يحاولــون العثــور علــى الحيــاة الكريمــة .علــى
ســبيل المثــال ،عــادةً مــا يخطــئ األشــخاص فــي التنبــؤ
بمــدى ســعادتهم بعــد وقــوع حــدث مرغــوب فيــه ،مثــل
انتخــاب مرشــح سياســي مفضــل (غيلبــرت ،وباينــل،
وويلســون ،وبلومبــرغ ،وويتلــي .)1998 ،علــى نحـ ٍـو مماثــل،
أحيــان كثيــرة فــي اســتراتيجيات
يســتثمر األشــخاص فــي
ٍ
تتســم احتمــاالت نجاحهــا فــي تعزيــز الســعادة باالنخفــاض،
مثــل اإلفــراط فــي تقديــر المــال والتضحيــة بقيــم أخــرى
ً
علــى
نتيجــة
نحــو كبيــر (دينــر وبيســواس-دينر.)2002 ،
ٍ
ً
تثقيفي ًــا
تعليمــا
لذلــك ،نوصــي بــأن يــدرج المتدخلــون
ّ
يتنــاول التعريــف والطبيعــة واألبحــاث المعنيــة بأســباب
الســعادة المســتدامة .بإمــكان ذلــك أن يســاعد المواطنيــن
علــى تطويــر فهــم أفضــل لكيفيــة الســعي وراء جــودة
الحيــاة بطــرق فعالــة .يمكــن االطــاع علــى مثــال عــن ذلــك
علــى الموقــع اإللكترونــي «عجلــة جــودة الحيــاة» (Wheel
 )Of Well-Beingالــذي تــم تطويــره كجــزء مــن حملــة عــن
الصحــة النفســية العامــة فــي لنــدن بتمويــل مــن مؤسســة
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اليانصيــب .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن الســهل إنشــاء
وتطويــر المواقــع التعليميــة علــى شــبكة اإلنترنــت ،كمــا
أنهــا فعالــة مــن حيــث الكلفــة ،وتعــد أيضـ ًـا مــن الوســائل
الجيــدة التــي يمكــن مــن خاللهــا جمــع البيانــات ومشــاركة
التجــارب والخبــرات.

 .3المهارات
إن الســعي وراء جــودة الحيــاة هــو فــي جوهــره عمليــة،
وبالتالــي ،فــإن تعليــم جــودة الحيــاة يتطلــب مجموعــة مــن
المهــارات القابلــة للتعلــم .وتشــمل المهــارات المقبولــة
ـاق واســع والمتعــارف علــى أنهــا مهمــة للحفــاظ
علــى نطـ ٍ
علــى جــودة الحيــاة ،الــذكاء العاطفــي ،واليقظــة الذهنيــة،
والمهــارات االجتماعيــة ،والعــادات الصحيــة (تــوف.)2018 ،
يتضمــن الملحــق روابــط للمزيــد مــن المعلومــات والبرامــج
المتصلــة بهــذه المهــارات.

 .4التأمل
إن تطويــر المهــارات ال يتطلــب الممارســة فحســب ،ولكــن
أيضـ ًـا الوقــت الكافــي للتأمــل والتفكيــر ،ممــا يتيــح الفرصــة
لألشــخاص لفهــم كيفيــة تطبيــق مهــارة معينــة لكافــة
جوانــب الحيــاة (ماكدانيــال ودونيللــي .)1996 ،وقــد يكــون
ـا هامـ ًـا لفهــم مــدى اســتخدام المهــارة
التأمــل أيضـ ًـا عامـ ً
بفعاليــة ،وكيــف يمكــن تعديلهــا عنــد اللــزوم لكــي تســتخدم
بشــكل أكثــر فعاليــة (بنجاميــن وتوليــس .)2010 ،وعلــى
مســتوى أبســط ،يمكــن توجيــه المشــاركين للتفكــر فــي
المهــارات مــن خــال االستفســار عــن درجــة اســتخدامهم
لهــا.

إشراك األفراد واستبقائهم
مــن المشــاكل التــي تواجــه عــادةً برامــج التدخــل هــي
صعوبــة اســتقطاب المشــاركين وإشــراكهم واســتبقائهم.
وســنقوم هنــا بوصــف الوســائل التــي يمكــن للمتدخليــن
اســتخدامها لجــذب المشــاركين واســتبقائهم طــوال مــدة
التدخــل:

أ .الحوافز
قــد ينجــذب األشــخاص أحيانـ ًـا للمشــاركة فــي تدخــات إن
ً
تقديــرا أو
أمــواال أو
حصلــوا علــى مكافــآت ،ســواء كانــت
ً
حتــى تقليــل ســاعات العمــل .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن
لألشــخاص الحصــول علــى حســومات علــى التأميــن
الصحــي فــي حــال مشــاركتهم فــي برنامــج لجــودة الحيــاة.
بدوام
علــى نحــو مماثــل ،قــد تســمح الشــركات للموظفيــن
ٍ

مــرن يتيــح لهــم المشــاركة فــي تدخــات جــودة الحيــاة،
حتــى خــال ســاعات العمــل .فــي كلتــا الحالتيــن -بالنســبة
لشــركات التأميــن الصحــي وأصحــاب العمــل -فــإن هنــاك
ً
نظــرا
مســوغ قــوي للقيــام بهــذا النــوع مــن التغييــرات،
ّ
للعائــد المتوقــع مــن وفــورات التكلفــة الصحيــة وزيــادة
اإلنتاجيــة.

ب .لوحات التحكم والمراقبة
إذا تمكــن األشــخاص مــن تحديــد تطورهــم مــن خــال
إعطائهــم مالحظــات واضحــة (فــي الوقــت الفعلــي) حــول
أدائهــم وتقدمهــم علــى مقاييــس جــودة الحيــاة ،فمــن
شــأن ذلــك أن يشــجعهم علــى بــذل الجهــد فــي المســتقبل.

ت .األنشطة االجتماعية
إن تطبيــق التدخــات فــي إطــار جماعــي هي واحــدة من أكثر
الطــرق فعاليــة فــي إشــراك األفــراد ومواصلــة مشــاركتهم
وإحساســهم بالمســؤولية ،وبهــذه الطريقــة يشــجع
األصدقــاء والجيــران بعضهــم البعــض علــى المشــاركة .فــي
بعــض الحــاالت ،يمكــن للحفــات أو االجتماعــات التــي
يناقــش األشــخاص خاللهــا تطورهــم ،المســاعدة علــى
اســتبقاء المشــاركين فــي البرنامــج.

ث .رسائل التذكير
حيــن يتعلــم األشــخاص مهــارات لفتــرة مــن الزمــن،
يمكــن أن تكــون رســائل التذكيــر المتكــررة حــول األنشــطة
والمهــارات مفيــدة ،وذلــك عبــر تشــجيع المشــاركين علــى
عــدم نســيان األنشــطة الخاصــة بالمهــارة.

ج .السهولة وعدم استهالك الوقت
غالبـ ًـا مــا يكــون األشــخاص كثيــري االنشــغال فــي العالــم
الحديــث ،لذلــك فــإن جعــل العالجــات وأنشــطة التدخــات
ســهلة األداء وغيــر مســتهلكة للوقــت أمــر ضــروري.

ح .استهداف مجموعات محددة
عندمــا يتــم التســويق للتدخــات علــى أنهــا تحســن
ً
قلــة مــن المهتميــن
«الســعادة» فإنهــا ســتجذب فقــط
بهــذه األنشــطة .مــن الممكــن جعــل برامــج جــودة الحيــاة
أكثــر جذبـ ًـا علــى نطــاق واســع مــن خــال تقديمهــا علــى أنهــا
ـا ،برنامــج قــد يســتهدف
ترتبــط بمجموعــات محــددة؛ مثـ ً
جــودة حيــاة األجــداد ويســتخدم لغــة وأمثلــة تهمهــم بشــكل
مباشــر .وقــد يصبــح مســتوى المشــاركة أعلــى بكثيــر عنــد

تصميمهــا وتوصيفهــا بهــذه الطريقــة ،ألن األشــخاص فــي
تلــك المجموعــات قــد ينجذبــون أكثــر إلــى تدخــل يركــز علــى
حياتهــم وعلــى مجموعـ ٍـة تتطابــق مــع هويتهــم.

خ .التعاون
ً
تماما مثلما يمكن تشــجيع األشــخاص من خالل المشــاركة
مــع مجموعــة مــن األصدقــاء ،فإنهــم قــد ينجذبــون أيضــاً
إلــى مجموعــة ينتمــون إليهــا بالفعــل مثــل جمعيــات مدنيــة
أو جماعــات دينيــة أو نــوادٍ رياضيــة .ومــن فوائــد مجموعـ ٍ
ـات
كهــذه قدرتهــا علــى اســتقطاب األشــخاص بســهولة أكثــر،
كمــا يمكــن للجانــب االجتماعــي أن يســاعد فــي التشــجيع
علــى إنجــاز التدخــل.

الجدول  .6اعتبارات لتدخالت جودة الحياة
اعتبارات لتدخالت جودة الحياة
قبول واسهامات القادة والمواطنين
المالءمة الثقافية
لغة تجذب الفئة المستهدفة
استراتيجية لقياس وتقييم التقدم والنجاح
دقة تحديد المجموعات المستهدفة بالتدخل
استهداف مجموعات محددة بحيث تساعد التأثيرات
االجتماعية على جذب المشاركين في التدخل
والحفاظ عليهم
طريقة التنفيذ (صفوف ،حمالت إعالمية ،رقمية)
إمكانية المراجعة والتحسين مع الوقت

دراسة حالة :تدخالت المناطق الزرقاء
«المناطــق الزرقــاء» هــي مناطــق جغرافيــة يتمتــع ســكانها
بأنمــاط حيــاة صحيــة وحيــاة مديــدة علــى نحــو ملمــوس
(بيوتنــر .)2018 ،ومــن خــال الهندســة العكســية للعديــد مــن
العــادات الصحيــة ،يقــوم القائمــون علــى التدخــل بنســخ
نجاحــات المناطــق الزرقــاء فــي مناطــق أخــرى .تتضمــن تلــك
العــادات الصحيــة توســيع الشــبكة االجتماعيــة للفــرد عبــر
التواصــل مــع أصدقــاء جــدد ،وممارســة المشــي بانتظــام،
واســتخدام قوائــم مرجعيــة فــي المنــزل لتعزيــز الغــذاء والنوم
الصحــي ،وحضــور ورش عمــل لتطويــر الــذات ،والخضــوع
لفحوصــات لقيــاس متوســط العمــر المتوقــع ومؤشــر كتلــة
الجســم.

وتســتهدف هــذه التدخــات مســتوى البلديــات ،ويمكــن
للبلــدات والمــدن المهتمــة أن تحصــل علــى «ترخيــص
المناطــق الزرقــاء» .وللقيــام بذلــك ،علــى القيــادة تطبيــق
ثمانــي سياســات علــى األقــل متعلقــة بمجــاالت مختلفــة
مثــل الطعــام الصحــي ،والعيــش النشــط ،وتقليــل
َ
أيضــا تطبيــق %65
اســتهالك التبــغ ،كمــا يتعيــن عليهــا
الموصــى بهــا
مــن السياســات واإلجــراءات والخطــط ُ
نطــاق واســع .إن
والتــي تدعــم التغيــرات الســلوكية علــى
ٍ
هــذه التوصيــات خاصــة بالمؤسســات التــي تعمــل كشــركاء
رئيســيين فــي الميــدان الصحــي :المــدارس ،والمتاجــر،
والمطاعــم ،ومحــات البقالــة ،وأماكــن العبــادة .هــذا
وحصلــت مدينــة فــورت وورث فــي واليــة تكســاس مؤخـ ً
ـرا
علــى «ترخيــص المناطــق الزرقــاء» .وتشــتمل التغيــرات
ً
انخفاضــا فــي مؤشــر
المرتبطــة بالسياســات الجديــدة
كتلــة الجســم بنســبة  ،%7كمــا تشــير تقديــرات المناطــق
الزرقــاء إلــى أن التغييــرات الناتجــة عــن البرنامــج ســتؤدي
إلــى وفــورات فــي تكاليــف الرعايــة الصحيــة تناهــز 250
مليــون دوالر أمريكــي (د .بيوتنــر ،مراســلة شــخصية19 ،
أكتوبــر .)2018
حتــى اآلن ،فــإن أكثــر دراســة حالــة رفيعــة المســتوى
للمناطــق الزرقــاء هــو المشــروع الــذي تــم تنفيــذه فــي
ثــاث مــدن مجــاورة فــي جنــوب كاليفورنيــا :ريدونــدو بيتش
 ،هيرموســا بيتــش  ،وشــاطئ مانهاتــن .أدت التغييــرات
فــي سياســات الصحــة وجــودة الحيــاة فــي المنظمــات
الشــريكة إلــى:
••زيــادة عــدد األطفــال الذيــن يذهبــون إلــى المدرســة
ً
ســيرا علــى األقــدام (مــن  %1إلــى .)%30
••إقامــة  200ميــل ( 321كلــم) مــن مســارات الدراجــات
الهوائيــة.
••حضــور  7500مــن ســكان المنطقــة لــورش عمــل
عــن الغايــة فــي الحيــاة.
••إقــرار قوانيــن تحظــر التدخيــن ،حتــى فــي األماكــن
ا لمفتو حــة .
••تراجع التدخين بنسبة .%28
••تراجع متوسط مؤشر كتلة الجسم بنسبة .%15
••ارتفاع األكل الصحي بنسبة .%11
••زيادة في جودة الحياة المسجلة بنسبة .%12
كيــف تمكنــت هــذه المــدن مــن تحقيــق هــذه المكاســب
الملحوظــة؟ تتبــع المناطــق الزرقــاء مجموعــة بســيطة مــن
اإلرشــادات البتــكار برامــج نموذجيــة:

 .1االســتعداد للتغييــر :تنتظــر المناطــق الزرقــاء أن تتــم
دعوتهــا إلــى مجتمــع محلــي ،فهــي ال تهــدف إلــى فــرض
تغييــر غيــر مرغــوب فيــه وهــي تــدرك فــي الوقــت نفســه
المخاطــر الكامنــة فــي الترويــج للتغييــر قبــل أن يكــون
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النــاس مســتعدين لــه .تركــز المناطــق الزرقــاء علــى الشــراكة
مــع المــدن التــي لديهــا اهتمــام صريــح بسياســات جــودة
الحيــاة والتــي إمــا أنهــا حاولــت وفشــلت أو أنهــا تســعى
للحصــول علــى معطيــات إضافيــة.

 .2اســتثمار القيــادة :تتطلــب المناطــق الزرقــاء تعهـ ً
ـدا مــن
مجموعــة مــن القــادة ،مــا يعنــي عــادة المحافــظ ورئيــس
البلديــة وأعضــاء مجلــس البلديــة ،ومديــري المــدارس
وغرفــة التجــارة المحليــة .ويشــكل التعهــد ببســاطة التزامـ ًـا
بالعمــل الواضــح والشــامل لعــدة قطاعــات لتعزيــز الصحــة
بوصفهــا هدفـ ًـا يســتحق العنــاء.
 .3تنظيــم لجنــة توجيــه مدتهــا  5ســنوات :هــذه الخطــوة
مهمــة مــن حيــث أنهــا تشــدد علــى االلتــزام طويــل األمــد
وكذلــك إشــراك الســكان المحلييــن فــي االســتثمار بجــودة
حيــاة مجتمعهــم.

بنــاء علــى هيكليــة
 .4التمويــل :يتغيــر نمــوذج التمويــل
ً
الحكــم ،والموقــع وعوامــل أخــرى .فــي العــادة ،تتطلــب
ً
المناطــق الزرقــاء وجــود مــا بيــن  5و35
موظفــا يعملــون
بــدوام كامــل لتقديم المشــورة بشــأن السياســات ،وتيســير
ورش العمــل ،وغيــر ذلــك مــن مهــام الدعــم .فــي الماضــي،
كانــت الشــراكة مــع شــركات التأميــن والمستشــفيات
ـاء علــى الوفــورات
المحليــة إحــدى ســبل التمويــل الناجــح ،بنـ ً
فــي التكلفــة التــي ســتحققها تلــك المؤسســات.
 .5وضــع خطــة اســتراتيجية :تقــوم هــذه الخطــة عــادةً
بتحديــد األهــداف ،ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة األجــل،
وتحــدد كذلــك المقاييس التي ستســتخدم لوضع قياســات
مرجعيــة ،ورصــد التقــدم ،وتقييــم النجــاح.
 .6التوظيــف :توظيــف ونشــر فريــق لإلشــراف علــى
التغييــر الممتــد لخمســة أعــوام.

االستنتاجات
توجــد اآلن مجموعــة متنوعــة مــن التدخــات المركــزة،
فضال عن تدخالت واســعة النطاق ذات العناصر المتعددة
ً
والتــي تهــدف إلــى االرتقــاء بجــودة الحيــاة ،إلى جانــب أبحاث
لدعــم فعاليتهــا .وفيمــا يلــي بعــض التوجيهــات الهامــة
الرئيســية اآلن لمواصلــة العمــل ،وهــي:
أ .النشــر واالهتمــام :يعــود القــرار إلى واضعي السياســات
وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة لتعزيــز تدخــات جــودة
الحيــاة والترويــج لهــا .وهــذا يشــمل ليــس فقــط االلتــزام
ً
أيضــا فرصــة
بجــودة الحيــاة علــى المــدى الطويــل ،لكــن
التعــاون عبــر مؤسســات الحكومــة والشــراكات بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص.
ب .ال يوجــد حــل واحــد يناســب الجميــع :مــن أهــم
المعلومــات المعمقــة المســتخلصة مــن األبحــاث عــن
عالجــات األمــراض النفســية هــي أن بعــض العالجــات
المحــددة تُ عتبــر أكثــر فعاليــة لمشــاكل معينــة وغيــر فعالــة
لمشــاكل أخــرى (بارلــوف وآخــرون .)2013 ،وبتعميــم هــذا
ً
أمراضــا،
علــى التدخــل مــع المجموعــات التــي ال تعانــي
فإننــا نشــجع علــى تعديــل التدخــات بحيــث تكــون مالئمــة
ثقافي ًــا .مــن المرجــح أن يشــهد مســتقبل
ومخصصــة
ّ
ً
ً
تدخــات جــودة الحيــاة انتشــارا كبيــرا فــي العالجــات التــي
ً
ٍ
ومجموعــات محــددة لهــا احتياجــات
أفــرادا
تســتهدف
خاصــة.

ت .االلتــزام بالتتبــع واألبحــاث :إن األبحــاث المتعلقــة
بتدخــات جــودة الحيــاة هــي ضــرورة مطلقــة ويجــب أن
تكــون متواصلــة .فعلــى ســبيل المثــال ،يتعيــن مقارنــة
التدخــات واختبارهــا بالنســبة لمجموعــات واحتياجــات
محــددة.

فــي الختــام ،يمكــن القــول بــأن تدخــات جــودة الحيــاة
ً
ً
هامــا ،كمــا يمكــن تنفيــذ التدخــات مــن
مطلبــا
تشــكل
قبــل برنامــج «تحســين» ( )Enhanceبفعاليــة باســتعمال
الوســائط الرقميــة والتــي تتميــز بأنهــا منخفضــة التكلفــة
نسـ ً
ـبيا وســهلة التنفيــذ .تشــير الكفــاءة المذهلــة والمثبتــة
لبرنامجــي «تحســين» ( )Enhanceوالمناطــق الزرقــاء فــي
رفــع جــودة الحيــاة والصحــة علــى حــد ســواء ،إلــى أنــه يمكــن
لهــذه التدخــات أن تكــون فعالــة فــي تحســين نوعيــة
الحيــاة .كمــا تســتفيد الحكومــات التــي تســتثمر فــي مثــل
ـواء كانــت رقميــة أو مباشــرة وجهـ ًـا لوجــه،
هــذه البرامــج ،سـ ً
مــن وفــورات هائلــة فــي التكلفــة النهائيــة ألنظمــة الرعايــة
الصحيــة والعدالــة ،ومــن تحســن األداء فــي العمــل وفــي
المدرســة ،واألهــم مــن ذلــك فــإن وجــود مواطنيــن أكثــر
ســعادة هــو بحــد ذاتــه فائــدة عظيمــة.
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الذكاء العاطفي
الــذكاء العاطفــي هــو ّ
تعلــم وفهــم وإدراك وإدارة الحــاالت
العاطفيــة ،بعكــس تعليــم الرياضيــات أو اللغــات األخــرى،
ال تقــدم معظــم المــدارس التوجيــه المناســب حــول عمليــة
األساســية والشــاملة للشــعور وإدارة المشــاعر .وهــذا أمــر
مثيــر للدهشــة إلــى حــد مــا خاصــة أن التحكــم بالمشــاعر
والــذكاء العاطفــي مرتبطــان بمعــدالت أدنــى لالكتئــاب
(إربــاس ،وســوليمانز ،ولــي بيــه ،وكوفــال ،وكوبنــز،)2014 ،
والعدوانيــة (بونــد وآخــرون ،)2012 ،ومعــدالت أعلــى
لجــودة الحيــاة (كاشــدان ،وباريــت ،وماكنايــت،)2015 ،
والنجــاح األكاديمــي (براكيــت ،وريفــزر ،وشــيفمان ،وليرنــر،
وســالوفي .)2006 ،إن الغيــاب الواضــح للتربيــة العاطفيــة
فــي المــدارس قــد يكــون نتيجــة لألفــكار المســبقة التــي
ً
أمــرا
تعتبــر أن األحاســيس «ليســت
أكاديمي ًــا» ،أو لفكــرة
ّ
أن األشــخاص يتحســنون بشــكل طبيعــي فــي التحكــم
بعواطفهــم ،وبالفعــل فــإن معظمنــا نحــن الراشــدون ال
نصــاب بنوبــة غضــب عنــد حرماننــا مــن شــيء مــا .مــع
ذلــك ،فــإن بنــاء مفــردات عــن العاطفــة وتحســين القــدرة
علــى تحديــد الحــاالت العاطفيــة والتمييــز بينهــا ،واكتســاب
القــدرة علــى القــراءة الدقيقــة لتعبيــرات العاطفيــة لآلخريــن،
وتحســين فهــم المــرء لكيفيــة اســتخدام مشــاعره بشــكل
فعــال ،كلهــا عوامــل هامــة للنجــاح فــي الحيــاة.
الموقــع اإللكترونــي :فيمــا يلــي رابــط للوحــدة التعليميــة
عــن الــذكاء االجتماعــي فــي مشــروع «نوبــا» (Noba
 ،)Projectوهــو مــورد تربــوي مفتــوح فــي علــم النفــس.
ألــف الوحــدة مــارك براكيــت وزمــاؤه مــن جامعــة يــال:
http://nobaproject.com/modules/emotionalintelligence
الكتــاب :غولمــان ،دي « .)1995( .الــذكاء العاطفــي»
( .)Emotional Intelligenceنيويــورك :بانتــام.

البرنامــج التعليمــي :برنامــج مــارك براكيــت «رولــر» الــذي
ّ
يعلــم مهــارات الــذكاء العاطفــي للطــابhttp://ei.yale. .
/edu/ruler

التأمل
يعتقــد أشــخاص كثــر أن التأمــل هو ممارســة دينيــة مرتبطة
بالرهبــان والتقاليــد الشــرقية .وعلــى الرغــم مــن كــون هــذا
ً
صحيحــا مــن الناحيــة التاريخيــة ،إال أنــه يمكــن ممارســة
التأمــل بطريقــة دنيويــة ال تختلــف عــن حضــور صــف يوغــا
أو االســتمتاع بمشــهد ملهــم .تحتــل فكــرة أنــه بإمــكان
األشــخاص االســتفادة بشــكل واســع مــن مجــرد «انتباههــم
ً
ً
إلــى تفكيرهــم»
محوريــا فــي اليقظــة الذهنيــة ،إذ
موقعــا

يفســر جميــع النــاس األحــداث اليوميــة مــن خــال عدســة
قيمهــم وثقافتهــم وخبرتهــم الشــخصية ،وتســاعد
ممارســات اليقظــة الذهنيــة األشــخاص علــى االنتبــاه إلــى
تأويالتهــم وفهــم متــى يمكــن لهــذه التأويــات أن تضخــم
التجــارب العاطفيــة الســلبية .علــى ســبيل المثــال ،اعتــاد
األشــخاص علــى مواصلــة الجــدال فــي عقلهــم بعــد وقــت
طويــل مــن انتهائهــا ومــن توقــف األطــراف المنخرطــة
فيهــا .غالبـ ًـا مــا نشــترك فــي هــذا األســلوب مــن التفكيــر
ألن جداالتنــا الذهنيــة تتيــح لنــا صياغــة إجابــات ذكيــة،
وانتقاميــة ،أو توحــي بأننــا أبطــال حكاياتنــا .لألســف ،هــذه
ً
غالبــا إلــى إطالــة الغضــب أو االنزعــاج.
التخيــات تــؤدي
ويمكــن لممارســة اليقظــة الذهنيــة تحويــل االنتبــاه بعيــداً
عــن الجــدال وتوجيهــه نحــو اللحظــة الراهنــة -الحديــث إلــى
الجــار أو التســوق مــن محــل البقالــة علــى ســبيل المثــال-
حيــث يختفــي الجــدال.

اليقظة الذهنية
تعــد اليقظــة الذهنيــة حالــة فكريــة مــن االنتبــاه المكثــف
ّ
واإلدراك الواعــي ،وانبثقــت فــي األســاس مــن التقاليــد
الدينيــة الهندوســية/البوذية ،لكنهــا باتــت تســتخدم علــى
نطــاق واســع كآليــة نفســية دنيويــة .تشــمل ممارســة
اليقظــة الذهنيــة عــادةً الجلــوس دون حركــة ومالحظــة،
وفــي الوقــت نفســه الوعــي باألفــكار التقييميــة واالنتقادية
العديــدة المرتبطــة بهــذه المالحظــات .فعلــى ســبيل
المثــال ،قــد يالحــظ الشــخص األحاســيس فــي جســده،
وتنفســه أو مجالــه البصــري ،وعندمــا يختبــر أفـ ً
ـكارا دخيلــة
مثــل «هــذا عصفــور لطيــف» ،أو« ،رجــاي تؤلماننــي؛ لــم
ـي أن أفــرط فــي التمريــن» ،فعليــه ببســاطة قبــول
يكــن علـ ّ
أن هــذه األفــكار قــد حدثــت وأن يحــاول التركيــز مــن جديــد
علــى المالحظــة الحياديــة.
فــي نهايــة المطــاف ،بإمــكان الوعــي الناتــج عــن عمليــات
التقييــم الذهنيــة التــي قمنــا بهــا أن يكــون األســاس لجــودة
ً
جــزءا مــن اإلجهــاد الــذي يعانــي منــه
الحيــاة ،وذلــك ألن
األفــراد هــو ناتــج عــن القصــص الذهنيــة التــي يروونهــا
عــن ظروفهــم .فعلــى ســبيل المثــال ،حيــن يدخــل زوجــان
رومنســيان فــي جــدال فمــن الطبيعــي لكليهمــا أن ينفعــل
(أن ينزعــج أو يغضــب) .كثيـ ً
ـرا مــا تســتمر هــذه االنفعــاالت
المؤلمــة لوقــت طويــل بعــد انتهــاء الشــجار ،ويعــود هــذا
جزئي ًــا ألن الشــخص يســتمر فــي التفكيــر فــي الشــجار،
ّ
ً
ذهنيــا ،علــى الرغــم مــن أنــه أصبــح
ويعيــد تخيلــه ويراجعــه
ّ
ً
ً
حدثــا مــن الماضــي .بطريقــة مماثلــة ،كثيــرا مــا يؤجــج
ً
ذهنيــا
األشــخاص شــقاءهم عــن غيــر عمــد عبــر التعلــق
بمشــاكل مــن الماضــي ،أو المبالغة فــي تصوير المصاعب
الحاليــة ،أو تضخيــم المحــن المحتملــة فــي المســتقبل.

الموقــع اإللكترونــي :تتوفــر برامــج تخفيف اإلجهــاد القائمة
علــى اليقظــة الذهنيــة فــي العديــد مــن المــدن ،وخضعــت
هــذه المقاربــة فــي إدارة اإلجهــاد اليومــي للدراســة مــن قبل
ويعتقــد علــى نطــاق واســع بأنهــا مفيــدة فــي
أبحــاث عديــدة ُ
ـا عــن بعــض األمــراض
ـ
فض
ـريري
ـ
الس
ـر
ـ
غي
حــاالت اإلجهــاد
ً
السريرية.

_https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness-based
stress_reduction

الكتــب :كان الدكتــور جــون كابات-زيــن ،أســتاذ فــي كليــة
ـا
الطــب فــي جامعــة ماساتشوســتس ،ولعقــود عــدة بطـ ً
رائـ ً
ـدا فــي مناهــج اليقظــة الذهنيــة الدنيويــة.
/https://www.mindfulnesscds.com

غيــر ذلــك :شــهادة شــخصية عــن برنامــج لليقظــة الذهنيــة
تــم تحريرهــا فــي مقالــة بصحيفــة «ذا غارديــان».

/2014/https://www.theguardian.com/lifeandstyle
julie-myerson-mindfulness-based-cognitive-/11/jan

therapy

المهارات االجتماعية
علــى غــرار الــذكاء العاطفــي ،تعد القدرة علــى إدارة العالقات
االجتماعيــة ضروريـ ًـة للنجــاح .وهــي المهــارات التــي يحــاول
األهــل عــادةً غرســها فــي أوالدهــم مثــل :التعبير عــن التقدير
لآلخريــن ،والتهذيــب ،ومســاعدة اآلخريــن ،واالســتماع
بانتبــاه لآلخريــن .الالفــت أن تحســين جــودة الحيــاة يتــم
ً
جزئيــا مــن خــال االســتثمار فــي اآلخريــن ،األمــر الــذي
يشــمل التعبيــر عــن االمتنــان بالطبــع ،ولكنــه يشــمل أيضـ ًـا
األعمــال الخيريــة والتبــرع بالمــال وإظهــار اللطــف.

ـاع إبداعــي ،مــن موقــع «نوبــا
بحــث :فصــل مفتــوح كمشـ ٍ
ســكوالر» اإللكترونــي ،مــن تأليــف هيليويــل وزمالئــه
(رأس المــال االجتماعــي والســلوك االجتماعــي اإليجابــي
كمصــادر لجــودة الحيــاة) ،وهــو يراجــع األبحــاث التــي تشــير
إلــى أن مســاعدة اآلخريــن لهــا نتيجــة إيجابيــة علــى الســعادة.
/https://www.nobascholar.com

بحــث ألوتاكــي وآخريــن ( )2006يصــف فوائــد تدخــل بســيط
قــام خاللــه طــاب فــي اليابــان بتعقــب أفعــال لطيفــة
بســيطة تجــاه اآلخريــن.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
/P M C 1 8 2 0 9 4 7

نماذج عن برامج تطوع
المملكــة المتحــدة -برنامــج خدمــة المواطنــة الوطنيــة
(األعمــار مــن  15إلــى  17ســنة) https://www.ncsyes.
/co . uk

الواليــات المتحــدة األمريكيــة« -أمريكوربــس» ،مؤسســة
الخدمــة الوطنيــة والمجتمعيــة

https://www.nationalservice.gov/programs/
americorps

عالمي ًــا« -هابيتــات فــور هيومانيتــي» https://www.
ّ
habitat.org/volunteer/long-term-opportunities/
international

الفصل السابع

أجندة المدن السعيدة
الدكتورة عائشة بن بشر

رئيس مجلس “المدن السعيدة” ،المدير العام لمكتب “دبي الذكية” دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

مجلس المدن السعيدة

منسق المجلس ،ومستشار تجربة المدينة ،مكتب مدينة دبي الذكية ،دبي،
الدكتور علي العزاوي،
ّ
اإلمارات العربية المتحدة

جير بارون ،الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات لمدينة أمستردام ،هولندا
تشارلز مونتغومري ،مؤسس ومؤلف “ ،”Happy Cityفانكوفر ،كندا
موريسيو روداس ،عمدة مدينة كيتو ،كيتو ،اإلكوادور
نيكوال ياتس ،الرئيس التنفيذي “ ،”Future Cities Catapultلندن ،المملكة المتحدة

المساهمون

البروفيسور روب آدامز ،مدير هيئة تصاميم ومشاريع المدن ،ملبورن ،أستراليا ،إيزابيال أرندت ،باحثة ،معهد
أبحاث السعادة ،كوبنهاغن ،الدنمارك ،جوان كارمايكل ،مدير التخطيط  -منطقة الشرق األوسط،Arup ،

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،الدكتور تريستان كليفالند ،باحث ،Happy City ،فانكوفر ،كندا ،نادية

إشياشيهاب ،منسقة المشاريع التجارية والتطوير ،”Future Cities Catapult“ ،لندن ،المملكة المتحدة،

ميشيل فيتزجيرالد ،المدير التنفيذي للشؤون الرقمية ،ملبورن ،أستراليا ،دان هيل ،مساعد مدير،Arup ،

لندن ،المملكة المتحدة ،الدكتورة إيمي هوجاديل ،مدير  -المدن العالمية،”Future Cities Catapult“ ،

لندن ،المملكة المتحدة ،استير كويجمان ،مدرب فريق تنفيذي ،أمستردام ،هولندا ،كاميال النوس ،باحثة،
مدينة كيتو ،كيتو ،اإلكوادور ،البروفيسور بيادارشي باتنايك ،منسق ،IIT Kharagpur ،الهند ،آنا روزيرو،

باحثة ،مدينة كيتو ،كيتو ،اإلكوادور ،مديرو مدينة فانكوفر ،دار البلدية ،فانكوفر ،كندا ،ميك ويكينج ،الرئيس
التنفيذي لمعهد أبحاث السعادة ،كوبنهاغن ،الدنمارك
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 1الملخص التنفيذي
يتنــاول هــذا الفصــل طريقــة تصميــم المــدن الســعيدة
اعتمــادا علــى الفصــل المنشــور فــي
والمحافظــة عليهــا
ً
العــام الماضــي مــع اعتبــار التكنولوجيــا كمــا فــي الســابق
ـا مــن بيــن العوامــل المســاعدة علــى العمــل ال محــور
عامـ ً
التركيــز الرئيســي لــه معتمـ ًـدا علــى مجموعــة متنوعــة مــن
األمثلــة المأخــوذة مــن مجموعــة مــن المــدن حــول العالــم.

يركــز هــذا الفصــل علــى بعــض المفاهيــم األساســية مثــل
الــذكاء االجتماعــي للمــدن الذكيــة الــذي يتمحــور حــول
الحفــاظ علــى الكفــاءة واالســتدامة فــي تحقيــق الســعادة.
كمــا يشــرح هــذا الفصــل مجموعتيــن مــن المحــاور التــي
يســتعرضها علــى شــكل أداة عمليــة لصنــاع المدينــة تنظــر
األولــى منهــا فــي عالقــة الســعادة بتصميــم المدينــة  -مــن
حيــث الجوانــب الماديــة واإلجــراءات والحركــة التــي تشــكل
النســيج الملمــوس األبــرز لهــا  -فــي حيــن تبيــن المجموعــة
الثانيــة العوامــل المســاعدة علــى تحقيــق الســعادة فيهــا
غالبــا بنتائــج اإلجــراءات والسياســات.
والمرتبطــة ً

الملخص

األمن
واألمان

التصميم الحضري
وتوطين المكان
اإلقتصاد
والمهارات

على تصميم المدن السعيدة
التكلفة
المعيشية

التسامح
والشمولية
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الغاية
واإلنتماء

العوامل المساعدة
الخارجية

120

الداخلية

الصحة والحياة
المتوازنة

الطبيعة
النشاط
اإلجتماعي

جودة الخدمات

تصميم
المدن السعيدة
المادية

التنقل

المفاهيمية

الثقافة

االستدامة
والشراكة

ً
علما أن الكثير من المبادرات  -كمثل الواردة أدناه  -تتطرق إلى
هرميا
تسلسل
مالحظة :تجدر اإلشارة إلى أن هذه المحاور ال تتبع
ً
ً
معينا وال تتعارض إحداها مع األخرى ً
العديد منها.

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

تصميم المدن السعيدة
التغييرات المادية والمعنوية العملية الملموسة

تنظــر هــذه المحــاور فــي نســيج المدينــة المــادي
والمجتمعــي ،إذ تتمثــل الجوانــب المادية للمدينة بالجوانب
المرئيــة والملموســة منهــا كالشــوارع والســاحات والمبانــي
ومســارات الدراجــات والحدائــق العامــة ،فــي حيــن تبقــى
ً
وارتباطــا بالعالقــات
الجوانــب المعنويــة منهــا أكثــر رمزيــة
علــى الرغــم مــن تأثيرهــا الملمــوس بعــض الشــيء كمثــل
ثقافــة المدينــة والشــراكات المجتمعيــة والخدمــات.

 .1التصميــم الحضــري وتوطيــن المــكان (خلــق معنــى أو
قصــة لمــكان مــا) :تخطيــط المــدن
شــعور باالنتمــاء أو ّ
وتصميمهــا مــع المســاحات واألماكــن المرتبطــة
معهــا.
 .2الطبيعــة :التفاعــل مــع الطبيعــة بمــا فــي ذلــك
إيجابــا علــى
المســاحات الخضراء/الزرقــاء التــي تنعكــس
ً
جــودة الحيــاة.
 .3التنقــل :لطــرق حركــة النــاس فــي المدينــة دورهــا الهــام
فــي تعزيــز قيمــة المدينــة.
 .4االســتدامة والشــراكة :بمــا يــؤدي إلــى التغييــر
المســتدام وتحســين جــودة الحيــاة.

قيــم مــن التميــز علــى المدينــة
 .5الثقافــة :إضفــاء طابــع ّ
نفســها وإعطاؤهــا مدلوالتهــا الخاصــة بهــا.
 .6جــودة الخدمــة :تســهيل وتيســير تقديــم الخدمــات التــي
تتمحــور حــول الســكان.

فيمــا يلــي ثالثــة أمثلــة رئيســية توضــح الجوانــب الماديــة
ســعيا لتعزيــز جــودة الحيــاة ،يتعلــق
لتصميــم المدينــة
ً
أولهــا بالســمات الماديــة لألماكــن العامــة التــي وجــد لهــا
أثــر إيجابــي علــى جــودة حيــاة النــاس الذيــن يمــرون فيهــا
وهــو المتمثــل بمتنــزه صغيــر فــي مدينــة مانشســتر (فــي
المملكــة المتحــدة) يظهــر أثــر وضــع المقاعــد المناســبة
وبعــض العناصــر التــي تثيــر اهتمــام النــاس مــن مثــل
اللوحــات الجداريــة ومعــرض صغيــر فــي الهــواء الطلــق
فضــا عــن خدمــة الــواي فــاي فــي مســاعدة النــاس
ً
علــى التفاعــل مــع بعضهــم البعــض وزيــادة نشــاطهم
وتفاعلهــم مــع البيئــة المحيطــة بهــم .كمــا يظهــر المثــال
اآلخــر نجــاح إحــدى البلــدات الصغيــرة فــي فلوريــدا فــي
إضفــاء شــعور قــوي بالحيــاة المجتمعيــة بضمانهــا توفيــر
وتنفيــذ مجموعــة بســيطة مــن معاييــر التصميــم فــي
عمــدا علــى جعــل المدينــة
المدينــة والمنــازل فيهــا ركــزت
ً
مضيافــة للنــاس وغيــر صالحــة للســيارات مــع توفيــر الكثيــر
فضــا
مــن األماكــن المصممــة إلطالــة المقــام فيهــا،
ً

عــن ضمانهــا تصميــم المنــازل والشــوارع لتعزيــز التعامــل
بيــن الجيــران والمــارة مــا شــجع بــدوره علــى التفاعــل وإيجــاد
أيضــا مــن اإلقــرار بالــدور الهــام
الحــس المجتمعــي .ال بــد ً
واإليجابــي للطبيعــة فــي تعزيــز جــودة الحيــاة ،ومــن األمثلــة
علــى ذلــك دور اســتصالح األماكــن الحضريــة لصالــح توفيــر
مســاحات خضــراء فــي اســتمتاع النــاس المنفعــل وزيــادة
عــدد األماكــن التــي يمكــن لهــم التوجــه لزيارتهــا.
ونظــرا للــدور الحاســم للتنقــل فــي المدينــة،
ومــع ذلــك،
ً
مثــاال عــن الطريقــة التــي
كان مــن المهــم لنــا أن نعــرض
ً
اســتطاعت بهــا بعــض المــدن مــن مثــل إشــبيلية تلبيــة
متطلبــات التنقــل وزيــادة الفوائــد الصحيــة والبيئيــة وتغييــر
القواعــد االجتماعيــة فيهــا فــي ذات الوقــت

وفــق المثــال المعــروض الــذي يوضــح الطريقــة التــي
اســتطاعت بهــا هــذه المدينــة التــي لــم يكــن للدراجــات
فيهــا مــن وجــود يذكــر مــن رفــع معــدل اســتخدامها إلــى
 %9مــن إجمالــي وســائل التنقــل الميكانيكيــة فيهــا
والوصــول إلــى مركــز متقــدم فــي المؤشــر العالمــي
لركــوب الدراجــات فــي المــدن.

