




جدول المحتويات

التقرير العالمي لسياسات السعادة 
2018

                                  

الحوكمة الرشيدة في القرن الواحد والعشرين . . . . . . . . . . . . . . 3  1
صياغة السياسات العالمية للسعادة لعام 2018 . . . . . . . . . . . . 11  2
المرض النفسي ُيدمر السعادة وعالجه غير مكلف  . . . . . . . . . . .27  3
التعليم اإليجابي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49  4
العمل وجودة الحياة: منظور عالمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67  5

 119 جودة الحياة االجتماعية: توصيات األبحاث والسياسات . . . . . . . .  6
145 مدن سعيدة في عالم ذكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
تجارب البلدان المتعلقة بمقاييس جودة الحياة والسعادة . . . . . . 181  8

   217 الملحق: مجموعة أفكار السياسات من الفصول السابقة . . . . . . .  9

التقرير العالمي لسياسات السعادة، قام بإعداده وتنفيذه مجموعة من الخبراء المستقلين والذين يعملون 
بصفتهم الشخصية. أي رأي تم نشره في هذا التقرير ال يعكس آراء أي منظمة أو وكالة أو برنامج.



المجلس العالمي للسعادة

يعّد المجلس العالمي للسعادة شبكة عالمية جديدة 
تضم نخبة من مختصين أكاديميين رائدين في علم 

السعادة، ومهنيين مخضرمين في مجاالت متنوعة مثل 
علم النفس، واالقتصاد، والتخطيط الحضري، والمجتمع 

المدني، وقطاع األعمال، والحكومة. ويعمل المجلس 
على تحديد أفضل الممارسات على الصعيدين الوطني 

والمحلي لدفع مسببات السعادة وجودة الحياة قدمًا.

ويشرف أعضاء المجلس على ستة مجالس فرعية 
موضوعية هي: السعادة والصحة، والسعادة والتعليم، 

والسعادة في بيئة العمل، والسعادة الشخصية، والمدن 
السعيدة، وقياس السعادة، والتي تعمل على إصدار 

فصل يشتمل على توصيات للسياسات ضمن سياق 
التقرير العالمي لسياسات السعادة. ويصدر هذا التقرير 

سنويًا خالل القمة العالمية للحكومات في مسعى لدعم 
الحوار العالمي للسعادة. ويقدم هذا التقرير عددًا من 

األدلة واالستشارات المتعلقة بالسياسات بخصوص 
أفضل الممارسات إلى الحكومات المشاركة وذلك بهدف 

تعزيز السعادة وجودة الحياة.

ويعتبر عمل المجلس رافدًا رئيسيًا للتقارير العالمية 
لسياسات السعادة والبحوث األخرى المختصة في 

مجاالت السعادة وقياسها. ويكمن الهدف الرئيسي من 
هذا المجلس في إجراء الدراسات االستقصائية وتبادل 

أفضل الممارسات والسياسات المستمدة من البحوث 
العملية والخبرات الحكومية العالمية من مختلف بقاع 

العالم.

أعضاء المجلس 

جيفري ساكس
رئيس المجلس العالمي للسعادة 

مدير، شبكة حلول التنمية المستدامة؛ مدير مركز التنمية المستدامة، 
جامعة كولومبيا.
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تعكس الحركة العالمية التي تسعى لوضع السعادة في 
صميم الحوكمة، مزيجًا من المثالية الُملِهمة والواقعية 

كين في حركة السعادة  التي يمكن تحقيقها. إال أن الُمشكِّ
يعتقدون أن السلطة هي الشأن الحكومي “الحتمي”، 
وليست السعادة. وال يعتبر السعي لتحقيق السعادة 

أمرًا مثالّيًا فحسب، بل هو األمل األفضل وربما الوحيد 
ب حدوث كارثة عالمية. للعالم لتجنُّ

وكان الرئيس جون إف كينيدي قد أشار في خطاب 
تنصيبه الذي ألقاه في 20 يناير 1961 إلى التناقض 

الظاهري للحداثة، حين قال: “أصبح اإلنسان يحمل بين 
بيديه الفانيتين القدرة على القضاء على جميع أشكال 

الفقر اإلنساني، وجميع أشكال الحياة اإلنسانية”. وعندما 
ظ كينيدي بتلك الكلمات الشهيرة، كان الخطر الشديد  تلفَّ

يكمن في الحرب النووية، أما اليوم، فهناك مخاطر 
عالمية أخرى أيضًا، أبرزها ظاهرة االحتباس الحراري 
العالمي الناجم عن فعل اإلنسان، وكذلك االنتشار 
السريع لألمراض، وتدمير التنوع البيولوجي بفعل 

اإلنسان، وعليه فإن اختيار السعادة بداًل من القوة هو 
السبيل لسالمة العالم ونجاته.

وتنعقد القمة العالمية للحكومات لعام 2018، وهي 
المبادرة الُملهمة التي طرحتها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، في ظل صراع قائم ينذر بالمزيد من المخاطر. 
هذا ويتبادل زعماء العالم التهديدات واإلهانات التي يمكن 

للمرء أن يتوقع سماعها في فناء المدرسة، ولكن ليس 
بين قوى نووية، وليس على منصة الجمعية العامة لألمم 

المتحدة. وتظل العديد من البلدان في إفريقيا، والشرق 
امة الحرب مع قوى  األوسط، وآسيا حبيسًة في شرك دوَّ
إقليمية وعالمية كبرى تتنافس من أجل تحقيق مكاسب، 

بينما يعاني السكان ويموتون في حروب بالوكالة، 
ويستمر تدفق األسلحة الحديثة في هذه الحروب.

ويبدو من غير المحتمل أن تلقى السعادة اهتمامًا كبيرًا 
في مثل هذه األوقات العصيبة. ولكن الناس حول العالم 

يُتوقون إلى تحقيق السعادة وليس للحروب، ويتفهم 
بعض رجال السياسة الحكماء أن رسالتهم تتمثل في 

السعي إلى تحقيق الصالح العام والمصلحة العامة. وال 
يقبل المواطنون اليوم أن يكونوا وقودًا للحروب التي 

ها رجال السياسة الطامعون، وإن الحوكمة الرشيدة  يشنُّ
ما هي إال زعماء سياسيون ُيمثلون المواطن العادي، 

ويسعون إلى تحقيق الصالح العام.

ن الحوار العالمي للسعادة في القمة العالمية  وُيمكِّ
للحكومات جميع الحكومات حول العالم من مناقشة 

أفضل الممارسات الهادفة ألن تكون السعادة على رأس 
أولويات جدول أعمال السياسات، والمقارنة بين هذه 

الممارسات. إن سعي الحكومات إلى تعزيز السعادة أمر 
ال يمكن الجزم به ونأمل تحقيقه، ولكن هذه المسؤولية 

تقع على عاتق األكاديميين وقادة الفكر األخالقي في كل 
مكان؛ لتشجيع مبادرة اإلمارات العربية المتحدة المهمة، 

والُمساِعدة في أن تصبح واقعًا ملموسًا. فيما يخص 
جانب التشجيع، ُمِنحت منظمة “الحملة الدولية للقضاء 

على األسلحة النووية” جائزة نوبل للسالم لهذا العام 
تكريمًا للجهود المشتركة الرامية للقضاء على تهديدات 
الحرب النووية والتي تبذلها مئات المنظمات المنتشرة 

في نحو 100 بلد حول العالم. أما على الجانب المثير 
كت “نشرة علماء الذرة” عقارب “ساعة  للقلق، فقد حرَّ
القيامة” الرمزية لتصير قبل منتصف الليل بدقيقتين 

و30 ثانيًة؛ لإلشارة إلى أن العالم أضحى أقرب ما يكون 
إلى الفناء منذ أوائل الثمانينات من القرن العشرين وقت 

ذروة الحروب الباردة، ما ُيظهر أن الطريق أمام الحوار 
دًا بالورود، في وقت يختلط  العالمي للسعادة ليس ُممهَّ

فيه األمل بالكثير من القلق والمخاطر الشديدة.

وبفضل التقدم الذي طرأ على مجاالت مثل تحليل 
بيانات الدراسات االستقصائية، وعلم النفس والتحليل 

االجتماعي المقارن، يتزايد الفهُم الجيُد للظروف المناسبة 
لتحقيق السعادة في بلد ما. وقد أوضح تقرير السعادة 

العالمي أن تصنيف البلد من حيث السعادة يعتمد 
على ستة شروط أساسية هي: الرخاء االقتصادي وما 

يشتمل عليه من توفر فرص عمل مناسبة لكل َمن 
يرغب في العمل؛ والصحة البدنية والنفسية للمواطنين؛ 

وحرية األفراد في اتخاذ القرارات األساسية في حياتهم؛ 
وشبكات الدعم االجتماعي القوية والحيوية )رأس المال 

االجتماعي(؛ والقيم العامة المشتركة للكرم؛ والثقة 
االجتماعية وما تشتمل عليه من الثقة في نزاهة األعمال 

والحكومة.

وليس من قبيل الصدفة على سبيل المثال أن تتصدر 
البلدان اإلسكندنافية قائمة البلدان األكثر سعادًة في 

تقرير السعادة العالمي السنوي؛ إذ تتسم هذه البلدان 
باالزدهار، ويتمتع مواطنوها بصحة جيدة وارتفاع معدل 

الثقة، فضاًل عن انخفاض معدالت الفساد، وارتفاع 
معدالت الكرم، ويشعر األفراد أنه باستطاعتهم اتخاذ 

القرارات األساسية في حياتهم. وتهدف حالة جودة الحياة 
االجتماعية إلى تقليص أوجه عدم المساواة بين الغنى 

والفقر، وتوفير الخدمات العامة لجميع المواطنين، وأال 
د مناصب سياسية. يترشح األغنياء لتقلُّ

وعلى الجانب اآلخر، يكون تصنيف السعادة في بعض 
البلدان األخرى ذات الدخل المرتفع منخفضًا للغاية. فقد 

تكون معدالت الثراء مرتفعة، ولكنها تكون مصحوبة 
بتفاوت ُمفِرط في الدخل، ومستويات الثراء، والسلطة 
السياسية، ونتيجًة لذلك كثيرًا ما تنخفض الثقة بسبب 
ارتفاع معدالت عدم المساواة في الدخل. كما تتفاوت 
جودة الخدمات العامة في المجتمعات التي تعاني من 
عدم المساواة تفاوتًا كبيرًا، فكثيرًا ما تكون ممتازة في 

األحياء الغنية، وغير مالئمة في األحياء الفقيرة. وال يثق 
الشعب في الطبقة السياسية، كما يتفشى العنف في 

المجتمعات التي تعاني من مستويات عالية من عدم 
المساواة.
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المتحدة ومقصدها األساسي. فعندما تتوصل القوى 
العظمى )األعضاء الخمسة الدائمون في مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة( إلى تسوية داخل مجلس األمن، 

ُيمكن أن تُسود الحلول السلمية. وعندما تختلف القوى 
العظمى ثم تقرر إحداها أن تتصرف بمفردها، تتضاعف 

المخاطر بشكل خطير.

ينبغي أن ندرك أن أغلب الصراعات الكبرى اليوم، حتى 
تلك التي ُيطَلق عليها حروب أهلية، هي في الواقع 

حروب بالوكالة تتحالف فيها القوى الكبرى العالمية مع 
القوى اإلقليمية إلثارة العنف؛ إذ ُترِسل القوى العالمية 

الكبرى أسلحة عسكرية وأموااًل لدعم المقاتلين المحليين، 
ج الصراع المحلي، ويتسبب في امتداد األضرار إلى  ما ُيؤجِّ
نطاق أوسع، وإلى العالم بأسره )مثل: تدفق الالجئين من 

الشرق األوسط وإفريقيا إلى أوروبا(. ودائمًا ما يتطّلب 
إنهاُء مثل هذا الصراع التوصَل إلى تسوية وتقاسم 

السلطة، بداًل من السعي األهوج وراء تحقيق “انتصار” 
جانب على الجانب اآلخر، إذ أن السعي إلى تحقيق النصر 

التام يؤدي دائمًا إلى استمرار العنف وعدم االستقرار.

ويدعو العالم اليوم البلدان التي تقف على حافة االنجراف 
في صراع إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ إليجاد 

ي المصالح  حلول دبلوماسية َتُحدُّ من التوترات وُتلبِّ
األمنية المشروعة لكال الجانبين، فكثيرًا ما تندلع الحروب 

أو ربما حرب نووية نتيجة سوء تقدير أي من الطرفين 
للوضع. ومن هنا، قد ينجم عن الجهود الدبلوماسية 
الحريصة والمدعومة من جميع أعضاء مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة تحقيُق السالم، وتطبيع العالقات 
بين البلدين. وفي ظل السعي إلى تحقيق السعادة 
العالمية اليوم، ليست هناك حلول أشد إلحاحًا من 

الحلول الدبلوماسية لتحقيق السعادة في بؤر التوتر في 
العالم.