ـا عــن الجانــب المــادي ومــن حيــث الجانــب المعنــوي
فضـ ً
للمدينــة ،تظهــر أهميــة الثقافــة  -بمعنــى الفنــون  -فــي
تحقيــق جــودة الحيــاة ،األمــر الــذي تجســده الطريقــة التــي
اســتصلحت بهــا مدينــة فانكوفــر إحــدى المناطــق الصناعيــة
فضــا عــن
المهجــورة فيهــا وحولتهــا إلــى مركــز ثقافــي
ً
مثــال تحــول مركــز ناشــئ فــي دبــي إلــى وجهــة ثقافيــة
هامــة للحرفييــن والمقيميــن فيهــا.

العوامل المساعدة على تصميم المدن السعيدة
مخرجات السياسات غير الملموسة :المنفعلة والفاعلة

تســاعد هــذه المحــاور فــي تحقيــق ســعادة المدينــة كنتيجــة
للسياســات والمبــادرات موزعــة فــي مجموعتيــن :ال تحتــاج
المحــاور فــي أوالهــا إلــى أي مدخــات مباشــرة مــن ســكان
المدينــة لتحقيــق المنافــع المرجــوة منهــا بحيــث تعتبــر
محــاور غيــر مباشــرة أو «متعلقــة بالمدينــة» بحــد ذاتهــا،
كالســامة (مــن حيــث كونهــا مدينــة آمنــة) والشــمولية
وقــدرة الفــرد علــى تحمــل التكاليــف فــي المدينــة .فــي حيــن
تعتبــر المجموعــة الثانيــة عوامــل مســاعدة فاعلــة أو قريبــة
نظــرا لحاجتهــا
مــن األشــخاص أو متعلقــة بهــم أنفســهم
ً
لتفاعــل النــاس الحيــوي معهــا وتحملهــم للمســؤوليات
الشــخصية لتحقيــق المنافــع مــن مثــل النشــاط االجتماعــي
والصحــة والحيــاة المتوازنــة علــى ســبيل المثــال.

 .1الثقــة :جانــب رئيســي مــن جوانــب جــودة الحيــاة يمكــن
اكتســابه مــن خــال المشــاركة الفاعلــة والشــفافية.
رئيســيا
جــزءا
 .2األمــن واألمــان :حاجــة أساســية تشــكل
ً
ً
مــن جــودة الحيــاة.

 .3التكلفــة المعيشــية :يشــكل ارتفــاع تكاليــف الســكن
عامــا مــن العوامــل التــي تقلــل مــن مســتوى الســعادة.
ً
 .4للشــمولية :للشــمولية االجتماعيــة واالقتصاديــة
قيمتهــا االقتصاديــة واألخالقيــة اإليجابيــة.
 .5الصحــة والحيــاة المتوازنــة :نظــرة شــاملة لحيــاة المدينة
واألنشــطة التــي تعــزز التــوازن والصحــة الجســدية
والنفســية.
 .6النشــاط االجتماعــي :يحتــاج النــاس لبعضهــم البعــض،
كمــا يحتاجــون لوســائل تعــزز وتُ حســن عالقاتهــم مــع
اآلخريــن.
 .7االقتصــاد والمهــارات :يعــد توفــر الفــرص االقتصاديــة
بمــا فيهــا التعليــم والتعلــم المســتمر مــن بيــن
األســباب الرئيســية النتقــال النــاس إلــى المدينــة.
 .8الغايــة واالنتمــاء :يحتــاج النــاس للشــعور بوجــود
مغــزى مــن حياتهــم ،بمــا فــي ذلــك شــعورهم بالهــدف
واالنتمــاء.

نوقشــت العديــد مــن الحــاالت لتبيــان العوامــل المســاعدة
المبينــة أعــاه ،كان مــن بينهــا مثــال عــن الطريقــة التــي
تعمــل فيهــا مدينــة ملبــورن علــى تعزيــز الشــعور بالثقــة
مــن خــال إقامــة مهرجــان ســنوي علــى مــدى أســبوع
كامــل يتضمــن العديــد مــن األنشــطة والبرامــج الثقافيــة
يشــكل فــي الواقــع  -علــى الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن
األنشــطة الترفيهيــة  -طريقــة إلشــراك الســكان فــي اختيــار
مســتقبل مدينتهــم .كمــا يجــب علــى مديــري المدينــة
العمــل علــى جعــل مدنهــم ميســورة التكلفــة لفئــات
متنوعــة مــن المجتمــع ،كحــال مدينــة مونتريــال الرائــدة
بمشــروع «المنــزل النامــي» الــذي يتيــح للمشــترين ذوي
الدخــل المنخفــض فرصــة العيــش فــي المدينــة مــن خــال
قدرتهــم علــى شــراء المنــازل البســيطة المصممة للتوســيع
والتطويــر الالحقيــن مــن قبــل المالــك لــدى توفــر المــوارد
الالزمــة لديــه .كمــا عــرض مثــال آخــر عــن توفيــر المنــازل
بأســعار معقولــة أكثــر مالءمــة للبلــدان الناميــة ،أال وهــو
بنــاء أســاس المنــزل فقــط بمرافقــه األساســية فحســب
ومنــح المالــك الفرصــة الســتكماله وهــو يســكنه ،األمــر
الــذي يوفــر لــه مــأوى ً
آمنــا.
ومــن جانــب آخــر ،نوقــش موضــوع الشــمولية وعــرض
مثــال عنهمــا مــن مدينــة ملبــورن التــي تحيــي فعاليــات
ابتكاريــة مفتوحــة موجهــة الســتخدام بيانــات المدينــة فــي

مســاعدة النــاس ذوي االحتياجــات الخاصــة علــى الوصــول
إلــى الخدمــات فــي المدينــة (كونهــا مجهــزة) والمشــاركة
فــي جميــع جوانــب الحيــاة فيهــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعوامــل المســاعدة المتعلقــة
باألشــخاص فعرضــت أمثلــة عــن الطريقــة التــي يمكــن
فيهــا للمــدن مســاعدة النــاس علــى تحســين صحتهــم
وتحقيــق التــوازن فــي حياتهــم ،إذ نوقشــت فعاليــة
«ســيكلوفيا» لركــوب الدراجــات فــي بوغوتــا التــي نجحــت
فــي إيجــاد فعاليــة أســبوعية تغلــق فيهــا شــوارع المدينــة
أيــام األحــد لصالــح مليــون شــخص يخرجــون إلــى الشــوارع
علــى دراجاتهــم ،األمــر الــذي شــهدته فيمــا بعــد العديــد مــن
المــدن حــول العالــم وأثبــت فوائــده الصحيــة واالجتماعيــة
المباشــرة.
كمــا تناولنــا الصحــة النفســية بعــرض الطريقــة التــي تعمــل
وفقهــا المنظمــات فــي المــدن علــى ذلــك ،كالشــركة
النيوزيلنديــة التــي حافظــت علــى مصالحهــا التجاريــة
ومنحــت موظفيهــا مــع ذلــك الفرصــة لتحقيــق القــدر
األكبــر مــن الحيــاة المتوازنــة بجعــل أيــام العمــل أربعــة فــي
األســبوع والدفــع لهــم لقــاء خمســة بمــا يتيــح لهــم قضــاء
المزيــد مــن الوقــت مــع أســرهم.

أيضــا من بيــن صناعها ويعمل
يعتبــر النشــطاء فــي المدينــة ً
الكثيــرون منهــم علــى تعزيــز ســعادتها ،ومــن األمثلــة علــى
ذلــك مشــروع جامعــي النفايــات فــي فانكوفــر (األشــخاص
الذيــن يكســبون رزقهــم بجمــع المــواد الصالحــة إلعــادة
التدويــر مــن صناديــق القمامــة)
الــذي يهــدف المتطوعــون فيــه إلــى مســاعدة مجموعــة من
األقليــات علــى تحســين ظــروف عملهــم وإزالــة الوصمــة
االجتماعيــة المرتبطــة بهــم باإلضافــة إلــى تحقيــق فوائــد
ملموســة للمدينــة بمــا يتيــح لهــم الحفــاظ علــى كرامتهــم
ـا عــن تحســين صــورة المدينــة للجميــع.
فضـ ً

كمــا عــرض مثــاالن آخــران عــن الطريقــة التــي نجــح بهــا
صنــاع المدينــة فــي إيجــاد مبــادرات لألنشــطة االجتماعيــة
تدعــم الســكان فــي عالقاتهــم مــع اآلخريــن ،جــاء أولهــا
مــن الدنمــارك التــي قدمــت إحــدى المــدن فيهــا جلســات
استشــارية لألهالــي الذيــن يواجهــون المشــاكل مــع
فضــا عــن جلســات مخصصــة للمطلقيــن
أطفالهــم
ً
ً
حفاظــا علــى تماســك األســر ،كمــا نجحــت فــي إيجــاد
مبــادرة لمســاعدة كبــار الســن علــى االنخــراط فــي المجتمــع
والتقليــل مــن وحدتهــم ،فــي حيــن تمثــل المثــال اآلخــر
فــي مبــادرة «
مرحبــا أيهــا الجــار» فــي فانكوفــر والمعنيــة
ً
باستكشــاف األمــور التــي تســاعد علــى تحقيــق حســن
الجيــرة فــي المبانــي والمجتمعــات ونشــر نتائجهــا فــي
المدينــة لتحســين نســجيها االجتماعــي.
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 2القائمة المرجعية
يقتــرح برنامــج المــدن الســعيدة علــى مديــري المدينــة
ومســؤليها تعزيــز ســعادتها باالعتمــاد علــى نهــج قائــم
اجتماعيــا وتحســين
ـوال إلــى مدينــة ذكيــة
علــى البيانــات وصـ ً
ً
المحــاور الــواردة فــي هــذا الفصــل كمــا هــو مبيــن فــي
القائمــة المرجعيــة التاليــة علــى نحــو موجــز.

أ -تصميم المدن السعيدة.
 .1التصميــم الحضــري وتوطيــن المــكان :ضمــان تعزيــز
المبــادئ التوجيهيــة لتخطيــط المــدن والتصميــم
الحضــري الجيــد والتشــجيع عليهــا ،مــن مثــل التنميــة
متعــددة االســتخدامات المتمحــورة حــول وســائل
النقــل واتخــاذ الخطــوات لزيــادة الحــس المجتمعــي
واتبــاع المبــادئ التوجيهيــة لتحســين تصميــم المرافــق
فــي األماكــن العامــة.
 .2الطبيعــة :التفاعــل مــع الطبيعــة بمــا فــي ذلــك
إيجابــا علــى
المســاحات الخضراء/الزرقــاء التــي تنعكــس
ً
جــودة الحيــاة.
 .3التنقــل :لطــرق حركــة النــاس فــي المدينــة دورهــا إلهــام
فــي تعزيــز قيمــة المدينــة.
ســعيا لتحقيــق التحســينات
 .4االســتدامة والشــراكة:
ً
المســتدامة وطويلــة األمــد فــي مســتويات الســعادة
فــي المدينــة ال بــد علــى مديريهــا مــن تجربــة الشــراكة
مــع المنظمــات المهتمــة التــي يمكــن لهــا االســتفادة
مــن هــذه الفــرص مــن مثــل القطــاع الخــاص
والمجموعــات المجتمعيــة.
 .5الثقافــة :يجــب علــى مديــري المدينــة الترويــج الفاعــل
لألنشــطة الثقافيــة بشــكل مباشــر  -مــن خــال
تنظيــم الفعاليــات علــى ســبيل المثــال  -وغيــر مباشــر
 بمســاعدة المنظمــات علــى تطويــر المنظومــاتا لتخصصيــة .
 .6جــودة الخدمــة :يجــب علــى مديــري المدينــة ضمــان
جــودة الخدمــات الرقميــة وغيرهــا علــى مســتوى
المدينــة بحيــث تتمحــور حــول المســتخدم وتهــدف
لتحقيــق أقصــى معاييــر االســتخدامية والوصــول.

ب  -العوامل المساعدة على تصميم المدن
السعيدة
 .1الثقــة :تحســين الثقــة المؤسســاتية بمنظمــات
المدينــة مــن خــال تعزيــز اإلشــراك والشــفافية.
 .2األمــن واألمــان :تحســين التصــور والشــعور الفعلــي
باألمــن واألمــان بزيــادة التركيــز علــى مبــادرات األمــان
وزيــادة األماكــن المفتوحــة جيــدة اإلضــاءة.
 .3التكلفــة المعيشــية :يشــكل ارتفــاع تكاليــف الســكن
عامــا مــن العوامــل التــي تقلــل مــن مســتوى الســعادة.
ً

 .4الشــمولية :ضمــان دمــج جميــع األشــخاص فــي
المدينــة وقدرتهــم علــى المشــاركة فــي المجتمــع
والمنظومــة االقتصاديــة بضمــان تكافــؤ الفــرص
وقــدرة الجميــع علــى الوصــول إليهــا.
 .5الصحــة والحيــاة المتوازنــة :نظــرة شــاملة لحيــاة المدينة
واألنشــطة التــي تعــزز التــوازن والصحــة الجســدية
والنفســية.
 .6النشــاط االجتماعــي :دعــم تواصــل األشــخاص
وعالقاتهــم ببعضهــم البعــض علــى جميــع األصعــدة
كاألســرة والمجتمــع بتوفيــر الفــرص لهــم للتالقــي
ســويا.
وتشــارك االهتمامــات ومكافحــة الوحــدة
ً
 .7االقتصــاد والمهــارات :يعــد توفــر الفــرص االقتصاديــة
بمــا فيهــا التعليــم والتعلــم المســتمر مــن بيــن
األســباب الرئيســية النتقــال النــاس إلــى المدينــة.
 .8الغايــة واالنتمــاء :تعزيــز القيــم والتجــارب والمعانــي
المشــتركة علــى مســتوى المجتمــع والمدينــة
باســتخدام الفعاليــات الثقافيــة وضمــان دمــج الســكان
والمهاجريــن الجــدد وانخراطهــم فــي المجتمــع.

 3مقدمة
يعمــد النــاس إلــى االنتقــال إلــى المــدن ألســباب شــتى
بحيــث يشــكل ســكان المــدن  %55مــن ســكان العالــم فــي
الوقــت الحالــي )2018 ,UN(،وهــو رقــم يتوقــع وصولــه إلــى
 %75بحلــول نهايــة هــذا القــرن فــي ظــل النمــو الســريع
الــذي يشــهده مــع تحــول  43مدينــة إلــى مــدن ضخمــة
(يفــوق تعدادهــا العشــر مالييــن نســمة) بحلــول عــام 2030
(.)2018 ,UN

يشــير قــدر كبيــر مــن البيانــات مــن أرجــاء العالــم إلــى بعــد
مرهــق للبيئــة الحضرية (McCay, Suzuki,( )2017 ,Litman
 )2017 ,& Changحيــث أن االنتقــال إليهــا ال يضمــن زيــادة
ســعادة اإلنســان ،بــل العكــس .فعلــى ســبيل المثال ،تشــير
البيانــات األخيــرة مــن كنــدا إلــى «اختــاف كبيــر فــي الرضــا

عــن الحيــاة بيــن المجتمعــات المدنيــة والريفيــة» ،إذ كان
النــاس أكثــر ســعادة فــي األريــاف والمــدن الصغيــرة ،األمــر
الــذي يتعلــق بشــكل رئيســي بزيــادة شــعور االنتمــاء إلــى
المجتمــع (,J. Helliwell, Shiplett, & Barrington-Leigh
 ،)2018فيكتســب تحســين جــودة حيــاة ســكان المدينــة
أهميــة متزايــدة فــي عالمنــا المدنــي أكثــر مــن أي وقــت
مضــى (.)2013 ,Florida, Mellander, & Rentfrow

ال بــد مــن ضمــان اعتماد السياســات والتغييــرات على األدلة
قــدر اإلمــكان لــدى النظــر فــي الخيــارات واتخــاذ القــرارات
لتحســين جــودة الحيــاة ،إال أن جمــع مثــل هــذه األدلــة يبقــى
صعبــا مــع ذلــك ،وال ســيما فــي إثبــات الســببية واإلســناد
ً
الســببي لنجــاح هــذه التغييــرات «فــي محاولــة الباحثيــن
تقييــم التغييــرات علــى مســتوى المجتمــع والسياســات على
مســتوى المدينــة ،إذ يصعــب إنشــاء مجموعــات المقارنــة
المناســبة فــي مثــل هــذا النــوع مــن األبحــاث ناهيــك عــن
عــزل تأثيــر التغييــرات أو السياســات عــن التأثيــرات البيئيــة
المتعــددة األخــرى علــى النتائــج المرصــودة»(،)2005 ,APA
بحيــث يمكــن لألبحــاث فــي مثــل هــذه الحــاالت أن تــؤول إلى
طرائــق بحثيــة أخــرى شــبه تجريبيــة ()Quasi-Experiments
ـدال مــن االعتمــاد علــى الضوابــط
إلجــراء مقارنــات تقريبيــة بـ ً
التجريبيــة الصارمــة(& Anderson, Ruggeri, Steemers,
.)2016 ,Huppert

إن توافــر إطــار مفاهيمــي واضــح يحــدد العالقــة بين جوانب
جنبــا إلــى جنــب مــع المصطلحــات
المدينــة وجــودة الحيــاة ً
ســهال .تمكنــت بعــض
الشــائعة أمــر هــام ولــو لــم يكــن
ً
المنظمــات مــن تطويــر أطرهــا الخاصــة ،فقــدم مجلــس
المؤتمــر الكنــدي ومنظمــة «ديالــوغ» علــى ســبيل المثــال
إطـ ًـارا لتعريــف المســاهمات البيئيــة القائمــة وتقييــم أثرهــا
ـاء علــى
علــى جــودة الحيــاة فــي المجتمــع وضــع تصــوره بنـ ً
تعريــف جــودة الحيــاة فــي المجتمــع التــي تشــمل المجاالت
األساســية المتعلقــة «بالظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة والثقافيــة والسياســية التــي يعتبرهــا األفــراد
ومجتمعاتهــم أساســية الزدهارهــم وتحقيــق إمكانياتهــم»
(.)2018 ,Markovich, Slovinec D’Angelo, & Dinh
هنالــك نهــج آخــر يضــاف إلــى ذلــك يتمثــل بتنظيــم أنشــطة
متعلقــة بجــودة الحيــاة وتدخالتهــا فــي المدينــة بنــاء علــى
أبعــاد تصنيــف المــدن الذكيــة (التــي تدخــل التكنولوجيــا
فيهــا)( )2007 ,CRS/EUكمــا وردت فــي تقريــر سياســة
الســعادة العالميــة الســابق أال وهــي :االقتصــاد والتنقــل
والمعيشــة والحوكمــة والنــاس والمجتمــع والبيئــة(Global
.)2018 ,Happiness Council

 3.1الذكاء االجتماعي
إعــادة تعريــف «الــذكاء» بالكفــاءة واالســتدامة في اســتخدام
المــوارد لتحقيــق الســعادة فــي المدينة.

فكثيــرا
يمكــن لنــا القــول إن المــدن لطالمــا كانــت ذكيــة:
ً
مــا ســعى العديــد مــن مديــري المــدن إلــى تحقيــق الكفــاءة
فــي مواردهــم،

إال أن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تقــدم اآلن
فرصــة أكبــر بكثيــر مــن خــال توفيــر كــم هائــل مــن
البيانــات مــع قــوة معالجتهــا وإمكانيــات األتمتــة الهائلــة.
يعــرف االتحــاد الدولــي لالتصــاالت «المدينــة الذكيــة
المســتدامة» علــى أنهــا «مدينــة مبتكــرة تســتخدم
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وغيرهــا مــن الوســائل
لتحســين نوعيــة الحيــاة وكفــاءة العمــل والخدمــات المدنيــة
فيمــا يتعلــق بالجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة
والثقافيــة» ( .)2014 ,ITU-T FG-SSCيبــدو هــذا التعريــف
مناســبا للغــرض مــن هــذا الفصــل إال
فــي ظاهــر األمــر
ً
أن إشــارته إلــى الــدور المركــزي لتكنولوجيــا المعلومــات قــد
يكــون مشــتتً ا مــع ذلــك ،األمــر الــذي أعــرب الكثيــرون عــن
مخاوفهــم منــه ( )2015 ,Picon ;2015 ,Masonمحذريــن
مــن التركيــز المفــرط علــى التكنولوجيــا ومتســائلين عمــن
يتحكــم بهــا وعــن الدافــع الكامــن وراءهــا.
تعقيــدا،
وعلــى الرغــم مــن انتشــار التكنولوجيــا وازديادهــا
ً
أثــرا هــي التــي ال نشــعر بهــا
فــإن «أكبــر التكنولوجيــات ً

بحيــث تدمــج نفســها فــي نســيج الحيــاة اليوميــة وال يمكــن
تمييزهــا عنهــا» ( .)1991 ,Weiserنظـ ًـرا لذلــك ،ســيكون مــن
المفيــد أكثــر التفكيــر فــي الغايــات ال فــي الوســائل والتركيــز
علــى النتائــج التــي تحــاول المدينــة الذكيــة تحقيقهــا.

تــدور فكــرة المدينــة فــي جوهرهــا حــول النــاس ،ولــذا يجــب
علــى نتائــج المبــادرات الذكيــة أن تتوافــق مــع مبــادئ جــودة
الحيــاة ،كحــال دبــي التــي تهــدف رؤيــة مكتــب المدينــة
الذكيــة فيهــا ببســاطة إلــى «جعــل دبــي أســعد مدينــة علــى
وجــه األرض» )2019 ,Al-Azzawi( ،بحيــث تكــون المدينــة
«الذكيــة
اجتماعيــا» أكثــر مالءمــة وفائــدة ،وهــو مصطلــح
ً
ســبق واســتخدم فــي بعــض مــدن العالــم كمدينــة
بوبانســوار الذكيــة فــي الهنــد .تعــرف المدينــة الذكيــة
اجتماعيــا فــي هــذا الفصــل بأنهــا المدينــة التــي تعمــل
ً
دورة التأثيــر فيهــا لتحســين الفوائــد االجتماعيــة فــي ظــل
تقليــل اســتخدام المــوارد وذلــك باســتخدام أدوات القيــاس
والتحليل/المعالجــة والتعديــل حســبما يلــزم.
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 3.2البيانات كأداة
دورا أساسـ ًـيا
تلعــب البيانــات بمختلــف صيغهــا ومواردهــا ً
فــي إدارة جــودة الحيــاة فــي المــدن.

ال تشــكل بيانــات المــدن غايــة بحــد ذاتهــا بــل وســيلة إلــى
الغايــة ،بحيــث اســتخدمت بالعديد من الوســائل للمســاعدة
علــى تحســين الحيــاة المدنيــة .تســاعد العديــد مــن منصــات
بيانــات المــدن اليــوم فــي إيجــاد القيمــة مــن تحليلهــا بحيــث
عمــدت بعــض المــدن إلــى إنشــاء لوحــات بيانــات متاحــة
للعــوام تســتخدم فــي رصــد مؤشــرات األداء الرئيســية
اإلجماليــة للمدينــة مــن مثــل لوحــة «ســيتي ســكور» لمدينة
بوســطن أو تنظيــم مســابقات هاكاثــون البيانــات مــن مثــل
هاكاثــون بيانــات مدينــة لنــدن لمواجهــة تحديــات متنوعــة
كالتوظيــف وتخطيــط المواصــات والعزلــة االجتماعيــة،
فــي حيــن تســتخدم دبــي ومســابقة هاكاثــون الســعادة فيها
البيانــات مــن منصــة دبــي بالــس لتحســين جــودة الحيــاة
أيضــا إلــى طــرق جديــدة لتحليــل
فيهــا .توصــل البعــض ً
المدينــة ككل ،مــن مثــل «إيقــاع المدينــة العمرانــي» وإيجــاد
الطــرق الســتخدام مثــل هــذه المعلومــات فــي تحســين
جــودة حيــاة الســكان(,Nevejan, Sefkatli, & Cunningham
 ،)2018علــى الرغــم مــن المخــاوف حــول ملكيــة هــذه
البيانــات وخصوصيتهــا ( .)2016 ,Forburkerrådetففــي
تورونتــو علــى ســبيل المثــال ،تعمــل شــركة ســايدووك البــز
(إحــدى شــركات عائلــة جوجــل) علــى تطويــر منطقــة الواجهــة
المائيــة معتبــرة جــودة الحيــاة أعلــى مقاييســها فــي ذلــك،
غيــر أنهــا واجهــت مخــاوف قويــة مــن الســكان مــن حيــث
اعتمــاد الشــركة فــي تطويــر هــذه الواجهــة المائيــة علــى
البيانــات وخصوصيتهــا وأمنهــا وملكيتهــا.

يســتند مــا تبقــى مــن هــذا الفصــل إلــى هــذه االعتبــارات
برنامجــا للمــدن الســعيدة كأداة يمكــن للمــدن
مقترحــا
ً
ً
اســتخدامها فــي السياســات واألنشــطة والتغييــرات التــي
تنظــر فيهــا لتحقيــق ســعادة المدينــة.

 4تصميم المدن السعيدة
التغييرات المادية والمفاهيمية العملية الملموسة.
تمثــل هــذه المحــاور توجيهــات وإجــراءات للتصميــم يمكــن
لهــا أن تقــود إلــى تحقيــق ســعادة المدينــة .تتعلــق هــذه
المحــاور بمجموعــة مــن اإلجــراءات والمشــاريع والمبــادرات
المباشــرة التــي تقــع ضمــن فئتيــن :ماديــة ومفاهيميــة.
تتمثــل الجوانــب الماديــة لمكونــات المدينــة مــن الشــوارع
والســاحات والمبانــي ومســارات الدراجــات والحدائق العامة
فــي حيــن تتمثــل الجوانــب المفاهيميــة علــى النقيــض
منهــا فــي األمــور الرمزيــة والمرتبطــة بالعالقــات كثقافــة
المدينــة والشــراكات المجتمعيــة والخدمــات.

التصميم الحضري
وتوطين المكان

الطبيعة

جودة الخدمات

تصميم
المدن السعيدة
المادية

التنقل

المفاهيمية

الثقافة

االستدامة
والشراكة

 .1التصميــم الحضــري وتوطيــن المــكان :تخطيــط المــدن
وتصميمهــا مــع المســاحات واألماكــن المرتبطــة بهــا.
 .2الطبيعــة :التمــاس مــع الطبيعــة بمــا فــي ذلــك
إيجابــا علــى
المســاحات الخضراء/الزرقــاء التــي تؤثــر
ً
جــودة الحيــاة.
 .3التنقــل :لطــرق حركــة النــاس فــي المدينــة دورهــا الهــام
فــي تعزيــز قيمــة المدينــة لحيــاة النــاس.

 .4االســتدامة والشــراكة :بمــا يــؤدي إلــى التغييــر
المســتدام وتحســين جــودة الحيــاة.

قيــم مــن التميــز علــى المدينــة
 .5الثقافــة :إضفــاء طابــع ّ
نفســها وإعطاؤهــا مدلوالتهــا الخاصــة بهــا.
 .6جــودة الخدمــة :تســهيل وتيســير تقديــم الخدمــات التــي
تتمحــور حــول الســكان.

هرميا
ـا
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المحــاور ال تتبــع تسلسـ ً
ً
ً
علمــا أن
معينــا وقــد تكــون مترابطــة ً
نوعــا مــا مــع األخــرى ً
الكثيــر مــن المبــادرات  -كمثــل الــواردة أدنــاه  -تتطــرق إلــى
العديــد مــن هــذه المحــاور.

 4.1التصميم الحضري وتوطين المكان
التصميــم الحضــري وتوطيــن المــكان (خلــق معنــى أو
قصــة لمــكان مــا) :تخطيــط المــدن
شــعور باالنتمــاء أو ّ
وتصميمهــا مــع المســاحات واألماكــن المرتبطــة معهــا.
للتصميــم العمرانــي ومكونــات المدينــة تأثيــر علــى جــودة
الحيــاة فــي المدينــة (,Ministry for the Environment
علمــا أن التصميــم الحضــري يجــري على مســتويات
ً ،)2005
عــدة لــكل منهــا تحدياتــه ومعوقاتــه وســبل ضمــان تحســين
جــودة الحيــاة مــن خاللــه،

فعلــى ســبيل المثــال ،تســرد «أداة المنــازل الســعيدة»

العديــد مــن الوســائل التــي يمكــن بهــا تحســين دعــم
التواصــل االجتماعــي فــي المنــازل التــي تقطنهــا أســر
متعــددة (.)2018 ,Happy City
ّ
فــي نفــس الوقــت الــذي تســلط فيــه بعــض عناصرهــا
الرئيســية الضوء على تفاصيل ذلك ،كاشــتراطها اســتخدام
مدخــل مشــترك لــكل ثمانــي وحــدات منزليــة علــى األكثــر
وتشــارك المســاحات شــبه الخاصــة بيــن كل اثنتــي عشــرة
ـا عــن ضــرورة تشــاركها بعــض
وحــدة منزليــة
تقريبــا فضـ ً
ً
المرافــق اإلضافيــة كالمســتودعات أو األماكــن المناســبة
إلصــاح الدراجــات الهوائيــة.

وعلــى مســتوى أكبــر مــن ذاك ،يقلــل تحســين الوصول إلى
فضــا
وســائل النقــل العامــة واســتخدامها مــن االزدحــام
ً
عــن اختصــاره الزمــن الــذي يقضيــه الناس فــي مواصالتهم.
يمثــل الســماح بالتنميــة المدمجــة فــي محيــط محطــات
النقــل الطريقــة األكثــر فعاليــة للتشــجيع علــى اســتخدام
وســائل النقــل التــي تتيــح نقــل عــدد أكبــر مــن الــركاب،
إال أن قوانيــن التنظيــم العمرانــي فــي العديــد مــن هــذه
المناطــق تبقــى محكومــة بالكثيــر مــن القيــود فــي العديــد
غالبــا مــا تعــود إلــى حقــب ســابقة.
مــن المــدن  -هــي التــي ً
أجــرت بلديــة كيتــو قبــل عاميــن إصالحــات واســعة أتاحــت
هــذا النــوع مــن التطويــر المدمــج والموجــه نحــو وســائل
النقــل فــي جميــع أرجائهــا مــع تشــجعيها علــى التصميــم
المســتدام فأطلقــت «أداة الكفــاءة البيئيــة»
ســعيا منهــا
ً
لتحســين النقــل والتقليــل مــن الزحــف العمرانــي (City of
 )2017a ,Quitoبحيــث ســمحت للمطوريــن ببنــاء أبنية أعلى
(بنســبة تصــل إلــى  )%100مــن االرتفــاع المنصــوص عليــه
فــي خطــة اســتخدام األراضــي ،بيــد أنهــا اشــترطت لذلــك
( )1أن تكــون المشــاريع علــى مســافة قريبــة للســير إليهــا
مــن وســائل النقــل العامــة (حوالــي  400م) ( )2واســتيفاءها
المتطلبــات الصارمــة لكفــاءة اســتهالك الميــاه والطاقــة
وغيرهــا مــن التأثيــرات األخــرى علــى المدينــة.
حصــل 16
إنشــائيا علــى الموافقــة منــذ إطــاق
مشــروعا
ً
ً
أداة الكفــاءة البيئيــة ( )EET Resolutionفيمــا تخضــع 8

مشــاريع أخــرى للتقييــم فــي الوقــت الحالــي مــع قــدرة
المبانــي الجديــدة فيهــا علــى ســبيل المثــال علــى جمــع ميــاه
العواصــف واالحتفــاظ بهــا  -هــي التــي كانــت ســتؤدي
لوالهــا إلــى طوفــان أنظمــة الصــرف الصحــي  -ومعالجــة
الميــاه الرماديــة وميــاه األمطــار وإعــادة اســتخدامها.
أيضا الطاقة المســتخدمة
كمــا وتأخــذ الخطــة فــي حســبانها ً
فــي وســائل النقــل بحيــث تتطلــب بعــض معاييرهــا
تخصيــص المســاحات لمواقــف الدراجــات الهوائيــة مــع
ـا عــن مؤشــرات تتعلــق
الحــد مــن مواقــف الســيارات فضـ ً
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تقنيات فن تصميم المرافق العامة .فعلى سبيل المثال ،يمكن للجميع أن يجدوا ضالتهم
في هذه الحديقة في مدينة تورونتو من خالل المقاعد المزواة التي تشجع على التفاعل
بين الناس والمنطقة المخصصة للعب األطفال ومنطقة األلعاب الرياضية والنوافير
الجميلة وإمكانية الجلوس على العشب.

بالمــواد المســتدامة وخطــط إدارة األنقــاض والنفايــات
الصلبــة واألســطح والواجهــات الخضــراء.
أيضــا مــن خــال
يمكــن تحســين مســتوى جــودة الحيــاة ً
تواصــل المجتمــع الــذي يعــززه توطيــن المــكان مــع العديــد
مــن األفــكار التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي هــذا
الصــدد ،إذ طــور الباحثــون فــي المملكــة المتحــدة شــبه
تجربــة ( )Quasi-Experimentلتقييــم أثــر التغييــرات فــي
التصميــم الحضــري علــى جــودة الحيــاة فــي أحــد األحيــاء
فــي مدينــة مانشســتر( )2016 ,Anderson et alوقامــوا
فــي ســياق دراســتهم بتحديــد منطقتيــن متشــابهتين مــن
المدينــة (لعبــت إحداهــا دور «المرجــع») وبــدأوا عملهــم
بعقــد ورشــات العمــل مــع الســكان لتقييــم أفكارهــم
حــول التغييــرات الممكنــة فــي التصميــم مســتفيدين مــن
األســاليب المعروفــة فــي تحســين فــن تصميــم المرافــق
العامــة والتفاعــل مــا بيــن الســكان مــن مثــل أســلوب
«التثليــث» الــذي يعتمــد علــى زيــادة احتمــال حديــث الغربــاء
إلــى بعضهــم إذا مــا جــرى أمــر مــا حولهــم فــي مــكان عــام
(.)1980 ,Whyte

شــملت اإلجــراءات التــي اتخذوهــا فيمــا بعــد معــرض فــي
الهــواء الطلــق يعــرض الالفقاريــات المحليــة المهــددة
فضــا عــن لوحــة جداريــة ألحــد الفنانيــن
باالنقــراض
ً
المحلييــن ووضــع بعــض المقاعــد والعشــب واألصائــص
النباتيــة الجديــدة وتوفيــر خدمــة الــواي فــاي عاليــة الســرعة.
راقــب الباحثــون بعــد ذلــك النشــاط فــي كلتــا المنطقتيــن
مركزيــن علــى طريقــة تواصــل النــاس بعضهــم مــع بعــض
ونشــاطهم البدنــي أو اكتفاءهــم بمالحظــة وتتبــع مــا
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يجــري مــن حولهــم فحســب وخلصــوا إلــى زيــادة مســتويات
الســلوكيات الثــاث علــى نحــو ملحــوظ بعيــد تطبيــق
اإلجــراءات الســابقة التــي أثبتــت دورهــا فــي تحســين
مســتوى جــودة الحيــاة (& Aked, Thompson, Marks,
.)2008 ,Cordon

بعبــارة أخــرى ،يمكــن للتغيــرات البســيطة فــي التصميــم
المــادي للبيئــة المحيطــة فــي جــزء مــن المدينــة أن تتــرك
إيجابيــا علــى جــودة الحيــاة يكبــر ويــزداد إذا مــا ســاهم
أثــرا
ً
ً
المجتمــع بتحديــد هــذه التغييــرات وتطبيقهــا.
يمثــل «الشــعور باالنتمــاء إلــى الجماعــة المشــتركة»
أساســا
ً
نفســيا يرتبــط بجــودة الحيــاة (,Unger & Wandersman
ً
 ،)1985فمــا الطريقــة التــي يمكــن بهــا تصميــم المدينــة
لتحســين هــذا األمــر؟ أفــادت دراســة أجريــت علــى مدينــة
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األرصفة المظللة كالموضحة هنا في نيو تاون كالكوتا.

سيســايد (فــي واليــة فلوريــدا) ببعــض العوامــل الهامــة
المتعلقــة بهــا ،والتــي تعــرف بارتفــاع مســتوى الشــعور
باالنتمــاء إلــى الجماعــة المشــتركة علــى الرغــم مــن
وجــود الكثيــر مــن الســكان غيــر الدائميــن فيهــا (& Plas
.)1996 ,Lewis

أول ،كانــت المدينــة قــد صممــت عــن قصــد لتكــون
ً
«مالئمــة للنــاس أكثــر مــن مالءمتهــا للســيارات» وتحــد مــن
«فكــرة ضــرورة اســتخدام الســيارات» مــع تبنــي معمارييهــا
ّ
المؤثــرة
بالســيارات «هــي أكثــر العوامــل
التنقــل
فكــرة أن
ّ
ّ
ســلبا علــى طبيعــة المدينــة مــن منظــور جــودة الحيــاة»،
ً
وحرصهــم علــى عــدم تقســيمها بالشــوارع المالئمــة لمــرور
ـعيا للحــد مــن حركــة المــرور الســريعة الصاخبــة
الســيارات سـ ً
وغيــر اآلمنــة .كمــا كان مــن بيــن العوامــل األخــرى قواعــد
التخطيــط التــي أكــدت علــى أهميــة الشــرفات بمــا فــي

ذلــك حجمهــا وبعدهــا عن/قربهــا مــن الرصيــف ،بحيــث
حــرص المهندســون علــى ذكــر قانــون المدينــة المعمــاري
لهــذه القياســات المحــددة والمصممــة للســماح للجيــران
بالحديــث مــع بعضهــم البعــض عبــر شــرفاتهم مــع
أيضــا
احتفاظهــم بخصوصيتهــم إذا مــا رغبــوا بذلــك ً
منخفضــا
ـا عــن تحديــد ارتفــاع األســوار بحيــث يكــون
ً
فضـ ً
بمــا يكفــي للتفاعــل العفــوي بيــن الجيــران  -إذ تتطلــب
التدخــات المتعلقــة بالتواصــل المجتمعــي الموازنــة مــا
بيــن الخصوصيــة واالنفتــاح  -مــع التأكيــد علــى عــدم تكــرار
ذات النمــط مــن األســوار الوتديــة بحيــث يكــون للشــارع
«طابــع متنــوع ومتميــز».