الصحة النفسية وجودة الحياة 
نحن نعيش في عصر يُعجُّ بالتغيرات المزعجة، وشهدنا 

مرارًا وتكرارًا كيف تخلق الحياة العصرية ظروفًا جديدًة 
تهدد جودة حياتنا من الناحية النفسية والبدنية. فكثيرًا 

ما تتوتر العالقات االجتماعية والروابط العائلية وشبكات 
الدعم االجتماعي عند االنتقال من الحياة الريفية إلى 
الحياة الحضرية. وتقدم المنتجات والتقنيات الجديدة 
أشكااًل جديدة من المتعة، ولكنها تقدم أيضًا صورًا 

جديدًة من اإلدمان، مثل إدمان لعب ألعاب اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي. وُتسِهم الوجبات الغذائية 
السريعة الجديدة المليئة بالسكريات المضافة والحبوب 

منة حول العالم.  فائقة التكرير في انتشار أمراض السِّ
كما ُتنِتج مصانع األدوية، القانونية منها وغير القانونية، 
بة لإلدمان، مثل األشباه  أنواعًا جديدًة من األدوية الُمسبِّ
االصطناعية لألفيون، ما يؤدي إلى حدوث أزمات جديدة 

في الصحة العامة. وال غرابة في ارتفاع معدل اضطرابات 

كيف ُيمكن للدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ 
عددها 193 بلدًا اختيار السعادة بداًل من الصراع، والصالح 

العام على المصالح الضيقة؟ تهدف جهود المجلس 
العالمي للسعادة، وهو شبكة عالمية جديدة تضم نخبة 

من االختصاصيين األكاديميين في مجال السعادة، 
ونخبة من المهنيين العاملين في مجاالت مثل علم 

النفس واالقتصاد والتخطيط الحضري، إلى تحديد أفضل 
الممارسات على المستويين الوطني والمحلي، وأهم 

المبادرات الدبلوماسية الواعدة على المستوى الدولي؛ 
لتعزيز السعادة، وإنني في غاية الشرف واالمتنان إلدارة 

المجلس الجديد.

يشتمل هذا المجلد على أطروحات من إعداد فرق من 
الخبراء حول السعادة في ستة سياقات مهمة، هي: 

التعليم، وبيئة العمل، والمستوى الشخصي، والصحة 
العامة، وتصميم المدن وإدارتها، ومقاييس الحوكمة 

الرشيدة؛ ويصف كل فريق المعارف المتعلقة بتحقيق 
السعادة، كلٌّ في مجال تخصصه. ويقدم األستاذ جون 
هيليويل، أستاذ االقتصاد المعروف عالمّيًا، وواحد من 

نخبة االختصاصيين في دراسات السعادة، فصاًل تحليلّيًا 
عن أفضل الممارسات؛ استنادًا إلى التقارير الممتازة 

لفرق العمل الستة.

وأود في هذه المقدمة الموجزة، لفت انتباه المسؤولين 
الحكوميين إلى تحدي الحوكمة الذي يشهده القرن الحادي 

والعشرين، وكيف يمكنهم وضع السعادة في موقع 
متصدر في جدول أعمالهم رغم انشغالهم. وسأستعرض 

سريعًا التحديات السبعة الرئيسية التي تواجه الحوكمة 
الرشيدة وهي: الحرب والسالم؛ والصحة النفسية وجودة 

الحياة؛ وحكومة األقلية أم األكثرية؛ واألزمة البيئية 
العالمية؛ والمهارات واالقتصاد؛ وعدم المساواة وإعادة 

التوزيع؛ وإدارة القوة العالمية. 

الحرب والسالم 
الحرب هي العدو اللدود للسعادة؛ ألنها تؤدي إلى الدمار 

والفقر المدقع؛ وقطع األواصر االجتماعية؛ ومعاناة 
األطفال وموتهم؛ وكارثة صحية عامة، لذا، يجب أن يبدأ 
تحقيق السعادة من خالل نشر السالم وتعزيزه. ولهذا، 

ز جهودنا في الدبلوماسية العالمية على  ينبغي أن ُنركِّ
اإلجراءات أحادية الجانب للحكومات الفردية. ويتمثل 

التهديد األكبر للسالم عندما تتولى الحكومات الكبرى 
إدارة األمور؛ ضاربًة باالعتراضات الشديدة لمجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة عرض الحائط في بعض األحيان. 

يعّد ميثاق األمم المتحدة الوثيقة األهم لتحقيق السعادة 
العالمية؛ ألن الحفاظ على السالم هو رسالة األمم 



االكتئاب وغيره من االضطرابات الوجدانية في الكثير من 
البلدان، بما فيها البلدان الغنية.

ومع ذلك، فإن مجال دراسات السعادة يحمل أنباًء سارة 
فيما يتعلق بالحوكمة أيضًا. فباإلضافة إلى المساعدات 

، ومدن  المباشرة التي ُتجرى لضمان ُنُظم غذائية أصحَّ
زة للصحة، وشبكات دعم اجتماعي أقوى، فإن  ُمعزِّ

ية التكلفة وبالغة الفعالية  هناك أيضًا مساعدات ُمتدنِّ
فيما يتعلق بالصحة العامة، ويمكنها تحسين العديد 
من األوضاع المتردية للصحة النفسية والبدنية. وقد 

ثبت أن استشارات الصحة النفسية هي المساعدة 
الوحيدة األكثر فعالية من حيث التكلفة؛ للحد من معاناة 
األفراد، واالرتقاء بمستوى جودة حياتهم. إن األمر المثير 

لالهتمام هو أن نسبة كبيرة جّدًا من األفراد الذين يعانون 
من االكتئاب واالضطرابات الوجدانية األخرى في الكثير 

من البلدان ال يمكنهم الحصول على خدمات الصحة 
النفسية. وتتغافل الكثير من الحكومات بصفة عامة 

عن التطورات العالجية المتاحة اآلن في مجال الصحة 
النفسية والنفسية. وعالوًة على ذلك، يتم تجاهل 

األمراض النفسية، وال ُتطَرح عند مناقشة السياسات 
ه  العامة؛ ألنها كثيرًا ما ُينَظر إليها على أنها أمر ُمشوِّ

ْمعة، رغم التكاليف الهائلة التي ُتلِقيها على كاهل  للسُّ
األسر والمجتمع، والفوائد الهائلة التي قد تنتج عن 
االرتقاء الُممنَهج بمستوى خدمات الصحة النفسية.

حكومة األقلية أم األكثرية
يتطّلب الوصول إلى السعادة تحقيق شمول اجتماعي 

واسع النطاق، ما يعني استفادة جميع شرائح المجتمع 
من التنمية االقتصادية، وخدمات الرعاية الصحية الجيدة، 
فضاًل عن رأس المال االجتماعي الراسخ. وال يترتب على 

عدم المساواة معاناة أولئك الذين تخلفوا عن الركب 
فحسب، بل تزيد الضغوط االجتماعية والسياسية الُملقاة 

على كاهل المجتمعات التي تعاني من عدم المساواة 
بشكل كبير. وبهدف الوصول إلى الشمول االجتماعي، 

يجب أن تكون الحكومة أداة فاعلة لتحقيق الصالح العام، 
بداًل من أن تكون مصدرًا للسلطة لفئة معينة داخل 

المجتمع. فعندما ُتحَرم فئات من المجتمع من السلطة 
والرخاء، ال تعاني تلك الفئات وحدها، وإنما يصبح تزعزع 

استقرار المجتمع بأكمله هو المصير المحتوم. وتلجأ 
المجتمعات شديدة االنقسام إلى ممارسة القوة والخداع 

للحفاظ على مصالح الفئات المستفيدة، وفي نهاية 
المطاف يصبح الجميع خاسرًا مع تراجع نوعية الحياة في 

المجتمع. 

وُيصبح الشمول االجتماعي أمرًا سهل المنال في 
المجتمعات المتجانسة ِعْرقّيًا؛ تلك التي تشترك 

ين، ولها تاريخ من المساواة  في الثقافة واللغة والدِّ
االقتصادية النسبية. فنجاحات البلدان اإلسكندنافية 

اليوم على سبيل المثال ُتعزى بشكل جزئي إلى تاريخها 

الذي يزخر بذلك التجانس الثقافي واللغوي والديني 
واالقتصادي، وحتى إن كانت المجتمعات تتمتع 

بهذه الظروف المواتية، فإن المحافظة على الشمول 
االجتماعي في ظل االقتصاد الرأسمالي الحديث )بكل 

اتجاهاته التي تميل نحو عدم المساواة( تتطّلب سياسات 
تتسم بالفعالية واالبتكار. وُيمكن القول بأن البلدان 

اإلسكندنافية قد “حققت” هذا المستوى الرفيع من 
السعادة التي تنعم بها اليوم نتيجًة لقرٍن من االبتكارات 
االجتماعية والسياسية اإلبداعية التي ُبِنيت على أساٍس 

من التجانس الِعْرقي.

وتضم أغلب البلدان اليوم تنوعًا ثقافيًا وِعْرقيًا ملحوظًا، 
يتمثل غالبًا في العديد من اللغات واألديان واألعراق، 

وفئاٍت تكافح لتخلق لنفسها وجودًا في المجتمع. 
ففي الواليات المتحدة، وهي بلدي، تظل االنقسامات 

اإلثنية والِعْرقية إرثًا ناتجًا عن العبودية والحروب التي 
دارت بين المستوطنين األوروبيين وأحفادهم وبين 

األمريكيين األصليين. ونتيجًة لذلك، وقياسًا على 
أبعاد عدم المساواة االجتماعية الرئيسية، مثل: الثروة 

ومستوى الدخل والتعليم والصحة والمكانة االجتماعية 
والقوة السياسية، فما زال األمريكيون من أصل أفريقي 

واألقليات األخرى ُيعانون من الحرمان النسبي.

وأرى أن حلَّ هذه المعضالت اإلثنية هو أكبر التحديات 
التي تعترض طريق تحقيق السعادة بالنسبة للعديد من 

المجتمعات، ال سيما المجتمعات شديدة االنقسام 
بسبب الِعْرق واإلثنية واللغة. ويبدو لي أن مسار التقدم 

يجب أن ينطوي على االحترام المتبادل والمشاركة، 
وحكومة ذاتية محلية تعمل على تمكين األقليات عندما 
زة جغرافّيًا، وسياسات وخدمات عامة متعددة  تكون ُمركَّ

اللغات )بما فيها التعليم األساسي(، وتمكين جميع 
الفئات اإلثنية من الوصول إلى خدمات عامة عالية 

الجودة، بما في ذلك الصحة والتعليم وسيادة القانون.

وباإلضافة إلى التنوع الِعرقي، فإن هناك بالتأكيد 
أسباب عديدة وراء احتمالية تفضيل السياسات لألقلية 
عن األكثرية. فالحكومات البلوتوقراطية هي حكومات 

تخدُم مصالح األثرياء على حساب الفقراء، والحكومات 
الكوربورقراطية هي حكومات تخدُم مصالح الشركات 

الكبرى على حساب مصالح المستهلكين، والحكومات 
م مصالح فرد أو  االستبدادية هي حكومات ُمستبدة ُتقدِّ

عائلة على مصلحة باقي المجتمع. وال شك أن أنظمة 
البلوتوقراطية الكوربورقراطية واالستبدادية تؤدي إلى 
التعاسة، ويجب الوقوف في وجهها. لذا، ينبغي عدم 
السماح لألثرياء بالهيمنة على السياسة، كما يجب أن 

نها من تنظيم  تكون الحكومات قوية إلى َحدٍّ كاٍف ُيمكِّ
الشركات بما يحقق الصالح العام، كما يجب أيضًا أالَّ 
ون  تتحول الحكومات إلى أداة بأيدي األفراد الذين ُيولُّ

ُمدِبرين عن الصالح العام. 
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اآلالت وبراعتها في أداء المهام بشكل يُفوق كبار الخبراء 
ر التكنولوجي السريع آثار  البشريين. وسيكون لهذا التطوُّ

هائلة على الحوكمة )مثل: طرق تقديم الخدمات العامة(، 
والتصنيع، والتمويل، والزراعة، والترفيه، والرعاية الصحية، 

ل هي  والتعليم وغيرها الكثير. كما أن الحرب ستتحوَّ
ر الحاصل في  عة، مع التطوُّ األخرى بصورة قد تكون ُمروِّ
مجال الحرب اإللكترونية، وُنُظم األسلحة ذاتية التشغيل، 

والحرب في الفضاء، وغيرها.

وستتأثر اقتصاديات جميع البلدان، هذا وساعد 
التطور التكنولوجي مؤخرًا عدة شركات رقمية كبرى، 
مثل: “أمازون”، و”آبل”، و”جوجل”، و”فيس بوك”، 
و”ميكروسوفت”؛ إذ صارت هذه الشركات الخمس 

هي الشركات األعلى قيمة في العالم؛ وبلغت القيمة 
السوقية لها مجتمعة في ديسمبر 2017 نحو 3.3 تريليون 

دوالر أمريكي. وابتكرت هذه الشركات خدمات ونماذج 
عمل جديدة، ولكن ثبت أن هذه النماذج تهدد الخصوصية 

الشخصية، والثقة في أنظمتنا االنتخابية، وتؤدي إلى 
تفاقم أوجه عدم المساواة من حيث الثروة والدخل.

نحن ندرك تمامًا أن العمل الجيد هو أحد أهم ركائز 
السعادة، كما ورد في الفصل الذي يتناول السعادة 

وبيئة العمل من هذا المجلد. ولكن من المؤكد أن الثورة 
الرقمية سُتحِدث خلاًل كبيرًا في القوى العاملة خالل 

األعوام المقبلة، إذ ستحل اآلالت الذكية محل العديد 
من الوظائف الحالية، وبذلك سُيعاني ماليين األفراد 

للعثور على ُسُبل عيش كريمة، وسيضطرون إلى قبول 
أجور أقل بكثير في كثير من األحيان. وإجمااًل، ستصبح 
السعادة مهددة ما لم تبتكر المجتمعات طرقًا إبداعيًة 

جديدًة لضمان ُسُبل عيش أساسية لجميع الباحثين عن 
عمل، تُصون كرامتهم. وسيظل تحدي تحقيق السعادة 
في العصر الرقمي موضوعًا أساسّيًا للمجلس العالمي 

للسعادة خالل األعوام المقبلة. 

عدم المساواة وإعادة التوزيع
هناك درس أساسي في مجال اقتصاديات السوق 

يجب أن تعيه جيدًا جميع الحكومات التي تعمل على 
تعزيز السعادة، ويتمثل هذا الدرس في أنه حتى في 

ع الناس بتكافؤ واسع النطاق في الفرص، فإن  حال تمتُّ
نواتج السوق تميل إلى تزايد أوجه عدم المساواة بمرور 

الوقت؛ إذ يزداد األثرياء ثراًء عن طريق استغالل امتيازاتهم 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية بهدف االستثمار 
في القطاعات الناشئة بأقرب وقت وعلى نحو أفضل، 

واالستفادة من المحسوبية السياسية، والوقاية من 
ض لها  المخاطر الطبيعية والصدمات األخرى التي يتعرَّ

االقتصاد. ويتطّلب الحفاُظ على مستوى منخفض نسبّيًا 
من عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية بذَل جهود 

ابتكارية ودؤوبة.

األزمة البيئية العالمية
ستواجه الحكومات صعوبات أكبر في تعزيز سعادة 

المواطنين إذا استمرت بتجاهل األزمات البيئية المتنامية 
التي تجتاح بلدانها والعالم بأسره. فاالحتباس الحراري 

العالمي، وارتفاع معدالت حموضة المحيطات، وتدهور 
التربة، والتلوث الكيميائي، وتدمير الموائل الطبيعية 
للكائنات األخرى؛ كلها ظواهر تتفاقم بوتيرة سريعة، 

وال يزال مستوى فهم الحكومات ومواطنيها لهذه 
يًا للغاية، حتى مع تزايد الكوارث البيئية.  التهديدات ُمتدنِّ

وتزداد تكاليف تدارك الكوارث البيئية بشكل كبير وبلغت 
مستويات قياسية عام 2017. وتشتمل هذه الكوارث 
على األعاصير المدمرة، وحرائق الغابات، والفيضانات 

وفترات الجفاف، والموجات الحارة، وغيرها من الكوارث، 
وحتى أثرى بلد في العالم ُعرضة لألزمات البيئية 

المتفاقمة.

ولعل المعنى الضمني هنا واضح جدًا: تتوقف سعادة 
المواطنين على الوعي البيئي، والسياسة البيئية، والعدالة 

البيئية. يحتاج الناس حيثما كانوا إلى المساعدة في 
مواجهة أي أزمة عالمية متفاقمة تؤثر في األمن الغذائي، 

وسالمة البنية التحتية مثل وسائل نقل الطاقة والطرق 
والسدود، وإنتاجية الكثير من ُسُبل العيش بدءًا من 

المزارعين ووصواًل إلى المقاصد السياحية.

وفي العديد من البلدان، تستغلُّ جماعات الضغط بما 
فيها قطاعات الفحم والنفط والغاز، نفوذها السياسي 
إلبطاء اإلجراءات المناخية، وإنكار العدالة المناخية؛ إذ 
يحاول بعض منتجي الوقود األحفوري إبطاء مسيرة 

ل إلى الطاقة المتجددة، كما يحاول بعض منتجي  التحوُّ
ل إلى المركبات الكهربائية،  السيارات إبطاء عملية التحوُّ

وتحاول بعض الشركات الزراعية الكبرى إبطاء تفعيل 
اللوائح التي تمنع تطهير األراضي واالستخدام المفرط 

للمياه، ويحاول المطورون العقاريين َذُوو النفوذ السياسي 
إبطاء عملية االنتقال إلى خطط التنظيم العمراني 

نت مجموعات الضغط هذه  المستدامة. وفي حال تمكَّ
من عرقلة مسيرة االنتقال إلى االستدامة، فإن النتائج 

بالنسبة للعالم أجمع ستكون كارثية، إذ سيكون من 
الصعب تحقيق السعادة في عالٍم تجتاحه العواصف 

الجارفة، وارتفاع مستويات سطح البحر بوتيرة سريعة، 
والشدة والوتيرة المتفاقمتان للكوارث المناخية األخرى.

ر التكنولوجي المهارات والتطوُّ
يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه كل المجتمعات 

ر السريع للتقنيات الرقمية،  في االستفادة من التطوُّ
وكذلك الذكاء االصطناعي. وال شك بأننا نعيش في عالٍم 
جديٍد أصبح بإمكان اآلالت فيه أن تتعلم مهارات “بشرية 

خارقة” )مؤخرًا في ألعاب مثل “غو” Go والشطرنج 
Chess( في بضع ساعات فقط، ما أدى إلى تطور 
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لقد ابتكرت االقتصاديات مرتفعة الدخل واألكثر مساواًة 
مثل تلك التي تتمتع بها الدول اإلسكندنافية، مجموعًة 

من المؤسسات “للتصدي” ألوجه عدم المساواة 
المتزايدة. وتتميز هذه المؤسسات على وجه الخصوص 

بإمكانية الوصول إلى خدمات عامة عالية الجودة، بما في 
ذلك خدمات الرعاية الصحية، ورعاية األطفال، والتعليم. 
د األعراف االجتماعية السائدة في هذه البلدان أيضًا  وتؤكِّ

على قيمة المساواة االجتماعية، وغالبًا ما ُتعارض هذه 
المجتمعات التباهي بالثراء الفاحش. وطبقًا لألعراف 

االجتماعية السائدة، فمن المتوقع من األثرياء المساهمُة 
في تحقيق الرفاه عن طريق إطالق المبادرات الخيرية 

السخية والخدمات العامة.

ويتقن القليل من المجتمعات مرتفعة الدخل خارج أوروبا 
الشمالية فنون المساواة بين البشر إلى وقتنا هذا، 

وتعاني معظم البلدان من عدم المساواة في الدخل 
معاناة أشد بكثير من البلدان اإلسكندنافية. هذا ويفرض 

األثرياء في معظم األنظمة السياسية سيطرتهم على 
مقاليد السلطة، ويحاولون التالعب بالسياسات العامة 

لتحقيق مصالحهم. باإلضافة إلى ذلك فقد عززت 
نتهم  العولمة من السلطة التي يتمتع بها األثرياء، إذ مكَّ

من إخفاء ثروتهم الطائلة في مالذات سرية ومالذات 
ضريبية في جميع أنحاء العالم، كما تسعى األعراف 

االجتماعية التي يدعمها األثرياء في أجزاء متفرقة من 
العالم إلى تبرير أوجه عدم المساواة الهائلة من حيث 

الدخل والثروة عبر تصويرها )وهذا غير صحيح برأيي( على 
عون أن الثروة الطائلة من  أنها أمر ال َمَناص منه. فهم يدَّ

المفترض أن تكون انعكاسًا لتمتع أصحابها بمواهب 
كبرى، ومن ثم، فإنهم يتمتعون بقيمة أخالقية أعلى.

القوى العالمية والسعادة الوطنية
يُتوق معظم سكان العالم وحكومات الدول األعضاء 

في األمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدًا، إلى أن ينعم 
الجميع بالسالم والتسامح والسعادة، ولكن األثرياء 

وَذِوي السلطة كثيرًا ما يفعلون ما يشاؤون دون خشية 
من عقاب. إذ قد يرغب العالم في السالم، ولكن إذا 
رغبت قوة عظمى شنِّ الحرب، فما الذي يمنعها عن 

ذلك؟ قد يرغب العالم في أن ينعم الجميع بالرخاء، ولكن 
إذا قررت أقوى الشركات في العالم تحقيق األرباح بجشع 

على حساب الفقراء والبيئة، فما الذي يمنعها عن ذلك؟

وإجابتي عن هذه األسئلة هي عبر الرأي العام العالمي، 
الذي ُيمِكن تعبئته من خالل الحكومات والجهود 

الدبلوماسية لألمم المتحدة. إن األمم المتحدة مؤسسة 
ر  ة، فقد كانت ِمن تصوُّ جديرة باالعتبار، ولكنها َهشَّ

الرئيس األمريكي األعظم فرانكلين ديالنو روزفلت في 
استجابًة لحربين عالميتين. ويضع ميثاق األمم المتحدة 

إطارًا عالمّيًا لتحقيق السالم، بينما يضع اإلعالن العالمي 
ى أحيانًا بالميثاق األخالقي  لحقوق اإلنسان، الذي ُيسمَّ

لألمم المتحدة، إطارًا عالمّيًا لتعزيز الكرامة وحقوق 
اإلنسان وجودة الحياة للجميع. 

وحددت األمم المتحدة في األعوام القليلة الماضية 
التنمية المستدامة كإطار عمل شامل وضروري لتحقيق 

ت الدول األعضاء  جودة الحياة على الصعيد العالمي. وتبنَّ
في األمم المتحدة باإلجماع جدول أعمال 2030، 

َفق  وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 كإطار عمل ُمتَّ
عليه للتنمية خالل الفترة الممتدة ما بين عامي -2016

ت أيضًا “اتفاق باريس للمناخ” كإطار عمل  2030. كما تبنَّ
استرشادي للتصدي ألزمة االحتباس الحراري العالمي. 

هذا وتدعو التنمية المستدامة إلى الوصول إلى التنمية 
االقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الشمول االجتماعي 

واالستدامة البيئية، وهي حقًا إطار عمل لتحقيق السعادة 
العالمية.

ع في هذا السياق أن تلقى المبادرة الجديدة  ومن الُمتوقَّ
لدولة اإلمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تعزيز 

الحوار بين الحكومات الستكشاف أفضل الممارسات 
لتحقيق السعادة ومشاركتها، استحسانًا عاّمًا. وسيؤدي 

الحوار العالمي للسعادة دورًا مهّمًا في تمكين العالم 
من تنفيذ جدول أعمال 2030، وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، فضاًل 
عن تحقيق آمال ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان. وإننا نتطلع جميعًا في المجلس 
العالمي للسعادة، الذي يتألف من شبكة من الباحثين 
والخبراء والممارسين في مجال السعادة المتطوعين، 

إلى دعم الحوار العالمي للسعادة في األعوام المقبلة. إن 
المخاطَر كبيرة، ولكن قدرة الحوار العالمي للسعادة على 

تعزيز جودة حياة البشر في جميع أنحاء العالم هائلة.
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تلقيت خالل إعداد هذا الفصل مساعدات قّيمة من لجنة تحرير ضمت كاًل من الرا أنكين، وكلير بوجلر، وجون 
هول، وسونيا ليوبوميرسكي، وماكس نورتون، وهيو شيبلت، إضافًة للدعم اإلداري الذي قدمته ريبيكا كالبرتون 
لو. وأخص بالشكر ماكس نورتون الذي قام بجمع الملحق 1. ولم تكن هذه الجهود لتنجح دون االستشارات التي 
قدمتها لجنة استشارية سياسية رفيعة المستوى، ضمت في أعضائها لورا تِشنتشيال، وإنريكو جيوفاني، ودافيد 
هالبرن، وجيسيكا مكدونالد، واللورد جاس أودانل، وداشو كارما أورا. كما أود أن أتوجه بالشكر لمؤلفي الفصول 

المخصصة للموضوعات، وطارق أبو فخر وجان فارس، على نصائحهم القّيمة. شكرًا لكم جميعًا.

الفصل الثاني

صياغة السياسات العالمية للسعادة 
لعام 2018

         

جون إف. هيليويل
كلية فانكوفر لالقتصاد، جامعة كولومبيا البريطانية، والمعهد الكندي للبحوث المتقدمة

لجنة »التقرير التجميعي« 

جاس أودانل
مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، راعي مركز )What Works( لجودة الحياة، ووزير الدولة السابق 

لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الخدمة العامة في المملكة المتحدة

كارما أورا
رئيس مركز دراسات بوتان

جيسيكا مكدونالد
الرئيس األسبق للخدمات العامة في كولومبيا البريطانية، ومستشارة حكومة كولومبيا البريطانية

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

لورا تِشنتشيال
جامعة جورج تاون، الرئيس األسبق لجمهورية كوستاريكا.