عــاوة علــى ذلــك ،تشــمل العوامــل األخــرى وجــود العديــد
مــن المياديــن والســاحات التــي تســمح للنــاس بالبقــاء
والدردشــة فيهــا ،األمــر الــذي ينطبــق علــى المقيميــن
وفقــا للدراســة.
المؤقتيــن والدائميــن فيهــا علــى حــد ســواء
ً
تســاهم عناصــر التصميــم البســيطة هــذه مجتمعــة علــى
مــا يبــدو فــي المســتويات العاليــة مــن التفاعــل االجتماعــي
الــذي تتمتــع بــه مدينــة سيســايد.
اســتخدمت عناصــر وفلســفات التصميــم هــذه مــن قبــل
معمارييــن آخريــن يرغبــون بتحقيــق ذات النتيجــة فــي تنميــة
الشــعور باالنتمــاء إلــى الجماعــة المشــتركة .فعلــى ســبيل
المثــال ،قــام المعماريــون فــي كل مــن مدينــة باينويــل بــاي
ذا بــاي (فــي نورفولــك فــي واليــة فيرجينيــا) ونيوبوينــت
(فــي واليــة ســاوث كارولينــا) بتحديــد الحــدود القصــوى بيــن
الجيــران مؤكديــن علــى وجــود الشــرفات وتركيزهــم علــى
رســالة «نحــن ال نبيــع الخصوصيــة وبينمــا نبيعكــم الحــي
(وســكانه)».

جانبــا آخــر مــن
تمثــل امشــائية المدينــة ()walkability
ً
جوانــب التصميــم الحضــري مــن حيــث صلتــه بجــودة
الحيــاة ،إذ تعتبــر المــدن الصالحــة للســير علــى األقــدام
جســديا
مدنً ــا ســليمة
واجتماعيــا ( ،)2012 ,Speckفــي
ً
ً
وقــت تعمــل فيــه العديــد مــن الشــركات المعماريــة بشــكل
ـيرا علــى
فاعــل علــى تصميــم المناطــق الصالحــة للتنقــل سـ ً
األقــدام والترويــج لهــا
نظــرا لــدور «الســير علــى األقــدام
ً
وإنتاجيــا ،مــن خــال
وبيئيــا
صحيــا
طابعــا
فــي منــح المدينــة
ً
ً
ً
ً
تأثيــره علينــا كأشــخاص مــن حيــث الطريقــة التــي نتواصــل
بهــا مــع أســرنا وأصدقائهــا وعملنــا والطبيعــة مــن حولنــا»
(.)2016b ,Arup

ظهــرت العديــد مــن المحــاوالت لقيــاس صالحيــة المــدن
للســير علــى األقــدام ،مثــل محاولــة «لنــدن ستريتســكور»
( )London StreetScoreالمبتكــرة التــي تســتخدم بيانــات
المدينــة وصورهــا فــي حســاب نقــاط يمكــن مقارنتهــا بيــن
أجــزاء مختلفــة مــن المدينــة )2018 ,StreetScore(،ومــن
بيــن الطــرق المفيــدة األخــرى مفهــوم «حــي العشــرين

دقيقــة» الــذي يمثــل طريقــة أخــرى لوصــف «البيئــات
الصالحــة للســير علــى األقــدام واألحيــاء المفعمــة بالحيــاة
والمجتمعــات الكاملــة المتنوعــة والمتكاملــة إلــى حــد كبير»
( )2009 ,City of Portlandباســتخدام التمثيــل البصــري
للخرائــط الحراريــة علــى خريطــة المدينــة إلظهــار المناطــق
التــي تتوافــق مــع التمثيــل البصــري بحيــث يمكــن لمديــري
المدينــة وســكانها اســتخدام هــذه المعلومات لمســاعدتهم
فــي اتخــاذ قراراتهــم مــن مثــل اختيــار مــكان اإلقامــة أو
تصميــم المشــاريع العقاريــة الجديــدة .ومــع ذلــك ،تواجــه
بعــض المــدن مجموعــة مــن التحديــات المناخيــة ،كمــا فــي
حالــة المــدن االســتوائية أو شــبه االســتوائية ّ
والتــي تعانــي
مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة .حيــث يبــذل الكثيــر مــن الجهــد
البتــكار طــرق للتخفيــف منهــا ومعالجتهــا (;2018 ,Arup
.)2006 ,O›Hare

وممــا ســبق ،يبقــى للتشــجيع علــى األنشــطة التــي يمكــن
لهــا التأثيــر علــى صالحيــة المدينــة للســير علــى األقــدام أثــره
اإليجابــي علــى جــودة الحيــاة نظـ ًـرا لــدوره فــي جعلهــا أكثــر
صالحيــة للعيــش.

 4.2الطبيعة
الطبيعــة :التفاعــل مــع الطبيعــة بمــا فــي ذلــك المســاحات
إيجابــا علــى جــودة الحيــاة.
الخضراء/الزرقــاء التــي تنعكــس
ً

تؤكــد الكثيــر مــن األبحــاث علــى فوائــد الطبيعــة ،وال ســيما
المســاحات الخضــراء والزرقــاء داخــل المــدن ،إذ خلــص
الباحثــون فــي دراســة شــاملة ألربــع وأربعيــن مدينــة فــي
الواليــات المتحــدة إلــى اعتبــار «النســبة المئويــة للمســاحة
المغطــاة بالحدائــق العامــة مــن إجمالــي مســاحة المدينــة
مــن بيــن أقــوى المؤشــرات علــى جــودة الحيــاة بشــكل عــام
بنــاء علــى دور الحدائــق فــي تعزيز جودة الحياة على مســتوى
األفــراد والمجتمــع حســب النتائــج»Larson, Jennings,( ،
فضــا عــن األبحــاث األخــرى
 )2016 ,& Cloutierذلــك
ً
التــي أثبتــت دور القــرب مــن المســاحات الخضــراء كمؤشــر
علــى الصحــة العامــة (Maas, Verheij, Groenewegen,
 )2006 ,de Vries, & Spreeuwenbergوالتعافــي عقــب
العمليــات الطبيــة (.)1984 ,Ulrich

درجــات الحــرارة( ،)2016a ,Arupكمــا ويشــدد التقريــر علــى
األثــر اإليجابــي للطبيعــة علــى جــودة الحيــاة فــي الوقــت
الــذي تبــذل فيــه العديــد مــن المــدن فــي أرجــاء العالــم
ســعيا
جهــودا واضحــة لتعزيــز برامــج التخضيــر العمرانــي
ً
ً
لجعلهــا أكثــر صحــة كمــا هــو مالحــظ فــي بعــض المــدن
األثيوبيــة )2018 ,Gebreselassie(.ومــن ناحيــة أخــرى،
شــوهدت العديــد مــن المحــاوالت الســترداد المســاحات
المخصصــة للســيارات واســتخدامها كمســاحات خضــراء
وعامــة فــي العديــد مــن المــدن مثــل فانكوفــر وتورونتــو
فــي ظــل شــيوع تحويــل المســاحات المخصصــة لمواقــف
الســيارات إلــى مســاحات عامــة صغيــرة كمــا فــي مدينــة
ملبــورن التــي شــكلت هــذه المســاحات الســمة العامــة
والمميــزة لهــا ،إذ ســلط مؤلفــو «الكوريغرافيــا العمرانيــة»
( )Urban Choreographyالضــوء علــى «التداخــل مــا بيــن
المؤثــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والبيئيــة
والجماليــة التــي قــادت هــذه التغييــرات [التصميميــة]
وقيدتهــا» فــي ســياق مناقشــتهم ونقدهــم للمنــاورة بيــن
مختلــف القــوى التــي ســاهمت فــي التحويــل العمرانــي
الناجــح والكبيــر لمدينــة ملبــورن إلــى واحــدة مــن أكثــر مــدن
العالــم
صالحــا للعيــش (,Dovey, Adams, & Jones
ً
 ،)2018األمــر الــذي يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى تحويــل الحيــز
العمرانــي المخصــص للســيارات وســاحات الســكك
غالبــا مــا جــاءت
الحديديــة إلــى مســاحات مخصصــة للنــاس ً
علــى شــكل مســاحات خضــراء ،لتأتــي المدينــة فــي اآلونــة
األخيــرة وتنشــر خطتهــا لتحويــل المدينــة إلــى غابــة عمرانيــة
بتخضيــر أســطح المبانــي وجدرانهــا مــن بيــن غيرهــا مــن
المبــادرات األخــرى (.)2017 ,City of Melbourne

وفــي هــذا الســياق ،خلصــت أبحــاث أروب حــول فوائــد
زيــادة الغطــاء النباتــي علــى أســطح المبانــي وحولهــا -
أيضــا «بأغلفــة المبانــي الخضــراء»  -إلــى ثــاث
والمعروفــة ً
فوائــد رئيســية هــي:
تقليــل الضجيــج بمــا يصــل إلــى  10ديســيبل ،وتحســين
جــودة الهــواء مــع انخفــاض كبير في تركيز المــواد المتطايرة
فيــه ،والحــد مــن آثــار الجــزر الحراريــة العمرانيــة الــذي يمكــن
لــه أن يقــود إلــى انخفــاض بمقــدار  10درجــات مئويــة فــي

صورة رقم  :3المساحات العامة الصغيرة ذات التصاميم المختلفة في مدينة تورونتو
والمأخوذة من السيارات لصالح توفير أماكن صغيرة ومنتشرة في كل مكان تسمح
بالتواصل االجتماعي واالسترخاء كما ويدعم بعضها التكنولوجيا الذّ كية.
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أيضــا إلــى اســتصالح البنــى
تعمــد العديــد مــن المــدن ً
التحتيــة المتقادمــة فــي إنشــاء المرافــق العامــة األمــر الــذي
يشــهد عليــه «الهــاي اليــن» ( )High Lineالمبتكــر فــي مدينة
مرتفعــا عــن ســطح
طوليــا
متنزهــا
نيويــورك والــذي يمثــل
ً
ً
ًّ
األرض بنــي علــى امتــداد  1.45ميــل مــكان ســكة حديديــة
غيــر مســتخدمة وحــاز علــى شــعبية كبيــرة منــذ افتتاحــه عــام
2009
مجتذبــا الســكان المحلييــن والــزوار إلــى مجموعــة
ً
واســعة مــن األنشــطة القائمــة علــى طولــه.

ألهمــت هــذه الطريقــة الناجحــة إلعــادة اســتخدام البنــى
التحتيــة المتقادمــة العديــد مــن المــدن األخــرى للتفكيــر
فــي نهــج مماثــل ،كمــا فــي مشــروع «ذا بينتــوي» (The
 )Bentwayفــي تورونتــو الــذي تحــول إلــى مســاحة ثقافيــة
ً
مهمــا يقــع تحــت
مكانــا
عامــة علــى الرغــم مــن كونــه
ً
الطريــق الســريع وال فائــدة ترجــى منــه .يمكــن لهــذا النــوع
مــن اإلجــراءات أن يواجــه العديــد مــن التحديــات مثــل
الســلبي لهــدف المشــروع،
محدوديــة الميزانيــة والتصــور ّ
وهــي أمــور يمكــن التعامــل معهــا بإجــراء «تجــارب عمرانيــة»

بإقامــة منشــآت أو تغييــرات مؤقتــة علــى الطــرق التــي
تســتخدم المســاحات العامــة مــن مثــل مواقــف الســيارات
أو الســاحات وفقهــا كانــت مثــل هــذه التجــارب قــد أثبتــت
نجاحهــا فــي العديــد مــن المــدن ،كمــا فــي تحويــل ســاحة
مدينــة آرهــوس إلــى «غابــة» فــي جهــد تعاونــي بيــن مهرجــان
آرهــوس وبلديتهــا وشــركة شــونهير المعماريــة (,Franco
 )2016غطــى ســاحة البلــدة المرصوفــة بالحصــى بأرضيــة
متموجــة ومؤقتــة مــن الطحالــب واألعشــاب ومئــات
األشــجار ،األمــر الــذي ســاهم فــي تعزيــز جــودة الحيــاة
بدعــوة النــاس للعــب والتأمــل واالســترخاء والتواصــل
االجتماعــي فيهــا.
وكان مــن المثيــر لالهتمــام مــا أفــادت بــه الشــرطة مــن
مســرحا
انعــدام الحــوادث فــي هــذا المــكان الــذي كان
ً
للجرائــم فيمــا ســبق .تثبــت هــذه التجــارب دورهــا فــي
ـبيا إلشــراك الجمهــور والمطوريــن
توفيــر طريقــة ســهلة نسـ ً
والسياســيين فــي اختبــار الخطــط المســتقبلية وتتبعهــا
دون الحاجــة الســتثمارات دائمــة وباهظــة ،األمــر الــذي يزيــد
مــن إمكانيــة حصولهــا علــى الموافقــات الالزمــة.
صعبــا فــي بعــض
إال أن تطويــر المســاحات الخضــراء يبقــى
ً
تحديــا
المناطــق ،إذ تشــكل البيئــات القاحلــة
ً

علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بتوفــر الميــاه لدعــم مثــل
هــذه األمــور ،األمــر الــذي اســتخدمت «الحدائــق الجافــة»
( )Xeriscapesللتغلــب عليــه كوســيلة أكثــر اســتدامة فــي
تخضيــر البيئــات القاحلــة.

تمثــل هــذه الحدائــق وســائل للتصميــم تتميــز «باســتخدام
المــواد والممارســات النباتيــة التــي تســتهلك كميــات أقــل

صورة رقم “ :4الغابة” في مركز مدينة آرهوس :قبل إجراء التغيير المؤقت (على اليسار)
وبعده (على اليمين) .المصدر شونهير.

فضــا عــن اســتخدام
مــن الميــاه واألســمدة والمبيــدات
ً
لنباتــات المحليــة والمتكيفــة مــع البيئــة المحليــة مــع الحــد
األدنــى مــن الغطــاء العشــبي» (.)86 .p ,2018 ,Arup

 4.3التنقل
التنقــل :لطــرق حركــة النــاس فــي المدينــة دورهــا الهــام فــي
تعزيــز قيمــة المدينــة.

هامــا مــن جوانــب المدينة
تمثــل القــدرة علــى التجــوال ً
جانبــا ً
فــي حيــن يتــرك االزدحــام أثــره الســلبي علــى جــودة الحيــاة
جميعــا علــى الضغــط النفســي
فيهــا .وفــي حيــن نتفــق
ً
الناجــم عــن الزمــن الــذي يقضيــه النــاس فــي وســائل النقــل
وأثــره الســلبي علــى جــودة حياتهــم (,Stutzer & Frey
 ،)2008يمكــن للنقــل الفاعــل علــى النقيــض مــن ذلــك
تحســين صحتهــم البدنيــة وتحقيــق العديــد مــن الفوائــد
النفســية لهــم (.)2014 ,Martin, Goryakin, & Suhrcke
قــادت هــذه الفوائــد إلــى جانــب تحســين جــودة الهــواء
وتقليــل تكلفــة النقــل العديــد مــن المــدن حــول العالــم
إلــى التشــجيع علــى ركــوب الدراجــات الهوائيــة فــي وقــت
تنظــر فيــه مــدن مثــل كيــب تــاون التــي تنظــم فعاليــة «أوبــن
ســتريتس» ( )OpenStreetsلركــوب الدراجــات فــي طــرق
لدمــج هــذه األنشــطة وزيــادة انتشــارها وارتباطهــا بالحيــاة
اليوميــة (.)2018 ,Open Streets
يمكــن للمــدن إحــراز تقــدم ســريع فــي تنفيــذ شــبكات
الدراجــات الشــاملة ،إذ تمكنــت مدينــة إشــبيلية اإلســبانية
التــي لــم يكــن فيهــا (عــام  )2006أدنــى المقومــات الالزمــة
لركــوب الدراجــات الهوائيــة وخلــت إال مــن عــدد قليــل
مــن ركابهــا مــن بنــاء شــبكة مبدئيــة كاملــة مــن مســارات
الدراجــات المحميــة بحلــول عــام  2011قــادت لزيــادة عــدد
ركابهــا ســتة أضعــاف ،األمــر الــذي أنجــز مــن خــال تنفيــذ
مشــروع واســع لتحســين البنيــة التحتيــة لركــوب الدراجــات
الهوائيــة عــام  .2006تبعتــه عــام  2007الموافقــة علــى
«مخطــط الدراجــات» لتوســيع وتحســين جــودة هــذه البنيــة

التحتيــة والتشــجيع علــى ركــوب الدراجــات الهوائيــة شــملت
شــبكة تمتــد لنحــو  120كــم فــي البدايــة ووصلــت إلــى 164
كــم فيمــا بعــد عــام  .2013كمــا تضمنــت الخطــة إرشــادات
لضمــان فصــل شــبكة الدراجــات عــن حركــة المــرور اآلليــة
وربطهــا بيــن المناطــق الرئيســية فــي المدينــة والمناطــق
الســكنية واســتمراريتها دون أي ثغــرات وتجانســها مــع
الرصيــف والتصميــم العمرانــي وســماحها بقيــادة الدراجات
باالتجاهيــن ( ،)2011 ,Silleroمعتمــدة فــي ســياق ذلــك
اســتراتيجية لضمــان ســامة الشــبكة واعتبارهــا آمنــة مــن
منظــور الســكان مــع احتــرام المصمميــن «حاجــات ركاب
الدراجــات المحتمليــن ال الحالييــن» (،)2014 ,.Martin et al
األمــر الــذي يعــود إلــى إدراكهــم عــدم حاجــة الــركاب الحالييــن
للتحســينات لركــوب دراجاتهــم وعملهــم علــى اســتهداف
الــركاب المحتمليــن المتردديــن والمتخوفيــن.

أيضــا فــي المنظومــة األوســع لركــوب
نظــرت الخطــة ً
الدراجــات الهوائيــة فأنشــأت  5,000موقــف للدراجــات
فــي أرجــاء المدينــة علــى ســبيل المثــال شــملت محطــات
فضــا عــن دور جامعــة
النقــل العامــة وأماكــن العمــل،
ً
إشــبيلية فــي تزويــد طالبهــا بقــروض طويلــة األمــد
لشــراء الدراجــات وتوفيــر المواقــف الالزمــة لهــا داخــل
الحــرم الجامعــي ،األمــر الــذي يشــهد علــى دور الجامعــات
فــي التغييــر الثقافــي الــازم لتحقيــق النجــاح مــن خــال
اســتهدافها األجيــال الجديــدة والناشــئة .كمــا شــجعت
المدينــة علــى اتبــاع نظــام تشــارك الدراجــات الــذي ســمح
نجاحــا
للنــاس بتجربــة ركــوب الدراجــات ،األمــر الــذي حقــق
ً
واسـ ًـعا وســجل فيــه حوالــي  60,000مســتخدم خــال مــا
يربــو علــى ســنتين اســتخدمت فــي أوجــه كل دراجــة مــن
الدراجــات الـــ  2,650عشــر مــرات فــي اليوم في المتوســط
علــى امتــداد  260محطــة.

نمــوا
شــهدت مدينــة إشــبيلية بيــن عامــي  2006و2011
ً
ســريعا فــي معــدل ركــوب الدراجــات الهوائيــة :بحيــث
ً
ارتفــع معــدل اســتخدام الدراجــات  6أضعــاف مــن حوالــي
 %2إلــى  %9مــن إجمالــي الرحــات الميكانيكيــة ،كمــا
وتحســنت درجــة أمــان ركــوب الدراجــات ثالثــة أضعــاف
عــام  2011عــن عــام  ،2006األمــر الــذي يعــزى بشــكل كبيــر
إلــى شــبكة الدراجــات الجديــدة والمترابطــة التــي عزلــت
ركاب الدراجــات عــن حركــة المــرور اآلليــة ،أمــور ســاهمت
جميعهــا فــي وصــول المدينــة إلــى المركــز الرابــع عشــر
فــي المؤشــر العالمــي لركــوب الدراجــات فــي المــدن
أخيــرا مــن تجربــة
( .)copenhagenizeindex.euنســتخلص
ً
إشــبيليا عــدم نجــاح مســارات الدراجــات غيــر المترابطــة وغيــر
اآلمنــة فــي تحقيــق معــدالت االســتخدام المرجــوة.

 4.4االستدامة والشراكة
االســتدامة والشــراكة :بمــا يــؤدي إلــى التغييــر المســتدام
وتحســين جــودة الحيــاة.

ليــس لشــراكات المدينــة بحــد ذاتهــا أي خصوصيــة
تميزهــا عــن غيرهــا هــي التــي عــادة مــا يكــون لهــا دوافعهــا
االقتصاديــة ،بيــد أنهــا تمثــل طريقــة هامــة تتيــح للمــدن
تحســين جــودة الحيــاة فيهــا علــى نحــو مســتدام ،إذ تدعــم
هــذه الترتيبــات اإلصالحــات كمــا وتعمــل علــى تحســين
رأس المــال االجتماعــي إذا مــا شــعرت الجهــات المعنيــة
بتعاونهــا لتحقيــق بعــض األهــداف المشــتركة فيمــا بينهــا.
قــد تدخــل فــي إطــار هــذه الشــراكات بعــض الشــركات
التجاريــة فــي مبــادرات علــى مســتوى المدينــة كمثــل
منظومــة «تقنيــة الهــواء النظيــف» فــي لنــدن القائمــة
مــا بيــن «جونســون ماثــي» و»فيوتشــر ســيتيز كاتابولــت»
()2018b ,Future Cities Catapult

والتــي تهــدف إلــى مراقبــة جــودة الهــواء فــي المــدارس
والمدينــة بشــكل عــام واختبارهــا وتحســينها .كمــا يمكــن
ألشــكال أخــرى مــن الشــراكات أن توجــد منافــع علــى
مســتويات أخــرى ،ففــي مدينــة آمارافاتــي (فــي الهنــد)
وضعــت خطــة لتجميــع األراضــي إلنشــاء مجتمعــات
جديــدة والتغلــب علــى التقســيم المفــرط لألراضــي الزراعيــة
أراض مترابطــة يمكــن لهــا
الــذي يحــد مــن إمكانيــة تطويــر
ٍ
أساســا لبنيــة تحتيــة منظمــة وفاعلــة (Andhra
أن تشــكل
ً
.)2017 ,Pradesh CRDA

وفــي إطــار هــذا البرنامــج الفريــد ،منــح الســكان الخيــار
لتجميــع أراضيهــم طواعيــة مقابــل الحصــول علــى قطعــة
أرض فــي المدينــة وتدريبهــم علــى مهــارات معينة وغيرها
مــن الحوافــز الماديــة األخــرى كحصــول رواد األعمــال
علــى قــروض خاليــة مــن الفوائــد مــا ســاهم فــي تحقيــق
المنافــع االجتماعيــة وإيجــاد شــبكات األمــان االجتماعــي
لمــاك األراضــي ،األمــر الــذي أدى إلــى تحســين جــودة
نجاحــا بحصولــه
حيــاة األفــراد والمجتمــع ككل والقــى
ً
علــى أكثــر مــن  34ألــف فــدان مــن األراضــي مــن حوالــي
ألفــا مــن مــاك األراضــي.
ً 24

هنالــك شــكل آخــر مثيــر مــن االهتمــام مــن الشــراكات
القائمــة علــى إشــراك المجتمــع ودوره النشــط فــي اتخــاذ
شــعورا
القــرارات التــي تؤثــر عليــه ،مــا يعطــي النــاس
ً
بالمســؤولية وينمــي شــعورهم باالنتمــاء .خيــر مثــال علــى
ذلــك مدينــة هاليفاكــس (فــي كنــدا) التــي يســتثمر أعضــاء
مجلــس مدينتهــا  94ألــف دوالر أمريكــي كل عــام فــي البنية
التحتيــة المجتمعيــة بحيــث يخصــص العديــد مــن أعضــاء
المجلــس فــي الوقــت الحالــي التمويــل باســتخدام أســلوب
مبتكــر مــن الموازنــة التشــاركية (،)2018 ,Halifax South
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إذ تعمــد الفــرق المجتمعيــة إلــى وضــع مقصــورة لهــا فــي
إحــدى الفعاليــات وعــرض مقترحاتهــا علــى الســكان الذيــن
يمكــن لهــم التصويــت علــى أفضــل خمــس مقترحــات
(لتجنــب التحيــز الحصــري تجــاه المشــاريع ذات االهتمــام
شــخصيا فــي أســلوب شــهد
الشــخصي) بحضورهــم
ً
مشــاركة عاليــة مــن مئــات األشــخاص .تقــدم هــذه الصيغــة
عــددا مــن الفوائــد القيمــة أال وهــي:
ً

•

التوعيــة بمــا يجــري فــي المجتمــع باطــاع الكثيــر
مــن المشــاركين علــى الجهــد الكبيــر الــذي يقــوم بــه
ا لمتطو عــو ن .

•

تحفيــز الفــرق المجتمعيــة علــى العمــل علــى
ـدال مــن أوليــات كبــار المموليــن
أولويــات مجتمعهــا بـ ً
الحكوميــة.
والبيروقراطيــات

•

توفيــر فــرص التطــوع باطــاع النــاس علــى المبــادرات
الكبيــرة ورغبتهــم فــي مســاعدة أنفســهم.

•

إيجــاد فــرص التمويــل مــن خــال تبــرع النــاس بأموالهم
ً
أحيانــا لغايــات نبيلــة.

•

بنــاء رأس المــال االجتماعــي بتقريــب النــاس مــن طيف
واســع مــن االهتمامــات بعضهــم مــن بعــض.

كمــا تســتخدم مدينــة بورتــو أليغــري ()Porto Alegre
البرازيليــة أســلوب الموازنــة التشــاركية وإن كان علــى نطــاق
أوســع مــن ذلــك بكثيــر بتخصيصهــا  200مليــون دوالر
ـنويا لإلنشــاءات والخدمــات مــن خــال عمليــة
أمريكــي سـ ً
موازنــة تشــاركية تجتــذب العشــرات مــن آالف المشــاركين
ســنويا.
ً

 4.5الثقافة
قيــم مــن التميــز علــى المدينــة
الثقافــة :إضفــاء طابــع ّ
نفســها وإعطاؤهــا مدلوالتهــا الخاصــة بهــا.
تتكــون ثقافــات المــدن مــن العديــد مــن األنمــاط المميــزة
البصريــة والضوئيــة والفنيــة والصوتيــة والمناخيــة
والتغييــرات اليوميــة وســلوكيات النــاس وتصرفاتهــم ،كمــا
وتســاهم الهيــاكل الماديــة فــي ثقافاتهــا وحســها المكانــي
والروحــي بحيــث «يحكــي كل منــزل أو مبنــى العديــد مــن
القصــص ويــروي كل طريــق أو شــارع فيهــا روايــة مختلفــة»
(.)2015 ,Lappin

يقــر البرنامــج العمرانــي الجديــد بـــ»دور الثقافــة والتنــوع
الثقافــي كمصــدر إلثــراء الجنــس البشــري ،حيــث
يســاهم بشــكل هــام فــي التنميــة المســتدامة للمــدن
والمســتوطنات البشــرية والســكان ويمكنهــم مــن لعــب
دور فاعــل وفريــد فــي المبــادرات التنمويــة» (,Habitat III
 .)2016كمــا أظهــرت بعــض المــدن عــاوة علــى ذلــك

قدرتهــا علــى النجــاح فــي إيجــاد ثقافتهــا الفريــدة واألصيلــة
(.)2018 ,Tate & Shannon

ً
مســتمرا ،فكيــف
ومــع ذلــك ،الثقافــة فــي حالــة تتطــور
تغــذي المــدن الثقافــة والمجتمعــات المحيطــة بهــا؟ بــدأت
جزيــرة جرانفيــل فــي فانكوفــر تحولهــا فــي الســبعينيات مــن
القــرن العشــرين مــن أرض صناعيــة قاحلــة إلــى مجتمــع
ثقافــي حــي ومزدهــر

مــع تبنــي األمانــة التــي تديــر هــذه المنطقــة رســالة تتمثــل
«بتســخير األرض العامــة فــي إجــراء التجــارب العمرانيــة
واالجتماعيــة البنــاءة القائمــة علــى نمــاذج إبداعيــة وثقافيــة
وتجاريــة متنوعــة تســاهم فيهــا المجتمعــات والشــعوب
المحليــة األصليــة فــي الوقــت الــذي ترحــب فيــه بالعالــم
أيضــا» ،فــي روح تشــاركية ودعــم شــعبي قــوي شــكل
ً
المفتــاح لســعادة المدينــة التــي تحــوي اليــوم 50
مطعمــا
ً
مســتقال و 300شــركة توفــر فــرص العمــل لثالثــة آالف
ً
شــخص ،مــع تمركــز العديــد مــن أفضــل الرســامين
فضــا عــن العديــد مــن
والمصمميــن الكندييــن فيهــا
ً
األماكــن الثقافيــة والفنــون المســرحية والمهرجانــات
الثقافيــة علــى مــدار الســنة ،بحيــث تســاهم الجزيــرة علــى
هــذا النحــو فــي جــودة حيــاة ســكانها علــى نحــو كبيــر.
هنــاك المزيــد مــن قصــص النجــاح المماثلــة ،كمثــل بلــدة
أمســتردام-نورد التــي تعتبــر حاضنــة لإلبــداع (كمــا فــي
منطقــة إن دي إس إم-وارف الثقافيــة «)»NDSM-wharf
ومركــزً ا للتجــارب واالبتــكار العمرانــي.

ُيمكــن للثقافــة أن تنمــو وتتطور بشــكل تدريجي بحيث تؤثر
علــى المدينــة بأكملهــا ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك الســركال
أفينيــو فــي دبــي ،وهــي منطقــة ثقافيــة مفعمــة بالحيــاة
فــي قلــب إحــدى المناطــق الصناعيــة تمتــد علــى مســاحة
نصــف مليــون قــدم مربــع وتتألــف مــن 91
مســتودعا
ً
تجمــع فيهــا بعــض رواد األعمــال المحلييــن الذيــن يعملــون
فــي مختلــف المجــاالت اإلبداعيــة (كاألفــام والمســرح
والموســيقى والخدمــة المجتمعيــة وفــن الطهــي) إلــى
جانــب بعــض المعــارض الفنيــة البــارزة والمتاحــف الفنيــة
غيــر الربحيــة.
بــدأت هــذه المنطقــة الثقافيــة علــى نحــو متواضــع علــى
المحســنين المحلييــن عــام  2007لتتوســع
يــد أحــد مــن ُ
مصنعــا
وتضاعــف حجمهــا عــام  2015فيمــا كان ذات يــوم
ً
المبدعيــن
للرخــام .تمثــل الســركال أفينيــو مكانً ــا يســتقطب ُ
أساســا ودعامــة
والمبتكريــن والمغامريــن ،مــا جعــل منهــا
ً
القتصــاد المدينــة اإلبداعــي وســاعدها علــى اجتــذاب
المواهــب اإلبداعيــة ،األمــر الــذي شــجع بــدوره النــاس علــى
ـبيا.
االنتقــال إلــى دبــي ذات المشــهد الثقافــي الحديــث نسـ ً
كمــا ســاعدت هــذه المنطقــة علــى إنتــاج قــوة عاملــة ماهــرة
ســاهمت فــي بــث الحيــاة فــي األماكــن العامــة والخاصــة

واحتضــان المشــاريع الفنيــة المتميــزة وترابــط المجتمعــات
وتماســكها .علــى مــدار عشــر ســنوات ،احتضنــت الســركال
أفينيــو أكثــر مــن  3,000فعاليــة ثقافيــة مفتوحــة ومجانيــة
ســاهمت فــي اجتــذاب زوارهــا ألول مــرة وإيجــاد مجتمــع
ـنويا
محلــي متنــوع ليرتفــع عــدد زوارهــا مــن  10,000زائــر سـ ً
عــام  2007إلــى  460,000عــام .2017

ال شــك فــي أن هــذه المنطقــة الثقافيــة الحيويــة ســاهمت
فــي تعزيــز جــودة الحيــاة فــي المدينــة بطــرق شــتى أتاحــت
للمجتمــع فرصــة المســاهمة فــي تطويــر المدينــة وتعزيــز
شــعور ســكان دبــي باالنتمــاء والثــراء الثقافــي الــذي تتمتــع
بــه.
أيضــا مــن ُبنــى وأساســات أبســط
يمكــن للثقافــة أن تنشــأ ً
بكثيــر ،إذ قامــت بعــض المــدن مثــل ملبــورن وفانكوفــر
بتحويــل أزقتهــا إلــى مســاحات عامــة تجتــذب الــزوار مــن
كل حــدب وصــوب ،كمثــل «الزقــاق الــوردي» ()Pink Alley
الــذي حققــت الفعاليــات المقامــة فيــه أكثــر مــن مليونــي
ـا عــن التفاعــل الكبيــر
مشــاهدة علــى موقــع يوتيــوب فضـ ً
الــذي شــهدته علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي والعــدد
غيــر المحــدود مــن صــور الســلفي الملتقطــة فيهــا ،بحيــث
تســاهم هــذه المشــاريع فــي تحويــل مثــل هــذه المســاحات
المملــة إلــى مناطــق ثقافيــة غنيــة تعــزز مــن جــودة حيــاة
الســكان وتشــجع النــاس علــى المشــاركة فيهــا.
ُ

للفنانين المحليين للتعبير عن
ّ
صورة رقم  :5توفر أزقة مدينة ملبورن الشهيرة مساحة

أنفسهم (إلى اليسار) في الوقت الذي تجتذب فيه العديد من أزقة مدينة فانكوفر هي األخرى

السياح بجميع مشاربهم مثل “الزقاق الوردي” (.)Pink Alley
ّ

 4.6جودة الخدمة
جــودة الخدمــة :تســهيل وتيســير تقديــم الخدمــات التــي
تتمحــور حــول الســكان.
تعتبــر جــودة تجربــة الحصــول علــى الخدمــات مــن العوامــل
الرئيســية التــي تقــوم عليهــا تجربــة العيــش فــي أي مدينــة،
ســواء كانــت خدمــات عامــة مــن مثــل الحصــول علــى
التصاريــح والموافقــات أو خدمــات جمــع النفايــات حتــى.
ونظــرا الســتخدام التكنولوجيــا فــي تقديــم العديــد مــن
ً
الخدمــات اليــوم ،يجــب علــى مســؤولي المدينــة أن يحرصوا
علــى تقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــات للمقيميــن فيها

باســتخدام هــذه التكنولوجيــا ،كمــا ويجــب عليهــم دعــم
الجوانــب المتعلقــة بذلــك مــن مثــل ســهولة االســتخدام
( )1998 ,11-9241-ISO ;2013 ,Al-Azzawiوالوصــول إلــى
الخدمــات ،بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول الرقمــي إليهــا
(.)2018 ,W3C
فعلــى ســبيل المثــال ،وصــف ُمســتخدمو وســائل النقــل
جــدا جــراء
العامــة فــي مدينــة كيتــو تجربتهــم بالســيئة
ً
إهمــال صيانــة مرافــق النقــل والتخريــب المتعمــد لهــا
والمواقــع الســيئة لمواقــف الحافــات والعبــث بهــا .لــذا
قامــت بلديــة كيتــو بإبــرام اتفاقيــة شــراكة بيــن القطاعيــن
ســعيا لتحســين جــودة المرافــق العامــة
العــام والخــاص
ً
واألثــاث العمرانــي (كالمقاعــد العامــة) ووســائل النقــل
العامــة .وبموجــب هــذه الشــراكةُ ،ســمح لشــركاء القطــاع
الخــاص بنشــر إعالناتهــم فــي مواقــف الباصــات والمرافــق
العامــة مقابــل تكفلهــم بتجديــد هــذه المواقــف وصيانتهــا،
بمــا يســهم فــي تحســين جــودة األثــاث العمرانــي وتجربــة
مســتخدمي وســائل النقــل العامــة.

اختيــرت مواقــع أولــى مواقــف الباصــات الجديــدة التــي
بلــغ عددهــا 414
موقفــا باســتخدام مجموعــة مــن البيانــات
ً
التــي شــملت معلومــات عــن التركيبــة الســكانية للمناطــق
ـا عــن المعلومــات الخاصــة بمســارات
المحيطــة بهــا فضـ ً
الحافــات وحمولــة المركبــات وخصائــص األرصفــة وقــدرة
جميــع فئــات الســكان علــى اســتخدامها وتوفــر الوســائل
لحمايتهــا مــن عوامــل الطقــس ومســاهمتها فــي تحقيــق
األمــن والتماســك االجتماعــي وســوى ذلــك مــن األمــور
األخــرى .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى تعهــد شــركاء القطــاع
الخــاص إلــى جانــب ذلــك بتحســين وتطويــر األرصفــة التــي
ســتوضع عليهــا هــذه األثاثــات الجديــدة.
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 5العوامل المساعدة على تصميم المدن
السعيدة
مخرجات السياسات غير الملموسة :المنفعلة والفاعلة

الملخص

األمن
واألمان

الغاية
واإلنتماء

العوامل المساعدة

اإلقتصاد
والمهارات

على تصميم المدن السعيدة
التكلفة
المعيشية

الخارجية

التسامح
والشمولية

الداخلية

النشاط
اإلجتماعي

الصحة والحياة
المتوازنة

تســاعد هــذه المحــاور فــي تحقيــق ســعادة المدينــة كنتيجــة
للسياســات والمبــادرات موزعــة فــي مجموعتيــن اثنتيــن :ال
تحتــاج المحــاور فــي أوالهــا إلــى أي مدخــات مباشــرة مــن
ســكان المدينــة لتحقيــق المنافــع المرجــوة منهــا بحيــث
تعتبــر محــاور غيــر مباشــرة أو «متعلقــة بالمدينــة» بحــد
ذاتهــا ،كالســامة (مــن حيــث كونهــا مدينــة آمنــة) والتســامح
والشــمولية وقــدرة الفــرد علــى تحمــل التكاليــف فــي المدينــة.
فــي حيــن تعتبــر المجموعــة الثانيــة عوامــل مســاعدة فاعلــة أو
قريبــة مــن األشــخاص أو متعلقــة بهم أنفســهم نظـ ًـرا لحاجتها
لتفاعــل النــاس الحيــوي معهــا وتحملهــم للمســؤوليات
الشــخصية لتحقيــق المنافــع مــن مثــل النشــاط االجتماعــي
والصحــة والحيــاة المتوازنــة علــى ســبيل المثــال.
 .1الثقــة :جانــب رئيســي مــن جوانــب جــودة الحيــاة يمكــن
اكتســابه مــن خــال المشــاركة الفاعلــة والشــفافية.
رئيســيا
جــزءا
 .2األمــن واألمــان :حاجــة أساســية تشــكل
ً
ً
مــن جــودة الحيــاة.

 .3التكلفــة المعيشــية :يشــكل ارتفــاع تكاليــف الســكن
عامــا مــن العوامــل التــي تقلــل مــن مســتوى الســعادة.
ً
 .4التســامح والشــمولية :للتســامح والشــمولية
االجتماعيــة واالقتصاديــة قيمــة إيجابيــة أخالقيــة علــى
جــودة الحيــاة واالقتصــاد.
 .5الصحــة والحيــاة المتوازنــة :نظــرة شــاملة لحيــاة المدينة
واألنشــطة التــي تعــزز التــوازن والصحــة الجســدية
والنفســية.

 .6النشــاط االجتماعــي :يحتــاج النــاس لبعضهــم البعــض،
كمــا يحتاجــون لوســائل تعــزز وتُ حســن عالقاتهــم مــع
اآلخريــن.
 .7االقتصــاد والمهــارات :يعــد توفــر الفــرص االقتصاديــة
بمــا فيهــا التعليــم والتعلــم المســتمر مــن بيــن
األســباب الرئيســية النتقــال النــاس إلــى المدينــة.
 .8الغايــة واالنتمــاء :يحتــاج النــاس للشــعور بوجــود
مغــزى مــن حياتهــم ،بمــا فــي ذلــك شــعورهم بالهــدف
واالنتمــاء.