دافيد هالبرن
رئيس فريق التبصرات السلوكية في المملكة المتحدة
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يؤذن التقرير العالمي لسياسات السعادة لعام 2018 
بانطالق مرحلة جديدة من تغيير مجاالت أهداف 

السياسات الحكومية ومضمونها؛ بحيث ترّكز على االرتقاء 
بمستوى جودة الحياة البشرية المستدامة والعادلة. وجاء 

ر في منظور السياسات نتاجًا لعقود طويلة  هذا التغيُّ
من االستياء  المتزايد من االكتفاء بقياس مدى التقدم 

البشري على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج 
المحلي، وباستلهام قرار اتخذته بوتان منذ أكثر من أربعين 

عامًا بجعل السعادة هدفًا وطنّيًا، وتدعمه عقود من 
األبحاث التي تهدف لتأسيس علم للسعادة مشترك 

بين التخصصات . وتالقت هذه الخطوط في 19 يوليو 
2011، عندما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

قرارًا قدمته مملكة بوتان، والذي “دعا الدول األعضاء في 
األمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ُتوِلي السعادة وجودة 

الحياة أهمية أكبر في تحديد كيفية تحقيق وقياس التنمية 
االجتماعية واالقتصادية”.

وأثمر ذلك القرار عن تنظيم رئيس مجلس وزراء مملكة 
بوتان اجتماع رفيع المستوى بعنوان “جودة الحياة والرفاه: 

وضع معايير اقتصادية جديدة”  في مقر األمم المتحدة 
في 2 أبريل 2012. وَشِهد ذلك االجتماع إصدار تقرير 

السعادة العالمي األول، والذي ضّم جميع البيانات 
العالمية المتوفرة عن السعادة على الصعيد الوطني، 

واّطلع على األدلة ذات الصلة والُمستقاة من علم 
السعادة الناشئ. وجاء التقرير، القائم على العديد من 

المراجعات األخرى لعلم جودة الحياة، ليؤيد إمكانية تقييم 
مستوى جودة حياة األشخاص بشكل مّتسق وموثوق 
وصحيح بناًء على مجموعة متنوعة من مقاييس جودة 

الحياة الشخصية، المشار إليها مجتمعًة في هذا التقرير بـ 
“السعادة”. كما يستند التقرير، واجتماع األمم المتحدة، 
إلى مبادرة جودة الحياة التي أطلقتها المملكة المتحدة 

في نوفمبر 2010، والتي تمّيزت بحشد مشاركات رفيعة 
المستوى من محاور حكومية وسياسية وإدارية، وتلك 

المعنية بجمع البيانات.

كان لعوامل تقييم حياة األفراد دور محوري في تقارير 
م مقياسًا شاماًل لمقارنة  السعادة العالمية؛ ألنها ُتقدِّ

األهمية النسبية للمحاور الداعمة للحياة الكريمة. وأكدت 
المبادئ التوجيهية الخاصة بقياس جودة الحياة الشخصية 

الخاصة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، والتي 
اعتبرت دراسة حالة في التقرير األول، ضرورة تقييم حياة 

ل أن يترافق ذلك مع  األفراد كمؤشر رئيسي، وُيفضَّ
رصد العواطف )أي المشاعر اإليجابية أو السلبية التي 

يختبرها األفراد في حياتهم اليومية(، والسعادة المفضية 
لجودة الحياة )Eudaimonia( )أي قياس الغاية من الحياة(، 
وغيرها من العوامل التي ثبت إسهامها في تحسين حياة 

األفراد )مثل: الدخل، والصحة، وفرص العمل الجيدة، 
والعائلة واألصدقاء، والمجتمعات المنفتحة، والحكم 

الرشيد، والثقة، والكرم(. وعالوًة على ذلك، يسمح وجود 
مقياس شامل لجودة الحياة الشخصية بتقييم األهمية 
النسبية لتلك العوامل الداعمة لجودة الحياة، ما يسمح 

بتجاوز مرحلة كونها رغبة عامة في تحسين مستوى جودة 
الحياة، إلى اعتماد سياسات محددة قائمة على أدلة؛ ُبغية 

تحسين حياة األفراد.

وشهدت الفترة السابقة والتالية الجتماع األمم المتحدة 
المنعقد في أبريل 2012؛ محاوالت لتحديد اآلثار 

المحتملة ألبحاث السعادة على السياسات العامة، 
باإلضافة إلى الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني 

والدولي لوضع إطار لسياسات جودة الحياة، على 
النحو الوارد في فصل منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، من هذا التقرير. وبذلت حكومة بوتان جهودًا 
استثنائية في إجراء استبيان دوري وطني كل أربعة أعوام، 
واستخدام النتائج لدراسة العالقة بين مختلف السياسات 

وجودة الحياة والسعادة . ولكن ال يتوافر القدر ذاته من 
المعلومات في مناطق أخرى عن السياسات الداعمة 
ألجندة السعادة. هذا وتم تشكيل المجلس العالمي 

للسعادة في مطلع عام 2017؛ لتيسير وضع سياسات 
السعادة في الدول المهتمة بذلك، وتمثلت أولى مهام 

المجلس بإنشاء قائمة تضم استراتيجيات سياسات 
السعادة والتدخالت المقترحة أو التي يتم تجربتها في 

مختلف مجتمعات ودول العالم.

ويستعرض التقرير العالمي لسياسات السعادة لعام 
2018 المحاوالت األولى للمجلس العالمي للسعادة؛ 

لتقييم نطاق وجودة األدلة الداعمة ألفضل الممارسات 
المحتملة لسياسات السعادة، فضاًل عن كيفية جمع 

بيانات السعادة واالستفادة منها في وضع السياسات. 
وتمثلت الخطوة األولى بتشكيل ست ِفَرق لموضوعات 

السياسات، يركز كل منها على موضوعات شملت 
الصحة، والتعليم، والعمل، والسعادة الشخصية، 

والمدن، والمقاييس. ويشمل هذا التقرير خطة العمل 
األولية لكل فريق، وسيتبعه تقرير آخر في عام 2019. 

وُيَعدُّ هذا تقريرًا أوليًا وغير مكتمل لمحاولتنا األولى 
ليٌّ  إلنشاء قائمة ألفكار سياسات السعادة. وهو تقرير أوَّ

لعدم كفاية الوقت المتاح إلجراء االستبيانات الالزمة 
مقارنًة بالعدد الكبير لألفكار اآلخذ باالزدياد، كما أنه غير 
متكمل، ألن فرق الموضوعات قررت البدء بتناول جزٍء 

من مجاالت موضوعاتها فقط، مع مخططات لتوسيع 
نطاق التغطية ومراعاة توازنها في التقرير الثاني.

وكرسنا الفصول الواردة في التقرير العالمي لسياسات 
السعادة األول للبحث عن سياسات تساعد في تحسين 

مستويات السعادة وتوزيعها. وتنطلق فصول التقرير 
من أن مفهوم جودة الحياة الشخصية، يمكن تقييمه 
عبر أساليب تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، 

سؤال األفراد عن كيفية تقييمهم لجودة حياتهم الخاصة؛ 
ما يوفر مقياسًا وافيًا لجودة الحياة في المجتمع بأسره، 

وُيعد محورًا مفيدًا في السياسة العامة. وتم وضع 
األسس العلمية لنقطة االنطالق هذه في تقارير السعادة 
العالمية على مدى عدة أعوام، وهي تضم دراسات علمية 

خضعت لمراجعات عدة. ويمّثل هذا التقرير أول جهودنا 
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التعاون بين مختلف قطاعات الحكومة. وقد تتضاءل 
أهمية األهداف ضيقة األفق لإلدارات الحكومية عندما 
تكون السعادة الشاملة هي الهدف األسمى، وُيساعد 
ذلك بدوره على تحقيق معنى أوسع للهدف المشترك.

بدوره يشير المحور الثالث إلى إمكانية تحسين عملية 
وضع السياسات بسبل عدة، بمجرد اعتبار السعادة 

هدفًا رئيسيًا لها. وأصبح أخذ سعادة متلقّي الخدمات 
الحكومية، وتأثير هذه الخدمات على مصمميها 

ومقدميها بعين االعتبار، ومن يعيشون في المجتمعات 
المحيطة أمرًا بالغ األهمية. وتوفر الفصول المختلفة 

الواردة في هذا التقرير العديد من األمثلة التي ُتوضح أن 
السياق االجتماعي، أي نظرة األفراد لبعضهم وكيفية 
التعاون فيما بينهم، هو أمر بالغ األهمية فيما يتعلق 
بتقييمهم لحياتهم. ويصح ذلك في مجاالت العمل، 

والحياة العامة، والعائلة، والمدارس، والمؤسسات 
الحكومية والسياسية. وُسيعاد النظر في هذه المسألة 
في نهاية هذا الفصل، بعد استعراض األدلة وتجميعها.

والغرض من هذا الفصل هو تجميع فصول الموضوعات 
الرئيسية الستة الواردة في التقرير، والتي تم استعراضها 
من منظور عملية وضع السياسات المركزية. أي كيفية 
توافق هذه األجزاء معًا، وأفضل الممارسات التي تظهر 
بشكل متكرر في مختلف الموضوعات، وكيفية ارتباط 

الموضوعات ببعضها، والطريقة الُمثلى لجمعها بما 
يساهم في تحقيق األهداف الرئيسية للسياسة. 

تنقسم فصول الموضوعات الستة الواردة في هذا 
التقرير بطبيعتها إلى مجموعتين، تتألف كل منها من 

ثالثة فصول. تتناول فصول المجموعة األولى أفضل 
الممارسات الخاصة بسياسات السعادة في مجاالت 
يمكن اعتبارها شأنًا وزارّيًا في السياق الوطني أو دون 
الوطني؛ وهي: الصحة والتعليم والتوظيف. وبالتالي، 

فإن معظم المقترحات الخاصة بالسياسة ترتبط بشكل 
لطات والسياسات المتعلقة بالوزارات  أساسي بالسُّ
المعنية. إال أنه في الحاالت الثالث، وخاصًة التعليم 
وبيئة العمل، فإن العديد من االبتكارات الواعدة التي 
ما تزال قيد الدراسة ال تتم ضمن الوزارات الحكومية، 
بل في المناطق التعليمية الفردية ومجموعات العمل 

والمنظمات. 

في حين يتناول كل من الفصول الثالثة في المجموعة 
الثانية القضايا المشتركة، التي ُيحتمل أن تكون موضع 

اهتمام العديد من الوزارات وفي صلب اهتمامات 
الحكومة، مثل: السعادة الشخصية، والمدن، 

والمقاييس. وُتعد السعادة الشخصية مسألة مشتركة 
ألن السعادة ُتعد أمرًا شخصيًا بطبيعتها. وُيشدد الفصل 

الخاص بالسعادة الشخصية في تقرير هذا العام على 
أهمية العالقات االجتماعية، التي توضحها مجموعة 

متنوعة من دراسات الحالة. 

لجمع أدلة عالمية حول السياسات األكثر فعالية في 
تقديم حياة أفضل. ونظرًا ألن عملية وضع سياسات 

السعادة اإلنسانية واختبارها ما تزال في مراحلها األولى، 
نجد أن الكثير من فصول هذا التقرير تجمع بين مراجعة 
القتراحات السياسات أو التدخالت الحالية، وتوصيات 
حول الخطوات الالزمة للوصول إلى سياسات يمكن 

اعتبارها أفضل الممارسات.

كيف يغّير التركيز على السعادة في صنع 
السياسات؟

كيف يمكن استخدام األدلة المأخوذة من علوم جودة 
الحياة لتحسين العلوم وممارسات وضع السياسات؟ 
إن اإلجابة عن هذا السؤال تتطلب فهمًا “لمسببات” 
و”كيفية” تأثير التركيز على السعادة على تغيير عملية 

وضع السياسات. وهناك إجابة بسيطة لفهم المسببات. 
توفر مقاييس جودة الحياة الشخصية، وتقييمات الحياة 

على وجه الخصوص، مؤشرًا عاّمًا على جودة الحياة. 
ويسمح هذا المقياس الشامل لجودة الحياة، بتقييم 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية للسياسات ومقارنتها 

بانتظام.

أّما اإلجابة عن “كيفية تغّير ممارسات وضع السياسات 
عند التركيز على جودة الحياة الشخصية” فتتضمن 
ثالثة محاور رئيسية. أولها يتضمن تغييرًا جذرّيًا في 

بعة في مقارنة نتائج السياسات البديلة.  األساليب المتَّ
عند عدم اعتبار السعادة أحد أهداف السياسة، ويقارن 

تحليل التكاليف والفوائد بين الفوائد االقتصادية 
وتكاليف السياسات الموصى بها، من حيث تقديمها 

ألعلى العائدات االقتصادية بالنسبة للتكاليف. وتكمن 
المشكلة الرئيسية في هذا اإلجراء في صعوبة تقدير 
النتائج االجتماعية واالقتصادية على نحو مماثل، في 

ظل تهميش العواقب االجتماعية على وجه الخصوص، 
واعتبارها تعقيدات جانبية. إال أن ذلك يتغير عندما تصل 

عملية قياس السعادة وتحليلها إلى مرحلة تسمح باعتبار 
الصحة والدخل والثقة االجتماعية، وغيرها من الميزات، 

مصادر لجودة الحياة. عندئٍذ يمكن إجراء تحليل التكلفة 
والفائدة مع اعتبار جودة الحياة أحد األهداف، وتفضيل 

السياسات التي َتِعُد بتوفير أكبر الزيادات من حيث نوعية 
الحياة . كما يسمح توافر األبحاث التي توّضح كيفية 

ترابط مختلف جوانب الحياة بالسعادة اإلجمالي بإجراء 
تحول جوهري في طريقة تحليل السياسات. وكما نالحظ 
من جوهر عملية وضع السياسات، فإن هذا التغيير يوفر 

أسلوبًا للتحليل يمكن تطبيقه ضمن مجموعة واسعة من 
الهيئات واإلدارات الحكومية.

أما المحور الثاني، وربما األهم، فهو أن استخدام السعادة 
كهدف شامل للسياسة العامة قد يؤدي إلى تعزيز 
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ُيعد الموضوع الخاص بالمدن موضوعًا مشتركًا وشاماًل 
لسببين رئيسيين؛ األول، كونه الفصل الوحيد الذي يركز 

على العالقات المكانية والتقارب الجغرافي، ويكشف عن 
اعتماد السعادة الكبير على كيفية تفاعل الفرد اليومي 

مع األشخاص القريبين منه. والثاني، فتتلخص في أن 
معظم سكان العالم يعيشون في المدن حاليًا، في نسبة 
تتزايد كل عشرة أعوام، ولهذا توجد عالقة قوية ومتنامية 

بين الُمدن السعيدة والشعوب السعيدة.

كما تعتبر المقاييس عاماًل مشتركًا؛ ألنه وبهدف تغيير 
السياسة حتى تأخذ السعادة بعين االعتبار، يجب تحديد 

طريقة استخدام هذه البيانات في وضع السياسة، 
وتعديلها وفقًا لذلك. ويركز الفصل الخاص بالمقاييس 

في هذا التقرير بشكل رئيسي على جهود تطوير أطر 
البيانات المتعلقة بجودة حياة الشعوب واستخدامها 

في وضع السياسات على الصعيد الوطني. وستناقش 
تقارير مستقبلية احتياجات واضعي السياسات )من حيث 

البيانات واألبحاث واألدوات التحليلية(، وتحديد العوائق 
الواجب تخطيها لتضمين االستخدام واسع النطاق 
لمقاييس جودة الحياة في عملية وضع السياسات.

كيف يمكن الجمع بين هذه الفصول الستة المختلفة 
لتوفر دلياًل مفهومًا ألفضل ممارسات سياسة السعادة؟ 

أواًل، يجب أن ندرك أن التقرير العالمي لسياسات 
السعادة األول، ُكتب في فترة لم يتواجد فيها إال 

القليل من األمثلة عن سياسات السعادة التي خضعت 
لتقييم صارم ليتم مراجعتها. وسيتضمن دليلنا العديد 
من األطروحات المؤقتة، والعديد من المجاالت؛ التي 

تتطلب تطوير السياسات المعنية ودعمها باألدلة. ثانيًا، 
اختارت كل من فرق الفصول التركيز على بعض األجزاء 
من مجاالت المواضيع الموكلة إليهم، مع العمل على 
إعداد تقارير الحقة وتحديث نطاق التغطية. وبهذا، فإن 
أي تجميع سيكون مجرد لمحة عن جزء من المعلومات 
المتوفرة حاليًا عن تدخالت السياسة التي تمت تجربتها 
واختبارها. وسيمكن االستفادة من هذه التجميع على 

الوجه األمثل، إذا ما استطاع استخالص بعض المعالم 
من الفصول الحالية لتوجيه األبحاث وتطوير السياسات 

في المستقبل.

سيبدأ هذا التجميع بملخص موجز للنقاط الرئيسية في 
كل من هذه الفصول. وسيتبع هذا القسم تلخيٌص 

لبعض العناصر المشتركة الرئيسية، تليه قائمة ببعض 
الخصائص الرئيسية غير موجودة في بعض الفصول 

الواردة في التقرير األول أو كلها. وتسلط هذه الهيكلية 
الضوء على أفضل الممارسات الموجودة في بعض 

المجاالت، والتي يجدر اتباعها في مجاالت أخرى. ويتكامل 
هذا التجميع رفيع المستوى بقائمة أكثر تفصياًل، 

والتي تشّكل الملحق “أ” لهذا الفصل، وتشمل عشرات 
االستراتيجيات والتدخالت السياسية المحددة، والواردة 

في فصول الموضوعات. 

كما نقّدم في هذا الفصل، نظرة على المجموعة بأكملها 
من منظور إحدى الوكاالت المركزية أو مكتب الحكومة، 

مع التركيز بشكل خاص على كيفية تكليف مستويات 
حكومية مختلفة بالمسؤوليات الخاصة بسياسات 

معينة، بهدف تحديد اإلجراءات التي تتبعها الحكومات 
حاليًا لتنسيق سياساتها، بحيث تتماشى جهود مختلف 
الوكاالت ومجموعات المواطنين لتيسير نجاح عمليات 

االبتكار، ومن ثم يمكننا النظر في أفضل الخطوات 
الممكنة ضمن اإلدارات والمستويات الحكومية وفيما 

بينها لتحسين قاعدة األدلة لتطوير السياسات؛ واالرتقاء 
بمستوى السعادة. ونختتم الفصل بنظرة تطلعيه على 
التقدم المستقبلي لوضع سياسات السعادة وتحليلها 

وتطبيقها على األفراد والمدن والدول.

المساهمات الرئيسية لكل من فصول الموضوعات

الصحة

يعرض الفصل الخاص بالصحة لهذا العام، بعنوان 
“األمراض النفسية تدمر السعادة وعالجها مجاني”، 
أواًل آثار األمراض النفسية على السعادة في جميع 

أنحاء العالم، ثم ُيوضح كيفية مساهمة مجموعة من 
التدخالت، وخاصة العالج السلوكي المعرفي، بالحد من 

األمراض النفسية، ما يؤدي بدوره إلى زيادة السعادة. 
ع المقترح عن 0.1 في  وال تزيد التكلفة اإلجمالية للتوسُّ
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهي نسبة صغيرة 

د الفصل على  مقارنة بالنتائج الناجمة في السعادة. وُيشدِّ
أن أغلب العناصر النفسية للتدخالت السلوكية المعرفية 

ال ترّكز على التخلص من األفكار السلبية فحسب، بل 
غرس السلوكيات واألنشطة اإليجابية كذلك.

الجدير بالذكر أن توفير التدخالت القياسية للصحة 
عة من السكان الراشدين، ترافقت  النفسية لنسبة موسَّ

مع تراجع في تكاليف الرعاية الصحية األخرى؛ تعادل 
تكلفة التوسع في عالج الصحة النفسية. وفي الوقت 

ذاته، ينتج عن كل دوالر أمريكي ُينَفق على الصحة 
النفسية إضافة 2.5 دوالر أمريكي إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي؛ بفضل زيادة توظيف أفراد يتمتعون بصحة 
نفسية جيدة. وتشير األبحاث الجارية إلى أن العالجات 

النفسية المدعومة تكنولوجّيًا قد تكون فعالة بالقدر ذاته 
على األقل، ويمكن للتوسع السريع في تطبيقها )بأنماط 

ن فعاليتها من  مالئمة لكثير من المواطنين( أن ُيحسِّ
حيث التكلفة بمقدار ضعفين إلى خمسة أضعاف. كما 
ف تحليل التكاليف والمنافع القائم على السعادة  ُيصنِّ
تدخالت السياسة حسب السعادة اإلضافية الُمكتَسبة 

مقابل كمٍّ محدٍد من الموارد المطلوبة. غير أن المقترحات 
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وعدم السعادة والنجاح األكاديمي وغيرها من النتائج 
ذات الصلة. ويهدف التدخل إلى تعليم الطالب كيفية 

المشاركة في مجموعة مختلفة من األنشطة والتمارين. 
ر األمور اإليجابية التي حدثت اليوم،  ويتضمن ذلك تذكُّ

اءة،  م االستجابة البنَّ وكتابة خطابات االمتنان، وتعلُّ
وتحديد نقاط القوة الشخصية وتنميتها، باإلضافة إلى 
تدريبات التأمل والوعي التام والتعاطف والتعامل مع 
العواطف، وصنع القرارات وحل المشاكل، والتفكير 

النقدي.

وتكشف مراجعة التدخالت اإليجابية في مختلف أنحاء 
العالم أنها تساهم في تحسين درجات االختبارات 

القياسية، والدرجات الخاصة بمجموعة متنوعة من 
مقاييس جودة الحياة العاطفية. وأما النقطة األهم 
من منظور سياسات السعادة، فتتمثل في النتائج 

المستخلصة من المكسيك وبوتان وبيرو؛ إذ أن أفضل 
التقديرات الخاصة بأعلى درجات االختبارات القياسية 

كانت أكثر ترابطًا وثباتًا ومشاركة. وتبّين هذه النتائج عدم 
ضرورة التنازل عن اإلعداد األكاديمي مقابل اكتساب 
المهارات التي تساهم في التمتع بحياة سعيدة؛ ألن 

الزيادة في مستويات الترابط والثبات والمشاركة الناتجة 
عن تدخالت التعليم اإليجابي تؤدي إلى النجاح األكاديمي 

وتحقيق السعادة في الوقت ذاته.

وتتسم حركة التعليم اإليجابي بدرجة عالية من المشاركة 
الدولية والدعم المتبادل. وُيقدم الفصل مجموعة من 

خطط ومؤتمرات التدريب، التي أثبتت فعاليتها في 
َخم، ومشاركة أفضل الممارسات بين المدارس  خلق الزَّ

والدول، إضافة إلى تحقيق المعايير المشتركة في 
التقييم. كذلك ُيوضح الفصل الجهود الحالية لتسريع 

وتيرة إعداد خطط التعليم اإليجابي في أكثر من 20 
دولة، ويختتم بتقديم عدد من النصائح الهامة المتعلقة 

بالسياسات، أهمها مواصلة التركيز على التقييم الصارم؛ 
والذي ُيعد أمرًا ضرورّيًا للوقوف على حجم تأثيرات برامج 

التعليم اإليجابي ومدتها. وستكون هذه المعلومات، 
وخاصًة عند توفرها بشكل يسمح بالمقارنة بين جميع 

التدخالت، بالغة األهمية لتوضيح فعالية الجوانب 
المختلفة للتعليم اإليجابي من حيث التكلفة. وسُتحدد 

هذه التقديرات مدى وسرعة تحّول األبحاث التجريبية 
في التعليم اإليجابي إلى تغييرات تطّبق في السياسات 

التعليمية على مستوى العالم.

العمل

ط الفصل الخاص بالعمل في تقرير هذا العام،  ُيسلِّ
بعنوان “العمل وجودة الحياة: منظور عالمي”، الضوء 

أواًل على أهمية العمل؛ بالنسبة لعدد من جوانب 
جودة الحياة الشخصية، بما في ذلك تقييمات الحياة 

والمشاعر اإليجابية والسلبية. وتكون تقييمات الحياة، 

الواردة في هذا الفصل حول تحسين عالج الصحة 
النفسية احُتسبت لينتج عنها صافي تكلفة موارد سالبة. 

وفي هذه الحالة، ال ُيستخدم تحليل التكاليف والمنافع 
القائم على السعادة وذلك نظرًا لجدوى هذه السياسات 

حتى باستخدام التحليل التقليدي للتكاليف والمنافع 
دون األخذ باالعتبار لكمية السعادة الناتجة ومقدار 

عدم السعادة الذي تم الحد منه نتيجة استخدام العالج 
المناسب. 

وثم يتطرق الفصل إلى الصحة النفسية لألطفال، 
ويخلص إلى أن الفوائد الناتجة عن التدخالت بالنسبة 

لألطفال والشباب، قد تكون أكبر منها بالنسبة 
للراشدين، على الرغم من تقييمها بشكل أقل تفصياًل. 

ونظرًا ألن نصف المشاكل النفسية لألطفال تكون 
مرتبطة بالسلوك، ُتوّفر العديد من التدخالت الشائعة 

 Incredible Years( التدريب لألبوين. وأظهر برنامج
Program( لتدريب األهل الُمستخَدم على نطاق واسع، 

انخفاضًا بنسبة 80 في المائة في المشاكل المرتبطة 
بالسلوك على مدى متابعة استمرت عدة أعوام. كما 

ُطرحت تطورات واعدة أخرى من ضمنها، تضمين الدعم 
المرتبط بالديون المالية في عالجات الصحة النفسية؛ 

هة ذاتّيًا،  ما يتيح المزيد من التصنيف واإلحاالت الموجَّ
وزيادة التركيز على الجودة الشخصية، وكذلك المعاملة 

الكريمة في نظام الرعاية الصحية بشكل عام.