تسلســا
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المحــاور ال تتبــع
ً
ً
علمــا أن
هرميــا
ً
معينــا وال تتعــارض إحداهــا مــع األخــرى ً
الكثيــر مــن المبــادرات  -كمثــل الــواردة أدنــاه  -تتطــرق إلــى
العديــد منهــا.

 5.1الثقة
الثقــة :جانــب رئيســي مــن جوانــب جــودة الحيــاة يمكــن
اكتســابه مــن خــال المشــاركة والشــفافية.

تُ عـ ّـرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة الثقــة بأنهــا
«إيمــان المــرء بتصــرف األفــراد أو المؤسســات األخــرى
علــى نحــو ُيلبــي مــا يتوقعــه منهــم مــن ســلوك إيجابــي»
( ،)2017 ,OECDوهــو التعريــف الــذي سنســتخدمه فــي
ســياق هــذا النــص لتوضيــح الطريقــة التــي يســتخدم فيهــا
هــذا المفهــوم الهــام فــي ســياق جــودة الحيــاة فــي المــدن،
كمــا ُيوضــح دليــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
الخــاص بقيــاس الثقــة االختالفــات فيهــا مــن حيــث الكفــاءة
(كالموثوقيــة) والقيــم (كالفســاد) .وعلــى أيــة حــال ،فــإن
للثقــة دورهــا المثبــت فــي تحقيــق جــودة الحيــاة (J. F.
 ،)2016 ,Helliwell, Huang, & Wangمــع قــدرة الشــفافية
والمشــاركة الفاعلــة ،بمــا فــي ذلــك العمــل المشــترك،
علــى تعزيــز مســتوى الثقــة فــي المؤسســات الحكوميــة.

ُيمكــن للتشــاور مــع الســكان إذا مــا خطــط لــه بطريقــة جيدة
أن يســاهم فــي زيــادة مســتوى الثقــة (نظـ ًـرا لشــعور النــاس
بأنهــم جــزء مــن عمليــة شــفافة) ومنــح أفــراد المجتمــع
بعضــا وتشــكيل روابــط اجتماعيــة
الفرصــة للقــاء بعضهــم ً
قويــة فيمــا بينهــم.
خيــر مثــال علــى ذلــك مهرجــان أســبوع المعرفــة فــي
ملبــورن الــذي يحــرص القائمــون عليــه علــى تذكيــر زوار
موقعــه اإللكترونــي «بإقامتــه علــى أرض شــعب الكوليــن
[مــن ســكان أســتراليا األصلييــن] وتأكيدهــم علــى احترامهــم
لهــذا الشــعب وثقافاتــه وتقديرهــم لألجــداد فــي كل زمــان
ومــكان» فــي شــعار يختصــر الغايــة من أســبوع المعرفة في
ملبــورن التــي تشــجع ســكانها مــن خاللــه علــى المشــاركة

فــي بنــاء رؤيــة مشــتركة فيمــا بينهــم .يحــرص القائمــون
علــى هــذا األســبوع فــي الذكــرى الســنوية العاشــرة لــه عبــر
سلســلة مــن الفعاليــات وورش العمــل وحفــات العشــاء
والعــروض التفاعليــة علــى مــدار  7أيــام متواصلــة علــى
استكشــاف مــا يمكــن لهــذه التغييــرات أن تضفيــه علــى
المدينــة مــع إتاحتــه الفرصــة لمجتمــع المدينــة لالطــاع
علــى مســتقبل الحيــاة والتكنولوجيــا والطعــام والعمــل
والصحــة والرياضــة والفنــون فيهــا .فهــو ليــس مجــرد
مهرجــان ،بــل فرصــة إلشــراك الســكان والــزوار ومناقشــة
التحديــات التــي تواجــه المدينــة معهــم واالســتماع آلرائهــم
ووجهــات نظرهــم حولهــا ،إذ شــهدت دورة المهرجــان عــام
 2018تنظيــم أكثــر مــن  100فعاليــة حضرهــا مــا يزيــد عــن
الملحــة اليوميــة
 22,000زائــر «تناولــت العديــد مــن القضايــا ُ
المرتبطــة بمســتقبل المدينــة
واشــتملت علــى المحاضــرات والعــروض والحمــات
العمرانيــة والمســابقات وورش العمــل والنقاشــات
والمختبــرات والمســاحات اإلبداعيــة والحفــات التــي
بمختلــف فئــات الســكان فــي
ُص ّممــت
ً
خصيصــا لالحتفــاء ُ
ملبــورن ومهنيهــا وشــركاتها وعلمائهــا وفنانيهــا ومصمميها
ومفكريهــا وكل مــن هــو طامــح» (.)2018 ,MKW

ســاهم هــذا البرنامــج الناجــح فــي تحقيــق العديــد مــن
األهــداف علــى مــدار ســنوات تنظيمــه بمــا فــي ذلــك
ـزءا مــن هويــة المدينــة وتنظيــم
خلــق تــراث ثقافــي صــار جـ ً
فعاليــات ســاهمت فــي إيجــاد قيمــة اقتصاديــة مباشــرة
ومشــاركة النــاس فــي التخطيــط لمســتقبل مدينتهــم.

ومــن جهتهــم ،قــام مســؤولو المدينــة باســتخدام البيانــات
التــي جمعــت خــال الفعاليــة فــي توجيــه عمليــة تخطيــط
المدينــة بتحديــد األولويــات وتــداول األفــكار التــي نوقشــت
خاللــه بشــفافية تســاهم بدورهــا فــي تعزيــز الثقــة بيــن
وســكانها
مســؤولي المدينــة ُ
فــي طريقــة يشــدد عليهــا أعضــاء مجلــس المدينــة
ـاء علــى احتياجــات
ُ
المنتخبــون الذيــن يضعــون األولويــات بنـ ً
الســكان ليقومــوا مــن ثــم بتقديمهــا إلــى مكتــب المدينــة
الذكيــة كأولويــات تشــغيلية.

مــن بيــن التحديــات اإلداريــة العامــة فــي هــذا الســياق
الصعوبة التي تواجهها الفرق الكبيرة المســؤولة عن إدارة
المــدن فــي بعــض األحيــان فــي فهــم التنــازالت الصعبــة
التــي قــد تُ ضطــر لتقديمهــا لــدى اتخاذهــا بعــض القــرارات
ألخــذ جميــع المتغيــرات ذات الصلــة بعيــن االعتبــار .وفــي
هــذا الصــدد ،قــام مســؤولو مدينــة هلســنكي بابتــكار
طريقــة جديــدة للتواصــل مــع موظفيهــم واطالعهــم علــى
التــوازن الــذي يجــب علــى المدينــة تحقيقــه ،مــا ســاهم
فــي رفــع مســتوى فهمهــم لعمليــة إدارة المدينــة وتعزيــز

الثقــة فيمــا بينهــم.

تســاعد «لعبــة المشــاركة» هــذه موظفــي المدينة على فهم
«الطريقــة التــي ُيمكــن بهــا تخطيــط العمليــات والخدمــات
علــى نحــو أفضــل مــن خــال التعــاون مــع ســكان المدينــة
والتعريــف علــى نمــوذج المشــاركة المدنيــة فــي مدينــة
هلســنكي وإعــداد خطــة مشــاركة ملموســة يســاهم فيهــا
جميــع الموظفيــن»(.)2018 ,City of Helsinki

نجاحــا كبيـ ًـرا بمشــاركة أكثــر مــن 2,000
حققــت هــذه المبــادرة
ً
موظــف مــن موظفــي المدينــة فيهــا عــام  .2018كمــا وتجــدر

اإلشــارة إلــى إمكانيــة توســيع نطــاق هــذه األلعــاب لتشــمل
ســكان المدينــة فــي ســياق النشــاطات المحليــة.

 5.2األمن واألمان
رئيســيا مــن
جــزءا
األمــن واألمــان :حاجــة أساســية تشــكل
ً
ً
جــودة الحيــاة.

هامــا للغايــة فــي ضمــان
يعتبــر الشــعور باألمــن واألمــان ً
جــودة الحيــاة والحفــاظ علــى الصحــة النفســية (,Maslow
 )1987فــي ظــل الخطــر الــذي تشــكله الطــرق الخاليــة علــى
أفــراد المجتمــع .وفــي هــذا الســياق ،يمكــن للشــركات
ذات المواقــع االســتراتيجية اجتــذاب الســكان وتشــجيعهم
علــى قضــاء أوقاتهــم فيهــا ،بحيــث «يكــون لوجــود العديــد
مــن النــاس فيهــا دوره فــي تعزيــز شــعور المــرء باألمــان»
بحســب جاكوبــس « .)1961( »Jacobsابتكــر المســؤولون
فــي مدينــة نيــو تــاون (فــي واليــة كولكاتــا فــي الهنــد) طريقــة
ـا مــن خــال
جديــدة للتعامــل مــع مســألة ســامة النســاء ليـ ً
تأســيس مجموعــة مــن المقاهــي التــي تعمــل علــى مــدار
الســاعة فــي جميــع أرجــاء البلــدة .تعمــل هــذه المقاهــي
طــوال الليــل مــزودة بواجهــات زُ جاجيــة (تتيــح رؤيــة مــا يجــري
ليال،
فــي الخــارج بــكل وضــوح) لتعزيز شــعور النســاء باألمــان ً
وال ســيما فــي المناطــق التــي تجلــن فيهــا فــي الخــارج فــي
فضــا عــن مبــادرات أخــرى
وقــت متأخــر مــن الليــل ،ذلــك
ً
طرحــت فــي هــذا الشــأن لدعــم تراخيــص إنشــاء المقاهــي
أيضــا (.)2018 ,Chowdhury
فــي المناطــق الســكنية ً
شــمول لتعزيــز
طرحــت بعــض المــدن مبــادرات أكثــر
ً
الشــعور باألمــان ،منهــا علــى ســبيل المثــال مبــادرة بلديــة
كيتــو التــي تعمــل علــى تمكيــن الســكان وتفعيــل دورهــم
كشــركاء رئيســيين فــي تعزيــز مســتوى األمــن فــي أحيائهــم
ـددا
( .)52 .2017b, p ,City of Quitoوتواجــه هــذه المدينــة عـ ً
مــن التحديــات المتعلقــة بســامة ســكانها وأمنهــم ،بمــا
فــي ذلــك األضــرار الناجمــة عــن البراكيــن والنشــاط الزلزالــي
المتكــرر والفيضانــات والحرائــق.
فمــن خــال تحليــل مجموعــة مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة
قامــت بلديــة كيتــو بتقييــم الوضــع الحالــي لتوجيــه العمــل
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نحــو التعــاون مــع األحيــاء األكثــر ُعرضــة للخطــر فيهــا فــي
ســياق إجــراءات تهــدف إلــى الوقايــة مــن األضــرار وإشــراك
الســكان وتعزيــز التماســك االجتماعــي والتعايــش الســلمي
فيمــا بينهــم ،ليقــوم فريــق مــن البلديــة عقــب ذلــك بزيــارة
كل مــن هــذه األحيــاء ولقــاء ســكانه وتنظيــم ورش عمــل
الحقــة تدعــم تنظيــم المجتمــع وإشــراك ســكانه فــي وضــع
حلــول مناســبة للتحديــات التــي تواجــه مجتمعهــم المحلــي
ليتعلــم المجتمــع مــن خــال هــذه المبــادرة طريقــة التعامــل
مــع المواقــف الخطــرة واالعتنــاء بالمرافــق العامــة .تجــدر
اإلشــارة إلــى أن هــذه الفعاليــة كانــت قــد شــهدت مشــاركة
أكثــر مــن  15,000شــخص مــن مختلــف األعمــار بيــن عامــي
 2014و.2017

إضافــة إلــى ذلــك ،تشــجع البلديــة علــى أعمــال إصــاح
المرافــق العامــة  -كالســاحات الصغيــرة والمتنزهــات
 وترميمهــا مــن خــال العمــل المشــترك بينهــا وبيــنالمجتمــع المحلــي ،إذ يعمــل الجيــران باســتخدام األدوات
التشــاركية علــى تصميــم المرافــق والبنيــة التحتيــة العامــة
بصــورة تعيــد إحيــاء الحــي فتشــمل المالعــب والمســاحات
الخضــراء وأنظمــة اإلنــارة والفنــون المعماريــة .ونجحــت
المبــادرة بيــن عامــي  2014و 2017فــي تشــكيل  258فريــق
عمــل مجتمعــي ضمــت أكثــر مــن 10,450
شــخصا
ً

تركــز عملهــا علــى تنفيــذ النشــاطات المشــتركة بيــن
األحيــاء إلــى جانــب بعــض المشــاريع المجتمعيــة كتنظيــف
المرافــق العامــة واالعتنــاء بالمســاحات الخضــراء وزراعــة
تــم
األشــجار وأعمــال البنــاء وتحســين الطرقــات .كمــا ّ
تركيــب  1,201جهــاز إنــذار لتعزيــز األمــان فــي البلــدة بمــا
ـخصا بحيــث تســمح هــذه
يعــود بالفائــدة علــى  28,824شـ ً
األجهــزة للمجتمــع بحمايــة نفســه مــن التهديــدات الخارجيــة
إلــى جانــب الدعــم الــذي تقدمــه له أجهــزة الشــرطة الوطنية.

 5.3التكلفة المعيشية
عامــا
التكلفــة المعيشــية :يشــكل ارتفــاع تكاليــف الســكن
ً
مــن العوامــل التــي تقلــل مــن مســتوى الســعادة.

ً
أساســيا لتحقيــق جــودة الحيــاة
شــرطا
يعتبــر المســكن
ً
فضــا عــن أهميــة حمايــة خصوصيــة
()1987 ,Maslow
ً
الفــرد داخلــه ،بحيــث يكــون تأميــن المســاكن الخاصــة ،ســواء
كانــت مملوكــة أو ُمســتأجرة ،مــن أهــم أولويــات مســؤولي
المدينــة .دفعــت الحاجــة المتزايــدة إلــى توفيــر المنــازل ذات
األســعار المنخفضــة فــي مونتريــال عــام  1989موظفــي
كليــة الهندســة المعماريــة فــي جامعــة ماكغيــل (McGill
 )Universityإلــى ابتــكار طــرق جديــدة تســاعدهم علــى بنــاء
مثــل هــذه المنــازل .فقامــوا عــام  1990ببنــاء أول منــزل
ضمــن مشــروع «غــرو هومــز» (أو المنــزل النامــي) الحائــز علــى
عــدد مــن الجوائــز ()1999 ,World Habitat ;2001 ,Friedman

البنــاء فيــه تــرك بعــض أجــزاء المنــزل -
والــذي يتعمــد ّ
كالســرداب أو الطوابــق العلويــة  -دون إكمالهــا كــي يتمكــن
ـا ،بحيــث
مــن بيــع المنــزل بســعر أقــل
ً
عوضــا عــن بيعــه كامـ ً
يكــون بمقــدوره التقليــل مــن التكاليــف األوليــة بنحــو الثلث
للمشــترين اليافعيــن (الشــباب) بدخــول ســوق
والســماح ُ
اإلســكان بــكل سالســة وإتاحــة المجــال أمامهــم لالســتثمار
الحقــا واســتكمال بنائــه بأنفســهم .يعــد عــدم
فــي المنــزل
ً
تقســيم المســاحة الداخليــة للمنــزل مــن الوســائل األخــرى
فضال عن ســماحها
التــي يمكــن التقليــل مــن التكاليــف بهــا
ً
للمشــترين ببــذل نــوع مــن الجهــد الشــخصي والمســاهمة
بأنفســهم فــي اســتكمال بنــاء المنــزل ،وهــي الطريقــة
التــي يميــل غالبيــة المشــترين إلــى اتباعهــا والتعــاون مــع
أصدقائهــم وجيرانهــم ( )2000 ,Friedmanلمســاعدتهم
فــي اســتكمال بنــاء المنــزل الــذي يعيشــون فيــه.

نجاحــا باهـ ًـرا كمــا بــرزت العديــد مــن
حقــق هــذا المشــروع
ً
المبــادرات والمشــاريع المشــابهة لــه مــن بينهــا بعــض
المشــاريع الصديقــة للبيئــةCanada Mortgage and( ،
 )1994 ,Housing Corporationلتشــهد مونتريــال بعــد
 9أعــوام مــن أول نمــوذج تجريبــي فيــه بنــاء  6,000منــزل
إلــى جانــب  4,000منــزل آخــر فــي غيرهــا مــن المناطــق
الكنديــة واألمريكيــة .كمــا حــاز المشــروع عــام 1999
علــى جائــزة برنامــج الموئــل مــن األمــم المتحــدة (UN
 ، )Habitatليضــاف إلــى مــا ســبق  20,000منــزل آخــر فــي
مونتريــال مــع انتشــار الفكــرة فــي العديــد مــن دول العالــم
كالمكســيك وبعــض الــدول األوروبيــة ،إذ قامــت إحــدى
مؤخــرا علــى ســبيل المثــال بتوفيــر
الشــركات الهولنديــة
ً
منــازل بنظــام الوحــدات القابلــة للتركيــب تلبيــة للحاجــة
إلــى المنــازل منخفضــة التكلفــة فــي نيميجــن «»Nijmegan
.)2013 ,(Alter
رواجــا كبيـ ًـرا فــي
وهنــاك فكــرة أخــرى مشــابهة لذلــك القــت
ً
البلــدان الناميــة ،أال وهــي فكــرة «نــواة المنــزل» (Core
 )Housingالــذي يقــوم المشــتري فيهــا بشــراء المنــزل قبــل
اكتمــال بنائــه ،بحيــث يعمــل هــذا النمــوذج علــى «التشــبيك
بيــن عــدد مــن الشــركاء االســتراتيجيين ضمــن سلســلة
قيمــة فريــدة تنتهــي ببنــاء منــزل بســيط جديــد علــى قطعــة
أرض تمتلكهــا األســرة»(.)39 .p ,2014 ,OMJ

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المنــازل التــي تبنــى مــن خــال هــذا
نطبــق الحــد األدنــى مــن معاييــر الحكومــة،
النمــوذج عــادة ّ
بمــا فــي ذلــك توفيــر الخدمــات األساســية ،بحيــث يمكــن
الحقــا إضافــة المزيــد مــن األجــزاء إليــه
لمالــك المنــزل
ً
حالمــا تتوفــر لديــه المــوارد الالزمــة لذلــك .فبالتقليــل
مــن تكلفــة بنــاء المنــازل ُيصبــح باإلمــكان توفيــر الســكن
ألعــداد أكبــر مــن النــاس وبالتالــي زيــادة فــرص حصولهــم
علــى المــأوى والميــاه النظيفــة ،مــا يســمح لهــم بتحســين

الحقــا
وضعهــم االقتصــادي وتوســيع المنــزل وتطويــره
ً
حالمــا تســمح لهــم الظــروف بذلــك.

 5.4التسامح والشمولية
التســامح والشــمولية :للتســامح والشــمولية االجتماعيــة
واالقتصاديــة قيمــة إيجابيــة أخالقيــة علــى جــودة الحيــاة
واالقتصــاد.

تســعى العديــد مــن المــدن حــول العالــم جاهــدة إلشــراك
كافــة شــرائح المجتمــع فــي الحيــاة داخــل المدينــة مــن
خــال توفيــر الخدمــات وضمــان المســاواة والعــدل بيــن
الجميــع (.)2015 ,Hambleton ;2010 ,Fainstein

تتبنــى بعــض المبــادرات المطروحــة فــي هــذا الســياق
بــدءا
شــامال يشــارك الســكان فــي كل خطــوة منــه
نهجــا
ً
ً
ً
وصــوال إلــى دعــم االبتــكارات الناتجــة
األفــكار
طــرح
مــن
ً
عنهــا ومخرجاتهــا الملموســة والمســتدامة .قامــت مدينــة
ملبــورن فــي النصــف األول مــن عــام  2018بتنظيــم
مســابقة ابتــكار مفتوحــة تناولــت موضــوع «إمكانيــة
الوصــول» بهــدف تســهيل الحيــاة علــى ذوي الهمــم (ذوي
المبتكريــن
المــدن داعيــة ُ
االحتياجــات الخاصــة) داخــل ُ
ورواد األعمــال ورجــال األعمــال وأفــراد المجتمــع لتقديــم
مقترحاتهــم وأفكارهــم فــي هــذا الصــدد ،بعــد أن عمــل
فريــق المســابقة بشــكل وثيــق مــع اللجنــة االستشــارية
لإلعاقــة فــي مدينــة ملبــورن لتحديــد الفــرص الرئيســية
المتاحــة فــي هــذا الســياق:
ُ
•

•

المشــاركة :تعزيــز توفيــر المعلومــات لمســاعدة ذوي
االحتياجــات الخاصــة علــى المشــاركة فــي مختلــف
جوانــب الحيــاة فــي المدينــة.

الوصــول :التأكــد مــن تعامــل ُســكان ملبــورن
ومؤسســاتها بشــكل جيــد مــع احتياجــات األشــخاص
ذوي االحتياجــات الخاصــة فيمــا يتعلــق بســهولة الحيــاة
فــي المدينــة.

ومــن خــال اســتخدام منصــة البيانــات المفتوحــة الخاصــة
بالمدينــة والتــي تضــم مــا يزيــد عــن  200مجموعــة مــن
البيانــات ،يعمــد مقدمــو المقترحــات إلــى اتبــاع منهجيــات
تعتمــد علــى البيانــات والتكنولوجيــا فــي تقديــم مقترحاتهــم
التــي تتنــاول مســائل مثــل ســهولة اســتخدام مواقــف
الســيارات والمســارات الخاصــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة
ونظــم التجــول واالســتدالل علــى الطريــق.
عرضــت الحلــول الخمســة األفضــل خــال أســبوع المعرفــة
فــي ملبــورن فــي مايــو  2018وحصــل أصحابهــا علــى دعــم
مــن المدينــة وشــركائها لتمكينهــم مــن اختبــار تلــك الحلــول
وتحويلهــا إلــى مشــاريع علــى أرض الواقــع فــي المدينــة،

(اختصــارا لـــ
لينتهــي األمــر بفــوز فريــق «ميلبــا» ()Melba
ً
«المســاعد الذكــي لمدينــة ملبــورن» باإلنجليزيــة) الــذي قــام
بدمــج بيانــات المدينــة المفتوحــة مــع برامــج المســاعدة
الذكيــة ،مثــل «ســيري» و»جوجــل أسيســتانت» و»أليكســا»
التابــع لشــركة أمــازون ،مــن أجــل توفيــر المعلومــات
الحديثــة بالصــوت والنــص والصــورة متميــزً ا بقابليتــه
للتطويــر والتوســيع مــع اســتمرار فريــق المدينــة الذكيــة
بالعمــل عليــه منــذ إطالقــهُ .يظهــر هــذا المثــال الطريقــة
التــي يمكــن بهــا للتعــاون أن يســاعد مجلــس المدينــة علــى
تحقيــق انجــازات لــم يكــن ُليحققهــا لــو كان اعتمــد علــى
مــوارده الخاصــة وحدهــا.

مثــاال آخــر عــن ذلــك ،وهــو
يعطينــا #QuitoTeConecta
ً
ســعيا
مبــادرة أطلقتهــا البلديــة بقيــادة شــركة كونكيتــو
ً
لتوفيــر خدمــة اإلنترنــت بشــكل مجانــي لجميــع الســكان
وتشــجيعهم علــى اســتخدام المرافــق العامــة وردم الفجــوة
الرقميــة بيــن ُســكان المدينــة مــن خــال الدمــج الرقمــي
( .)2014 ,City of Quitoإضافــة إلــى ذلــكُ ،يمكــن لمبــدأ
التســامح والشــمولية أن يســاهم فــي تلبيــة احتياجــات كبــار
الســن فــي المجتمــع ،إذ يهــدف مشــروع «ســيتي زيــن»
( )City Zenإلــى تطويــر منصــة رقميــة جديــدة تتمحــور حــول
الســكان وتُ لبــي احتياجــات كبــار الســن فــي مدينــة ســاو
باولــو وتوفــر لهــم منتجــات وخدمــات مناســبة مــن خــال
مؤسســات المدينــة ومــزودي الرعايــة الصحيــة فيهــا بمــا
يــؤدي إلــى تعزيــز كفــاءة هــؤالء المزوديــن ورفــع مســتوى
جــودة الرعايــة التــي يقدمونهــا (,Future Cities Catapult
 .)2018aكمــا تركــز بعــض المبــادرات الدوليــة مــن جهــة
أخــرى علــى احتياجــات شــرائح أخــرى فــي المجتمــع ،كمبــادرة
 880cities.orgالتــي تســتهدف شــريحة أكبــر مــن الســكان
فــي ســعيها لتحســين مالءمــة المــدن للشــرائح مــا بيــن 8
و 80مــن العمــر.

 5.5الصحة والحياة المتوازنة
الصحــة والحيــاة المتوازنــة :نظــرة شــاملة لحيــاة المدينــة
واألنشــطة التي تعزز التوازن والصحة الجســدية والنفســية.
تعتبــر فكــرة دمــج الســلوك الصحــي الســليم كجــزء مــن
الحيــاة اليوميــة ( )2006 ,WHO Europeفكــرة جذابــة علــى
عــدة مســتويات ،بحيــث تقتضــي إعــداد منهجيــة تطويــر
ً
ونشــاطا.
عمرانــي تعمــل علــى جعــل المــدن أكثــر صحــة
يمكننــا تعريــف المدينــة النشــطة بأنهــا المدينــة التــي
مناخــا مناسـ ًـبا يشــجع علــى أســلوب الحيــاة النشــط
«توفــر
ً
ويعــزز مســتويات التنقــل النشــط (كركــوب الدراجــات
فضــا عــن مســتويات المشــاركة
الهوائيــة والمشــي)
ً
الرياضيــة النشــطة» (& Daumann, Heinze, Römmelt,
 )2015 ,Wunderlichويمكــن تفعيــل مثــل هــذه الطرائــق
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والتصاميــم بعــدة طــرق منهــا الترويــج للتنقــل النشــط،
وخيــر مثــال علــى ذلــك البنيــة التحتيــة الخاصــة بركــوب
الدراجــات الهوائيــة فــي إشــبيلية التــي ســبق وتطرقنــا
إليهــا ،أو المبــادرات والفعاليــات المتخصصــة التــي تشــجع
النــاس علــى المشــاركة فــي الفعاليــات الرياضيــة .يــؤدي
تنظيــم هــذه الفعاليــات إلــى وقــف حركــة الســيارات فــي
أجــزاء كبيــرة مــن الشــارع علــى نحــو مؤقــت يمنــح الســكان
الفرصــة لتجربــة حيــاة المدينــة مــن دون مركبــات ،األمــر
الــذي ُيعطيهــم فكــرة عــن افضليــة الســيارات عــن المشــاة
فــي مدينتهــم ويســمح لهــم بتجربــة التنقــل باســتخدام
ســيرا علــى األقــدام.
الدراجــات أو المشــي
ً

مــن األمثلــة علــى ذلــك فعاليــة «ســيكلوفيا» ()Ciclovia
األســبوعية التــي يشــارك فيهــا نحــو مليــون شــخص مــن
ســكان مدينــة بوغوتــا ( )2015 ,Jenkinsبعــد أن أطلقــت
ـميا ألول مــرة عــام  1976وأصبحــت منــذ ذلــك الحيــن
رسـ ً
ـزءا مــن ثقافــة المدينــة ومــا لبثــت أن انتشــرت إلــى العديد
جـ ً
مــن مــدن العالــم بمــا لهــا مــن مزايــا وفوائــد .فعلــى الرغــم
مــن اهتمامهــا الرئيســي بالنشــاط البدنــي ،إال أنهــا تمنــح
المشــاركين فيهــا الفرصــة للتواصــل مــع بعضهــم علــى
أيضــا مــن خــال مشــاركتهم فيهــا
المســتوى االجتماعــي ً
ـا عــن مســاهمتها
فــي مجموعــات ونــواد وعائــات ،فضـ ً
فــي تحقيــق المســاواة االجتماعيــة بيــن النــاس كمنصــة
واحــدة تجمــع النــاس مــن مختلــف مشــارب الحيــاة لتعزيــز
الوحــدة والتكافــل االجتماعــي فــي المدينــة .كمــا تعتبــر
عمليــة إزالــة المركبــات والســيارات مــن المدينــة وفتــح
الشــوارع لــركاب الدراجــات الهوائيــة بمثابــة اســتصالح
للمســاحات العامــة فيهــا وفرصــة لتذكيــر النــاس بمشــكلة
فضــا عــن دورهــا فــي
ازدحــام الســيارات فــي المدينــة،
ً
الســماح لهــم باالســتمتاع بركــوب الدراجــات والمشــي
معــا.
واللعــب فــي مدينتهــم نفســها التــي تتســع لــكل ذلــك ً
انتشــرت قصــة نجــاح فعاليــة «ســيكلوفيا» ()Ciclovia
فــي العديــد مــن المــدن حــول العالــم التــي قامــت بتنظيــم
فعاليــات مشــابهة لهــا تحــت مســميات مختلفــة ،منهــا
علــى ســبيل المثــال فعاليــة «كاليــه ريكريتيفــا» (Calle
 )Recreativaفــي مدينــة روزاريــو األرجنتينيــة والفعاليــة
الســنوية فــي مدينــة ألباكركــي فــي واليــة نيومكســيكو
األمريكيــة بمــا تضمــه مــن برامــج مدنيــة عــدة ،باإلضافــة
إلــى الفعاليــات التــي تقــام أيــام األحــد مــن فصــل الصيــف
فــي مدينــة كامبريــدج (فــي واليــة ماساتشوســتس)
والفعاليــات المقامــة فــي عــدد مــن المــدن الهنديــة تحــت
اســم «راهغيــري» (أي الشــوارع الســعيدة( ))Raahgiriوالتــي
تخلــو فيهــا الشــوارع مــن الســيارات
تمامــا (.)2016 ,Kohli
ً
كمــا بــرز العديــد مــن المشــاريع الداعمــة بفضــل هــذه
النجاحــات ،منهــا مشــروع OpenStreetsProject.org

للمســاندة في أمريكا الشــمالية والذي يقدم االستشــارات
االســتراتيجية والتخطيطيــة لتطويــر مبــادرات ناجحــة علــى
غــرار مبــادرة «ســيكلوفيا» ( )Cicloviaكان منهــا مبــادرة
 openstreets.org.zaفــي كايــب تــاون (.)Cape Town

ال تتوقــف الحيــاة المتوازنــة علــى النشــاط البدنــي وحــده،
فبهــدف تحســين جــودة حيــاة الموظفيــن وزيــادة التــوازن
فــي حياتهــم ،أعلــن المديــر التنفيــذي إلحــدى الشــركات
القانونيــة فــي نيوزيلنــدا عــن إجــراء الشــركة تجربــة علــى
مــدى ســتة أســابيع تطلــب فيهــا مــن موظفيهــا «العمــل
ألربعــة أيــام فــي األســبوع فــي حيــن تدفــع لهــم رواتبهــم
لقــاء خمســة أيــام» ( .)2018 ,Perpetual Guardianحققــت
التجربــة
نجاحــا كبيـ ًـرا فــي ظــل مــا «أفــاد بــه الموظفــون مــن
ً
دورهــا الكبيــر فــي مســاعدتهم علــى زيــادة إنتاجيتهــم وتعزيــز
التــوازن مــا بيــن عملهــم وحياتهــم الشــخصية وتقليــل
مســتويات اإلجهــاد الناتــج عــن العمــل» (،)2018 ,Yeung
ففــي حيــن لــم يكــن لتقليــل أيــام العمــل أي تأثيــر ســلبي
علــى مســتوى اإلنتاجيــة بحســب مــا تبيــن« ،ارتفعــت
نســبة الموظفيــن القادريــن علــى الموازنــة مــا بيــن
عملهــم وحياتهــم الشــخصية مــن  %54قبــل التجربــة إلــى
 %78بعدهــا»( .)2018 ,Ainge Royأقــر مجلــس الشــركة
متوقعــا تحقيقــه المزيــد مــن النجاحــات فــي
هــذا التغييــر
ً
ســياق تعديــل ثقافــة العمــل لديهــا لتمكيــن موظفيهــا مــن
تحقيــق تــوازن أفضــل بيــن حياتهــم المهنيــة والشــخصية
( .)2018 ,Harr ;2018 ,Delaneyال يقتصــر هــذا االهتمــام
بتلبيــة حاجــة الموظفيــن لتحقيــق التــوازن فــي حياتهــم علــى
القطــاع الخــاص فــي المــدن ،إذ بــدأت بعــض الحكومــات
أيضــا ،فعلــى ســبيل المثــال ،بــدأت وزارة االقتصــاد
بذلــك ً
والتجــارة والصناعــة اليابانيــة مؤخـ ًـرا بتشــجيع المؤسســات
علــى الســماح لموظفيهــا بالتأخــر عــن العمــل ليــوم واحــد
مــن أيــام االثنيــن فــي كل شــهر ،مبــادرة إلــى تطبيــق ذلــك
بنفســها (.)2018 ,McCurry
أمــا فــي مدينــة كوبنهاغــن التــي تضــم حوالــي 45,000
حكوميــا ،فقــد وافــق مجلــس المدينــة عــام 2017
موظفــا
ً
ً

علــى تطبيــق نظــام ســاعات العمــل المرنــة علــى كافــة
الموظفيــن (دون زيــادة فــي الميزانيــة) في مبادرة ســاهمت
بتعزيــز مســتويات الرضــا الوظيفــي وخفــض نســب التغيــب
عــن العمــل بداعــي المــرض ،مــا ســاعد المدينــة علــى توفيــر
المالييــن ( )2017 ,Municipality of Copenhagenبعدمــا
أفــاد ثالثــة أربــاع الموظفيــن بدورهــا الكبيــر فــي تعزيــز
مســتوى رضاهــم الوظيفــي .تُ ظهــر األمثلــة المذكــورة
أعــاه بوضــوح الطريقــة التــي يمكــن بهــا تحقيــق الحيــاة
المتوازنــة مــن حيــث ســاعات العمــل فــي مختلــف بيئــات
العمــل فــي المدينــة ،ســواء فــي القطــاع الخــاص أو العــام،
بحيــث يمكــن لمســؤولي المدينــة لعــب دور أكثــر اســتباقية

ـا
للمســاهمة فــي تحقيــق التــوازن فــي حيــاة النــاس ،فضـ ً
عــن قدرتهــم علــى تصميــم مــدن وخدمــات ومرافــق
تتماشــى مــع احتياجاتهــم وتشــجعهم ( )Nudgeعلــى اتبــاع
أنمــاط ســلوكية أفضــل تســاهم بدورهــا فــي تعزيز الســعادة،
األمــر الــذي يمكــن تحقيقــه مــن خــال بنــاء نظــام للخيــارات
المحتســبة ( )Choice Architectureوالــذي يشــجع النــاس
الصحيــح مــن المطروحــات الموجــودة فــي
علــى االختيــار ّ
المصممــة والخدمــات المتاحــة .كمــا يمكــن تعزيــز
المــدن
ّ
هــذا األثــر مــن خــال اســتراتيجية «التلعيــب» ()Gamification
التــي تعمــد إلــى تحفيــز النــاس ودفعهــم إلــى خيــارات أفضــل
عــن طريــق تزويدهــم بالبيانــات الراجعــة وتقديــم المكافــآت
لهــم كمــا فــي تطبيــق «بيكــو» ( )Biko Appالــذي يشــجع
النــاس علــى اســتخدام الدراجــات الهوائيــة.

وفــي الوقــت الــذي تقــوم بعــض المــدن والمؤسســات
بدراســة الخيــارات لتعزيــز جــودة الحيــاة كمــا أســلفنا ،فإنهــا
تتــرك مــع ذلــك بعــض الخيــارات للصدفــة دون إعدادهــا
بشــكل ســليم بحيــث تقــود إلــى نتائــج ســلبية .قــد يعــزى
ذلــك ألفعــال متعمــدة كمــا يوضــح مجلــس المســتهلكين
النرويجــي فــي تقريــره بعنــوان «الخــداع المــدروس» الــذي
ً
كشــف عــن اســتخدام بعــض شــركات التكنولوجيــا «
أنماطــا
خبيثــة» تثنــي النــاس عــن ممارســة حقوقهــم فيمــا يتعلــق
وعوضــا
بالخصوصيــة ( .)2018 ,Forburkerrådetلهــذا،
ً
عــن التســبب فــي خلــق مجتمــع واهــن غيــر نشــط ،يمكــن
لمســؤولي المدينــة الترويــج ألنمــاط الســلوك النشــط
واألخالقــي واالجتماعــي الــذي مــن شــأنه تعزيــز ســعادة
النــاس وبنــاء مجتمعــات تدعــم الســلوكيات التــي تســاهم
بعيــدا عــن األســاليب
فــي تعزيــز الصحــة والســعادة
ً
الرخيصــة التــي ال هــدف لهــا ســوى جــذب انتبــاه النــاس
بشــكل مســتمر لتحقيــق أغــراض تجاريــة دون االلتفــات
لجــودة حياتهــم وســعادتهم الشــخصية (( )2016 ,Wuراجــع
موقــع .)humanetech.com

 5.6النشاط االجتماعي
النشــاط االجتماعــي :يحتــاج النــاس لبعضهــم البعــض ،كما
يحتاجــون لوســائل تعــزز وتُ حســن عالقاتهــم مــع اآلخرين.