ويتناول القسم األخير من الفصل خطوات يمكن اتخاذها 
للحد من اإلصابة بأمراض نفسية؛ عبر االرتقاء بمستوى 
سعادة ومرونة المواطنين، ويتضمن أمثلة من المدارس 

وأماكن العمل. ويؤكد الفصل أن السالمة النفسية 
لألطفال يجب أن تكون هدفًا واضحًا في كل مدرسة. 
وتوجد أمثلة عدة عن تدخالت إيجابية ُمصممة لزيادة 
المرونة الشخصية لدى الطالب، من ضمنها برامج 

التعليم اإليجابي المذكورة في فصل التعليم. كما أن 
أماكن العمل األكثر سعادًة هي الوسيلة األفضل للوقاية 

من التوتر النفسي في أماكن العمل، وتحديد المشاكل 
المستقبلية قبل وقوعها. وسنتحدث عن هذه القضايا 
بشكل أكثر تفصياًل في الفصل الخاص بأماكن العمل.

وال حاجة لالختيار بين عالج األمراض النفسية الحالية 
وتطبيق تدابير إيجابية للحد من وقوعها؛ نظرًا ألن 

استخدام التدخالت جيدة التصميم لكال األمرين تساهم 
في توفير األموال. 

التعليم

يستعرض قسم التعليم في تقرير هذا العام، بعنوان 
“التعليم اإليجابي 2018”، مراجعة لبرامج التعليم 

اإليجابي في 11 دولة. ويقتصر نطاق الفصل على 
البرامج في المدارس االبتدائية والثانوية، يجري فيها 
تعليم األطفال تدخالت معتمدة للتعليم اإليجابي، 
والتي تستخدم مؤشرات معتمدة لقياس السعادة 
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في جميع أنحاء العالم، أعلى لدى الموظفين مقارنًة 
بالعاطلين عن العمل. وعلى الرغم من الفارق الشاسع 
بين جميع المناطق، إال أنه يصل إلى أعلى مستوياته 

في الدول الصناعية، وُيمثل أكثر من نقطة كاملة على 
ر  مقياس 10-0 الُمسَتخَدم في تقييمات الحياة. كما عبَّ

الموظفون عن إحساسهم بمشاعر إيجابية أكثر، ومشاعر 
سلبية أقل، مقارنًة بالعاطلين عن العمل. وكان الفارق 
في معدل التكرار ِضْعف حجم المشاعر السلبية مقارنة 
بالمشاعر اإليجابية، مدفوعًا بالرابط الوثيق بين البطالة 

واألثر السلبي. ونذّكر بأن التفاوت كان أكثر حدة في الدول 
الصناعية، مقارنًة بدول أخرى.

ثم يشير الفصل إلى أبحاث سابقة تكشف عن االرتباط 
الوثيق بين الرضا الوظيفي والرضا عن الحياة؛ تمهيدًا 

الستخدام أدلة عالمية إلظهار السمات المرتبطة بزيادة 
الرضا الوظيفي. ومن ضمن السمات الوظيفية الـ 12 

التي شملتها الدراسة، برزت سمتان هما: العالقات 
الشخصية في بيئة العمل، ومستوى االستمتاع 

ر هاتين السمتين الرضا الوظيفي أكثر  بالوظيفة. ُتفسِّ
بمرتين من الفوارق في الرواتب، وبأربع مرات من 

السمات الوظيفية األخرى المشمولة في الدراسة. 
وكان لسمتين من السمات الوظيفية المتبقية، تأثير 

سلبي؛ هما عدم التوازن بين العمل والحياة، ومزيج من 
الصعوبة واإلجهاد والشعور بالخطر؛ األهمية القصوى، 

إال أن ذلك ال يزال أقل من نصف أهمية السمتين 
الرئيسيتين اإليجابيتين. وبالنسبة لجميع الموظفين من 

جميع المستويات التعليمية، من اإلناث أو الذكور، أكّدت 
األدلة أن العالقات الشخصية في بيئة العمل، ومستوى 

االستمتاع بالوظيفة هما أهم العناصر في تحديد 
مستوى الرضا الوظيفي.

وللحد من انعدام التوازن بين العمل والحياة، ُيوصي 
الفصل باتخاذ إجراءات أكثر مرونة من حيث ساعات 

العمل، استنادًا إلى دراسة حالة صينية أظهرت زيادة كبيرة 
في األداء والرضا الوظيفي، ومعدل استقاالت أقل بين 

األفراد الذين حصلوا على فرصة العمل من المنزل. 

وُيقدم الفصل أدلة هامة في تحقيق الرضا الوظيفي على 
مستوى الشركات لكل من السمات الوظيفية األخرى. 

وُتظهر هذه األدلة أن الشركات التي تتخذ خطوات 
لتحسين ظروف العمل وفقًا لهذه السمات الوظيفية 
ن ممارسات العمل المرنة في الجدول رقم 1(  )كما ُتَبيَّ
ُتحقق مستوى أعلى من اإلنتاجية والربحية. ويبدو أن 

أماكن العمل يمكنها تحقيق نتائج بالغة األهمية بمنتهى 
السهولة، عبر مجموعة متنوعة من اإلجراءات التي ترفع 

مستوى السعادة لدى الموظفين، وتعزز العائدات المالية 
المعتادة.

السعادة الشخصية

يرتبط مفهوم السعادة بطبيعته بالسعادة الشخصية. 
ومن هنا، ُيقدم محتوى هذا الفصل األساس المطلوب 

لفهم اآلليات المطروحة في الفصول األخرى. وبوجه 
عام، فإن موضوع هذا الفصل يتعلق باألفراد واأُلَسر؛ 

ألنهم يتأثرون بسياسات السعادة، ويعتبرون جهات 
فاعلة في خلق السعادة في مجتمعاتهم. كما ُيركز 

الفصل الوارد في تقرير هذا العام، بعنوان “جودة الحياة 
االجتماعية”، بشكل خاص على الروابط االجتماعية، ال 
سيما في إطار األسرة والمجتمع. حيث تبين أن جودة 

الروابط االجتماعية الوثيقة تحسن مستوى السعادة لدى 
المشاركين فيها، وتؤدي إلى نشوء حلقات من ردود 

األفعال اإليجابية على الصحة البدنية.

د على أهمية  يبدأ الفصل باستعراض األدلة التي ُتشدِّ
العالقات االجتماعية الجيدة كعوامل ُمساِعدة لتحقيق 

السعادة، ثم يشرع في مناقشة األدلة والسياسات في 
ثالثة مجاالت مختلفة: 1( اتخاذ خطوات لزيادة الروابط 
االجتماعية اإليجابية داخل األحياء والمدن، 2( سبل بناء 
رة في اآلخرين وفي المؤسسات  الثقة الشخصية الُمبرَّ

العامة، 3( استراتيجيات لتحسين نوعية العالقات األسرية. 
ويؤكد المؤلفون، في كل من هذه الحاالت، على أهمية 

استخدام إطار إيجابي ُيركز على خلق السعادة، وفي 
الوقت نفسه مراعاة السياسات المصممة إلزالة الحواجز 

التي تعيق تحقيق السعادة، وتقليص مستوى عدم 
السعادة لدى األفراد الذين يعيشون في أسوأ الظروف. 

ويتناول هذا الفصل سبل إنشاء عالقات اجتماعية إيجابية 
داخل األحياء والمدن؛ مع تسليط الضوء على مبادرات 

تبدأ من أعلى المستويات )مثل لوائح تقسيم المناطق( 
والمبادرات التي تنطلق من القواعد الشعبية بواسطة 
المجموعات المجتمعية. وُيركز هذا الفصل على ثالثة 

موضوعات، هي: التصميم الحضري، والمساحات 
الخضراء، واإلسكان. ويستعرض الفصل، في كل منها، 
مجموعة متنوعة من نتائج األبحاث، مع استخدام دراسة 

حالة لتوضيح أفضل الممارسات الممكنة.

ويبدأ القسم الخاص بالثقة )والفساد( في الفصل 
باستعراض األدلة على أهمية الثقة كمصدر مباشر 
للسعادة، وداعمًا أساسّيًا للتعاون الناجح في جميع 

جوانب الحياة. كما ُيقدم أدلة تشير إلى أن األفراد قد 
يكونون متشائمين جّدًا فيما يتعلق بجدارة اآلخرين 

بالثقة، وبالتالي أقل استعدادًا للتواصل معهم. كما 
يستعرض الفصل ويوصي بمجموعة من األنشطة 

المحلية في المجتمعات والمدارس )تماثل بعض 
تدخالت التعليم اإليجابي(، التي تثبت قوة وقيمة 

المعايير المؤيدة لألعراف المجتمعية، وأساليب تعزيزها.
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ذاتية القيادة في سيفو بفرنسا(، والبيئة )جودة المياه 
في سلوفينيا، وفرز المخلفات والحد منها في سيول 
بكوريا الجنوبية(، وعناصر تمكين المعيشة )تخصيص 

أماكن للسكن في ملبورن بأستراليا، وأنظمة إعداد تقارير 
السالمة في كيتو باإلكوادور(.

الحظ مؤلفو الفصل عند مراجعة هذه التدخالت، والتي 
ضّمت العديد من األمثلة لم يشملها التقرير، المفاضلة 

المحتملة بين االبتكار والتقييم الدقيق. ودعوا إلى 
ن االبتكار بشكل غير مقيد  اتباع منهجية مشتركة ُتمكِّ

نسبيًا، يعقبه تقييم لتدخالت معينة يكون أكثر تنظيمًا، 
باإلضافة إلى تكرار ذلك مستقباًل في مدن أخرى.

مقاييس السعادة

يبدأ فصل المعايير الرئيسية لهذا العام والذي يحمل 
عنوان “تجارب الدول فيما يتعلق بالمعايير الرئيسية 

لجودة الحياة والسعادة”، بمراجعٍة للتقدم الذي أحرزته 
دوٌل عّدة في التحّول إلى اعتماد مقاييس جودة الحياة 

للدول التي تعتبر أشمل من مقاييس الناتج المحلي 
اإلجمالي. ويسلط الفصل الضوء على أوجه التشابه 

واالختالف بين مختلف المنهجيات الوطنية، مع التركيز 
بشكل خاص على التطورات األخيرة في مجال جودة 
الحياة الشخصية في اإلحصاءات الوطنية. وكما هو 

موضح في الملحق )أ(، يقدم هذا الفصل ملخصًا مفيدًا 
لعدد من المبادئ القائمة لمنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، المتعّلقة بقياس جودة الحياة الشخصية. 
ويضم هذا الملخص معلومات تّم جمعها على نطاق 

واسع حول خمسة متغيرات أساسية، بما في ذلك الرضا 
عن الحياة، وثالثة متغيرات مؤثرة )سعيد، قلق، مكتئب(، 

وقياس الغرض من الحياة. وتتشارك التجارب الوطنية 
في مجال تطوير مقاييس جودة الحياة في عدة خصائص 

مشتركة، منها االستشارات العامة واسعة النطاق، وجمع 
المؤشرات الرئيسية المتعلقة بجودة الحياة األفراد، وجمع 

البيانات المتعّلقة بجودة الحياة الشخصية على نطاق 
واسع.

ص الجزء األكبر من الفصل لدراسة بعض التجارب  وُخصِّ
الوطنية المتعّلقة بدمج أطر جودة الحياة في السياسات. 
ويضم هذا الجزء وصفًا لسبع دراسات حالة في اإلكوادور 
وفرنسا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسكتلندا والسويد والمملكة 

المتحدة.

وبالنظر إلى قائمة برامج سياسات جودة الحياة الوطنية 
ودراسات الحالة السبع التي ُتشكل المحور الرئيسي 

لفصل عام 2018، يمكن استخالص استنتاجين عامين.

فمن ناحية، تّم إحراز تقّدٍم كبير في جدول أعمال قياس 
جودة الحياة، وتتخذ العديد من الحكومات خطوات حثيثة 

إلدخال هذه المقاييس، بشكٍل منتظم، في عملية 

كما تبين اختالف “الفساد الظاهر”، وهو أحد المؤشرات 
السلبية للثقة، على نحو كبير بين مناطق مختلفة من 

العالم، إال أنه أظهر تأثيره السلبي على جودة الحياة في 
كل مكان. ولمعالجة الفساد، يستعرض الفصل مجموعة 
من االستراتيجيات، بما في ذلك قوانين مكافحة الفساد، 

وتمتع سلطات التحقيق بنفوذ أقوى، ومستويات أعلى 
من الشفافية، والتدريب الذي يعزز السلوك األخالقي 

وُيزيد مساهمات المواطنين. 