ّ
تذكــر مقولــة شكســبير ( )Shakespearالشــهيرة «تعــرف
المدينــة بأهلهــا» مســؤولي المــدن بأهميــة عالقــة النــاس
ببعضهــم البعــض ودورهــا الجوهــري فــي بنــاء نســيج
المجتمــع والمدينــة ،ولذلــك تعتبــر العالقــات االجتماعيــة
مكــون رئيســي وهــام فــي حيــاة المدينــة ال ُبــد مــن
االهتمــام بــه ورعايتــه .يعــرف النشــاط االجتماعــي بأنــه
«ميــل الجماعــات واألفــراد إلــى تشــكيل روابــط وعالقــات
اجتماعيــة فيمــا بينهــم والعيــش ضمن مجتمعــات ...أي أن
يكــون المــرء
اجتماعيــا» ( .)CollinsDictionary.comتُ ظهــر
ً

األمثلــة التاليــة الطريقــة التــي يتحمــل بهــا المســؤولون فــي
المــدن مســؤولياتهم لدعــم النشــاط االجتماعــي وتمكينــه
ـدال مــن تركــه ً
رهنــا باألفــراد أنفســهم.
بـ ً

انطالقــا مــن إدراكهــا ألهميــة النشــاط االجتماعــي،
ً
وال ســيما فــي نطــاق األســرة ،ودوره فــي تعزيــز جــودة
الحيــاة فــي المدينــة ،قامــت بلديــة رينغوبينــغ ســكجيرن
( )Ringkøbing-Skjernفــي غــرب الدنمــارك بالتركيــز علــى
تعزيــز الروابــط األســرية نظـ ًـرا لدورهــا األساســي فــي تحقيق
الســعادة ،فقامــت بإعــداد سياســتين تهدفــان إلــى تقديــم
ّ
لــكل منهمــا أثــره
خدمــات استشــارية مجانيــة لألســر كان
اإليجابــي الخــاص .تهــدف السياســة األولــى إلــى مســاعدة
أوليــاء األمــور الذيــن يواجهــون المشــاكل فــي عالقتهــم
عامــا مــن خــال
مــع أبناءهــم الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ً 18
تقديمهــا خمــس جلســات استشــارية مجانيــة لهــم لــدى
خبيــر استشــاري يختارونــه هــم ،فــي حيــن تركــز السياســة
الم ّ
طلقيــن علــى المحافظــة
الثانيــة علــى مســاعدة األهالــي ُ
علــى عالقــة جيــدة فيمــا بينهــم مــن خــال جلســات
استشــارية مجانيــة تســاعدهم علــى الحفــاظ علــى الروابــط
حرصــا علــى أطفالهــم وتُ ســاعدهم علــى
العائليــة القويــة ً
معــا بعــد الطــاق إليجــاد بيئــة أســرية تســودها
التعــاون ً
عالقــات قويــة تســمح لألطفــال بعيــش حيــاة مســتقرة
داخــل نطــاق المجتمــع وخارجــه .انخفضــت نســبة الطــاق
فــي المدينــة نتيجــة لتطبيــق السياســة األولــى بنحــو ،%17
مــا يــدل علــى قــدرة السياســات علــى تقويــة الروابــط
االجتماعيــة فــي األســرة بمــا يقــود إلــى حيــاة أســعد ،أو
فضــا عــن
أقــل تعاســة وشــقاء علــى أدنــى تقديــر ،ذلــك
ً
فوائدهــا األخــرى :فموضــوع الطــاق ُمكلــف للمدينــة
ـا عمــا قــد
التــي يتعيــن عليهــا إيجــاد مســكن للطرفيــن فضـ ً
يتطلبــه مــن دعــم إضافــي لمســاعدة األطفــال الذيــن قــد
تالحقهــم الصعوبــات إلــى المدرســة نتيجــة التغيــر الحاصــل
فــي حياتهــم األســرية.
تقــدم إلينــا مدينــة دراغــور ( )Dragørفــي شــرق كوبنهاغــن
ـاال آخــر علــى السياســات التــي ســاهمت
فــي الدنمــارك مثـ ً
فــي تحســين الروابــط االجتماعيــة ،إذا بــدأت البلديــة عــام
 2013تنفيــذ مشــروع يهــدف إلــى قيــاس مســتوى ســعادة
المقيميــن فيهــا ()2013 ,Happiness Research Institute
بعــد أن أدرك ُعمــدة المدينــة دور االهتمــام بالســعادة
كأحــد عوامــل التنميــة فــي المدينــة فــي تعزيــز مســتوى
جــودة حيــاة ســكانها .خلصــت هــذه الدراســة التــي ركــزت
علــى العوامــل التــي تســهم بتحقيــق الســعادة إلــى ارتفــاع
الســعادة لــدى الســكان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن
معــدالت ّ
عامــا ،وأكــدت فيــه علــى قــوة العالقــات
 30أو تزيــد عــن ً 50
العمريــة مــع
التــي يتمتــع بهــا األفــراد مــن هــذه الفئــة ُ
أزواجهــم ودورهــم الفاعــل فــي المجتمــع المدنــي .ونتيجــة
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لذلــك ،أوصــى التقريــر بتنفيــذ بضــع تدابيــر لتعزيــز مســتوى
الســعادة فــي المدينــة ،كان مــن بينهــا تنظيــم فعاليــات
نظــرا
معــا
تهــدف إلــى جمــع النــاس لتنــاول الطعــام ً
ً
لمعانــاة  %15مــن الســكان مــن الوحــدة ،بحيــث يقــوم
المتطوعــون بالتحضيــر لوجبــات العشــاء المشــتركة فــي
حيــن يقــوم مجلــس المدينــة بــدوره بتوفيــر الغــرف والدعــم
االقتصــادي لذلــك .كمــا قامــت المدينــة فــي ســياق مبــادرة
أخــرى بإنشــاء مؤسســة تطوعيــة تضــم متطوعيــن مــن
كبــار الســن ممــن يشــعرون بالوحــدة يقومــون مــن خاللهــا
ـاال صغـ ًـارا
بلعــب دور الجــد أو الجــدة ألســر أخــرى تضــم أطفـ ً
لمســاعدتهم فــي حياتهــم ومــلء الفــراغ الــذي تركــه الجــد أو
األصليــان.
الجــدة
ّ
أظهــرت هــذه المبــادرة فائــدة خاصــة بالنســبة ألوليــاء
األمــور الذيــن ال يســمح لهــم وقتهــم باالعتنــاء بأطفالهــم
فضــا عــن األســر التــي غــاب عنهــا الجــد أو الجــدة
ً
األصليــان ،لــم تقتصــر الفائــدة مــن هــذه المبــادرات علــى
ّ
مســاعدة العائــات علــى تحقيــق التــوازن فــي حياتهــا
اليوميــة فحســب ،بــل تعدتهــا إلــى منــح المتطوعيــن مــن
كبــار الســن مغــزى للحيــاة ومســاعدتهم فــي التواصــل
االجتماعــي مــع اآلخريــن.

مرحبــا أيهــا الجــار»،
وفــي إطــار مبــادرة أخــرى أطلــق عليهــا «
ً
قــام مســؤولو مدينــة فانكوفــر عــام  2017بإجــراء دراســة
ســعت إلــى استكشــاف الوســائل التــي يمكــن مــن خاللهــا
تحســين أوضــاع األحيــاء فــي المدينــة وتســليط الضــوء علــى

لس ّ
ــكانها.
تأثيرهــا علــى جــودة الحيــاة الجســدية والنفســية ُ
ركــزت هــذه الدراســة علــى استكشــاف تأثيــر شــكل المبانــي
متعــددة الوحــدات (منخفضــة ومتوســطة وعاليــة االرتفــاع)
وتصميمهــا علــى جاذبيتهــا كأماكــن للعيــش فــي نظــر
الســكان ( )2018 ,City of Vancouverواختــارت الدراســة فــي
ُ
هــذا الســياق  16مبنــى وجدهــا النــاس «مالئمــة للعيــش
وفقــا لعــدة
كال مــن هــذه المبانــي ً
للغايــة» .قيمــت الدراســة ً
معاييــر حللتهــا الســتخالص العوامــل التــي ســاهمت فــي
نجاحهــا ،واســتنتجت بنــاء عليــه أهميــة تصميــم المبانــي
وشــكلها وتركيبهــا مبينــة مجموعــة مــن العوامــل التــي
تســاهم فــي زيــادة جاذبيتهــا ،كان منهــا :تنظيــم الفعاليــات
ـبوعيا أو مــرة فــي الســنة)
االجتماعيــة علــى نحــو منتظــم (أسـ ً
وتوفــر وســائل االتصــال (مثل فيســبوك واللوحــات اإلعالنية
عنــد المصاعــد) ووجــود العقليــة االجتماعيــة والشــرفات.
ومــن الجوانــب األخــرى فــي غالبيــة المبانــي :وجــود بعــض
المقيميــن المتحمســين  -مــن األفــراد أو المجموعــات  -فيها
ممــن يتمتعــون بحــس اإلدارة والقيــادة ووجــود الحيوانــات
األليفــة وغــرف االســتراحة/قاعات االحتفــاالت ،إضافــة إلــى
تمتــع  %76منهــا بخصائــص ســكانية متشــابهة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الدراســة ُأجريــت فــي مدينــة
غربيــة ومتقدمــة ذات طابــع عالمــي بحيــث يمكــن لنتائجهــا
أن تختلــف باختــاف الثقافــات والظــروف.

الشكل رقم  :1العوامل الشائعة في المباني الرائجة ،حسب تقرير مبادرة

“مرحبا أيها الجار” ()City of Vancouver, 2018
ً
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 5.7االقتصاد والمهارات
االقتصــاد والمهــارات :يعــد توفــر الفــرص االقتصاديــة
بمــا فيهــا التعليــم والتعلــم المســتمر مــن بيــن األســباب
الرئيســية النتقــال النــاس إلــى المدينــة.

يقــوم بعــض الســكان فــي مدينــة فانكوفــر بجمــع المــواد
القابلــة إلعــادة التدويــر كالزجاجــات والعلــب المعدنيــة
مــن حاويــات المدينــة لقــاء مقابــل مــادي فــي شــكل مــن
أشــكال االقتصــاد غيــر الرســمي مســتخدمين أيــة وســيلة
نقــل تتوفــر لديهــم ،كالدراجــات الهوائيــة وعربــات التســوق،
فــي نقــل هــذه المــواد فــي أرجــاء المدينــة .إال أن هــذا األمــر
ال يلــق االحتــرام مــن قبــل غيرهــم مــن الســكان فــي ظــل
جهلهــم أهميــة مــا تقــوم بــه هــذه الفئــة مــن النــاس بنقــل
مكبــات النفايــات.
المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر بعيـ ًـدا عــن ّ
يهــدف مشــروع جامعــي النفايــات إلــى تغييــر هــذه النظــرة
ومســاعدة هــذه الفئــة مــن النــاس علــى صــون كرامتهــا
والعمــل علــى نحــو أكثــر كفــاءة إذ يســعى القائمــون عليــه
إلــى «تحســين ظــروف عمــل هــؤالء النــاس لتحقيــق الفائدة
لهــم ولمؤسســات المدينــة والمجتمــع علــى حــد ســواء»
(.)BinnersProject.org

ســاهم هــذا المشــروع فــي تحســين صــورة هــذه الفئــة
مــن النــاس فــي أعيــن المجتمــع مــن خــال توعيــة النــاس
بأهميــة مــا يقومــون بــه وإنشــاء نظــام عمــل متكامــل
نوعا مــن الصفة الرســمية،
خــاص بهــذا األمــر يضفــي عليــه ً
كمــا ويســمح موقعــه اإللكترونــي للمواطنيــن بطلــب
خدمــة جمــع النفايــات أو فرزهــا أو تــرك المــواد القابلــة
إلعــادة التدويــر فــي مواقــع مخصصــة لذلــك لتســهيل
عمــل جامعــي النفايــات وعــاوة علــى ذلــك ،يقــوم فريــق
المشــروع بعقــد اجتماعــات أســبوعية لجامعــي النفايــات
فــي المدينــة .عــادة مــا يســتخدم جامعــو النفايــات العربــات
وســال التدويــر وعربــات التســوق وغيرهــا مــن الحاويــات
فــي نقــل المــواد التــي يجمعونهــا،

ـاء علــى مالحظاتهــم) بابتــكار عربــة
إال أن المشــروع قــام (بنـ ً
مخصصــة تســهل عملهــم وتجعلــه أكثــر أمانً ــا وتقلــل مــن
احتمــال تعرضهــم لإلصابــات الجســدية خاللــه .ليــس هــذا
أيضــا
فحســب ،بــل يخطــط القائمــون علــى المشــروع ً
إلنشــاء نظــام لتشــارك عربــات جمــع النفايــات علــى نحــو
مشــابه لنظــام تشــارك الدراجــات الهوائيــة .تجــدر اإلشــارة
إلــى أن هــذا المشــروع التطوعــي الحائــز علــى عــدد مــن
الجوائــز يتلقــى الدعــم مــن عــدد مــن المؤسســات والجهــات
المتبرعــة فــي المدينــة ،إلــى جانــب الدعــم الكبيــر الــذي
يقدمــه لــه جامعــو النفايــات أنفســهم وأفــراد المجتمــع
كذلــك .وال يقــل أهميــة عــن ذلــك قــدرة المشــروع
علــى تغييــر النظــرة االجتماعيــة الســلبية لالقتصــاد غيــر

الرســمي وتعزيــز جــودة الحيــاة الجســدية والنفســية لألفــراد
المشــاركين فيــه.

 5.8الغاية واالنتماء
الغايــة واالنتمــاء :يحتــاج النــاس للشــعور بوجــود مغــزى مــن
حياتهــم ،بمــا فــي ذلــك شــعورهم بالهــدف واالنتمــاء.

ً
خليطــا مــن مواضيــع
علــى الرغــم مــن كــون هــذا الموضــوع
ســابقا ،إال أنــه ال بــد لنــا مــن تناولــه
أخــرى تطرقنــا إليهــا
ً
هنــا بشــكل منفصــل .حيــث تتجســي الغايــة فــي «الشــعور
باالنتمــاء أو العمــل لصالــح شــيء مــا تؤمــن بأنــه أكبــر
منــك» ،األمــر الــذي أثبــت دوره الكبيــر فــي تحقيــق جــودة
الحيــاة (.)17 .p ,2011 ,Seligman
أساســيا
دورا
ً
ال شــك فــي أن الشــعور باالنتمــاء يلعــب ً

فــي اســتقرار الصحــة النفســية (Hagerty, Lynch-Sauer,
 ،)1992 ,Patusky, Bouwsema, & Collierإذ أن «للشــعور
بالهويــة المجتمعيــة واالنتمــاء للمجتمــع» دوره الكبيــر فــي
تحقيــق جــودة الحيــاة فــي المجتمــع (.)20 .p ,2004 ,ODPM

وفقــا لتقريــر إيغــان الحكومــي البريطانــي (The UK
ً
 ،)Government’s Egan Reviewبحيــث ينعكــس غيــاب

كبيرا
دورا
الشــعور باالنتماء سـ ً
ً
ـلبا على جودة الحياة ويلعب ً
فــي زيــادة نســب االكتئــاب (& Choenarom, Williams,
 .)2005 ,Hagertyفعلــى ســبيل المثــال ،لوحظــت األهميــة
البالغــة لمشــاعر االنتمــاء اإليجابيــة لــدى المهاجريــن نظـ ًـرا
لدورهــا فــي مســاعدتهم علــى االندمــاج فــي مجتمعاتهــم
الجديــدة وشــعورهم بالترحــاب فيهــا (Kitchen, Williams,
.)2015 ,& Gallina

إضافــة إلــى ذلــك ،تنطــوي العديــد مــن األمثلــة الــواردة
فــي هــذا الفصــل علــى إشــارات إلــى مســألة الشــعور
باالنتمــاء والغايــة ،منهــا :تصميــم بعــض البلــدات مثــل
بلــدة سيســايد فلوريــدا لتعزيــز الشــعور بالترابــط المجتمعــي
(التصميــم الحضــري) ،وتشــجيع النــاس علــى ركــوب
الدراجــات الهوائيــة بشــكل جماعــي فــي أرجــاء المدينــة كمــا
فــي بوغوتــا (الصحــة والحيــاة المتوازنــة) ،وتنفيــذ بعــض
الفعليــات علــى مســتوى المدينــة كمــا في أســبوع المعرفة
فــي ملبــورن (الثقــة) ،وصــون كرامــة العمــال مــن األقليــات
(االقتصــاد والمهــارات) ،والمشــاركة فــي وضــع الميزانيــات
فــي هاليفاكــس وضمــان حصــول األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة علــى خدمــات تســمح لهــم باالســتفادة مــن كافــة
مرافــق المدينــة بســهولة (التســامح والشــمولية) .تُ ســلط
جميــع هــذه األمثلــة الضــوء علــى الوســائل التــي يمكــن مــن
خاللهــا تنميــة الشــعور باالنتمــاء والشــعور بالهــدف ،وال
ســيما عندمــا يكــون لــدى النــاس فرصــة لمشــاركة تجاربهــم
التــي تتعلــق بأمــور «أكبــر» منهــم .لــذا فإنــه مــن الهــام جـ ًـدا
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لمســؤولي المــدن االهتمــام بشــكل خــاص بهــذا النــوع من
النشــاطات والتركيــز علــى دعــم المواطنيــن ومســاعدتهم
علــى المشــاركة فــي تحقيــق ســعادة مدينتهــم.

 6الخاتمة
ّركــز هــذا الفصــل علــى استكشــاف الوســائل التــي يمكــن
مــن خاللهــا تحســين مســتويات الســعادة فــي المــدن
عمليــا يتكــون مــن مرحلتيــن أساســيتين:
منهجــا
باتباعــه
ً
ً
تــم فــي أوالهــا مراجعــة األدبيــات ً
بحثــا عــن المواضيــع
والمحــاور الشــاملة إلــى جانــب الممارســات واألنشــطة
الناجحــة فــي مــدن العالــم .ليتــم مــن بعدهــا تحويــل النتائــج
إلــى أداة اســتُ خدمت فــي ربــط المحــاور بعضهــا ببعــض
ـهيال لعمليــة مناقشــتها وفهمهــا بصــورة كاملــة .أمــا
تسـ ً
المرحلــة الثانيــة فركــزت علــى إيجــاد األمثلــة مــن مختلــف
أرجــاء العالــم لشــرح كل محــور مــن محاور هــذه األداة ليكون
ـا عــن التركيــز علــى بعــض
باإلمــكان تفســيرها
عمليــا ،فضـ ً
ً
المحــددة ودراســة أثرهــا علــى جــودة الحيــاة فــي
النشــاطات ُ
ســياق كل محــور .خلصــت هاتــان المرحلتــان إلــى تطويــر
هــذه األداة المرتبطــة بالنشــاطات (الماديــة والمفاهيميــة)
المتعلقــة بالتصميــم كمــا بالعوامــل (الخارجيــة والداخليــة)
المســاعدة علــى تحقيــق الســعادة .ولكــن ،كيــف يمكــن
لهــذه األداة أن تســاعد المســؤولين فــي المــدن علــى
التعامــل مــع موضــوع جــودة الحيــاة وترتيــب أولوياتهــم
مــن حيــث النشــاطات والسياســات المتعلقــة بهــا؟ مــن
الجوانــب المفيــدة فــي فهــم هــذه األداة تســليطها الضــوء
علــى نطاقيــن زمنييــن :قصير/متوســط وبعيــد ،إذ تقــود
المحــاور المرتبطــة بفئــة التصميــم إلــى عوائــد واضحــة
قصيرة/متوســطة األمــد

تتيــح تحقيــق المنافــع المبكــرة فيمــا يتعلــق بجــودة
حيــاة النــاس باســتثناء محــور الثقافــة الــذي يتأخــر تحقيــق
فوائــده األعمــق واألكبــر ولــو كان باإلمــكان تحقيــق
الجــزء المرئــي إلــى جانــب بعــض الفوائــد المرجــوة منهــا
باكــرا بعــض الشــيء ،فــي حيــن ترتبــط قائمــة العوامــل
ً
المســاعدة بالتغييــرات األعمــق التــي تســاهم فــي تغييــر
النســيج الثقافــي لمجتمــع المدينــة بحيــث تكــون الوســائل
المســتخدمة فيهــا حساســة لالختالفــات الثقافيــة حــول
خيــارا ،وال
العالــم .ليســت الســعادة فــي نهايــة األمــر إال
ً
بــد للنــاس مــن المبــادرة والمشــاركة فــي هــذه العوامــل
المســاعدة إذا مــا أرادوا جنــي الثمــار.

يجــب علــى إدارة المدينــة أن توضــح هــذه الفكــرة لســكانها
وأن تســاعدهم وتســهل عليهــم االســتفادة مــن العوامــل
المســاعدة الخارجيــة والمشــاركة بفاعليــة فــي إحــداث
التغييــرات الداخليــة فــي مواقفهــم وتصوراتهــم ،األمــر
الــذي يمكــن تحقيقــه بتصميــم مــدن فيهــا نظــام خيــارات

محتســبة ( )Choice Architectureلتشــجيع النــاس
علــى اختيــار األفضــل .يســتند برنامــج المــدن الســعيدة
علــى مبــدأ تخطيــط السياســات وتنفيذهــا علــى المــدى
القصير/المتوســط والطويــل ،بحيــث ال بــد للمــدن
وصــوال إلــى
مــن االســتثمار علــى جميــع المســتويات
ً
المخرجــات الشــاملة والمســتدامة.
المســتفادة التــي يمكــن لهــا
ولكــن ،مــا الــدروس العامــة ُ
أن تقــود إلــى تحقيــق التغييــرات المســتدامة؟ اشــتملت
األمثلــة التــي تطرقنــا لهــا فيمــا ســبق مجموعــة مــن
الــدروس العامــة التــي يمكــن االســتعانة بهــا فــي تطويــر
المبــادرات والسياســات الجديــدة ،كان مــن أهمهــا تمكيــن
النــاس ومســاعدتهم علــى تحمــل المســؤولية ،كمــا فــي
مثــال المشــاركة فــي وضــع الميزانيــات فــي هاليفاكــس
ومســابقة االبتــكار المفتــوح فــي ملبــورن التــي تمنــح
النــاس فرصــة للمشــاركة فــي االبتــكار ،كمــا فــي المراكــز
الثقافيــة فــي كل مــن فانكوفــر ودبــي التــي يســاهم النــاس
مــن خاللهــا فــي تطويــر ثقافــة مدينتهــم .تُ ظهــر هــذه
أيضــا الطريقــة التــي يســاعد فيهــا توظيــف أفــكار
األمثلــة ً
الســكان ومقترحاتهــم أنفســهم هــذه المبــادرات علــى
ـا عــن دور تلبيــة احتياجاتهــم اآلنيــة
تحقيــق االســتدامة فضـ ً
فــي التأثيــر علــى المجتمــع.

إضافــة إلــى ذلــك ،توضــح هــذه األمثلــة المنهــج الناجــح
الــذي يدعــو إليــه بعــض مخططــي المــدن الفاعليــن
مثــل جايــن جاكوبــس ( )1961والمكــون مــن خليــط مــن
ـزوال لبنــاء المجتمعــات
ـودا ونـ ً
المنهجيــات التــي تتجــه صعـ ً
المحفــز فــي
الناجحــة ،بحيــث يلعــب مجلــس المدينــة دور
ّ
«مشــروع المدينــة».

فمــا أن يقــوم مجلــس المدينــة علــى ســبيل المثــال
بتحقيــق األمــن فيهــا وتنظيــم مجموعــة مــن النشــاطات
مــن مثــل فعاليــة «ســيكلوفيا» ( )Cicloviaلركــوب الدراجات
الهوائيــةُ ،يصبــح بإمــكان النــاس تخصيــص المســاحات
ً
ملــكا لهــم بطريقــة تــؤدي إلــى سلســلة
العامــة لتصبــح
مــن الفوائــد تغنــي الثقافــة المحليــة وتعــزز االقتصــاد،
تمامــا كمــا حصــل فــي االســتثمار طويــل األمــدة فــي بلديــة
ً
ملبــورن الســتصالح الشــوارع وإفراغهــا مــن الســيارات
وإنشــائها المزيــد مــن المســاحات الخضــراء والمســاحات
المخصصــة للمشــاة .قامــت بعــض المــدن مثــل مدينــة
كيتــو باســتخدام مجموعــة مــن البيانــات لخدمــة هــذه
جليــا فــي الطريقــة التــي قامــت
التحـ ّـوالت ،وهــو مــا يظهــر ً
مــن خاللهــا بإعــادة تنظيــم قطــاع المواصــات فيهــا.
كمــا أظهــرت العديــد مــن األمثلــة األخــرى أهميــة محــور
النشــاط االجتماعــي بوصفــه أحــد العوامــل المســاعدة
الرئيســية التــي ســاعدت النــاس علــى التفاعــل مــع بعضهــم
أكثــر ،كمــا فــي معاييــر التصميــم الخاصــة ببلــدة سيســايد

مرحبــا أيهــا الجــار» ( )Hey Neighborفــي
فلوريــدا ومبــادرة «
ً
فانكوفــر وبرامــج اإلرشــاد األســري فــي الدنمــارك ومبــادرة
إعــادة تصميــم المتنــزه فــي مدينــة مانشســتر فــي المملكة
ـا عــن فعاليــة ســيكلوفيا فــي بوغوتــا ذات
المتحــدة ،فضـ ً
الجانــب االجتماعــي القــوي الــذي ســاهم فــي تعزيــز مــا جنــاه
النــاس مــن النشــاط البدنــي.

يجــب علــى المســؤولين فــي المــدن التركيز علــى فكرة جمع
معــا وتحفيــز التفاعــل فيمــا بينهــم باالســتفادة مــن
النــاس ً
بعــض هــذه األمثلــة التــي تســلط الضــوء علــى «المدينــة
االجتماعيــة الذكيــة» التــي تســتخدم البيانــات واألســاليب
المبتكــرة لتلبيــة احتياجاتهــا االجتماعيــة وتحقيــق ســعادة
ســكانها.
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 7الملحق :أداة التقييم
جيــدا أهميــة تنفيــذ
ُيــدرك المســؤولون فــي المــدن
ً
المشــاريع والمبــادرات التــي تســاهم فــي تعزيــز ســعادة
مدنهــم وتدعــم برنامــج جــودة الحيــاة واســتراتيجيتها .بيــد
أن الســؤال الــذي يجــب طرحــه فــي هــذا الصــدد هــو :كيــف
يمكــن اختيــار المشــاريع ذات األولويــة فــي هــذا الصدد على
ـاء علــى المــوارد المتاحــة وغيرهــا مــن
نحــو فعــال وصحيــح بنـ ً
المعاييــر األخــرى؟ لإلجابــة علــى هــذا الســؤال ،قــام مكتــب
المدينــة الذكيــة فــي دبــي بالتعــاون مــع جامعــة أكســفورد
ومؤسســة غالــوب لتطويــر مؤشــر الســعادة الذكيــة .يوفــر
اســتنادا إلــى تحليــل
هــذا المؤشــر الــذي جــرى تصميمــه
ً
ً
رابطــا مــا
البيانــات الكميــة التــي جمعتهــا مؤسســة غالــوب
بيــن الســعادة واألبعــاد الســتة للمدينــة الذكية المســتخدمة
فــي تصنيــف المــدن الذكيــة والتــي تشــكل األســاس الــذي
تقــوم عليــه اســتراتيجية دبــي الذكيــة  2021وتشــمل:

االقتصــاد والنــاس والمجتمــع والحوكمــة والتنقــل والبيئــة
والعيــش .ومــا أن تــم التحقــق مــن صحــة هــذا الرابــط بيــن
تصنيــف النــاس ألبعــاد المدينــة ومســتوى ســعادتهم
الكلــي ،انتقــل المشــروع إلــى المرحلــة التاليــة لتطويــر
أداة التخــاذ قــرارات أطلــق عليهــا «أداة تقييــم الســعادة
للمشــاريع الذكيــة».

ـتنادا إلــى بيانــات أخــذت مــن عينــة نموذجيــة ضمــت
فاسـ ً
أكثــر مــن  4,300مــن الســكان المقيميــن فــي دبــي
(مــن كافــة الفئــات الســكانية بمــا فــي ذلــك الوافديــن
والمواطنيــن) ،تأخــذ األداة بعيــن االعتبــار مؤشــرات األداء
الرئيســية المختلفــة المرتبطــة باألبعــاد الســتة الســتراتيجية
بنــاء علــى
المدينــة متيحــة إمكانيــة التوزيــن ()Weighting
ً
العالقــة مــا بيــن مؤشــرات األداء الرئيســية ومســتوى
ســعادة األفــراد الذيــن تضمهــم هــذه العينــة ،كمــا تأخــذ
األداة بعيــن االعتبــار مجموعــة أخــرى مــن العوامــل فــي
حســاب قيمــة مؤشــر كل مشــروع ،مــن بينهــا عامــل
التكيــف الــذي تحــاول األداة مــن خاللــه معرفــة المــدة
التــي ســتدوم المنافــع خاللهــا وســرعة اعتيــاد النــاس علــى
أخيــرا،
المشــاريع أو التحســينات الجديــدة علــى الخدمــات.
ً
اســتنادا إلــى تكلفــة المشــروع قيــد التقييــم
تقــوم األداة
ً
بحســاب نســبة الفعاليــة إلــى التكلفــة ،والتــي تمثــل نســبة
الســعادة المتوقعــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد مقابــل كل
وحــدة نقديــة منفقــة.
ويقــوم المســتخدمون باإلجابــة علــى مجموعــة مــن
األســئلة عبــر منصــة إلكترونيــة بســيطة ،لتقــوم األداة
بحســاب النتيجــة ونســبة الفعاليــة إلــى التكلفــة متيحــة
لهــم االطــاع علــى النتائــج ومقارنتهــا بســواها مــن
المشــاريع وفهــم نتائجهــا .تســاهم هــذه المخرجــات فــي

إعطــاء المســتخدمين صــورة واضحــة ودقيقــة حــول مــدى
مســاهمة مشــاريعهم فــي ســعادة المدينــة وجــودة الحيــاة
فيهــا مــا يســمح لمــدراء المشــاريع بتعديــل مشــاريعهم
وتحســينها لتعزيــز مســتوى كفاءتهــا وفاعليتهــا.
إضافــة إلــى ذلــك ،تســاهم هــذه األداة فــي دعــم عمليــة
التخطيــط واتخــاذ القــرارات فــي القطاعيــن العــام والخــاص
بإتاحتهــا المجــال أمــام المؤسســات لتعديــل مشــاريعها
وإطالــة أمدهــا وتعزيــز أثرهــا علــى الســعادة (علــى أن تشــمل
أيضــا) ،األمــر الــذي يســاعد
إصداراتهــا القادمــة السياســات ً
علــى تحقيــق مســتويات جــودة حيــاة مســتدامة طويلــة
األمــد فــي المــدن الذكيــة وتجنــب التركيــز علــى المنافــع
قصيــرة األمــد فيمــا يتعلــق بجــودة الحيــاة والســعادة.

وعلــى الرغــم مــن تصميــم هــذه األداة بحيــث تالئــم مدينــة
دبــي واســتنادها إلــى البيانــات المأخــوذة مــن ســكانها علــى
وجــه الخصــوص ،إال أننــا قمنــا بمشــاركتها مــع جمهــور
أوســع لتســليط الضــوء علــى األســلوب والمبــادئ العامــة
التــي يمكــن اســتخدامها فــي تحديــد أولويــات مشــاريع
الســعادة وجــودة الحيــاة .للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى
زيــارة الرابــط:
.smartdubai.ae/happinessagenda
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الفصل الثامن

اعتماد نهج جودة الحياة في
الحكومة المركزية :آليات السياسة
واألدوات العملية
مارتين دوراند

رئيس مجلس “قياس السعادة”
مديرة اإلحصاء وكبيرة اإلحصائيين في منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

كاري إكستون

رئيسة وحدة جودة الحياة والتقدم ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تــم إعــداد الفصــل بدعــم مــن ماركــو ميــرا دي إركولــي ،وجوشــوا مونيــي جيلفــز ،وميشــال شــينويل ،منظمــة
ً
أيضــا مــن األفــكار التــي شــاركها فريــق خبــراء منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة .واســتفاد هــذا الفصــل

التعــاون االقتصــادي والتنميــة بشــأن اســتخدامات سياســة مقاييــس جــودة الحيــاة ،الــذي اجتمــع فــي باريــس

فــي يونيــو  ،2018ويضــم ممثليــن عــن الحكومــات الوطنيــة فــي كولومبيــا وفنلنــدا وألمانيــا وإيطاليــا ونيوزيلنــدا
واســكتلندا وســلوفينيا والســويد والمملكــة المتحــدة ،باإلضافــة إلــى المفوضيــة األوروبيــة ،ومؤسســة «كارنيغــي
ترســت» ،وزمــاء منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــن مديريــة االقتصــاد ،ومديريــة البيئــة ،ومديريــة اإلدارة

العامــة ،وإدارة اإلحصــاءات والبيانــات.
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يتطلــب وضــع جــودة الحيــاة فــي صميــم سياســة الدولــة
بيانــات أفضــل ،لكــن هــذا وحــده ال يكفــي فهــو يتطلــب
ً
أيضــا إدراج جــودة الحيــاة فــي اآلليــة الحكوميــة واألدوات
المســتخدمة التخــاذ القــرارات .لقــد اتخــذت عــدة حكومــات
وطنيــة خطــوات لتحقيــق ذلــك بمــا فــي ذلــك دمــج لوحــات
تحكــم لمؤشــرات جــودة الحيــاة فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة
بالميزانيــات واســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة؛ واســتخدام
التشــريعات لتأميــن نهــج قائــم علــى النتائــج فــي العمليــات
الحكوميــة؛ وإنشــاء مؤسســات جديــدة أو اســتحداث
وظائــف حكوميــة مســؤولة عــن جــودة الحيــاة.

يقــوم عــدد كبيــر مــن الــدول حاليـ ًـا وبشــكل روتينــي بجمــع
ونشــر لوحــات تحكــم وطنيــة لمؤشــرات جــودة الحيــاة (علــى
ســبيل المثــال ،دورانــد .)2018 ،إن مجــرد توفيــر معلومــات
حــول جــودة حيــاة النــاس وتوزعهــا والتغييــرات التــي تطالهــا
بمــرور الوقــت ،يخــدم ويــؤدي إلــى إعادة صياغة السياســات
ً
وصــوال إلــى
بــدءا مــن إثــراء النقــاش العــام
بعــدة طــرق
ً
تســليط الضــوء علــى مجــاالت العمــل ذات األولويــة.
ومــع ذلــك ،فــا يكفــي االعتمــاد علــى القــول المأثــور «مــا
يتــم قياســه يتــم إنجــازه» (What Gets Measured Gets
 ،)Doneإذ أن الجهــود الوطنيــة لقيــاس جــودة الحيــاة
تبقــى فــي كثيــر مــن الحــاالت منفصلــة بشــكل كبيــر
عــن ممارســات السياســةً .
إذا ،مــا هــي األمثلــة العمليــة
واإلرشــادات المتوفــرة ألولئــك الراغبيــن بتعزيــز الصلــة بيــن
مبــادرات جــودة الحيــاة ،وكيــف يتــم وضــع سياســة وطنيــة
وكاملــة للحكومــة؟ علــى ســبيل المثــال ،حــول قيــام وزارة
الخزانــة باتخــاذ قــرارات حــول أولويــات التمويــل ،أو كيــف
يقــدم مكتــب رئيــس الــوزراء توجيهــات سياســية اســتراتيجية
تقيــم وزارة النقــل خيــارات مشــاريع
طويلــة األجــل ،أو كيــف ّ
البنيــة التحتيــة الرئيســية؟ إن تقديــم مثــل هــذا التوجيــه
التعمــق داخــل عمليــة وضــع السياســة ،لتفحــص
يتطلــب
ّ
عمليــة صنــع القــرار التــي تتــم فــي قلــب الحكومــة.

معمــق
التعمــق فــي هــذا األمــر أيضـ ًـا إجــراء بحــث
يتطلــب
ّ
ّ
والتمعــن العتمــاد طــرق يتم من خاللها صياغة السياســات
ّ
وتقييمهــا .يتضمــن هــذا األمــر اســتخدام مقاييــس ومعايير
عاليــة لجــودة الحيــاة لتحديــد كيفية وضع أولويات السياســة
وتقييــم خيــارات السياســات المعتمــدة (مثــال :مــن خــال
تقييــم األثــر التنظيمــي ،وتحليــل التكاليــف والفوائــد ،وغيــر
ذلــك مــن أدوات الرصــد ،أو التقييمــات الالحقــة المحــددة
لــكل حالــة علــى حــدة).
إن تحقيــق كل ذلــك يتطلــب االســتثمار فــي هــذا المجــال،
بمــا فــي ذلــك بنــاء قــدرات الخدمــة العامــة وتحويــل
ثقافــات الممارســة داخــل المؤسســات؛ ووضــع قاعــدة
براهيــن تتعلــق بجــودة الحيــاة تبيــن الروابــط بيــن النتائــج
علــى المســتويات العليــا وأدوات السياســة والنواتــج التــي
يمكــن أن تدفعهــا؛ وتعميــم مفهــوم جــودة الحيــاة باعتبــاره
ً
«نهــج شــامل للحكومــة»
عوضــا عــن البقــاء فــي النطــاق
المنعــزل لسياســتها الخاصــة؛ وتحقيــق التــوازن الصحيــح
بيــن التعقيــد اإلضافــي لنهــج جــودة الحيــاة متعــدد األبعــاد،
والقيــود التــي تفرضهــا القــدرات والمــوارد التحليليــة
للحكومــات.

لــن يجــري القيــام بهــذه االســتثمارات مــا لــم يقتنــع القــادة
بأنهــا ســتؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات أفضــل فــي مجــال
السياســات وبالتالــي تحســين النتائــج بالنســبة لألفــراد.
إن هــذا األمــر يعنــي تقييــم الجهــود الحاليــة بعنايــة لدمــج
مقاييــس جــودة الحيــاة بهــدف تســليط الضــوء علــى
تكبــد تلــك
الظــروف التــي تبيــن أن الفوائــد الناتجــة تســتحق ّ
التكاليــف .كمــا يعنــي ذلــك تحديــد مجــاالت السياســة التــي
لــن يكــون التركيــز علــى الكفــاءة االقتصاديــة فيهــا وحــده
كافيـ ًـا لتحقيــق نتائــج جيــدة .وبالتالــي فــإن حــاالت االختبــار
الواعــدة لبنــاء نهــج جــودة الحيــاة ســتكون هــي المجــاالت
المعقــدة للسياســات حيــث يوجــد العديــد مــن العوامــل
المتعلقــة بجــودة الحيــاة والتــي تجــب إدارتهــا ،إلــى جانــب
مجموعــات مختلفــة مــن الرابحيــن والخاســرين.

يتنــاول هــذا الفصــل كيفيــة دمــج األدلــة المتعلقــة بجــودة
الحيــاة فــي أعمــال صنــع القــرار ،مــن صياغــة السياســات
وصــوال إلــى
الفرديــة وتقديــم المشــورة والتحليــل،
ً
قــرارات التخطيــط االســتراتيجي الرئيســية .ويبــدأ ذلــك
مــن خــال اســتطالع بعــض اآلليــات العامــة التــي تــم
اعتمادهــا لتحفيــز االســتخدام األكبــر ألدلــة جــودة الحيــاة
ً
وصــوال إلــى إنشــاء
بــدءا مــن إثــراء مناقشــات الموازنــة
ً
هيــاكل مؤسســية جديــدة ،وهــي الخطــوات التــي ســينظر
ســواء كانــوا موظفيــن حكومييــن
فيهــا كبــار المســؤولين
ً
أو مشــرعين .وبعكــس ذلــك ،يتبنــى النصــف الثانــي مــن
ً
منظــورا أكثــر دقــة يســتطلع مــا قــد يعنيــه نهــج
الفصــل
جــودة الحيــاة بالنســبة لمحللــي السياســات العامليــن
داخــل اإلدارات الحكوميــة المركزيــة ،وســينظر فــي قضايــا
مثــل تأطيــر المشــكلة وتحديــد االحتياجــات ووضــع جــدول
األعمــال وكذلــك أدوات عــدة مثــل تقييــم األثــر التنظيمــي،
وطــرق الفحــص األخــرى للسياســات والمقاربــات الجديــدة
لتحليــل التكاليــف والفوائــد.
يعتمــد هــذا الفصــل إلــى حــد كبيــر على أمثلة عن الممارســة
الحاليــة فــي الحكومــة المركزيــة (الوطنيــة) ،ولكــن دون
إهمــال التقــدم الهــام الــذي تــم إحــرازه فــي سياســة جــودة
الحيــاة فــي الحكومــة المحليــة (مثــال :منظمــة التعــاون
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االقتصــادي والتنميــة )2014 ،والــذي يمكــن أن يــؤدي
بــدوره إلــى التغييــر علــى المســتوى الوطنــي .هــذا وخلــص
تحليــل آلثــار السياســات لمؤشــرات «مــا وراء الناتــج
المحلــي اإلجمالــي» التــي ُوضعــت فــي إطــار مشــروع إعــداد
المؤشــرات البديلــة فــي السياســات لالتحــاد األوروبــي
فــي مشــروع «بريــن بــوول»( ،BRAINPOoLإلــى أن بعــض
أقــوى براهيــن اآلثــار المتناميــة هــي موجــودة علــى مســتوى
الحكومــات المحليــة (ويتبــي ،ســيفورد وبيــري.)2014 ،
لذلــك يمكــن القــول إن هنــاك بعــض العمــل الــذي يتوجــب
علــى الحكومــات الوطنيــة القيــام بــه ،وكمــا هــو موضــح
أدنــاه ،فقــد تــم اتخــاذ بعــض الخطــوات الهامــة فــي األعــوام
القليلــة التــي تلــت إعــداد ذلــك التقريــر.

فــي جميــع األمثلــة المذكــورة مــن بلــدان مختلفــة فــي
هــذا الفصــل ،تُ فهــم جــودة الحيــاة علــى أنهــا هيــكل متعــدد
األبعــاد مثــل الــذي تــم تقديمــه فــي إطــار عمــل «كيــف
هــي الحيــاة؟» ( )?How’s Lifeالصــادر عــن منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة (منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة .)2017 ،يشــمل هــذا اإلطــار جوانــب موضوعيــة
وذاتيــة لنواتــج جــودة الحيــاة الحاليــة (مثــل :الدخــل،
الوظائــف ،اإلســكان ،المهــارات ،الجــودة البيئيــة ،الصــات
االجتماعيــة ،الســامة وجــودة الحيــاة الشــخصية)،
فضــا عــن المــوارد والمخاطــر علــى جــودة الحيــاة فــي
ً
المســتقبل (المتعلقــة بمخــزون رأس المــال الطبيعــي
ورأس المــال االجتماعــي ورأس المــال االقتصــادي ورأس
المــال البشــري) .إن التركيــز علــى كيفيــة توزيــع النتائــج
فــي المجتمــع -وليــس فقــط علــى متوســط النتائــج -هــو
أيضــا أمــر أساســي لتوجــه قيــاس جــودة الحيــاة (منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة2017 ،؛ منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة2018 ،أ).

تمـ ّـر معظــم المبــادرات الحكوميــة المركزيــة لتحقيــق جــودة
ـبيا مــن التطويــر ،وكثيـ ً
الحيــاة فــي مرحلــة مبكــرة نسـ ً
ـرا مــا
يكــون مــن الصعــب تقديــم تقييــم كامــل وعــادل لفوائدهــا
فــي هــذا الوقــت .وســتكون هنــاك حاجــة فــي المســتقبل
إلــى تقييــم أكبــر لهــذه المبــادرات للمســاعدة فــي تقاســم
الممارســات الجيــدة ،وتحديــد المجــاالت التــي يرجــح أن
تشــتمل علــى أكبــر عوائــد االســتثمار.

 .2آليات واسعة لدمج نهج جودة الحياة
ســلط اإلصــدار األول مــن التقريــر العالمــي لسياســات
الســعادة وجــودة الحيــاة الضــوء علــى زيــادة اســتخدام
مقاييــس جــودة الحيــاة فــي السياســة العامــة (دورانــد،
 .)2018لــذا ،مــا هــي الخيــارات المتاحــة للحكومــات التــي
ترغــب فــي تطبيــق ذلــك؟ يتنــاول القســم التالــي خمــس
آليــات واســعة تــم اســتخدامها لدمــج مقاييــس وأطــر

نهــج جــودة الحيــاة بطريقــة أكثــر منهجيــة فــي العمليــات
واإلجــراءات الحكوميــة المختلفــة.

 .2.1صياغة قرارات الموازنة
يعتبــر تخصيــص اإلنفــاق العــام أداةً رئيســية لتحقيــق
أهــداف السياســات ،لذلــك اســتهدفت عمليــة الموازنــة
العديــد مــن الجهــود لتوســيع عمليــة صنــع القــرار لتمضــي
إلــى «مــا وراء الناتــج المحلــي اإلجمالــي» .يشــمل هــذا
األمــر مراقبــة لوحــة تحكــم مؤشــرات جــودة الحيــاة لوضــع
إطــار (مســبق) لمناقشــة الميزانيــة ،واســتكمال التقاريــر
االقتصاديــة والضريبيــة القياســية التــي عــادة مــا ترافــق
الميزانيــة ،وهــي الممارســة التــي تــم اعتمادهــا فــي فرنســا
منــذ عــام «( 2015مؤشــرات الثــروة الجديــدة» ،بقيــادة
مكتــب رئيــس الــوزراء) ،وفــي إيطاليــا منــذ عــام 2017
(«الوثيقــة االقتصاديــة والماليــة» ،بقيــادة وزارة االقتصــاد
والماليــة) ،والســويد أيضـ ًـا منــذ عــام «( 2017تدابيــر جديــدة
ً
أيضــا).
للجــودة الحيــاة»  ،بقيــادة وزارة الماليــة

ً
طموحــا فــي تقييــم مقترحــات
تتمثــل الخطــوة األكثــر
الميزانيــة لتأثيرهــا المتوقــع علــى جــودة الحيــاة ،كجــزء مــن
عمليــة صنــع القــرار التــي تنســقها عــادة وزارة الخزانــة أو
وزارة الماليــة .علــى ســبيل المثــال ،لقــد تــم فــي الوثيقــة
االقتصادية والمالية اإليطالية لعام  ،2017اختيار مجموعة
فرعيــة مؤلفــة مــن أربعــة مؤشــرات (الدخــل األســري القابــل
للتصــرف ،حصــة دخــل مجموعــات الدخــل الرئيســية
الخمــس ،عــدم اســتخدام اليــد العاملــة ، 1انبعاثــات غــازات
الدفيئــة) إلــى جانــب الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،إلجــراء
ً
تمرينــا
تحليــل أعمــق .وقــد شــمل ذلــك بشــكل خــاص
تجريبيـ ًـا للخطــة المســتقبلية لألعــوام الثــاث المقبلــة ،مــع
ســيناريو خــط األســاس (ال سياســة جديــدة) ،بالمقارنــة مــع
ســيناريو متوقــع للتأثيــر الكلــي لتدابيــر السياســة الجديــدة
التــي أدخلــت فــي الميزانيــة على مؤشــرات النتائج الرئيســية
المختــارة (وزارة االقتصــاد والماليــة اإليطاليــة.)2017 ،

تفصيال ولدعم «ميزانيــة جودة الحياة»
وعلــى مســتوى أكثــر
ً
لعــام  ،2019فقــد أعــدت وزارة الخزانــة فــي نيوزيلندا نموذج

تحليــل التكاليــف والفوائــد الخاصــة بهــا للطلبــات المقدمــة
مــن اإلدارات حــول مقترحــات اإلنفــاق كــي تتضمــن بشــكل
ً
أيضــا القســم 3.4
واضــح اعتبــارات جــودة الحيــاة (راجــع
أدنــاه) .يتطلــب هــذا النمــوذج مــن اإلدارات تحديــد كيفيــة
تأثيــر المبــادرة المقترحــة علــى جــودة الحيــاة النــاس عبــر 12
ـاال ،باإلضافــة إلــى رؤوس األمــوال األساســية األربعــة
مجـ ً
التــي تحافــظ علــى اســتدامة جــودة الحيــاة مــع مــرور الوقــت
(خزانــة نيوزلنــدا2018 ،أ) .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك ،ﺗم دعــم
اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوزارﯾﺔ رﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى لميزانيــة جــودة الحيــاة
ﻟﻌﺎم  2019ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم أدﻟﺔ جــودة الحيــاة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ

ذﻟك ﻟوﺣﺔ التحكــم الخاصــة بمــؤﺷرات «إطــار عمــل معاييــر
المعيشــة» ( )Living Standards Frameworkاﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌتها
وزارة اﻟﺧزاﻧﺔ (2018ب).

يمكــن لصيــغ التمويــل المســتخدمة فــي بعــض
األحيــان لتخصيــص المــوارد فــي الحكومــة أن تشــمل
مجموعــة أوســع مــن معاييــر جــودة الحيــاة ،ومــن أمثلــة
ذلــك الميزانيــة المقترحــة لالتحــاد األوروبــي لـ»سياســة
الترابــط )2027-2021 Cohesion Policy( »2027-2021
(االتحــاد األوروبــي .)2018 ،ومــن أجــل تجســيد تطــور
الترابــط االقتصــادي واالجتماعــي فــي أوروبــا منــذ األزمــة
الماليــة ،فقــد اقترحــت اإلدارة العامــة لالتحــاد األوروبــي
للسياســة اإلقليميــة والحضريــة ( )DG REGIOتعديــل
طريقــة تخصيــص األمــوال عبــر المناطــق األوروبيــة،
وجــاء ذلــك بعــد مناقشــة سلســلة مــن التقاريــر مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار كيــف يمكــن إعــادة تصميــم الصنــدوق
حــول نطــاق أوســع مــن االحتياجــات (مثــال :فانديرموتــن
وفــان هــام2017 ،؛ وباختليــر ،ومنديــز ،ويشــايد.)2017 ،
بموجــب االقتــراح ،ســتظل األهليــة المتعلقــة بصنــدوق
الترابــط ( )Cohesion Fundمعتمــدة علــى الــدول األعضــاء
التــي يقــل نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي فيهــا عــن
 %90مــن متوســط االتحــاد األوروبــي ،كمــا يــؤدي الدخــل
ً
ً
كبيــرا فــي كيفيــة تخصيــص األمــوال ضمــن تلــك
دورا
الــدول .ومــع ذلــك ،يشــمل االقتــراح أيضــا معاييــر جديــدة
لجميــع المناطــق التــي تتلقــى األمــوال بنــاء علــى عوامــل
مثــل بطالــة الشــباب ،ومســتويات التعليــم ،واســتقبال
المهاجريــن ودمجهــم خــال الفتــرة مــا بيــن عامــي -2014
 ،2017وانبعاثــات الكربــون.

وبالتوافــق مــع دورهــا فــي مناقشــة السياســات المركــزة،
فــإن لوحــات التحكــم الخاصــة بجــودة الحيــاة التــي أدخلــت
فــي مــداوالت الموازنــة ال تشــتمل فــي أغلــب األحيــان
ســوى علــى عــدد محــدود مــن المؤشــرات ( 10فــي فرنســا،
 12فــي إيطاليــا 15 ،فــي الســويد) ،األمــر الــذي يمثــل
مجموعــة فرعيــة صغيــرة مــن مجموعــات المؤشــرات
واســعة النطــاق و»التشــخيصية» لجــودة الحيــاة التــي
تقدمهــا عــادة مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة (مثــل المؤشــرات
الـــ 130فــي إيطاليــا) أو لدعــم اســتراتيجيات التنميــة الوطنية
(راجــع أدنــاه) .2تختلــف عمليــة اختيــار هــذه المجموعــة
الفرعيــة مــن المؤشــرات مــن دولــة إلــى أخــرى :ففــي
فرنســا اســتند االختيــار إلــى استشــارات عامــة واســعة
النطــاق؛ وفــي إيطاليــا تــم اتخــاذ القــرارات مــن قبــل لجنــة
خبــراء أنشــأها رئيــس الــوزراء؛ فــي حيــن كلفــت الحكومــة
فــي الســويد هيئــة اإلحصــاء الســويدية بوضــع إطــار العمــل
بالتشــاور مــع المكاتــب الحكوميــة (راجــع دورانــد2018 ،
للمزيــد مــن التفاصيــل) .وبصــرف النظــر عــن منهجيــة

االختيــار المتّ بعــة ،فيجــب أن تتمتــع مجموعــة المؤشــرات
بالشــرعية والمصداقيــة واألولويــة فــي صفــوف صانعــي
القــرار الرئيســيين والبرلمــان والناخبيــن ،إذ أنــه فــي حــال كان
لديهــم دافــع سياســي أو اختــاروا ســرد قصــة معينــة فــإن
مثــل هــذا اإلجــراء يمكــن أن يقلــل مــن تأثيرهــم.

ـا مهمـ ًـا آخــر بالنســبة لوحــدات
وقــد يكــون التوقيــت عامـ ً
التحكــم بالمؤشــرات بهــدف تحقيــق األثــر المنشــود.
فقــد تــم فــي فرنســا علــى ســبيل المثــال نشــر تقريــر عــام
 2017حــول «مؤشــرات الثــروات الجديــدة» (New Wealth
 )Indicatorsفــي فبرايــر مــن عــام  ،2018أي بعــد نحــو
أربعــة أشــهر مــن مــداوالت البرلمــان حــول الميزانيــة والتــي
جــرت فــي أكتوبــر  .2017مــن ناحيــة يشــير هــذا األمــر إلــى
أنــه بالرغــم مــن التغييــر بــاإلدارة منــذ عــام  2015عندمــا
جــرى تقديــم التقريــر ألول مــرة ،فقــد تــم إضفــاء الطابــع
المؤسســي علــى هــذه الممارســة .ومــن جهــة أخــرى،
وبالرغــم مــن اســتكمال المهمــة إال أن الغــرض األولــي لهــا
والمتمثــل بإثــراء مناقشــات الموازنــة والتصويــت مــن قبــل
البرلمــان لــم يتحقــق (باغنــون.)2018 ،

ً
اســتنادا إلــى لوحــة التحكــم
تضيــف عمليــة رفــع التقاريــر
لموشــرات جــودة الحيــاة ،قيمــة ســياقية كبيــرة إلــى
اإلجــراءات المتعلقــة بالميزانيــة ،إلــى جانــب مســتوى
إضافــي متعلــق بالمســاءلة يقــدم بعــض اإلشــارات حــول
مــا إذا كانــت سياســة الحكومــة تدفــع بالمجمــل جــودة
الحيــاة الوطنيــة باتجــاه إيجابــي .ومــع ذلــك ،فــإن لوحــة
التحكــم بحــد ذاتهــا ال تــؤدي بالضــرورة إلــى تحــول فــي
كيفيــة وصــول واضعــي السياســات إلــى قراراتهــم إذ أنــه
يمكــن تجاهلهــا بســهولة .وعلــى النقيــض مــن ذلــك،
فــإن تقييــم مقترحــات اإلنفــاق الفرديــة الســابقة لتأثيــرات
جــودة الحيــاة المتوقعــة وليــس مجــرد تأثيراتهــا االقتصاديــة
ً
جذريــا ،إذ يمكنــه أن
تحــوال
والماليــة مــن شــأنه أن يمثــل
ً
يوضــح المفاضــات وحــاالت تحقيــق الفائــدة لجميــع
األطــراف فــي نتائــج جــودة الحيــاة .وإن المضــي قدمـ ًـا بهــذا
إلــى األمــام ســيعني تطويــر آليــات جديــدة لتقييــم إجمالــي
اإلنفــاق ،وليــس فقــط التحــوالت الهامشــية لإلنفــاق التــي
نجدهــا فــي كل ميزانيــة.
يعتبــر تطويــر قاعــدة األدلــة واألدوات الالزمــة لتقييــم آثــار
جــودة الحيــاة فــي المقترحــات ،من التحديات الرئيســية أمام
الدمــج األكبــر لجــودة الحيــاة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة
بالميزانيــة .ويشــمل هــذا األمــر علــى وجــه الخصــوص طرق
تحليــل التكلفــة والعائــد (راجــع أدنــاه) ،وكذلــك توقعــات
مختلــف ســيناريوهات السياســة التــي ُ
طبقــت فــي إيطاليــا
حتــى اآلن فقــط علــى مجموعــة محــدودة مــن المؤشــرات
التــي يوجــد بهــا أكبــر قــدر مــن المعرفــة .كمــا يجــب أن
يخضــع العــبء التحليلــي الناتــج عــن هــذا التقييــم اإلضافــي
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للمقارنــة مــع فوائــد هــذه الممارســة ،علــى الرغــم مــن أن
اشــتراط تقييــم تأثيــر جــودة الحيــاة يمكنــه أن يدعــم جــودة
المشــورات المقدمــة بخصــوص سياســات الخدمــة العامــة
ً
الحقــا -مــن خــال وضــع وتوضيــح
كمــا ســنرى ذلــكمنطــق تدخــل واضــح .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن هنــاك
إمكانيــة لتحقيــق القيمــة مــن توفيــر األمــوال مــن خــال
التوفيــق بيــن عــروض األســعار و/أو دمــج عــروض األســعار
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى دفعــة كبيــرة للنتائــج ،ومــن
خــال النظــر عبــر عــدد مــن العــروض المقدمــة مــن مصــادر
مختلفــة تؤثــر جميعهــا علــى نفــس نتيجــة (نتائــج) جــودة
الحيــاة ،واختيــار واحــدة أو أكثــر منهــا ذات األثــر األكبــر.

 .2.2ضمان االستمرارية والمساءلة من خالل
التشريعات
يعتبــر التشــريع أحــد الوســائل الممكنــة لضمــان إحــداث
تغييــر طويــل األجــل فــي اإلجــراءات والعمليــات الحكوميــة،
ولكســب الدعــم السياســي مــن كل األطــراف للمبــادرات.
وتــم فــي العديــد مــن البلــدان اســتخدام تشــريع محــدد
«لتأميــن» أوجــه معينــة مــن توجهــات جــودة الحيــاة التــي تــم
تبنيهــا .إن القوانيــن المتعــددة مثــل قانون تمكين المجتمع
ّ
االســكتلندي (Scottish Community Empowerment
 )Actلعــام 3 2015؛ وقانــون  2015-411الفرنســي (French
 )Law 411-2015المعــروف أيضـ ًـا باســم قانــون «ســاس»
( )Sasعلــى اســم إيفــا ســاس ،المؤلفــة الرئيســية للقانــون
وعضــو البرلمــان؛ وقانــون الموازنــة اإليطالــي (Italian
 )Budget Lawالــذي دخــل حيــز التنفيــذ عــام 2016؛
تُ لــزم جميعهــا الحكومــات بتقديــم تقاريــر منتظمــة عــن
مجموعــة مــن مؤشــرات جــودة الحيــاة .وبجميــع األحــوال
فــإن الهــدف يتمثــل بتشــجيع واضعــي السياســات علــى
ـدال مــن طلــب
النظــر فــي مجموعــة أوســع مــن النتائــج ،بـ ً
اســتخدام مجموعــة مؤشــرات محــددة مــا يتيــح تغييــر
األولويــات كلمــا تغيــرت الظــروف .علــى ســبيل المثــال،
يتوجــب علــى الــوزراء فــي اســكتلندا التشــاور حــول وتطويــر
ونشــر مجموعــة جديــدة مــن النتائــج الوطنيــة الســكتلندا
( ،)National Outcomes for Scotlandومراجعتهــا مــرة كل
خمســة أعــوام علــى األقــل ،ومــن ثــم تقــع علــى عاتــق أي
حكومــة حاليــة مهمــة تحديــد النتائــج.
تُ جــري الحكومــة النيوزيلنديــة فــي الوقــت الحالــي مشــاورات
حــول اآلليــات الممكنــة إلدراج جــودة الحيــاة فــي قانــون
الماليــة العامــة لعــام ( 1989الخزانــة النيوزيلنديــة2018 ،ب).
هــذا وتعمــل التعديــات المقترحــة علــى توفيــر المتطلبــات
مــن أجــل )1 :أن تحــدد الحكومــة كيف يمكــن ألهداف جودة
الحيــاة باإلضافــة إلــى األهــداف الماليــة للحكوميــة أن توجه
دفــة قراراتهــا المتعلقــة بالموازنــة؛  )2أن تقدم الخزانة تقارير

عــن مؤشــرات جــودة الحيــاة إلــى جانــب مؤشــرات االقتصــاد
الكلــي والماليــة .وســيتوجب علــى الحكومــة بموجــب هــذا
االقتــراح أن تختــار أهــداف جــودة الحيــاة الخاصــة بهــا ،ولكــن
عد الخزانــة
مســألة مــن يقــرر مــا هــي المجــاالت التــي ســتُ ّ
التقاريــر عنهــا تركــت مفتوحــة نسـ ً
ـبيا (مــع وجــود العديــد مــن
الخيــارات المطروحــة والتــي تتــراوح مــن تحديدهــا علــى نحــو
دقيــق فــي القانــون ،إلــى تركهــا لتقديــر مســؤولي الخزانــة).

يســتهدف قانــون أجيــال المســتقبل (Future Generations
 )Actلعــام  2015فــي ويلــز (حكومــة ويلــز )2015 ،جميــع

مســتويات الحلقــة السياســية .ودخلــت البنــود الرئيســية
للقانــون حيــز التنفيــذ قبــل عاميــن مســتفيدة مــن دعــم
ً
واســع النطــاق امتــد لفتــرة 12
شــهرا مــن المشــاورات
العامــة ، 4وتطلــب األمــر مــن جميــع الهيئــات العامــة وضــع
ســبعة أهــداف 5لجــودة الحيــاة فــي صلــب عمليــة صنــع
القــرار .وبالتالــي يمكــن اعتبــار القانــون غايــة عامــة ملزمــة
ً
قانونــا ُيشــرف عليــه مفــوض أجيــال المســتقبل (Future
 )Generations Commissionerفــي ويلــز ،والــذي يراقــب
ويرفــع التقاريــر عــن مــدى تحديــد الهيئــات العامــة المختلفــة
وتحقيقهــا ومراجعتهــا ألهــداف جــودة الحيــاة .ويتــم بعــد
ذلــك نشــر المراجعــة ومشــاركتها مــع الــوزراء فــي ويلــز.
ومــن الفوائــد الرئيســية لنهــج وضــع القوانيــن هــو أنــه يحفــز
التحــاور والنقــاش والوصــول إلــى مســتوى مــن اإلجمــاع؛
إذ ال يمكــن تمريــر التشــريعات عــادة إذا لــم تحصــل علــى
عــدم أغلبيــة المشــرعين ،كمــا أن تنقيــح المقترحــات يتــم
عبــر عمليــة التعديــل لضمــان حصــول التنقيــح علــى دعــم
ـرا طويــل األجــل نسـ ً
واســع .ويعتبــر التشــريع كذلــك تدبيـ ً
ـبيا؛
ويجــب علــى اإلدارات المســتقبلية أن تعــدل أو تلغــي
التشــريع إذا رغبــت فــي إنهائــه ،مــا يتطلــب المزيــد مــن
الحــوار والنقــاش .ومــن التحديــات التــي تتــم مواجهتهــا
فــي ســياق جــودة الحيــاة هــو جعــل التشــريعات مرنــة
بمــا يكفــي الســتيعاب األولويــات الجديــدة وأن تكــون
ٍ
كاف
فــي ذات الوقــت مســتندة إلــى الغايــات علــى نحــو
يضمــن لهــا القــوة ،ويــؤدي فــي الواقــع إلــى تحســين عملية
وضــع السياســات .ويمكــن اســتخدام آليــات المســاءلة
الوطنيــة لهــذا الغــرض ،إذ يســاعد كل مــن المدقــق العــام
ومفــوض أجيــال المســتقبل فــي ويلــز علــى ســبيل المثــال،
فــي ضمــان محاســبة الحكومــة علــى أدائهــا فيمــا يتعلــق
بمتطلبــات قانــون أجيــال المســتقبل.

 .2.3التخطيط االستراتيجي ُ
وأطر األداء
عــادة مــا يتــم وضــع لوحــات تحكــم لمؤشــرات جــودة
الحيــاة لتعكــس الطريقــة التــي تفكــر مــن خاللهــا دولــة مــا
بخصــوص التقــدم ،ومــا الــذي يعنيــه التمتــع بحيــاة جيــدة.
كمــا يعتبــر تخطيــط التطويــر االســتراتيجي بــدوره طريقــة

يتــم مــن خاللهــا تحديــد أولويــات محــددة للتقــدم الوطنــي
علــى المــدى المتوســط والطويــل .وتشــتمل قائمــة الــدول
التــي قدمــت بوضــوح أطــر ومؤشــرات جــودة الحيــاة فــي
تخطيــط التطويــر االســتراتيجي علــى كولومبيــا (مــن خــال
«لوحــات التحكــم الرئاســية» Presidential Dashboards
التــي وضعتهــا وزارة التخطيــط الوطنــي) ،واإلكــوادور (مــن
خــال أهــداف السياســة الــواردة فــي «خطــط المواطنيــن»
 Nationals Plansلبويــن فيفيــر ،ويتــم تنفيذهــا مــن
قبــل وزارة التخطيــط) ،وباراغــواي (التــي اعتمــدت «مؤشــر
التقــدم االجتماعــي»  Social Progress Indexكأداة للرعايــة
االجتماعيــة فــي خطــة التنميــة الوطنيــة  ،)2030وســلوفينيا
(فــي اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الســلوفينية 2030
 ،Slovenian National Development Strategyالتــي
اعتمدتهــا الحكومــة الســلوفينية فــي عــام .)2017
يمثل إطار األداء الوطني االسكتلندي (Scottish National
مثــاال آخــر علــى توضيــح
)Performance Framework
ً

األهــداف االســتراتيجية للحكومــة مــن خــال مجموعــة
واســعة من مؤشــرات جودة الحياة واإلدماج واالســتدامة.6
ويتــم فــي فنلنــدا دعــم النقــاش االســتراتيجي فــي الحكومة
مــن قبــل المؤشــرات االســتراتيجية لبرنامــج الحكومــة
( )Strategic Government Programme Indicatorsالتــي
تســتخدم مجموعــة متنوعــة مــن البيانــات بمــا فــي ذلــك
مقاييــس جــودة الحيــاة ،ويتــم تقديــم مجموعــة منهــا
خــال جلســات الحكومــة كل أســبوعين .يمكــن أيضـ ًـا اعتبــار
أهــداف التنميــة المســتدامة  2030التــي اعتمدتهــا جميــع
الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة فــي ســبتمبر ،2015
ـكال مــن أشــكال التخطيــط التنمــوي ورصــد
إلــى حــد مــا شـ ً
األداء ،وتــم تنظيمهــا حــول مجموعــة مــن أهــداف جــودة
الحيــاة متعــددة األبعــاد مــع أهــداف ومؤشــرات محــددة.7

ً
غالبــا مــا تكــون اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة نتيجــة
لمشــاورات مكثفــة تهــدف لكســب الدعــم مــن مختلــف
قطاعــات المجتمــع بشــأن األولويــات واألهــداف .فــي
ســلوفينيا علــى ســبيل المثــال ،تمــت دعــوة العديــد
مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن لرســم معالــم هــذه
العمليــة ســواء فــي المراحــل األوليــة (مثــال :المشــاركة
ً
مــرورا بالتعليــق
فــي تحليــل ظرفــي واســتطالع اآلفــاق)،
علــى االســتراتيجية فــي سلســلة مــن االســتطالعات
وصــوال إلــى المراحــل األخيــرة لهــذه
والمناقشــات،
ً
العمليــة .8إن ضمــان االلتــزام المســتمر لمجموعــة واســعة
مــن الــوكاالت الحكوميــة والشــركاء والمجتمــع المدنــي،
ـا عــن الدعــم السياســي مــن جميــع األطــراف ،ينبغــي
فضـ ً
أن يســاعد اســتراتيجيات التنميــة علــى البقــاء واالســتمرار
خــال الــدورات االنتخابيــة واإلدارات الجديــدة .كمــا أن وجــود
مجموعــة متفــق عليهــا (مؤسســية) مــن مؤشــرات جــودة

الحيــاة التــي جمعهــا المكتــب اإلحصائــي الوطنــي يوفــر
أيضـ ًـا دعمـ ًـا بعيـ ً
ـدا عــن المجــال السياســي .وتــم فــي بعــض
الحــاالت تضميــن مطالــب وضــع مجموعــة مــن األهــداف
االســتراتيجية للحكومــة بشــكل رســمي فــي التشــريع (راجــع
القســم  2.2أعــاه) ،مــا يعنــي أنــه علــى الرغــم مــن قــدرة
الحكومــات علــى تحديــد أولويــات جديــدة ،إال أن عليهــا واجــب
تحديــد التوضيــح والتشــاور حولهــا خــال إطــار زمنــي محــدد.

وبالنظــر إلــى طبيعتهــا االستشــارية ،فــإن اســتراتيجيات
ً
غالبــا مــا تكــون مرتبطــة بلوحــات تحكــم واســعة
التنميــة
النطــاق مــن األهــداف والتوجهــات والمؤشــرات ،والتــي
تعكــس وجهــات نظــر متعــددة .علــى ســبيل المثــال،
إن جــدول أعمــال األمــم المتحــدة لعــام  2030يضــم 17
هــدف تنميــة مســتدامة ،و 169غايــة ،ومجموعــة متفــق
عليهــا مــن  232مؤشـ ً
ـرا ألغــراض الرقابــة العالميــة .تعتبــر
ً
مزيجــا مــن النتائــج والمدخــات
هــذه المؤشــرات بدورهــا
والنواتــج و»وســائل التنفيــذ» والتزامــات السياســة وغيرهــا.
وبالنظــر علــى مســتوى مصغــر أكثــر ،فــإن «لوحــات التحكــم
ً
مؤشــرا و21
الرئاســية» الحاليــة فــي كولومبيــا تضــم 170
ً
ـتراتيجيا؛ أمــا «إطــار األداء الوطنــي االســكتلندي»
هدفـ ًـا اسـ
لعــام  2018فيضــم  11نتيجــة اســتراتيجية و 81مؤشـ ً
ـرا .وإن
اختصــار وتلخيــص هــذه اللوحــات للتواصــل باختصــار حــول
التقــدم والنتائــج قــد يشـ ّـكل تحديـ ًـا ،ولكــن مــن الضــروري
تجميعهــا واســتخدامها .لذلــك ،فقــد تــم اختيــار  30مؤشــر
أداء فقــط لتغطيــة  12هدفـ ًـا تــم تلخيصهــا علــى أنهــا ســت
أولويــات اســتراتيجية وذلــك فــي «اســتراتيجية التنميــة
الوطنيــة الســلوفينية  .»2030ويعــزز هــذا الحصــر والتحديــد
ّ
المركــز مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن ،ولكنــه
التواصــل
يســهل بشــكل أساســي علــى واضعــي السياســة الفهــم
واكتســاب رؤيــة واضحــة ولمــس األولويــات.

 .2.4إنشاء هياكل مؤسسية جديدة
يوفــر إنشــاء مراكــز أو هيــاكل مؤسســية جديــدة لتعزيــز
اســتخدام أدلــة جــودة الحيــاة فــي الحكومــة ،طريقـ ًـة واضحــة
لكســر حالــة الجمــود فــي الوضــع الراهــن .وتتــراوح األمثلــة
علــى الممارســات الحاليــة مــن إنشــاء مراكــز محــددة رفيعــة
المســتوى (مثــال :تعييــن وزيــر للســعادة فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة) ،وآليــات مســاءلة جديــدة (مثــال :تعييــن
وصــوال إلــى
مفــوض أجيــال المســتقبل فــي ويلــز)؛
ً
إنشــاء إدارة حكوميــة جديــدة (مثــال :أمانــة بويــن فيفيــر
فــي إكــوادور) ،أو تشــكيل وكالــة منفصلــة (مثــال :مركــز
 What Worksلجــودة الحيــاة فــي المملكــة المتحــدة) .كمــا
يمكــن إســناد مســؤوليات جديــدة كجــزء مــن إصالحــات
الهيــاكل القائمــة ،مثــل إعطــاء وزارة الخزانــة أو وزارة الماليــة
مســؤولية شــاملة عــن جــودة الحيــاة أو االســتدامة (ويتبــي،

154
155

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

وســيفورد ،وبيــري ،)2014 ،كمــا حــدث إلــى حــد مــا فــي
نيوزيلنــدا فــي عهــد وزيــر الماليــة الجديــد الــذي تــم تعيينــه
عــام .2017

يمكــن أن يكــون إنشــاء «هيئــة رقابــة» مســتقلة مــزودة
بمــوارد إلجــراء البحــوث وإعــداد التقاريــر بشــكل منتظــم
وســيلة ناجعــة لجعــل الحكومــات مســؤولة عــن التزامــات
جــودة الحيــاة ،كمــا أنــه وســيلة لضمــان وجــود «رائــد»
فعــال يتســم بالحيــاد السياســي وقــادر علــى بنــاء عالقــات
مســتقلة مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن ووســائل
اإلعــام .ويعتبــر المفــوض البرلمانــي المعنــي بالبيئــة
فــي نيوزيلنــدا أحــد أمثلــة هــذه المناصــب ،ومنصــب أميــن
مظالــم أجيــال المســتقبل الهنغــاري الــذي أنشــئ عــام
 2008هــو مثــال آخــر .يقــوم مفــوض أجيــال المســتقبل
فــي ويلــز بــدور شــامل فــي الحكومــة كمــا هــو موضــح فــي
برنامــج «فــن الممكــن» ( )Art of the Possibleالــذي يدعــم
الهيئــات العامــة األخــرى لتحويــل أعمالهــا علــى أســاس
يومــي ،وتحقيــق أهــداف جــودة الحيــاة المنصــوص عليهــا
فــي قانــون أجيــال المســتقبل .9 2015

إن إنشــاء مراكــز سياســية أو وزارات حكوميــة جديــدة يوفــر
طريقــة أخــرى لرفــع مســتوى قضايــا جــودة الحيــاة فــي
الحكومــة .ففــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى
ســبيل المثــال ،تــم إلحــاق وزيــرة الدولــة للســعادة وجــودة
الحيــاة
(المعيــن فــي  )2016بــكل مــن وزارة شــؤون مجلــس
ّ
الــوزراء والمســتقبل ومكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء ،وهــي
تقــود البرنامــج الوطنــي للســعادة وجــودة الحيــاة  .10مــن
جهتهــا قامــت حكومــة اإلكــوادور فــي عــام  2013بإنشــاء
«أمانــة الدولــة للعيــش الكريــم» (State Secretariat for
 ،)Good Livingواســتمرت المؤسســة لمــدة تقــل عــن
أربــع أعــوام ،وخصصــت لهــا ميزانيــة تقــارب  12مليــون
دوالر أمريكــي ،ولكــن تــم ّ
حلهــا بعــد تغييــر الحكومــة (راجــع
دورانــد.)2018 ،
يقــدم مركــز ( )What Worksلجــودة الحيــاة فــي المملكــة
ً
ً
مختلفــا ،إذ يتــم العمــل علــى بنــاء
نموذجــا
المتحــدة
ـدال مــن ذلــك
ـ
وب
ـة،
ـ
المركزي
ـة
ـ
الحكوم
ـاق
ـ
نط
ـارج
ـ
خ
القــدرات
ً
تقــود النمــوذج وكالــة خارجيــة مدعومــة علــى أســاس زمنــي
محــدود بالمنــح البحثيــة والمســاهمات المقدمــة مــن
اإلدارات الحكوميــة .ويطــرح المركــز آليــة لتوفيــر الخبــرة
والمعرفــة األكاديميــة فــي عمليــة صنــع القــرار ،مــع التركيــز
علــى بنــاء قاعــدة األدلــة عــن جــودة الحيــاة ،وكيــف يمكــن
أن تتأثــر السياســات والبرامــج ،باإلضافــة إلــى توفيــر دورات
التوجيــه والتدريــب العملــي للمحلليــن داخــل الحكومــة
وخارجهــا.

ومــن الســمات المشــتركة لهــذه الهيــاكل المؤسســية
ً
ونظــرا
الجديــدة هــي طبيعتهــا الشــاملة والمتكاملــة،
التخــاذ توجهــات جــودة الحيــاة متعــددة األبعــاد التــي تــم
تبنيهــا حتــى اآلن فــي عــدة دول ،لوجهــة نظــر كاملــة
للحكومــة فــإن تحديــد القيــادة فــي إدارة واحــدة قــد يشــكل
تحديـ ًـا (أو قــد يكــون غيــر مفيــد) .وغالبـ ًـا مــا يكــون لمكتــب
الحكومــة أو مكاتــب رئاســة الــوزراء دور تنســيقي ،ال
ســيما بالنســبة لألولويــات الحكوميــة العليــا ،ولكنــه قــد
يفتقــر إلــى القــدرة التحليليــة المســتمرة الالزمــة لبعــض
التغييــرات التــي ينطــوي عليهــا نهــج جــودة الحيــاة .وتعتبــر
ً
محتمــا آخــر يتمتــع
موقعــا
وزارة الخزانــة أو وزارة الماليــة
ً
عــادة بإمكانيــات تحليليــة قويــة ،ومنظــور حكومــي كامــل
عندمــا يتعلــق األمــر باعتبــارات الميزانيــة ،وليــس بالضــرورة
بالنظــر فــي التأثيــرات األوســع لقــرارات السياســة (خــارج
نطــاق االقتصــاد واآلثــار الماليــة) .ومــن ثــم ،فــإن البديــل
مســؤوال عــن
هــو إنشــاء مركــز أو كيــان منفصــل ،يكــون
ً
توفيــر القيــادة والتوجيــه لجميــع اإلدارات بشــأن قضايــا
جــودة الحيــاة.

وبقــدر مــا تعطــي األطــر المؤسســية الجديــدة رؤيــة واضحــة
ً
غالبــا مــا تكــون مترافقــة
للمبــادرات ،فــإن هــذه الرؤيــة
مــع مخاطــر ،إذ أن أي حكومــة جديــدة ستســعى إلــى
إبــراز قيامهــا بالتغييــر ،فإنهــا قــد تختــار ّ
حــل هــذه األطــر
المؤسســية .أمــا التحــدي اآلخــر فهــو إلــى أي مــدى يمكــن
مــن خــال خلــق هيــكل جديــد -أن يكــون هنــاك ضغــط أقلعلــى بقيــة الحكومــة للنظــر فــي نطــاق أوســع لنتائــج جــودة
بــدال
الحيــاة .إن هــذا األمــر قــد يــؤدي إلــى آثــار متفاوتــة
ً
مــن التغييــر التحويلــي المنشــود فــي بعــض األحيــان .علــى
ســبيل المثــال :يشــير ويتبــي وآخــرون ( )2014إلــى أن تعزيــز
ً
رفقــا بالبيئــة فــي االقتصــاد وإنشــاء وزارات
نمــاذج أكثــر
جديــدة معنيــة بالرفــق بالبيئــة –بصــرف النظــر عــن جــودة
ً
نظــرا
تصميمهــا -ال يمكــن أن يكــون هــو الحــل الشــامل
ألن هــذا األمــر ســيؤدي إلــى عــزل االعتبــارات المتعلقــة
باالســتدامة عوضـ ًـا عــن دمجهــا فــي جميــع جوانــب وضــع
السياســات.

 .2.5بناء قدرات وتوجيه الموظفين الحكوميين
ً
غالبــا مــا توجــد فجــوة كبيــرة بيــن مراقبــة مجموعــة مــن
مؤشــرات جــودة الحيــاة وتحديــد أدوات السياســة التــي
يمكــن أن تحســن أداء تلــك المؤشــرات .إن تحديــد وإثبــات
منطــق التدخــل الــذي يمكــن أن يربــط أدوات السياســة
بالنتائــج الالحقــة هــو أمــر حاســم لجعــل مفهــوم جــودة
ـا للتطبيــق فــي السياســة .وعــادة مــا يقــع هــذا
الحيــاة قابـ ً
الــدور علــى عاتــق موظفــي الخدمــة العامــة الذيــن قــد يكــون
لديهــم القليــل مــن المعرفــة المســبقة أو التدريــب فــي

مقاييــس جــودة الحيــاة وتطبيقهــا .لقــد تضمنــت العديــد
مــن مبــادرات جــودة الحيــاة التــي تقودهــا الحكومــات
الوطنيــة عنصـ ً
ـرا مــن عناصــر بنــاء قــدرات الخدمــة العامــة،
مــن خــال المبــادئ التوجيهيــة والتدريــب علــى ســبيل
المثــال .وقــد يشــمل هــذا األمــر تزويــد المحلليــن بنصائــح
عمليــة حــول االختــاف الــذي يمكــن أن تحدثــه جــودة الحيــاة
فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا تنفيــذ مهامهــم ،وكيــف يمكــن
لذلــك أن يحســن جــودة مشــورتهم.

بصفتهــا أحــد أوصيــاء التحليــل االقتصــادي داخــل الحكومة،
فــإن مهمــة شــرح كيفيــة تأثيــر جــودة الحيــاة علــى معاينــة
وتقييــم السياســات ُألقيــت فــي بعــض األحيــان علــى عاتــق
وزارة الخزانــة أو وزارة الماليــة .فقــد تــم فــي المملكــة
المتحــدة علــى ســبيل المثــال تحديــث دليــل الخزانــة
«الكتــاب األخضــر» ( )the Green Bookبشــكل أكبــر لتعزيــز
الدليــل الموجــود مسـ ً
ـبقا حــول تحليــل «جــودة الحيــاة» (وزارة
الخزانــة .)2018 ،ويســلط «الكتــاب األخضــر» الضــوء علــى
عــدة خطــوات الســتخدام جــودة الحيــاة كمنظــور رئيســي
فــي عمليــة وضــع السياســات :توفيــر مبــررات التدخــل؛
وخيــارات اإلدراج لتحقيــق األهــداف مــن حيــث التنفيــذ
والتمويــل؛ واســتخدام تقنيــات التقييــم االقتصــادي لحصــر
هــذه الخيــارات فــي «قائمــة مختصــرة»؛ وتحديــد الخيــار
المفضــل ومراقبتــه وتقييمــه قبــل وأثنــاء وبعــد التنفيــذ.
كمــا توضــح منهجيــة «الكتــاب األخضــر» إمكانيــة اســتخدام
المقاييــس المباشــرة لجــودة الحيــاة مــن أجــل تحليــل فعالية
التكلفــة ،وذلــك عندمــا يكــون مــن الصعــب التحقــق مــن
التقييمــات النقديــة.