وُيركز الجزء األخير من الفصل على العالقات األسرية، 
حيث تتأثر السعادة على نحو كبير بحاالت الزواج السعيدة 

والتربية اإليجابية. كما يدعو الفصل إلى زيادة مرونة 
ساعات العمل واإلجازات اأُلَسرية، كأحد األساليب 

الداعمة لسعادة اأُلسرة ضمن السياسة العامة وأماكن 
العمل، )تؤكد على ما ورد في الفصل الخاص بالعمل(، 

ومجموعة من أساليب التربية األسرية )تؤكد على ما ورد 
في فصلي الصحة والتعليم(، ومجموعة من التدابير 

الرامية إلى الحد من العنف األسري. 

المدن

يهدف الفصل الخاص بالمدن لهذا العام، بعنوان “المدن 
السعيدة في عالم ذكي”، إلى توصية الحكومات المحلية 

بالعمل على زيادة معدالت السعادة ورفع مستوى 
جودة الحياة في المدن التي تديرها. ويظهر جانب “العالم 

الذكي” في هذا الفصل من خالل تقديم دراسة حالة 
للتقنيات التي تساهم في جعل المدن أكثر كفاءًة، 

وتحّسن مستوى جودة الحياة الشخصية لمواطنيها.

يعتمد أساس هذا الفصل على 14 دراسة حالة من 
جميع أنحاء العالم، تعكس كل منها جانبًا أو عدة جوانب 

من أفضل الممارسات، وتتعلق أولى دراستي حالة 
بتشكيل حلقات من ردود حول السياسات. أولها هي 

أداة مشروع التقييم الذكي للسعادة )SHAPE(؛ وتحدد 
األهمية بناًء على السعادة للجمع بين بيانات من الجوانب 
الستة الستراتيجية دبي الذكية، لتقدم لكل مقترح نسبًة 

لفعاليته من حيث التكلفة، وقدر السعادة الذي يتحقق 
لكل وحدة نقدية من التكلفة. أما دراسة الحالة الثانية، 
فهي مبادرة )Boston CityScore(؛ التي ترصد النتائج 
األساسية للتأكد من أن هذه النتائج ضمن النطاقات 

المستهدفة.

ثم يقدم دراستي حالة في كل مجال من مجاالت 
السياسة الستة، وهي االقتصاد )االستخدامات الجديدة 

للتكنولوجيا في دبي، وخطة دعم المبادرات المحلية 
في الواليات المتحدة(، واألفراد والمجتمع )برنامج 

الوزن الصحي في أمستردام، ونموذج المركز المجتمعي 
في مدينة برنس ألبرت في ساسكاتشوان(، والحوكمة 

)روابط مباشرة عبر اإلنترنت بحكومة دبي، ومنصات 
“Mi Ciudad“ )My City( في كيتو باإلكوادور(، والتنقل 

)إدارة الطلب في أرلينغتون بفرجينيا، وحافالت النقل 
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صناعة القرارات المتعّلقة بالسياسات. وهذا يدل على 
زخم جدول أعمال مبادرة ما وراء الناتج المحّلي اإلجمالي 

)Beyond GDP(، والرغبة في التركيز بشكل أكبر على 
العوامل االجتماعية وغيرها من العوامل التي ثبت دورها 

في تعزيز السعادة. وتتراوح األمثلة على ذلك بين سّن 
القوانين المتعّلقة باستخدام مؤشرات بديلة في عمليات 
وضع الموازنة، وبين إنشاء وزارة حكومية تركز على جودة 
الحياة؛ توفر مجموعة متنوعة من األفكار حول التحديات 

والفرص المتاحة. وتوّفر هذه األمثلة مجموعًة متنوعة 
من التبّصرات المعّمقة التي ترّكز على أهمية منح دوٍر 

مركزي لقياسات جودة الحياة في السياسات. ومع ذلك، 
فإن الغالبية العظمى من هذه المبادرات قد ظهرت في 

األعوام القليلة الماضية، ما يعني أن معظمها لم ُيعتمد 
ب وُمختَبر؛ ويصّعب هذا األمر، في هذه  بعُد كأسوٍب ُمجرَّ

المرحلة، تحديد “أفضل الممارسات”، ومن غير الواضح 
ما إذا كان نموذج واحد فقط سيناسب جميع الحكومات 

والسياقات.

ومن ناحية أخرى، تتفاوت درجة التركيز على جودة الحياة 
الشخصية من مثال آلخر. وعلى الرغم من أن معظم أطر 
العمل تتضمن مقاييس لجودة الحياة الشخصية، إاّل أنه 
نادرًا ما تضع البرامج الوطنية أو دراسات الحالة الخاضعة 

للمراجعة جودة الحياة الشخصية في مقدمة عمليات 
جمع البيانات وتحليل السياسات. وبناًء على ذلك، فلن 

يكون بمقدور الجهات الرائدة في اعتماد هذه السياسات 
حتى اآلن تقديم البيانات والتحليالت الالزمة لدعم اختيار 

السياسات وفقًا لقدرتها المحتملة على تعزيز سعادة 
البشر، وبالرغم ذلك، يسعى مركز )What Works( للرفاه 

في المملكة المتحدة إلى تحقيق هذا الهدف. وفي بعض 
الحاالت، مثل حالة ألمانيا، ال يتضمن إطار العمل بياناٍت 
شخصية في نطاق المتغيرات التي سيتم رصدها بشكل 
روتيني على الرغم من أن الدافع لتطوير إطار العمل في 
ألمانيا هو تحقيق حياة أفضل، )gut leben(. وبناًء على 

ذلك، وعلى الرغم من أن جودة الحياة تضطلع بدور فعال 
 Beyond( غالبًا في حركة ما وراء الناتج المحّلي اإلجمالي

GDP(، فإن الوضع ليس كذلك على الدوام.

وتسلط دراسات الحالة أيضًا الضوء على قيمة قياسات 
جودة الحياة في جميع مراحل دورة حياة السياسة، بدءًا 

من المراحل األولية المتعلقة بتحديد المشكالت ووضع 
األولويات االستراتيجية، ومرورًا بتصميم السياسات 

وتنفيذها ورصدها، وانتهاًء بتقييم نتائج السياسات من 
منظور جودة الحياة والسعادة. ويساعد هذا التركيز على 
عملية وضع السياسات في رفد الفصول األخرى، التي 

غالبًا ما تركز على تدّخالت محددة في السياسات وبرامج 
لرفع مستويات السعادة.

صياغة السياسات

العناصر المشتركة 

سلطت معظم الفصول الضوء على أهمية قياس 
جودة الحياة الشخصية، والمتغيرات الداعمة الرئيسية، 

مع التركيز بقدٍر كاٍف على التقسيمات الجغرافية لتوفير 
بيانات حول جودة الحياة الشخصية على مستوى المدن 

واألحياء. ومع ذلك، ليس هناك سوى عدد قليل من 
الوكاالت اإلحصائية الوطنية التي تمتلك مجموعة بيانات 
كافية لدعم إجراء تحليالت من هذه الدرجة. ولذلك، فمن 

الشائع أن نرى فجوة بين البيانات التي يتم جمعها وما 
هو مطلوب لتصميم واختيار السياسات الالزمة لتعزيز 

السعادة، وخاصًة على المستويات المحلية.

وأكدت عدة فصول على أهمية اتباع نهٍج تجريبي لتطوير 
جدول أعمال سياسات السعادة، وُيعّد هذا األمر نتيجًة 

لسببين مترابطين. فمن ناحية إن الدراسة المنتظمة 
آلثار جودة الحياة عند اتباع سبل بديلة للقيام باألشياء 

)وفقًا لما تّم التأكيد عليه في فصل العمل( يوّسع 
قاعدة المعارف التي تدعم علم جودة الحياة. ومن ناحية 
أخرى، دعت عدة فصول )التعليم، السعادة الشخصية، 

المدن( إلى إجراء التجارب كأحد أفضل الممارسات لتقييم 
وتصنيف تدخالٍت محددة في السياسات.

كما ذكرت عدة فصول أنه على الرغم من أنها تتجاوز أحيانًا 
الرسالة الرئيسية، فمن المرّجح أن تكون آثار السعادة 
وفعالية السياسات أكبر عندما تكون هناك مشاركة 

أكبر من قبل جميع الجهات الفاعلة، على النقيض من 
الحاالت التي تم فيها تصميم التدخالت المتعّلقة 

بالسياسات بمنظور خارجي وتطبيقها بحذافيرها.

وعلى غرار االستبيان العالمي األول حول تدخالت 
السياسية الرامية إلى تحقيق السعادة، تسعى جميع 
الفصول جاهدًة إلى رصد الظروف الوطنية والمحلية 

المختلفة التي تؤثر في جدوى تدّخالت السياسة وآثارها. 
فما يمكن تطبيقه هنا بنجاح، قد ينجح أو يفشل في 

أماكن أخرى. ويترتب على حالة عدم اليقين، وجوب اختبار 
حتى أفضل أفكار السياسات بشكل محّلي للتحقق من 

ل  إمكانية تطبيقها في إطار الظروف المحلية. وُيسهِّ
هذا األمر كذلك بناء مجموعة من الجهات القائمة على 
التجارب محلّيًا، ما يسهم في زيادة آثار السعادة الناتجة 

عن خيارات السياسات.

وتشدد عدة فصول على قيمة البرامج والسياسات 
المتعّلقة باألطفال التي تهدف إلى زيادة فرصهم في 

حياة أكثر سعادًة وأكثر مغزى، اآلن وفي المستقبل. 
ويصف فصل الصحة النفسية الخدمات الموجهة 

مباشرًة إلى األطفال والوالدين. أما في فصل السعادة 
الشخصية، فكان التركيز األساسي على الوالدين، 

بينما في فصل التعليم ترتبط األمثلة بشكٍل رئيسي 
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الصحة النفسية في سيدني بأستراليا ، وخدمات 
المسّنين في الواليات المتحدة بوالية فيرجينيا األمريكية 
، وعلى نطاق أوسع لتسهيل الوصول إلى خيارات الخدمة 
طويلة األمد في الواليات المتحدة ، وإلى الشباب الذين 

يخدمهم مجلس مقاطعة شمال يورك شاير. وفي أحد 
طلبات تقديم خدمات األطفال والشباب في أونتاريو، 

 Warm( مباشرة بالنهج اإليجابي )NWD( اقترنت سياسة
Hand-Off(، مع إشارة هذا األخير إلى إمكانية بذل جهوٍد 

إضافية، لضمان ربط المتعاملين بمزود الخدمة الذي 
يمكنه تقديم ما يريدونه وما يحتاجون إليه .

يتفّرد برنامج شمال يورك شاير الحديث بكونه محورًا 
لتقييم منهجي للفعالية، بدءًا من طرحه في أبريل عام 

2015 حتى مارس عام 2017 . وعكست معايير التقييم 
في المقام األول النواتج التقليدية، ولكنها اشتملت 

أيضًا على تحسينات ملحوظة في النتائج اإلجمالية 
الستبيان مواطن القوة والصعوبات )SDQ(، الذي يعاين 
المشكالت السلوكية والعاطفية لدى األطفال والشباب. 
وُتعد الروابط القائمة على التعاون واستشراف المستقبل 
بين اإلدارات والوكاالت الحكومية أساسيًة لتحقيق ذلك، 

إلى جانب التطبيقات الناجحة لسياسة )NWD(. وُتَعد 
آثار هذا التعاون الوثيق بشأن سعادة العاملين في مجال 

الرعاية إيجابيًة للغاية على األغلب، ولكن اليزال يتعين 
تقييمها بشكل دقيق. وعلى نحو مماثل، وبالرغم من أن 
األطفال واأُلسر، الذين أبعدتهم هذه التدخالت اإليجابية 

المبكرة عن المشكالت، َيْحَيْوَن حياة أسعد بالتأكيد نتيجة 
لذلك، إاّل أن هذه اآلثار لم تخضع للدراسة بشكل كاٍف. 

ويعكس هذا التحديد أن معظم السياسات قيد المراجعة، 
كما هو واضح من العديد من السياسات المدرجة في 

هذا التقرير، لم يتم تطويرها وتقييمها بوصفها جزءًا من 
االستراتيجية الشاملة للسعادة.

ويوجد قدٌر ضئيل من األدلة حول العقبات التي قد تعيق 
د تصميم سياسات السعادة وتنفيذها.  أو على األقل ُتعقِّ

وقد يتطلب تقديم جدول أعمال السياسة الخاصة 
بالسعادة تغييرات رئيسية في طريقة تصميم السياسات 
وتطبيقها، وهي تغييرات على نطاق كبير بما يكفي ليهدد 

العديد من األساليب واألهداف المنشودة. فما هي 
الجهود التي ُبذلت ويجب بذلها لتوّقع الحواجز الحتمية 

لهذه التغيرات وتفاديها؟

إن هناك بعض المجاالت الرئيسية للسياسة العامة، مثل 
النظام القضائي )بما في ذلك العمل الشرطي والمحاكم 
والسجون( وإدارة المؤسسات السياسية التي ليس لديها 

مجموعات مواضيع خاصة بها، ولكن لم تحصل حتى 
اآلن على اهتمام كبير في الفصول المشتركة. وُتناَقش 

بعض القضايا ذات الصلة في قسم الثقة من فصل 
السعادة الشخصية، وهناك نموذج بديل للعمل الشرطي 

 )Prince Albert Hub( وُيعتبر محط اهتمام مثال مركز
في الفصل المعنّي بالمدن، ولكن ال يزال يتعين إجراء 

تحليل أشمل ألفضل ممارسات السياسة.