يهــدف «دليــل مواءمــة السياســات الحكوميــة لتحقيــق
ســعادة المجتمــع» فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
(البرنامــج الوطنــي للســعادة وجــودة الحيــاة ،اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،)2017 ،الــذي أطلقتــه وزارة شــؤون
مجلــس الــوزراء والمســتقبل ،إلــى ’إدخــال علــم الســعادة‘
فــي عمليــة وضــع السياســة ،واقتــراح طــرق مبتكــرة
لدمجــه فــي السياســات العامــة الحاليــة والمســتقبلية ومــن
11
ثــم تقييــم تأثيــره علــى ســعادة وجــودة حيــاة المجتمــع
أوال الرؤيــة
« .وبصفتــه آليــة لبنــاء القــدرات ،فإنــه يحــدد ً
لوضــع الســعادة الوطنيــة فــي قلــب السياســة العامــة
مــع توضيــح إجــراءات السياســة التــي قــد تكــون ضروريــة
ً
ّ
يحــث جميــع إدارات الحكومــة
وثانيــا ،فإنــه
لتحقيقهــا؛
علــى مواءمــة سياســاتها عبــر مجموعــة مــن األدوات التــي
يمكــن أن تســاعد فــي تحديــد وتقييــم أثــره علــى الجوانــب
المختلفــة لجــودة الحيــاة الشــخصية.12
يؤثــر نهــج جــودة الحيــاة علــى طريقــة وضع ومعاينــة وتقييم
ً
السياســات العامــة (راجــع
أيضــا القســم  ،)3كمــا يمثــل
تغييـ ً
ـرا ثقافيـ ًـا فــي أروقــة الخدمــة العامــة ومــن المحتمــل

أن يســتغرق عــدة عقــود ليتــم تبنيــه بشــكل كامــل .وبعــد
مــرور عشــرة أعــوام علــى إطــاق أول إطــار وطنــي لــأداء
فــي اســكتلندا ،فمــا زال المســؤولون يواجهــون صعوبــات
مــع كيفيــة جعلــه حقيقــة يوميــة فــي جميــع أرجــاء تصميــم
الخدمــة العامــة وتنفيذهــا .لقد اســتغرق «إطــار عمل معايير
المعيشــة» فــي الخزانــة النيوزيلنديــة ،الــذي تــم تطويــره
ـا (وزخمـ ًـا قويـ ًـا للــوزراء) ليصبــح
منــذ عــام  2011وقتـ ًـا طويـ ً
ســمة أساســية لميزانيــة عــام  ،2019ومازالــت الخزانــة فــي
ً
نســبيا لتطويــر دعــم مســتويات أعلــى
المراحــل المبكــرة
مــن اســتخدام اإلطــار علــى نطــاق واســع فــي المشــورة
المتعلقــة بالسياســات.

وللمشــاركة بشــكل كامــل فــي نهــج جــودة الحيــاة ،وجعــل
ً
ً
الزمــا
أمــرا
االســتثمارات طويلــة األجــل فــي المــوارد
لتحقيــق هــذا النهــج ،فإنــه يجــب أن يقتنــع مديــرو الخدمــة
العامــة بــأن جــودة الحيــاة هــي أكثــر مــن مجــرد توجــه عابــر.
األهــم مــن ذلــك ،يجــب عليهــم أن يكونــوا قادريــن علــى
معرفــة كيــف يمكــن لجــودة الحيــاة أن تســاعدهم علــى
ّ
حــل مشــكالت السياســة وتقديــم نصائــح أفضــل (تمــت
مناقشــته أدنــاه) .كمــا يعتبــر تزويــد الموظفيــن الحكومييــن
ً
ً
مهمــا ،لكــن األدوات األكثــر
أمــرا
برؤيــة وخارطــة طريــق
فعاليــة ســتكون علــى األرجــح تلــك التــي جــرى تصميمهــا
بالتعــاون مــع مديــري الخدمــة العامــة والمحلليــن أنفســهم.
وقــد يــؤدي هــذا األمــر إلــى إحــداث آثــار فــي الخدمــة ،إلــى
جانــب أنشــطة أخــرى للتوعيــة والتدريــب .كمــا أن الروابــط
األوثــق بالبحــوث األكاديميــة علــى النحــو المقــدم مــن
آليــات مثــل مركــز ( )What Worksلجــودة الحيــاة فــي
ً
أيضــا فــي إزاحــة بعــض أعبــاء
المملكــة المتحــدة ،تســاعد
جمــع األدلــة عــن عاتــق المحلليــن الحكومييــن .وفــي الوقت
نفســه ،يمكــن تعزيــز المناهــج الدراســية المقدمــة فــي
المــدارس الحكوميــة وغيرهــا مــن برامــج التدريــب علــى
الخدمــة العامــة لكــي تشــمل وســائل إلدراج منظــور جــودة
الحيــاة فــي السياســة.
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 .3إدراج منظور جودة الحياة في أدوات محددة
لتحليل السياسات
 .3.1مجموعة أدوات تحليل السياسات :ما الفرق
الذي يصنعه نهج جودة الحياة؟
اكتشــف ويتبــي وآخــرون ( )2014رد فعــل يتمثــل بــأن
العديــد مــن الخبــراء يشــعرون بــأن نهــج جــودة الحيــاة
ً
ً
جديــدا ألن عمليــة وضــع السياســات
شــيئا
ال يقــدم
تتضمــن بالفعــل مجموعــة متنوعــة مــن اإلحصــاءات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة المختلفــة .ويزيــد هــذا
األمــر مــن أهميــة توضيــح كيــف أن إضافــة منظــور جــودة
ـوال مــن الوضــع الراهــن بالنســبة ألولئــك
الحيــاة يمثــل تحـ ً
الذيــن يقدمــون المشــورة السياســية للحكومــات .تتمثــل
ـا،
المســاهمة األولــى فــي تعزيــز نهــج أكثــر شـ
ـموال وتكامـ ً
ً
حيــث يتــم تقييــم السياســات عبــر أرجــاء الحكومــة مــن حيــث
ـدال مــن العمليــات
التأثيــر متعــدد األبعــاد لجــودة الحيــاة ،بـ ً
الموازيــة التــي تســتخدم فيهــا اإلحصــاءات االقتصاديــة
لتقييــم السياســات االقتصاديــة ،واإلحصــاءات االجتماعيــة
ألغــراض اجتماعيــة .يتمثــل الطمــوح هنــا فــي اســتخدام
جــودة الحيــاة كإطــار لــه هيكليــة منظمــة ،ال ســيما مــن
أجــل توضيــح المفاضــات بيــن مختلــف أبعــاد جــودة
الحيــاة ،وبمــرور الوقــت كذلــك .المســاهمة الثانيــة هــي
النظــر فــي جوانــب التجربــة المعيشــية لألشــخاص مثــل
جــودة الحيــاة الشــخصية ،والتــوازن بيــن العمــل والحيــاة،
والترفيــه ،وجــودة الوظائــف ،والروابــط االجتماعيــة ،والثقــة
وغيرهــا مــن أشــكال رأس المــال االجتماعــي ،والتــي تغيــب
عــادة عــن التحليــات التقليديــة .وأخيـ ً
ـرا ،فــإن التركيــز علــى
توزيــع نتائــج جــودة الحيــاة الحاليــة ،خاصــة علــى مســتوى
األفــراد واألســر ،يتناقــض أيضـ ًـا مــع الممارســة القياســية
ً
غالبــا مــا تنظــر فــي التأثيــرات بالمجمــل (مثــال:
التــي
بالنســبة لالقتصــاد الكلــي ،وليــس لمجموعــات مختلفــة
ـدال مــن نتائــج جــودة
مــن األفــراد) ،أو فــي توزيــع الدخــل بـ ً
الحيــاة األخــرى.
يلقــي هــذا القســم نظــرة أعمــق علــى مجموعــة مختــارة
مــن أدوات السياســة التــي يتــم تطبيقهــا لدعــم اتخــاذ القــرار
الحكومــي ،وكيــف يمكــن أن يــؤدي نهــج جــودة الحيــاة إلــى
إعــادة صياغتهــا .إن األدوات التــي تــم اســتعراضها هــي
التحليــل الظرفــي وتطويــر منطــق للتدخــل؛ وتقييــم األثــر
التنظيمــي وأدوات فحــص السياســات األخــرى؛ وتحليــل
التكلفــة والفوائــد التــي يمكــن تطبيقهــا فــي كل مــن مرحلة
التقييــم المســبق ،ومرحلــة التقييــم الالحقــة .وال يمثــل
هــذا ســوى مجموعــة مختــارة مــن اآلليــات الممكنــة التــي
يمكــن تكييفهــا لتشــمل مقاييــس جــودة الحيــاة ،واألهــم
مــن ذلــك فإنــه يمكــن اســتخدام تدابيــر جــودة الحيــاة أيضـ ًـا

فــي مراقبــة السياســات وتقييمهــا بطريقــة تتجــاوز أســاليب
تحليــل التكلفة-الفائــدة ،لفحــص «مــا الــذي يمكنــه أن
ينفــع» لتحقيــق نتائــج أفضــل فــي جــودة حيــاة األفــراد.

 .3.2تحديد االحتياجات ووضع جدول األعمال :تحليل
الموقف وتطوير منطق التدخل
تتجســد إحــدى مزايــا مؤشــرات جــودة الحيــاة متعــددة
ـموال وأكثــر دقــة لحيــاة
األبعــاد فــي توفيــر صــورة أكثــر شـ
ً
األفــراد ،ويمكــن أن تكــون لوحــات التحكــم واســعة
النطــاق لمؤشــرات جــودة الحيــاة التــي طورتهــا مكاتــب
اإلحصــاء الوطنيــة (راجــع دورانــد )2018 ،مفيــدة بشــكل
خــاص لتوفيــر تحليــل ظرفــي (أي تقييــم مواطــن القــوة
والضعــف ،والتوجهــات ،وعــدم المســاواة عبــر مجموعــة
كاملــة مــن أﺑﻌﺎد جــودة الحيــاة) فــي المراحــل االســتراتيجية
أﻛﺜر مــن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .ويشــمل ذلــك خطــوات مثــل
تعريــف االحتياجــات وتحديــد األولويــات للعمــل المتعلــق
بالسياســات (أي مــا هــي المشــاكل ومــا هــي الجهــات
المســتهدفة ومــا هــو التدخــل) .وبعكــس بعــض أمثلــة
لوحــة التحكــم الخاصــة بالميزانيــة التــي تــم بحثهــا سـ ً
ـابقا،
فــإن صياغــة السياســات هــي المرحلــة التــي يكــون مــن
ً
نســبيا مــن
الضــروري فيهــا توافــر لوحــة تحكــم كبيــرة
المؤشــرات ألن الهــدف هــو تقصــي الحقائــق وتحديــد
المقلقــة غيــر المعروفــة جيـ ً
ـدا بصــورة مســبقة.
المجــاالت ُ
ومــع ذلــك وكمــا هــو موضــح أدنــاه ،فإنــه يجــب تنظيمهــا
بعنايــة ،وفــي بعــض األحيــان تبســيطها إلــى حــد كبيــر فــي
حــال ُأريـ َـد أن يكــون لهــا أثــر مــع بعــض أنــواع صانعــي القــرار.
وعلــى مســتوى أعلــى وتجريــدي أكثــر ،فإنــه يمكــن
اســتخدام التحليــل الظرفــي لدعــم وضــع أجنــدة الحكومــة
طويلــة األجــل (مثــال :فــي ســياق اســتراتيجية التنميــة
الوطنيــة ،راجــع  2.3أعــاه) .ومــن أجــل تحديــد األولويــات
الوطنيــة ،فإنــه يمكــن اســتخدام التحليــل الظرفــي لجــودة
الحيــاة إلثــراء النقاشــات رفيعــة المســتوى التــي تهــدف إلــى
تحديــد مجــاالت العمــل الحكومــي أو العوائــق أمــام التنميــة
(مثــل النهــج المعتمــد فــي المراجعــات متعــددة األبعــاد
لــدول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .مثــال:
منظمــة التعــاون والتنميــة 2018ب) .ويمكــن أن تتــم هــذه
المناقشــة فــي الحكومــة (مثــل اجتماعــات مجلــس الــوزراء)،
والبرلمــان (مثــال :مــن خــال اللجــان أو المناقشــات
البرلمانيــة) ،وكذلــك فــي المجــال العــام مــن خــال وســائل
اإلعــام أو ورش العمــل ،والموائــد المســتديرة لمحادثــات
القطاعــات العــام والخــاص والقطــاع الثالــث بمــا فــي ذلــك
األوســاط األكاديميــة وغيرهــم مــن الخبــراء.

ً
ً
وتخصصــا بالسياســات،
تحديــدا
وعلــى مســتوى أكثــر
فإنــه يمكــن اســتخدام منظــور جــودة الحيــاة لفهــم الطــرق

ً
ً
معا” وأهداف ونتائج اإلدارات.
فكتوريا
الشكل  :1التقريب بين برنامج “تطوير

إطار إدارة الموارد

النتائج الحكومية
إجراءات األولوية
مقاييس التقدم
أهداف اإلدارة

المؤشرات الرئيسية

نتائــج حكوميــة رفيعــة المســتوى واســعة النطــاق تدعــم
األهــداف طويلــة األجــل ،والمبــادرات الحكوميــة الشــاملة،
وأولويــات دورة الميزانيــة التاليــة.
أهــداف اإلدارات بمــا يتفــق مــع النتائــج المرجــوة مــن
الحكومــة .تتبناهــا الحكومــة كجــزء مــن عمليــة التخطيــط
االســتراتيجي المؤسســي الســنوية.
ترتبــط النتائــج بأهــداف اإلدارات بوضــوح .ويجــب تحديــد
التأثيــر المتوقــع للمبــادرة الناتجــة.

النتائج

مقاييس األداء

ً
معا‘« ،المجلة األسترالية لإلدارة العامة ،العدد  ،)2( 62الصفحات:
المصدر :أدامز ،دي.؛ ووايزمان ،جيه؛ (« ،)2003إدارة المستقبل :دراسة حالة لبرنامج ’تطوير فكتوريا
 ،13-11يونيو .2003

المختلفــة التــي تتجلــى بهــا مســاوئ جــودة الحيــاة لــدى
الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع ،األمــر الــذي يتســم
بأهميــة كبيــرة عنــد تصميــم سياســات لدعــم هــذه الفئــات.
إن اســتراتيجية الحكومــة لرعايــة األطفــال والشــباب
ً
شــرطا فــي إطــار مشــروع
فــي نيوزيلنــدا ،التــي تعتبــر
قانــون الحــد مــن الفقــر لألطفــال ،هــي إحــدى المبــادرات
المشــتركة بيــن اإلدارات ويتــم تنســيقها فــي إطــار وحــدة
جــودة حيــاة األطفــال المســتحدثة مؤخـ ً
ـرا فــي إدارة رئيــس
الــوزراء والحكومــة.
تركــز لوحــات تحكــم جــودة الحيــاة المســتندة إلــى النتائــج،
بشــكل كبيــر علــى األهــداف النهائيــة للحكومــة (أي تحســين
الظــروف المعيشــية لألفــراد وبطريقــة مســتدامة) ،وهــو
أمــر يتمتــع بقيمــة كبيــرة للتفكيــر االســتراتيجي .ومــع ذلك،
فــإن ربــط هــذه النتائــج بــاألدوات المتاحــة بالفعــل لواضعــي
السياســات يصبــح مــن التحديــات المهمــة .وسيشــكل
هــذا األمــر خطــوة حاســمة فــي حــال كانــت لوحــة التحكــم
ســتصبح أداة عمليــة للمشــاركة واســعة النطــاق للمهنييــن
العامليــن فــي مجــال السياســة.

ً
وفــي حالــة «تطويــر فكتوريــا
معــا» (Growing Victoria
 ،)Togetherفقــد وضعــت حكومــة واليــة فيكتوريــا فــي

ً
أســتراليا إطـ ً
جزئيا
ـارا لجــودة الحيــاة يركز على النتائج ويســتند

إلــى إدراك أن هيــكل إدارة األداء الحالــي (الــذي تضمــن 150
ناتجـ ًـا عبــر اإلدارات ،وأكثــر مــن  1,800مقياسـ ًـا لــأداء) «لــم

صمــم وال يمكــن اســتخدامه كإطــار تخطيــط اســتراتيجي
ُي َّ
شــامل للحكومــة» (أدامــز ووايزمــان .)2003 ،ومــع ذلــك
وبعــد إعــداد «بيــان الرؤيــة» –وهــو مجموعــة مــن « 11قضية
مهمــة بالنســبة لســكان فكتوريــا» ،و 32مقيــاس للتقــدم-
فقــد كان مــن الضــروري مواءمــة إطــار عمــل التطــور فــي
فكتوريــا مــع أنظمــة إعــداد تقاريــر النتائــج واألداء المعتمــدة
فــي الحكومــة ،وبالتالــي تمكيــن الحكومــة اإلدارات مــن
دمجهــا فــي الشــركات وتخطيــط األعمــال (الشــكل  1أدنــاه).
كمــا تــم علــى نحــو مماثــل تحديــد «بيــان الغــرض» و»بيــان
القيــم» و 11نتيجــة رفيعــة المســتوى إلطــار األداء الوطنــي
االســكتلندي للمؤشــرات الوطنيــة الـــ.81

لكــي تكــون لوحــة تحكــم جــودة الحيــاة مفيــدةً مــن الناحيــة
العمليــة ،فيجــب أن يكــون واضعــو السياســة قادريــن
علــى رســم خــط واضــح ومثبــت بيــن المدخــات والنتائــج
واألنظمــة التــي تقــع ضمــن اختصاصهــم ،والمؤشــرات
والنتائــج المحــددة باعتبارهــا أهــداف السياســة النهائيــة.
قــد يتطلــب األمــر فــي العديــد مــن الحــاالت جــدول أعمــال
بحثــي ملمــوس يعتمــد علــى األدلــة المقدمــة داخــل
الحكومــة وخارجهــا ،مــن خــال االســتفادة علــى ســبيل
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المثــال مــن معــارف الشــبكات المختلفــة (المراكــز الفكريــة،
واألوســاط األكاديميــة ،ومجموعــات المصالــح) التــي تنشــط
بالفعــل فــي دعــم السياســة المســتندة إلــى األدلــة .وللحــد
مــن العــبء التحليلــي وضمــان االنتشــار فــي صفــوف
محللــي السياســات وصنــاع القــرار ،فقــد تكــون الخطــوة
ً
وفقــا
األولــى هــي البــدء علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة
لالحتياجــات ذات األولويــة المحــددة والنتائــج األكثــر أهميــة
التــي يجــب معالجتهــا .لذلــك ،إذا كان التحليــل الظرفــي
يســلط الضــوء علــى ســبيل المثــال علــى تدهــور جــودة العمــل
ً
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة ،فســيتم
ضعيفــا
أو إذا كان أداؤه
منــح األولويــة لتخطيــط أدوات السياســة التــي تــؤدي إلــى
تحســين نتائــج جــودة العمــل.

 .3.3صياغة واختبار خيارات السياسات :تقييم األثر
التنظيمي وأدوات فحص السياسات األخرى
يمكــن اســتخدام أطــر جــودة الحيــاة لدفــع المحلليــن إلــى
التفكيــر بشــكل عــام فــي الترابــط بيــن النتائــج وذلــك
عندمــا يتعلــق األمــر بصياغــة واختبــار خيــارات السياســة،
وهــو أمــر مهــم عنــد تطويــر منطــق التدخــل فــي مســار
محــدد للسياســة ،وكذلــك فــي توقــع كل مــن النتائــج
ً
أيضــا تطبيــق منظــور جــودة
اإليجابيــة والســلبية .ويمكــن
الحيــاة لفهــم تحديــات سياســية محــددة مــن وجهــة نظــر
متعــددة األبعــاد .ومــن األمثلــة علــى ذلــك العمــل المقبــل
لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة حــول جــودة الحيــاة
والرقمنــة الــذي سيســتخدم جــودة الحيــاة كوســيلة لفهــم
مختلــف التهديــدات والفــرص التــي تطرحهــا التكنولوجيــا
الرقميــة (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،قــادم)؛
والتخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ ،حيــث اســتُ خدم نهــج
جــودة الحيــاة لتوســيع نطــاق تقييــم تأثيــر إجــراءات التخفيــف
مــن آثــار المنــاخ علــى حيــاة األفــراد بمــا يتجــاوز التأثيــرات
المتوقعــة علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي (منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة ،قــادم) .كمــا اســتخدم نهــج جــودة
الحيــاة لدراســة موضــوع سياســة الهجــرة فــي نيوزيلنــدا
(فــراي وويلســون.)2018 ،

مــن الدوافــع المهمــة الســتخدام إطــار جــودة الحيــاة بهــذه
الطريقــة هــو جعــل المفاضــات فــي أي مجموعــة مــن
ً
انفتاحــا وشــفافية ،مــع تحديــد
الخيــارات السياســية أكثــر
الرابحيــن والخاســرين بشــكل أكثــر وضوحـ ًـا .وال يمكــن إلطــار
جــودة الحيــاة بالضــرورة أن يوفــق بيــن هــذه المفاضــات ،إذ
ال تــزال هــذه المهمــة مــن اختصــاص واضعــي السياســات
والعمليــة الديمقراطيــة ،لكــن هــذا األمــر يعنــي أنــه إذا تــم
تبنيهــا فــي مرحلــة صياغــة السياســات المبكــرة ،فإنــه يمكن
ً
الحقــا اســتراتيجيات
لتصميــم السياســات أن يتضمــن
لتقليــل اآلثــار الخارجيــة الســلبية إلــى الحــد األدنــى وتعظيــم

اآلثــار اإليجابيــة إلــى الحــد األقصــى ،أو تقديــم شــكل مــن
أشــكال الدعــم اإلضافــي لتعويــض أولئــك األكثــر تضـ ً
ـررا (أي
أولئــك الذيــن يخســرون) .لقــد كان النظــر فــي اآلثــار الجانبيــة
ً
أساســيا للتحليــل الجيــد
للسياســة العامــة علــى الــدوام
للسياســات ،لكــن اســتخدام إطــار جــودة الحيــاة يوفــر منهجـ ًـا
منظمـ ًـا للغايــة يركــز علــى كيفيــة تأثــر حيــاة األفــراد.

يعتبــر «تقييــم األثــر التنظيمــي» ( )RIAأحــد أدوات السياســة
التــي تــم اســتخدامها علــى نطــاق واســع خــال األعــوام
العشــرين الماضيــة ،وهــو اآلن مطلــب رســمي فــي جميــع
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة تقريبـ ًـا بهــدف
تطويــر القوانيــن األوليــة واللوائــح الثانويــة علــى الرغــم
مــن أن القليــل مــن تلــك الــدول يحتــاج إلــى «تقييــم األثــر
التنظيمــي» فــي جميــع اللوائــح الخاصــة بهــا (يعكــس
مقاربــة تناســبية) (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
2018ت) .وينطــوي «تقييــم األثــر التنظيمــي» علــى
مراجعــة وتقييــم التأثيــرات المحتملــة لألنظمــة المقترحــة أو
القائمــة بطريقــة منهجيــة ،وسيشــمل فــي الغالــب تقديـ ً
ـرا
ً
كميــا لتكاليــف وفوائــد تنفيــذ تدبيــر تنظيمــي ،وتقييــم
فعاليتــه المحتملــة فــي تحقيــق أهدافــه ،ودراســة خيــارات
السياســة البديلــة.

لقــد تعـ ّـرض «تقييــم األثــر التنظيمــي» فــي بعــض األحيــان
للنقــد بســبب تركيــزه علــى التكاليــف االقتصاديــة للتنظيــم
بــدال مــن التركيــز علــى الفوائــد
علــى وجــه الخصــوص،
ً
االجتماعيــة أو البيئيــة التــي قــد تحققهــا اللوائــح التنظيميــة
لجــودة الحيــاة .ومــع ذلــك ،فــإن هــذه القيــود هــي عبــارة
عــن قيــود علــى كيفيــة عمــل األداة ،والتــي غالبـ ًـا مــا تنتــج
عــن نــدرة األدلــة القابلــة للقيــاس الكمــي عــن التأثيــرات
بــدال
التنظيميــة فــي المجــاالت االجتماعيــة والبيئيــة،
ً
مــن كونهــا ميــزة تصميميــة أصيلــة .هــذا ويمكــن لنظــام
ُمحكــم لـ»تقييــم األثــر التنظيمــي» أن يوضــح النتائــج
األوســع للمقترحــات التنظيميــة والمفاضــات الكامنــة
فــي المقترحــات التنظيميــة ،وأن ُيظهــر نتائــج التوزيــع،
إلــى جانــب تســليط الضــوء علــى المواضــع التــي يمكــن
أن يــؤدي تقليــل المخاطــر فــي أحــد المجــاالت إلــى خلــق
مخاطــر فــي آخــر (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
2018ت) .علــى ســبيل المثــال ،يصــف دايتون-ســميث،
وإيرباتشــي ،وكوفمــان ( )2016كيــف أشــارت دول منظمــة
ً
تدريجيــا عــدد
توســع
التعــاون االقتصــادي والتنميــة بأنهــا ِّ
النتائــج (ومجموعــات الســكان) التــي تشــهد تقييمـ ًـا واضحــاً
لآلثــار عليهــا بمــا يتجــاوز االهتمامــات االقتصاديــة مثــل
كيفيــة تأثيــر اللوائــح علــى الميزانيــة ،وتكاليــف القطــاع
العــام ،والمنافســة ،وانفتــاح الســوق ،والتجــارة .وعلــى
الرغــم مــن أن  29دولــة ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون االقتصــادي
والتنميــة أﻓﺎدت بأنهــا تــدﻣﺞ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻟﯽ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ

حكوميــة مشــتركة لضمــان مراعــاة االعتبــارات البيئيــة عنــد
صياغــة جميــع السياســات االقتصاديــة.

«تقييــم األثــر التنظيمــي» ﻋﻟﯽ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷوﻟﯾﺔ ،فــإن
ً
ﺗﻘرﯾرا أشــاروا علــى الــدوام إلــى اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻟﯽ اﻟﺑﯾﺋﺔ،
23
و 14تقريـ ً
ـرا أشــاروا إلــى تركيــز علــى آثــار عــدم المســاواة فــي
الدخــل (الشــكل .)2

ويشــير ويتبــي وآخــرون ( )2014كذلك إلــى مخاطر التقييمات
المنفصلــة لألثــر (مثــال :بالنســبة للبيئــة أو للتأثيــرات
االجتماعيــة) والتــي تترافــق عــادة مــع التحليــات االقتصاديــة
ـدال مــن دمجهــا بالكامــل فيهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
بـ ً
هنــاك فجــوة فــي كثيــر مــن األحيــان بيــن متطلبــات المبــادئ
التوجيهيــة والممارســة الفعليــة فيمــا يخــص «“تقييــم
األثــر التنظيمــي» فــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة2018 ،ت،
دايتون-ســميث وآخــرون .)2016 ،وتشــير بعــض المراجعــات
إلــى أنــه حتــى عنــد تقييــم التأثيــرات البيئيــة واالجتماعيــة،
فإنــه ال يتــم تقديرهــا كميـ ًـا فــي كثيــر مــن األحيــان مــا قــد
يقلــل مــن وزنهــا النســبي فــي ســياق اتخــاذ القــرار (باكالنــد،
2009؛ ويلكنســون وآخــرون.)2004 ،

ومــع ذلــك ،فــإن جوانــب عديــدة لجــودة حيــاة األفــراد مثــل
الصحــة والنتائــج التعليميــة (وتوزيعهــا) تغيــب بشــكل
ملحــوظ مــن الشــكل  ،2أو أنهــا مدمجــة فــي فئــة عامــة لـــ
«األهــداف االجتماعيــة» (دايتون-ســميث وآخــرون.)2016 ،
إن األمــر اآلخــر غيــر الواضــح فــي هــذه النتائــج هــو مــدى
تطبيــق تقييمــات األثــر الجديــدة هــذه عمليـ ًـا بطريقة شــاملة
ومتعــددة القطاعــات .علــى ســبيل المثــال ،توجــد فــي
المملكــة المتحــدة عمليــات قويــة عبــر أرجــاء الحكومــة للحــد
مــن األعبــاء التنظيميــة علــى األعمــال التجاريــة ،والتــي تحــد
بشــكل خــاص مــن وضــع السياســة البيئيــة (ويتبــي وآخرون،
 ،)2014مــا يعنــي ضمنـ ًـا أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك مقاصة

اﻟﺷﮐل  :2أنواع مختلفة من التأثيرات المدمجة في «تقييم األثر التنظيمي» أجريت على القوانين األولية

في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)2014
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استنادا إلى بيانات نتائج استبيان المؤشرات التنظيمية لعام  2014لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من ً 34
ً
بلدا والمفوضية األوروبية .اإلجابات على
مالحظة:

االستبيان عبارة عن تقييمات ذاتية يقدمها المسؤولون الحكوميون في مراكز الحكومة.

المصدر :مقتبس من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)2015توقعات السياسة التنظيمية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام  ،2015منشورات
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريسhttps://doi.org/10.1787/9789264238770-en ،
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كمــا ُ
طــورت منهجيــات أخــرى لفحــص السياســات مــن أجــل
اســتخدامها فــي صياغــة السياســات واختبارهــا ،وكثيـ ً
ـرا مــا
تتجــاوز نطــاق التنظيــم .ويصــف تحليــل المعاييــر المتعــددة
مجموعــة مــن التقنيــات التــي تــم تطويرهــا للتعــرف علــى
«األبعــاد المتعــددة غيــر القابلــة لالختــزال لعمليــة صنــع
ً
ً
واضحــا
جــزءا
القــرار ،ولجعــل عمليــة إجــراء المفاضــات
ً
وشــفافا مــن المنهجيــة» (ويتبــي وآخــرون .)2014 ،إن
هنــاك صيــغ متنوعــة تتــراوح مــن مصفوفــة أداء بســيطة
حيــث يتــم تقييــم الخيــارات وفقـ ًـا لمجموعــة مــن المعاييــر،
ً
تعقيــدا يتــم تصنيــف النتائــج
وصــوال إلــى هيــاكل أكثــر
ً
بحســب معاييــر ومــن ثــم الموازنــة بينهــا.
ومــن أمثلــة «تحليــل المعاييــر المتعــددة» (Multiple
 )Criteria Analysisنذكــر أداة فحــص السياســة المطبقــة

مــن قبــل حكومــة بوتــان ،والتــي تغطــي المجــاالت التســعة
التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا المكونــات الرئيســية الســعادة
القوميــة اإلجماليــة وهي :مســتويات المعيشــة ،والتعليم،
والصحــة ،والبيئــة ،وحيويــة المجتمــع ،واســتخدام الوقــت،
وجــودة الحيــاة النفســية ،والحوكمــة الرشــيدة ،والمرونــة
الثقافيــة ،والتعزيــز (كارمــا أورا .)2018 ،تقــوم الــوزارات
عنــد تطويرهــا لمقترحــات سياســة جديــدة ،بتقديــم مذكــرة
مفاهيــم إلــى لجنــة الســعادة القوميــة اإلجماليــة ،والتــي
تقــوم بعــد ذلــك بجمــع الخبــراء لتطبيــق أداة الفحــص (مركــز
بوتــان للدراســات والســعادة القوميــة اإلجماليــة.)2018 ،
ً
ً
نوعيــا حــول مــا إذا كان
كمــا
المقيمــون ُح
ويصــدر هــؤالء
ِّ
ُ
مــن المتوقــع أن يكــون للسياســة المقترحــة تأثيــر ســلبي
( ،)1أو غيــر مؤكــد ( ،)2أو محايــد ( ،)3أو إيجابــي ( ،)4علــى
النطاقــات المختلفــة للســعادة القوميــة اإلجماليــة.
وفــي ســياق مماثــل ألداة فحــص بوتــان ،فــإن «دليــل
مواءمــة السياســات الحكوميــة لتحقيــق ســعادة المجتمــع»
الــذي تــم تطويــره لالســتخدام مــن قبــل حكومــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة يقتــرح أداةً لتقييــم أثــر الســعادة (البرنامــج
الوطنــي للســعادة وجــودة الحيــاة ،)2017 ،األمــر الــذي
ينطــوي علــى تقييــم نوعــي ألثــر مقتــرح سياســة معيــن
فــي ســتة محــاور رئيســية للسياســات هــي :االقتصــاد،
والصحــة ،والتعليــم ،والثقافــة والمجتمــع ،والخدمــات
الحكوميــة والحوكمــة ،والبيئــة والبنيــة التحتيــة .ويجــب
علــى مقترحــات السياســة أن تجتــاز اختبــار الفحــص قبــل
عرضهــا علــى الحكومــة.
وعلــى الرغــم مــن أن أمثلــة بوتــان ودولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة تغطــي مجموعــة واســعة مــن تأثيــرات جــودة
الحيــاة ،إال أن أدوات الفحــص األخــرى اســتهدفت قضايــا
معينــة تــم تحديدهــا كأولويــات حكوميــة رئيســية .علــى
ســبيل المثــال ،قدمــت حكومــة المملكــة المتحــدة فــي
عــام « 2014اختبــار العائلــة» ( )Family Testالرامــي إلــى

«تقديــم منظــور عائلــي واضــح لعمليــة وضــع السياســات،
وضمــان أن تكــون التأثيــرات المحتملــة علــى العالقــات
األســرية ووظائفهــا واضحــة ومعتــرف بهــا فــي عمليــة
تطويــر سياســة جديــدة» (وزارة العمــل والمعاشــات،
 .)2014وتشــير اإلرشــادات الحكوميــة إلــى أنــه يجــب
علــى محللــي السياســات فــي جميــع الدوائــر الحكوميــة
أن يختبــروا المقترحــات الجديــدة لسياســات أو تشــريعات
الحكومــة فــي خمــس مســائل تتعلــق باألســرة وذلــك قبــل
االتفــاق الــوزاري عليهــا (وزارة العمــل والمعاشــات.)2014 ،
وعلــى نحــو مماثــل ،فقــد أنشــأت وزارة التنميــة االجتماعيــة
فــي نيوزيلنــدا أداة لتقييــم األثــر علــى الطفــل ،تهــدف إلــى
مســاعدة الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى
تقييــم مــا إذا كانــت المقترحــات السياســية تحســن جــودة
حيــاة األطفــال والشــباب (وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي
نيوزيلنــدا.)2018 ،

ومــن أبــرز القضايــا المتعلقــة بتطبيــق طريقــة «تقييــم
المعاييــر المتعــددة» ()Multiple Criteria Assessment
نذكــر اعتمادهــا الكبيــر فــي كثيــر مــن األحيــان علــى طــرق
التقييــم النوعيــة ،حيــث تقــدم عنصــر الحكــم الخبيــر
والموضوعيــة والــذي يجعلهــا غير مفضلة بالنســبة ألولئك
الــذي يشــددون علــى األســاليب الكميــة القابلــة للتكــرار
(ويتبــي وآخــرون .)2014 ،وفــي حقيقــة األمــر تتضمــن
جميــع عمليــات وضــع السياســة درجــة مــن الحكــم ،وإن
هــذه األســاليب تجعــل مــن تلــك األحــكام صريحــة .وهنــاك
مســألة أخــرى تتعلــق بمــدى نشــر نتائــج أدوات الفحــص
المختلفــة ومــدى انفتاحهــا علــى التدقيــق العــام ،أو
قدرتهــا علــى إثــراء النقــاش العــام األوســع .علــى ســبيل
المثــال ،أدت المخــاوف المتعلقــة بالشــفافية والتنفيــذ
غيــر المتكافــئ الختبــار األســرة فــي المملكــة المتحــدة عبــر
اإلدارات المختلفــي ،إلــى إطــاق مشــروعي قانــون خاصيــن
(مقترحيــن فــي عامــي  2015و 13)2018بهــدف توفيــر
األرضيــة التشــريعية لالختبــار ،وكان االقتــراح األحــدث فــي
هــذا الســياق هــو إلــزام جميــع اإلدارات بنشــر «تقييمــات
تأثيــر األســرة» ( .)Family Impact Assessmentsوفــي
عــام  ،2015رفــض وزيــر التوظيــف آنــذاك مشــروع القانــون
األول ،بحجــة أن مطالبــة اإلدارات بنشــر النتائــج التــي
توصلــوا إليهــا ســيقلل مــن شــأن اختبــار األســرة ويجعلــه
«تمريــن وضــع إشــارات علــى المربعــات» (كولمــان.)2018 ،
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،أشــارت مجموعــة أخــرى إلــى أنــه
«بــدون االطــاع علــى نتائــج اختبار األســرة فمن المســتحيل
معرفــة مــا إذا كان يتــم تطبيقــه بطريقــة مناســبة ،أو مــا
هــو تأثيــره علــى السياســة» (ريليــت .)2015 ،وال شــك بــأن
اســتخدام «تقييــم المعاييــر المتعــددة» علــى نحــو صريــح
كأداة لتعزيــز الحــوار بيــن أصحــاب المصلحــة هــو إحــدى
الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز هــذه التقييمــات،

األمــر الــذي قــد يســاعد بــدوره فــي الحيلولــة دون حــدوث
التحيــزات التــي قــد ترســم معالــم األحــكام الشــخصية التــي
ً
غالبــا مــا تكــون متضمنــة فــي هــذه التقييمــات (ويتبــي
وآخــرون.)2014 ،

عنــد تطبيــق «تقييــم األثــر التنظيمــي» وأدوات فحــص
السياســات األخــرى ،يظهــر لنــا إشــكال مــن حيــث عــدد
عناصــر تأثيــر جــودة الحيــاة التــي يمكــن وينبغــي النظــر فيهــا،
وفــي أي الحــاالت .تشــدد أداة فحــص سياســة الســعادة
القوميــة اإلجماليــة لبوتــان علــى النظــر فــي جميــع أبعــاد
الســعادة القوميــة اإلجماليــة بهــدف ضمــان اتبــاع نهــج
شــامل .ومــن االعتبــارات الواجــب أخذهــا بالحســبان والتــي
أكدهــا دايتون-ســميث ،وآخــرون ( )2016هــو العــبء علــى
الخدمــة العامــة الناتــج عــن الحاجــة لتحليــات إضافيــة،
ً
أيضــا .لذلــك يدعــو دايتــون-
وهــي تكلفــة يجــب تبريرهــا
ســميث وآخــرون إلــى تطبيــق مبــادئ التناســب والماديــة،
أي أنــه ال يتــم تطبيــق التحليــل اإلضافــي إال عندمــا
تكــون التأثيــرات ذات أهميــة قصــوى .ومــن المحتمــل أن
ـوال لــدى واضعــي السياســة الذيــن
يكــون هــذا األمــر مقبـ ً
يديــرون مــوارد محــدودة ،ولكــن قــد يكــون مــن الصعــب
معرفــة ذلــك مسـ ً
ـبقا .كمــا أن هــذا هــو الحــال عنــد النظــر
فــي جوانــب جــودة حيــاة األفــراد التــي تــم تجاهلهــا ســابقاً
فــي معظــم أشــكال تحليــل السياســات (مثــال :الروابــط
االجتماعيــة ،والثقــة ،ومــا إلــى ذلــك) ،وحيــث ال يكــون مــن
المحتمــل معرفــة تأثيرهــا دون إجــراء بعــض التحليــل .كمــا
يشــير ويتبــي وآخــرون ( )2014إلــى أنــه قلمــا يتــم تشــجيع
موظفــي الخدمــة العامــة علــى االبتــكار «داخــل الصنــدوق».

بعــض االعتبــارات الخاصــة بالظــروف الماديــة ،وجــودة
الحيــاة الشــخصية ،وجــودة الحيــاة المرتبطــة بالعالقــات،
علــى الرغــم مــن أن الكثيريــن قــد يضيفــون عــدم المســاواة
والبيئــة إليهــا .وكإجــراء بديــل آخر ،تــم اختيار محاور السياســة
الســتة المدرجــة فــي أداة تقييــم أثــر الســعادة فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة علــى أســاس البحــث الــذي يؤكــد دورهــا
فــي تحقيــق نتائــج جــودة الحيــاة الشــخصية.

ال يعتبــر الحــد األدنــى مــن النتائــج المطلوبــة إلجــراء تقييــم
لتأثيــر جــودة الحيــاة مجــرد ســؤال متعلــق بالمفاهيــم
فحســب ،بــل إنــه تجريبــي كذلــك مــن حيــث المــكان الــذي
يتــم فيــه تحقيــق أكبــر المكاســب الهامشــية مــن خــال
إضافــة كل طبقــة إضافيــة مــن التعقيــد .ويعتبــر هــذا
المجــال مهمـ ًـا إلجــراء مزيــد مــن البحــوث لكــي يتــم تدريجيـ ًـا
بنــاء مجموعــة مــن النتائــج الرئيســية لألولويــة التــي يضيــف
ٍ
كل منهــا
معلومــات تكميليــة «مــا وراء الناتــج المحلــي
اإلجمالــي» ،مــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى اتخــاذ
قــرارات أفضــل بشــأن السياســات.
ومــن االعتبــارات النهائيــة فــي هــذا الســياق نذكــر وضــع
قاعــدة األدلــة التــي يمكــن أن تســتند إليهــا هــذه التحليالت،
وكيــف يمكــن تحفيزهــا علــى أفضــل وجــه ،ثــم تســخيرها
مــن قبــل الحكومــة .تقــدم شــبكة مراكــز ()What Works
ً
نموذجــا
فــي المملكــة المتحــدة (راجــع القســم  2أعــاه)
واحـ ً
ـدا :مجموعــة مــن المؤسســات التــي أنشــئت ألغــراض
جمــع ونشــر األدلــة فــي صفــوف واضعــي السياســات،
وربطهــا بقاعــدة األبحــاث األكاديميــة األوســع .ومــن
األمثلــة األخــرى 14علــى ذلــك وكالــة االســتثمار االجتماعــي
فــي نيوزيلنــدا ،والمجموعــات اإلداريــة والمســح اإلحصائــي
والبيانــات التــي توفرهــا إحصــاءات نيوزيلنــدا مــن خــال
البنيــة التحتيــة المتكاملــة للبيانــات .هــذا ويمكــن بصــورة
أعــم فــرض التــزام علــى برامــج عامــة كبيــرة إلنتــاج نــوع مــن
أدلــة (جــودة الحيــاة) الالزمــة لتقييــم آثارهــا ،وأن تقــوم خــال
هــذه العمليــة بخلــق مــورد بحــث غنــي يمكــن أن يخــدم
أيضـ ًـا الصالــح العــام األوســع.

إن إبقــاء تكاليــف وأعبــاء التحليــل متناســبة مــع الفوائــد
ً
ضمنــا الحاجــة
المكتســبة وقابلــة للتحكــم فيهــا يعنــي
إلــى بعــض اإلرشــادات المنهجيــة حــول كيفيــة اختيــار
نتائــج جــودة الحيــاة التــي يجــب أن تتضمنهــا ،دون نتائــج
«منتقــاة» لســرد روايــة معينــة .كمــا يدعــو ويتبــي وآخــرون
( )2014إلــى تطويــر أســاليب اســتداللية جديــدة وتبســيط
االفتراضــات لتحليــل جــودة الحيــاة ،مــع إدراك أنــه مــن
خــال التركيــز علــى النمــو االقتصــادي والكفــاءة ،فــإن
ممارســة السياســة الحاليــة تشــتمل بالفعــل علــى بعــض
االفتراضــات المبســطة والقويــة للغايــة.

 .3.4اتخاذ القرارات وتقييم نتائجها :تحليل «التكلفة-
الفائدة» وفعالية التكلفة

ومــن الخطــوات األولــى التــي قــد تكــون مفيــدة نذكــر
محاولــة تحديــد الضروريــات األساســية لمــا هــو يجــب أن
ـا ليصبــح نهجـ ًـا لجــودة الحيــاة ،أي تحديد هيكل
يكــون مؤهـ ً
عالمــي (وفضفــاض نسـ ً
ـبيا) يمكــن تصميمــه لالســتخدام
فــي جميــع مجــاالت السياســات بحيــث يشــتمل الهيــكل
علــى مرونــة معينــة تتيــح للمحلليــن اختيــار المؤشــرات أو
ً
بــروزا .علــى ســبيل المثــال ،اقتــرح مــاك
النتائــج األكثــر
ً
دائمــا
غريغــور ( )2018أن اإلطــار الشــامل يجــب أن يضــم

يعـ ّـد تحليــل «التكلفة-الفائــدة» ( )CBAمــن األدوات شــائعة
االســتخدام لدعــم القــرارات المتعلقــة بتخصيــص المــوارد
ً
ً
جــزءا مــن تقييــم التأثيــر
وغالبــا مــا يشــكل
الحكوميــة،
التنظيمــي ،ولكنــه ال يقتصــر علــى فحــص مقترحــات
السياســة التنظيميــةُ .يســتخدم تحليــل «التكلفة-الفائــدة»
لتحديــد التكاليــف والفوائــد المرتبطــة بنتائــج تدخــل
السياســة أو المشــروع .ويعتمــد تحليــل «التكلفة-الفائــدة»
علــى تحويــل تأثيــرات تدخــل السياســة إلــى عملــة موحــدة
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واحــدة (وحــدات نقديــة نموذجيــة) ،بحيــث يمكــن جمــع
صافــي التأثيــرات اإليجابيــة والســلبية إلــى رقــم واحــد ،ثــم
المقارنــة مــع إجمالــي التكلفــة المتوقعــة .وعنــد القيــام بــه
بطريقــة موحــدة فإنــه يمكــن مقارنــة نســبة الفوائــد إلــى
التكلفــة لخيــارات السياســة المختلفــة ،النتقــاء تلــك التــي
تحقــق أعلــى العوائــد علــى االســتثمار الحكومــي.

ينطــوي تحويــل التأثيــرات إلــى عملــة مشــتركة علــى العديــد
مــن التحديــات ،خاصــة وأن العديــد مــن تأثيــرات السياســة
التــي تســعى الحكومــات إلــى تحقيقهــا (مثــل :الصحــة
األفضــل ،أو الســامة الشــخصية المحســنة ،أو الســلع
البيئيــة) ال يتــم تداولهــا فــي األســواق وبالتالــي ال تشــتمل
علــى أســعار يمكــن اســتخدامها فــي التحليــل .وتتضمــن
التقنيــات القياســية لتقديــر القيــم غيــر الســوقية أســاليب
«التفضيــل المصـ ّـرح عنه» ()Stated Preference Methods
(أي ســؤال األفــراد عــن مــدى اســتعدادهم للدفــع بهــدف
الحصــول علــى منفعــة مــا أو تجنــب تكلفــة) ،وأســاليب
«التفضيــل الموضــح» ()Revealed Preference Methods
(أي مراقبــة ســلوك األفــراد مــن أجــل اســتنتاج القيمــة
التــي برونهــا فــي ســلعة معينــة) .ومــع ذلــك ،فقــد طعــن
االقتصاديــون الســلوكيون فــي «التفضيــل المصـ ّـرح عنــه»
و»التفضيــل الموضــح» علــى أســاس أن األفــراد غالبـ ًـا مــا
يجــدون صعوبــة فــي التنبــؤ بمــا يحتمــل أن يزيــد مــن جــودة
حياتهــم
مســتقبال (مثــال :كاهنمــان وتفرســكي2000 ،؛
ً
ويطلــب مــن األفــراد فــي ســيناريوهات
وســاغدن ُ .)2005
االســتعداد للدفــع رأيهــم حــول ســيناريوهات افتراضيــة
ليــس لديهــم خبــرة مباشــرة عنهــا (دوالن .)2009 ،عــاوة
علــى ذلــك ،يمكــن أن يتأثــر اســتعداد األفــراد للدفــع مــن
أجــل تقييــم قيمــة ســلعة أو خدمــات غيــر ســوقية بشــكل
كبيــر بمســتويات دخلهــم المختلفــة ،مــا يعكــس القيمــة
ـدال مــن القيمــة اإلجماليــة لســلعة معينــة.
النســبية بـ ً
ولتخطــي بعــض هــذه التحديــات فقــد تــم اقتــراح نهــج بديل
قائــم علــى جــودة الحيــاة الشــخصية (بالمجمــل ،تقييمــات
الحيــاة( )15فوجيــوارا وكامبــل2011 ،؛ دوالن وآخرون2011 ،؛
فوجيــوارا ودوالن2016 ،؛ اليــارد2016 ،؛ رايــت وبيزغــود
وماكلينيــن2017 ،؛ كالرك وفليتشــي واليــارد وبودثافــي
ووارد2018 ،؛ منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
2018ث) .ووفقـ ًـا لهــذه المجموعــة مــن الطــرق ،فإنــه يتــم
اســتخدام بيانــات المســح الخاصــة بجــودة الحياة الشــخصية
إمــا لتقديــر القيــم النقديــة للعوامــل غيــر الســوقية (علــى
أســاس الدخــل المماثــل) ،أو يتــم اســتخدامها علــى أنهــا
العملــة المشــتركة بحــد ذاتهــا ،بحيــث تتــم دراســة خيــارات
السياســة علــى أنهــا التكلفــة النقديــة لــكل وحــدة تحســين
فــي جــودة الحيــاة الشــخصية.

تتمثــل الميــزة الرئيســية لتقنيــات جــودة الحيــاة الشــخصية
هــذه فــي أنهــا تعتمــد علــى التجــارب الحيــة لألفــراد عوضـ ًـا
عــن ردود فعلهــم حــول ســيناريوهات مســتقبلية افتراضية.
لذلــك يمكــن علــى ســبيل المثــال رصــد تأثيــر جــودة الحيــاة
الشــخصية للعيــش مــع حالــة صحيــة معينــة بشــكل مباشــر
ـدال مــن
علــى أســاس عينــات تمثيليــة كبيــرة مــن الســكان ،بـ ً
طلــب مجموعــة فرعيــة صغيــرة مــن النــاس تخيــل مقــدار
مــا ســيدفعونه (أو مــا ســيقومون بمقايضتــه) لتجنــب
العيــش مــع هــذا الشــرط (راجــع الفصــل فــي هــذا العــدد:
تحديــد أولويــات الرعايــة الصحيــة مــن منظــور الســعادة،
بيزغــود وفوســتر ودوالن .)2019 ،كمــا يتــم تخفيــض
إمكانيــة االســتجابة االســتراتيجية (أي التقديــر المقصــود
ً
نقصانــا لقيمــة ســلعة مــا بســبب
المبالــغ بــه زيــادةً أو
ً
نظــرا ألن المســتجيبين ال
بســبب المصالــح الشــخصية)،
ُيســألون مباشــرة عــن مــدى تأثيــر ســلعة أو خدمــة أو حالــة
مــا علــى جــودة حياتهــم ،بــل يتــم عوضـ ًـا عــن ذلــك اســتنتاج
ذلــك مــن خــال تحليــل رجعــي .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك ،ﺗﮐون
ً
ﻋﻣوﻣﺎ فعالــة مــن
أﺳﺋﻟﺔ اســتبيان جــودة الحيــاة الشــخصية
حيــث الكلفــة والوقــت عنــد تطبيقهــا علــى عينــات كبيــرة
(فوجيــوارا وكامبــل.)2011 ،

يقــدم «الكتــاب األخضــر للتقييــم والتقديــر فــي الحكومــة
المركزيــة» الصــادر عــن وزارة الخزانــة فــي المملكــة المتحــدة
(وزارة الخزانــة ،)2018 ،لمحــة مفصلــة عــن طــرق تقييــم
وتقديــر خيــارات السياســة .ويشــتمل الدليــل علــى عــدد مــن
خيــارات تقييــم القيــم غيــر الســوقية فــي تحليــل «التكلفــة-
الفائــدة» ،ويتضمــن جــودة الحيــاة الشــخصية كخيــار واحــد،
باإلضافــة إلــى أســاليب «التقييــم الموضــح» واالســتعداد
للدفــع ،ويتــم دعــم ذلــك مــن خــال منشــورين صــدرا
ً
مؤخــرا مــن مركــز ( )What Worksلجــودة الحيــاة (اليــارد،
2016؛ رايــت ،بيزغــود ،ماكلينيــن.)2017 ،

وال يــزال كل مــن توافــر البيانــات والحساســية وتقييــم
مــدة آثــار جــودة الحيــاة مــن التحديــات المهمــة .تمثــل
ـرا واحـ ً
جــودة الحيــاة الشــخصية عنصـ ً
ـدا مــن النهــج متعــدد
األبعــاد لجــودة الحيــاة الــذي تتبنــاه حكومــات دول منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،وكلمــا زاد وزن السياســة
حــول مقيــاس واحــد كلمــا بــرزت مشــاكل أخطــاء القيــاس
واللغــط .ويمكــن للتحليــات المســتندة إلــى البيانــات
المأخــوذة مــن قطاعــات مختلفــة أن تــؤدي إلــى نتائــج
مضللــة بســبب تحديــات تحديــد المســارات الســببية
المعقــدة بشــكل صحيــح .وعنــد اســتخدامها فــي التقييــم
(الالحــق) للسياســات ،فمــن الممكــن تصميــم اســتبيانات
«مــا قبــل» و»مــا بعــد» تتيــح رصــد آثــار تدخــل معيــن علــى
جــودة الحيــاة ،علــى الرغــم مــن أن حساســية جــودة الحيــاة
الشــخصية للتغييــرات الصغيــرة فــي السياســة قــد تكــون

ضعيفــة ،وتتطلــب عينــات كبيــرة للكشــف ،واســتبيانات
مســتمرة علــى مــدى فتــرات زمنيــة طويلــة لتقييــم مــدة
التأثيــرات.

ونتيجــة لتحديــات التقديــر الدقيــق للعالقــة بيــن الدخــل
وجــودة الحيــاة الشــخصية (راجــع منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة2018 ،2013 ،ث) ،فــإن التقديــرات
النقديــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن طــرق تقييــم جــودة
الحيــاة الشــخصية (عنــد اســتخدام التحويــل إلــى قيمــة
نقديــة) تكــون فــي الغالــب كبيــرة بشــكل غيــر معقــول،
وتقلــل قيمــة الســلع غيــر الســوقية إلــى قائمــة أســعار
يمكــن أن تــؤدي إلــى اإلضــرار بقبــول الجمهــور للتحليــل
يوصــف
(كــوري .)2018 ،إن تحليــل فعاليــة التكلفــة (الــذي ّ
التكاليــف المتكبــدة لــكل وحــدة تحســين فــي جــودة الحيــاة
الشــخصية) ُيلغــي الحاجــة إلــى اســتخدام المــال كعملــة
مشــتركة لوصــف التأثيــرات ،مــع التركيــز فــي الوقت نفســه

علــى كيفيــة تأثيــر السياســة علــى ســعادة األفــراد ،ويمكــن
اســتخدامه إلــى جانــب األســاليب التقليديــة لتقييــم تحليــل
«التكلفة-الفائــدة» لتوســيع نطــاق اآلثــار السياســية التــي
يمكــن قياســها.

 .3.5الطرق المختلطة :الجمع بين األدوات المختلفة
ً
معا
بهــدف االســتفادة مــن فوائــد كل طريقــة ،فإنــه يمكــن
تطبيــق توجــه هجيــن يجمــع بيــن تحليــل المواقــف وتحليــل
«التكلفة-الفوائــد» والتحليــل متعــدد المعاييــر .إن هــذا هــو
النهــج الــذي اتخذتــه وزارة الخزانــة النيوزيلنديــة لدعــم ميزانية
جــودة الحيــاة لعام ( 2019وزارة الخزانة النيوزيلندية2018 ،أ).
لقــد تــم كخطــوة أوليــة اســتخدام أدلــة جــودة الحيــاة لوضــع
أولويــات الميزانيــة الوزاريــة ،بالتشــاور مــع كل مــن الخبيريــن
(مثــال :المستشــارين العلمييــن الحكومييــن) والحكومــة،

المربع  :)CBAx( .1أداة وزارة الخزانة النيوزيلندية لتحسين تناسق تحليل “التكلفة-الفائدة”
يعتبــر اعتمــاد فــرق التحليــل المختلفــة فــي تقييمهــا
علــى مجموعــات متنوعــة مــن االفتراضــات أحــد
العوائــق التــي تحــول دون االســتخدام المتناغــم
ألي نــوع مــن أنــواع تحليــل “التكلفة-الفائــدة”.
ولدعــم المحلليــن الذيــن يعملــون فــي مختلــف
الدوائــر الحكوميــة ،فقــد وضعــت وزارة الخزانــة فــي
نيوزيلنــدا أداة جــداول بيانــات تســمى ( )CBAxيتمثــل
أحــد األهــداف الرئيســية منهــا فــي دعــم تناســق
وشــفافية األســاليب المســتخدمة :فهــو يتطلــب من
المســتخدمين التعبيــر بوضــوح عــن افتراضاتهم مثل
تلــك المتعلقــة بأحجــام التأثيــر ،وكذلــك التقييمــات
المطبقــة علــى الســلع والخدمــات المختلفــة ،بحيــث
يمكــن مقارنتهــا عبــر تحليــات مختلفــة .ومــن خــال
تبنــي أفــق زمنــي يمتــد علــى  50عامـ ًـا ،فإنــه يهــدف
إلــى تشــجيع التفكيــر علــى المــدى الطويــل ،إال أن
ً
تمامــا.
اســتخدام أداة ( )CBAxهــو اختيــاري

يمكــن ألداة ( )CBAxأن تتوافــق مــع مجموعــة
متنوعــة مــن الطــرق لتوليــد قيــم نقديــة ،بمــا فــي
ذلــك القيــم المدخلــة مــن قبــل اإلدارات نفســها.
ً
هــذا ويوجــد
حاليــا أكثــر مــن  200قيمــة مقدمــة
مــن وزارة الخزانــة فــي قاعــدة بيانــات تأثيــرات هــذه

األداة ( .)CBAx Impacts Databaseلقــد قامــت
وزارة الخزانــة فــي عــام  2017بشــراء رخصــة اســتخدام
نحــو  60قيمــة مقـ ّـدرة وفقـ ًـا ألســلوب جــودة الحيــاة
الشــخصية علــى النحــو المطبــق مــن قبــل بنــك
القيمــة االجتماعيــة األســترالي (Australian Social
 ،)Value Bankوالمعــدل باســتخدام مســتويات
الدخــل فــي نيوزيلنــدا.
ً
مؤخــرا (المعهــد
كمــا توصــل تقييــم أجــري
النيوزيلنــدي لألبحــاث االقتصاديــة )2018 ،إلــى
أن الــوكاالت قامــت بتحســينات كبيــرة فــي نوعيــة
تحليلهــا لمبــادرات الميزانيــة منــذ طــرح أداة (،)CBAx
ومــع ذلــك ،فقــد أبــرز ذلــك التقييــم أيضـ ًـا أن التعقيــد
اإلضافــي لهــذه األداة قــد ال يــؤدي إلــى النتائــج
المرجــوة فــي جميــع الحــاالت ،وعليــه ،فمــن المهــم
تحديــد تلــك الحــاالت التــي تكــون القيمــة المضافــة
العظمــى .ومــن المزايــا
لهــذه األداة فــي مســتوياتها ُ
المهمــة لهــذا النهــج هــي فــي تركيــز المحلليــن علــى
الوضــوح فــي منطــق التدخــل األمــر الــذي يمكنــه أن
ـواء كان المنطــق
يدعــم تحليــل “التكلفة-الفائــدة” سـ ً
ً
مقدمــا بصيــغ تحويــل نقــدي أو كمــي.

المصدر :وزارة الخزانة النيوزيلندية ( ،)2018دليل مستخدم أداة (CBAx): https://treasury.govt.nz/publications/guide/cbax-tool-user-guidance
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وجــرى دعــم ذلــك مــن خــال لوحــة تحكــم إطــار عمــل
معاييــر المعيشــة (وزارة الخزانــة النيوزيلنديــة2018 ،ت).
وﻋﻠﻰ المســتوى التشــغيلي ،يقــوم دليــل الميزانيــة الخــاص
بــاإلدارات الفرديــة بتحديــد  12نتيجــة حاليــة لجــودة الحيــاة
ورؤوس األمــوال األساســية األربعــة (الطبيعــي ،البشــري،
المادي/المالــي ،االجتماعــي) والتــي يجــب أن يتــم تقييــم
ً
وفقــا لهــا.
جميــع مقترحــات اإلنفــاق بصــورة منهجيــة
ويجــب تحديــد فوائــد وتكاليــف كل مقتــرح (حيثمــا أمكــن)
مــن خــال نمــوذج تحليــل «التكلفة-الفوائــد» ،كمــا يمكــن
أن يشــتمل علــى نهــج التحويــل النقــدي حيثمــا كان ذلــك
ممكنـ ًـا ومفيـ ً
ـدا (راجــع المربــع .)1

 .4الخاتمة
ال زالــت الحكومــات الوطنيــة تواجــه العديــد مــن التحديــات
فــي االنتقــال مــن قيــاس جــودة الحيــاة إلــى تطبيــق
السياســات .ويتعلــق جــزء ملمــوس مــن المبــادرات التــي
تمــت مناقشــتها فــي هــذا الفصــل بتقريــب جهــود مراقبــة
جــودة الحيــاة مــن واضعــي السياســة ،مــن خــال تقديــم
والمعـ ّـدة
لوحــات تحكــم أكثــر ســهولة ووضوحـ ًـا للمؤشــرات
ُ
لكــي تتوافــق مــع القــرارات اإلســتراتيجية .يعتبــر هــذا األمــر
بــا شــك خطــوة أولــى مهمــة لزيــادة الوعــي ورســم معالــم
حــوار السياســة العامــة ،لكنــه ال يــزال إلــى حــد كبيــر فــي
ً
جوهريــا أكبــر
تحــوال
بــدال مــن أن يمثــل
مجــال القيــاس،
ً
ً
باتجــاه دمــج أدلــة جــودة الحيــاة فــي قــرارات السياســات.

لعــل مســألة المضــي «إلــى مــا وراء الناتــج المحلــي
ً
إلحاحــا فــي مجــال القيــاس هــذا.
اإلجمالــي» كانــت أكثــر
وعلــى الرغــم مــن أن اإلحصــاءات االقتصاديــة كانــت
الموضــوع الرئيســي لنقاشــات تقــدم البلــدان ،إال أن
وضــع السياســات هــو ممارســة أكثــر دقــة بكثيــر اتخــذت
منــذ أمــد بعيــد منظـ ً
ـورا أوســع ،مــع إعطــاء أولويــة كبيــرة
لدعــم األهــداف مثــل الصحــة والتعليــم والحــد مــن الفقــر
والســامة الشــخصية واألمــن .ومــع ذلــك ،فــإن هنــاك
مكونــات مهمــة لجــودة الحيــاة النــاس (مثــال :الروابــط
االجتماعيــة ،وجــودة الحيــاة الشــخصية ،والثقــة ،ورأس
المــال الطبيعــي ،وجــودة الوظائــف) التــي لــم يتــم قياســها
ٍ
كاف ،ولذلــك فلــم يتــم أخذهــا بالحســبان علــى
علــى نحــو
النحــو الواجــب فــي القــرارات السياســية ،أو كانــت مهمشــة
نتيجــة لجعــل النمــو االقتصــادي الهــدف األساســي الــذي
تتخطــى أهميتــه جميــع األهــداف األخــرى .إن وضــع جــودة
حيــاة النــاس فــي صلــب تركيــز التحليــل يتطلــب قاعــدة أدلــة
محســنة ،إلــى جانــب تغييــر الثقافــة والممارســة فــي كيفيــة
وضــع السياســة.

ولتجــاوز مســألة القيــاس فــإن هنــاك بعــض المجــاالت
الواعــدة التــي تســتقطب مؤشــرات جــودة الحيــاة إلــى
صميم تحليل السياســات .على ســبيل المثال ،للمســاعدة
فــي تقييــم مقترحــات اإلنفــاق كجــزء مــن عــروض الميزانية؛
ودراســة التأثيــرات واســعة النطــاق لالتجاهــات العالميــة
التــي تتطلــب اســتجابة سياســات منســقة (مــن الرقمنــة
ـوال إلــى تغيــر المنــاخ)؛ وللمســاعدة
ومســتقبل العمــل وصـ ً
فــي صياغــة وتطويــر خيــارات السياســة؛ والســتخدامها فــي
تقييمهــا بصــورة مســبقة؛ ورصــد وتقييــم تأثير السياســات
والبرامــج الحقـ ًـا.

ال تــزال الــدول تجـ ّـرب نُ هــج جــودة الحيــاة ،لــذا مــن الســابق
ألوانــه التوصــل إلــى اســتنتاجات شــاملة حــول المســار
الصحيــح الــذي يجــب اتباعــه .ومــع ذلــك ،فمــن الواضــح أن
وضــع جــودة الحيــاة فــي صلــب تحليــل السياســات يتطلــب
وجــود ظــروف داعمــة وتطويــر بنيــة تحتيــة جديــدة :قاعــدة
أدلــة متطــورة ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة؛ وموظفــي
الخدمــة العامــة الذيــن لديهــم التدريــب واألدوات والقــدرات
الالزمــة إلجــراء التحليــات وتفســير النتائــج؛ واألهــم
مــن ذلــك كلــه علــى األغلــب هــو القــادة (السياســيين
واإلدارييــن) الذيــن يطالبــون باســتخدام أوســع ألدلــة جــودة
الحيــاة لكــي يتمكنــوا مــن اتخــاذ قراراتهــم .وســيقدم هــؤالء
القــادة هــذه المطالــب فقــط عندمــا يشــعرون بــأن جــودة
المشــورة واتخــاذ القــرارات وفــي نهايــة المطــاف حيــاة
األفــراد ،قــد تحســنت نتيجــة اعتمــاد منظــور جــودة الحيــاة،
مــا يعنــي التقييــم الصــادق لألســاليب التــي يتــم تطويرهــا،
واالســتمرار فــي تبــادل المعرفــة والــدروس بيــن المختصين
فــي هــذا المجــال.

ومــن األمــور األكثــر أهميــة باعتقادنــا هــو تحديــد أنــواع
مشــاكل السياســات التــي يمكــن لنهــج جــودة الحيــاة
المســاعدة فــي حلهــا .وبجميــع األحــوال ،فــإن بعــض
التقييمــات والقــرارات التــي تتخذهــا الحكومــة لــن تتطلــب
ـامال للجــودة الحيــاة ،أو لــن تتغيــر مــن خــال نهــج
ـا شـ ً
تحليـ ً
جــودة الحيــاة بشــكل كبيــر يجعــل مــن االســتثمار اإلضافــي
جديـ ً
ـرا باالهتمــام .مــن ناحيــة أخــرى ،مــن المرجــح أن تحقــق
قــرارات السياســة التــي تجســد العديــد مــن المفاضــات
(أو التوافقــات) ،والشــبكات المعقــدة مــن أصحــاب
المصلحــة ،والمخاطــر العاليــة لتشــكيل مجموعــات مــن
الرابحيــن والخاســرين ،الفائــدة األكبــر مــن تقييمهــا مــن
خــال منظــور جــودة الحيــاة.
هنــاك العديــد مــن األســئلة المفتوحــة التــي يتعيــن علــى
التقنيــات التــي تتطــور لتحليل سياســة جودة الحيــاة تناولها،
وهــي تشــمل القضايــا الرئيســية التــي تتطلــب اهتمامـ ًـا أكبر
بكيفيــة دمــج االعتبــارات لــكل مــن جــودة الحيــاة والمــوارد
الحاليــة مــن أجــل تحقيــق جــودة الحيــاة فــي المســتقبل

والعالقــة بينهمــا ،إذ قــد توجــد مفاضــات بيــن تعظيــم
جــودة الحيــاة الحاليــة اليــوم ،وضمــان إجــراء اســتثمارات
كافيــة فــي المــوارد للمســتقبل .وتدعــم مخــاوف أخــرى
محللــي السياســات فــي تطويــر منطــق تدخلهــم حــول
جــودة الحيــاة .هــذا وتميــل لوحــات التحكــم لمؤشــرات
جــودة الحيــاة إلــى التركيــز علــى النتائــج االجتماعيــة عاليــة
المســتوى (مثــل متوســط العمــر المتوقــع) ،ولكــن هنــاك
العديــد مــن الخطــوات الوســيطة التــي يجــب رســمها
لربطهــا بــأدوات السياســات المتاحــة للحكومــات المركزيــة.
إن النتائــج االجتماعيــة الواســعة تتأثــر علــى الــدوام بعمــل
اإلدارات الحكوميــة المتعــددة ،ويوفــر إطــار النمــو الشــامل
لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة لإلجــراءات
المتعلقــة بالسياســات (منظمــة التعــاون االقتصــادي
مثــاال علــى هــذا النــوع مــن الخرائــط،
والتنميــة2018 ،أ)
ً
وتحديــد األدوات التــي يمكــن أن تســتخدمها الحكومــات
شــموال.
لرفــع مســتوى جــودة الحيــاة علــى أســاس أكثــر
ً
ثمــة مجموعــة أخــرى مــن القضايــا الحاســمة لتحليــل
سياســة جــودة الحيــاة تتعلــق بالتقتيــر والتناســب ،ويعتبــر
عــبء جمــع األدلــة وتقييمهــا تكلفــة علــى المحفظــة
العامــة ال ينبغــي لهــا أن تتجــاوز الفوائــد المتحققــة منهــا.
تعتبــر جميــع أطــر جــودة الحيــاة التــي أدخلــت فــي ســياقات
الحكومــة الوطنيــة متعــددة األبعــاد ،وإن هــذه التعدديــة
هــي التــي توفــر القيمــة األكبــر لتحليــل السياســات إذ أنهــا
تســاعد علــى تجــاوز العزلــة التقليديــة لسياســة الحكومــة.
ولكــن مــا هــو عــدد نتائــج جــودة الحيــاة التــي يجــب علينــا
النظــر فيهــا حتــى نكــون واثقيــن مــن الحصــول علــى أهــم
المفاضــات واآلثــار الجانبيــة والتوافقــات ،دون إثقــال
كاهــل التحليــل؟ متــى تعتبــر جــودة الحيــاة الشــخصية هنــا
ـرا موجـ ً
واآلن ،تدبيـ ً
قيمـ ًـا يمكــن أن يســتوعب مجموعــة
ـزا ّ
واســعة مــن العوامــل غيــر الســوقية ذات األهميــة ،ومتــى
يجــب توســيع نطــاق التحليــل ليشــمل النظــر فــي عوامــل/
مــوارد اقتصاديــة وبيئيــة إضافيــة لجــودة الحيــاة فــي
المســتقبل والتــي ال تنعكــس فــي شــعور األفــراد تجــاه
حياتهــم اليــوم؟ أو هــل يمكــن أن يكــون ذلــك سـ ً
ـلبيا علــى
المــدى القصيــر ،مثــل المدخــرات (قاســم وغريمــز)2018 ،؟
يجــب دمــج المرونــة فــي جهــود المراقبــة والتقييــم
والتحليــل لضمــان إمكانيــة اختيــار المحلليــن لنتائــج
التقييــم األكثــر صلــة ،ولكــن يجــب أن يكــون هنــاك نــوع
مــن الدعــم فــي موضــع مــا لتجنــب اإلهمــال العرضــي أو
المتعمــد لآلثــار الجانبيــة المهمــة .ولعــل أحــد الحلــول هــو
توفيــر إطــار (أو قالــب) مــرن لجــودة الحيــاة ،مصحــوب بآليــة
لتحليــل التحديــات ودعــم تطويــر القــدرات (علــى ســبيل
المثــال ،مــن قبــل وزارة الخزانــة ،أو هيئــة رقابــة مســتقلة).

أمــا الحــل اآلخــر هــو أنــه عنــد وضــع مقتــرح سياســة جديــد
فقــد يتطلــب األمــر إجــراء تحليــل مشــترك بيــن اإلدارات
تقــوم فيــه وزارة التعليــم باإلشــارة إلــى التأثيــرات التعليميــة
المحتملــة ،وتشــير وزارة البيئــة باآلثــار البيئيــة المحتملــة،
إلــخ .كمــا توفــر المشــاورات العامــة آليــة دعــم ومســاندة
ً
مطلوبــا مــن قبــل المعاهــد
خاصــة إذا كان الدليــل
األكاديميــة والبحثيــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع هــذه
األمــور ليســت فــي حقيقــة األمــر ابتــكارات جديــدة خاصــة
بالسياســات ،وال يحتــاج أي منهــا بالضــرورة إلــى مســاعدة
ً
إطــارا
مــن جــودة الحيــاة ،لكــن األخيــرة يمكنهــا أن توفــر
ً
منهجيــا لتقييــم المفاضــات والتوافقــات.
ويمكــن لمقاييــس جــودة الحيــاة أن تدعــم وضــع السياســة
بشــكل أفضــل مــن خــال تقديــم مالحظــات حــول مــا إذا
كان يتــم تحقيــق أهــداف السياســة طويلــة األجــل ،لقــد
أدى اعتمــاد مبــادرات قيــاس جــودة الحيــاة علــى نطــاق
ً
غالبــا مــا اقتــرن بمشــاورات عامــة واســعة
واســع والــذي
النطــاق ،إلــى زيــادة التوقعــات بشــأن التركيــز علــى هــذه
التدابيــر فــي السياســات .لكــن المقاييــس ال توفــر فــي
ً
كامــا لتدخــل السياســات :فمعرفــة
منطقــا
حــد ذاتهــا،
ً
أن التعــرض لتلــوث الهــواء مشــكلة ال يخبرنــا بالطريقــة
األكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وجــودة الحيــاة لتقليــل
هــذا التلــوث .ولمعرفــة مــا إذا كانــت خيــارات السياســات
ســتحقق حيــاة أفضــل ،فيجــب تقييمهــا مــن حيــث تأثيرهــا
علــى جــودة الحيــاة ،مــا يعنــي وضــع جــودة الحيــاة فــي قلــب
عمليــة صنــع القــرار ،وليــس فقــط فــي قلــب اإلحصــاءات
الوطنيــة .يحتــاج دمــج هــذه الممارســة إلــى قيــادة قويــة
ورواد فــي هــذا النهــج ،إلــى جانــب اتخــاذ خطــوات فــي مركــز
الحكومــة (مــن أجــل نظــرة شــمولية) ،ومواصلــة تطويــر
األدوات والقــدرات التحليليــة.
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الحاشية
1 .1

تم تعريفها من قبل المعهد اإليطالي الوطني لإلحصاء ()ISTAT
كنسبة من العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين ،74-15
باإلضافة إلى جزء من القوى العاملة المحتملين الذين تتراوح
أعمارهم بين ( 74-15أشخاص غير نشطين لم يبحثوا عن وظيفة
في األسابيع األربعة الماضية ولكن على استعداد للعمل)،
ً
ً
عاما ،باإلضافة
مقسوما على مجموع القوى العاملة بين 74-15
إلى جزء من القوى العاملة المحتملين الذين تتراوح أعمارهم بين
( 74-15األشخاص غير النشطين الذين لم يبحثوا عن عمل خالل
األسابيع األربعة الماضية ولكنهم على استعداد للعمل).

ُ 2 .2يستثنى من ذلك لوحة تحكم إطار عمل معايير المعيشة المقدمة
من وزارة الخزانة في نيوزيلندا ،والتي تعتبر بمثابة تشخيص أكثر
ً
نظرا إلدراج مجموعة واسعة من المقاييس،
اكتماال من قبل
ً
وكذلك التصنيف عبر الشرائح السكانية الرئيسية.
 3 .3يعني قانون تمكين المجتمع (اسكتلندا) لعام  2015استمرار
نهج «النتائج» بغض النظر عن الحزب أو األحزاب السياسية
في الحكومةhttps://beta.gov.scot/policies/community- :
/empowerment
 4 .4راجع:

http://archive.cynnalcymru.com/national-conversation-

wales-we-want

 5 .5هذه األهداف هي على النحو التالي :ويلز المزدهرة ،ويلز
الصامدة ،صحة ويلز ،ويلز أكثر مساواة ،ويلز للمجتمعات
المتماسكة ،ويلز للثقافة النابضة بالحياة ،وواللغة الويلزية ،وويلز
ً
عالميا (حكومة ويلز .)]22[2015 ،
المسؤولة

ً
مؤشرا لتغطية ست أولويات
 6 .6في سلوفينيا  ،تم اختيار 30
ً
مؤشرا لتغطية  11نتيجة استراتيجية.
استراتيجية ،وفي اسكتلندا 81
راجع( /http://nationalperformance.gov.scot :اسكتلندا) ،و
_http://www.vlada.si/en/projects/slovenian_development
( /2030_strategyسلوفينيا).
ً
اتساقا
 7 .7على الرغم من تصميمها ألغراض مختلفة ،إال أن هناك
ً
قويا عبر األهداف الـ 17والعناصر المركزية إلطار عمل «كيف هي
الحياة؟» ( )How’s Lifeلجودة الحياة( ،منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية.)2017 ،

8 .8

راجع:

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/

pdf.2030_en/Slovenia/srs2030/2017/projekti

/https://futuregenerations.wales/get-inspired 9 .9
https://government.ae/en/about-the-uae/the-uae- 1010
government/government-of-future/happiness

https://www.mocaf.gov.ae/en/media/news/he-ohood-al- 1111
roumi-uae-has-developed-world-s-first-happiness-policy-

manual

 1212المرجع السابق .يتناول الدليل أربعة جوانب أساسية للرفاهية
الذاتية« :السعادة التقييمية ،السعادة العاطفية ،السعادة الدائمة،
والسعادة (الرضا) المتعلقة بمجاالت السياسة العامة ،بما
في ذلك االقتصاد ،والتعليم ،والصحة ،والمجتمع والثقافة،
والخدمات الحكومية ،والبيئة والبنية التحتية».

 1313يتم تقديم مشاريع القوانين الخاصة من قبل أعضاء البرلمان
واللوردات غير الوزراء (وبالتالي ال يتصرفون نيابة عن الفرع
التنفيذي للحكومة) .فقط أقلية من مشاريع األعضاء الخاصة
ً
قانونا من خالل حشد الدعم الالزم حول قضية ما ،وقد
تصبح
تؤثر على التشريعات بشكل غير مباشر.
https://sia.govt.nz/assets/Documents/Beginners-Guide-To- 1414

.pdf.2017-The-IDI-December

بناء على سؤال مثل« :بشكل
 1515على سبيل المثال الرضا عن الحياةً ،
عام ،ما مدى رضاك عن حياتك هذه األيام؟» حيث ُيطلب من
المستجيبين الرد على مقياس من  0إلى  ، 10حيث يعني الصفر
ً
تماما».
راض
«غير
راض على اإلطالق» وٍ « 10
ٍ
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