ببناء سلوكياٍت إيجابية ومرنة بين الطالب ومعلميهم، 
باإلضافة إلى بعض التدخالت التي تشمل الوالدين أيضًا. 

العناصر المحتملة المفقودة

كما ورد أعاله، ال يزال هناك عدد قليل نسبّيًا من الدول 
التي تجمع ما يكفي من بيانات جودة الحياة الشخصية 

لدعم تطوير السياسات المصممة لتعزيز السعادة 
والتحقق منها. وربما كان من الممكن االعتماد على 

القبول العام للحاجة إلى تجاوز الناتج المحلي اإلجمالي، 
والتحّول التدريجي لمؤشرات جودة الحياة الشخصية من 
أدوارها الثانوية إلى أدوار طبيعية أكثر باعتبارها مؤشرات 

ئ تلك األدوار  موجزة وعامة لجودة الحياة. وسُتهيِّ
وضعًا أفضل للمساعدة في تحديد األهمية النسبية 

لمجموعة متنوعة من المؤشرات االجتماعية األخرى، 
التي ُتمنح أدوارًا رئيسية في البرامج الوطنية الهادفة إلى 

تعزيز الرفاه وتحليلها. كما تعطي بعض دراسات الحالة 
الوطنية الواردة في فصل المعايير الرئيسية أهمية كبرى 

لجودة الحياة الشخصية، وذلك لتوفير نقطة انطالق 
قوية لالنتقال إلى مركز الصدارة في نهاية المطاف. 

وعلى سبيل المثال، ضمت مقاييس جودة الحياة الـ 15 
الجديدة المتبعة في السويد، والتي ُأدخلت كجزء من 
مشروع قانون الميزانية لعام 2017 وكانت الحكومة 
السويدية تقصد من ورائها توجيه رسالة قوية، ثالثة 

مؤشرات شخصية رئيسية ضمن بنودها الرئيسية: الرضا 
عن الحياة، والحالة الصحية من منظور شخصي، والثقة 

االجتماعية.

إن هناك اهتمام ضئيل حتى اآلن باآلثار الناتجة عن 
السعادة فيما يتعّلق بمختلف الطرق المتنوعة لوضع 
وتطبيق السياسات. ما الذي قد يعنيه إيالء المزيد من 
االهتمام لطريقة تنفيذ السياسات الحكومية؟ في عام 
 No Wrong( 2004، طرحت حكومة سنغافورة سياسة
Door( )اختصارًا NWD( التي تهدف إلى ضمان أن كل 

َمن يطلب الحصول على معلومات أو خدمات من 
موظف حكومي، ال بد أن يبذل الموظف كل ما في 

وسعه إما لتلبية حاجته مباشرًة، أو العثور على شخص 
قة في جميع  قد يساعده. وتهدف هذه السياسة الُمطبَّ
قطاعات الحكومة إلى إعادة تصميم العالقة االجتماعية 
بين المواطنين وحكومتهم، وذلك باالهتمام بـ “كيفية” 

تقديم الخدمات العامة بداًل من “ماهية” الخدمات 
م. وال شك أن الغرض من هذه المبادرة هو  التي ُتقدَّ
رفع نوعية حياة المواطنين. وبالنظر إلى حجم التفاعل 
بين األفراد وحكوماتهم، فإن إيالء اهتمام أكبر لجانب 

“الكيفية” من جوانب الحوكمة يستحق مزيدًا من 
االهتمام، وتقييمًا مناسبًا آلثاره على سعادة المواطنين 

والموظفين الحكوميين على حدٍّ سواء.

وتم اعتماد سياسة )NWD( في وقت الحق في العديد 
ن ذلك تقديم خدمات لألطفال  من األماكن، وتضمَّ
والشباب في دورهام بمقاطعة أونتاريو ، وخدمات 
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ممارسات جديرة بالمحاكاة في المجاالت األخرى

كما هو موّضح في الملحق )أ(، تحتوي الفصول 
المختلفة على العديد من المبادئ المشتركة التي تم 
وضعها لتسهيل استراتيجية سياسة السعادة، ويجدر 

محاكاتها في جميع المجاالت. وتشمل هذه الفصول 
رصدًا دوريًا على نطاق واسع لجودة الحياة الشخصية 

)التعليم وبيئة العمل والمدن(، وتقييمًا صارمًا للتدخالت 
يكون قائمًا على السعادة )الصحة والتعليم وبيئة العمل(، 

وقياسًا لجودة الحياة الشخصية قبل التدخالت وبعدها 
)السعادة الشخصية(، وفي عينات المقارنة التي يمكن 
مقارنتها، واستخدام بيانات السعادة وغيرها للمساعدة 
على وضع أولويات السياسات بصفة مستمرة )المدن(.

توضح العديد من الفصول قيمة تطوير البرنامج نفسه 
واختباره في عدد من البلدان والسياقات. ويستفيد هذا 
النهج من الدروس المكتسبة في التطبيقات السابقة، 

ن  ويسّهل مقارنة الفاعلية في سياقات مختلفة، ما ُيمكِّ
االنتشار األسرع لألمثلة الجيدة، ويستحق تطبيقًا أشمل 

في جميع المجاالت.

ويقدم الفصل الخاص بالصحة دراسات موّسعة لدراسات 
حالة، ما يوضح كيفية استخدام تحليل الفوائد والتكاليف؛ 

لتصنيف الفاعلية من حيث التكلفة لمختلف أنواع 
العالجات القائمة لألمراض النفسية بشكل سهل. ومع 

ذلك، في مثال الصحة النفسية، يمنع صافي تكلفة 
الموارد السلبية إمكانية التطبيق الكامل لتحليل الفوائد 

والتكاليف القائم على السعادة، وذلك ألن نسب الفوائد 
والتكاليف الخاصة بتحقيق السعادة تصل إلى ما ال 

نهاية، إضافًة إلى أن صافي تكلفة الموارد يقترب من 
م النسخ التالية للفصول المعنية  الصفر. وينبغي أن ُتقدِّ
بالصحة والموضوعات األخرى أمثلة أكثر تفصياًل لتنفيذ 

تحليل التكاليف والفوائد، مع وضع السعادة كهدف.

ويعد الفصل المعني بالصحة مميزًا في تحديده 
القتراحاته، ومن ثم تسهيل تقديم تقديرات أكثر دقة 

للتكاليف والفوائد. وتعد إحدى الميزات األخرى المفيدة 
في الفصل الخاص بالصحة، والتي يجب محاكاتها، 

التأكيد على الجانب العملي، ولكن يتطلب األمر خطوات 
صعبة بدءًا من الموافقة العامة ومرورًا بتخصيصات 
الميزانية وانتهاًء بتنفيذ السياسات على أرض الواقع. 

وفي حالة الصحة النفسية، تتضمن هذه الخطوات 
تحديد العالج لتقديمه، ما يحدد أي الخدمات التي 

يجب تقديمها، وضمان توفير التدريب الالزم لمقدمي 
الخدمات.

ويعد الفصل المعنيُّ بالمدن مميزًا في عدد أمثلته 
صها. وتم تحديد كل مثال ألنه  المختارة وتفاصيلها وتخصُّ
يضيف عنصر إبداع جديد، وخبرات كافية لتمكين اآلخرين 

من انتقاء أفكارهم وتطبيقها. ويشدد هذا الفصل على 
دور التكنولوجيا في المدن السعيدة، ولكن في الواقع 

تكشف األمثلة عن أن السر الرئيسي للمدن الذكية 
هو الخيال البشري الذي أصبح فعااًل من خالل تعاون 

المجتمع.

ما اآلثار الناجمة عن هيكل الحوكمة؟

ُيحِدث تقييم السياسات من وجهة النظر القائمة على 
علم جودة الحياة تأثيرًا حقيقّيًا. ومن الواضح أنه نتيجة 
لذلك يتم تقييم السياسات بناًء على تأثيراتها الممكنة 

على السعادة. وربما األهم أن تأثيرات السعادة على أطر 
عمل السياسات ال تعتمد على ما يتم فعله فحسب، 

بل كيفية وأسباب فعله أيضًا. وتتضمن أكثر السياسات 
الواعدة والمبتكرة تعاونًا مفتوحًا على المستوى المحلي، 

ما يتيح فرصًا لألفراد والمجموعات للعمل معًا لتطوير 
مجتمعاتهم. ومن أكثر االبتكارات فاعلية تلك التي 

يتعين مشاركتها مع المجموعات والمجتمعات األخرى. 
وبالرغم من أن األمثلة األساسية البتكارات السياسات 

التعاونية موجودة في سياقات المدن والمجتمعات، يبدو 
أنه يمكن تطبيق المبادئ ذاتها على قدم المساواة في 

الصحة والتعليم وأماكن العمل، حتى في العمل الشرطي 
 No Wrong( والسجون واإلدارة العامة. وتشّكل تدّخالت

Door( المذكورة مثااًل جيدًا؛ ألن جميعها تتضمن عالقات 
أكثر تعاونًا وانفتاحًا بين اإلدارات والهيئات التي اعتادت 

العمل في السابق وفق إجراءاتها وقواعدها الخاصة 
وإيالئها العتبارات أقل لما إذا كان النظام ككّل يعمل أم 

ال لتحقيق السعادة بقدر أكبر.

تقترح العديد من دراسات الحالة تخصيص المهام على 
مستوى الحكومة، حيث تضع المستويات الُعليا أهداف 
السياسات األوسع، وتصمم إطار عمل مؤسسي مرن 

بقدر كاٍف لتسهيل االبتكار في المستويات األدنى. 
فمن المهم لجميع السياسات إفساح مجال لالبتكار، 

والسياسات التي تم وضعها لتعزيز السعادة؛ نظرًا 
ألهمية الظروف المحلية والمشاركة المحلية التعاونية 

كمصادر للسعادة.

ويشير تنوع دراسات الحالة الواردة في هذه الفصول وفي 
أماكن أخرى إلى أنه يتوّجب علينا دراسة وضع تعريف 

أوسع للحوكمة وأفضل الممارسات لوضع السياسات. 
وفي بعض األحيان، يمكن لفرد واحد أن يبدأ ببساطة 
في جمع األشخاص معًا، ما يخلق مساحات اجتماعية 

واتصاالت مشتركة لم تكن قائمًة في السابق، وأن 
يجعل الحي الذي يعيش به أكثر سعادًة وأن يكون مثااًل 

يدفع اآلخرين ليتبعوا خطاه . وداخل الشركات أو اإلدارات 
الحكومية، من المحتمل أن ينتج االبتكار عن عمل األفراد 

دون أدوار رسمية أو سلطة تفرض ذلك عليهم لوضع 
السياسات، إاّل أنه في حال محاكاة هذه األمثلة في مكان 

آخر، فإنها ستضع أسسًا ألعراٍف وصالٍت مجتمعية 
إيجابية، وستعزز الثقة االجتماعية، وستحظى بحضور 
قوي ليتّم التعامل معها كأحد أفضل الممارسات. ما 

اآلثار الناتجة عن هذا االحتمال؟ يجب على الجهات التي 
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ويتمثل األمر الذي لم يتضح بعد في مدى تساوي 
الفرص المتاحة أمام أهداف هذه السياسات المختلفة 

والسياسات التي تقترحها، لكي تصبح أجزاء أساسية 
من استراتيجية سياسة السعادة. وال بد من النظر إليها 

على أنها داعمة كذلك إلى حد ما ألن زيادة سعادة أولئك 
الذين يعيشون في أسوأ الظروف سوف تساعد في زيادة 

متوسط السعادة، سواء بشكل مباشر من خالل تعزيز 
سعادة األشخاص غير البائسين أو بشكل غير مباشر؛ 
ألن سعادة األشخاص تزيد عندما يعيش األشخاص 

متوسطو السعادة في مجتمع تكون فيه الفجوة صغيرة 
بين أكثر األشخاص سعادًة وأقل األشخاص سعادًة في 
مجتمعاتهم . وُتظهر النتائج كذلك أن الجهود المبذولة 

التي تشمل جميع السكان بغرض تطوير الثقة االجتماعية 
ح أن تعزز سعادة الجميع، وأنه قد يكون لها فوائد أكبر  ُيرجَّ
بالنسبة للعاطلين عن العمل أو المرضى أو الذين يعانون 

من التمييز . وتشير األدلة المقدمة إلى وجود اتساق 
ممكن بين نهج الحد من البؤس وسياسة بناء السعادة.

غير أن هناك مؤهلين يجب تلبية متطلباتهما، األول هو 
خطر أن يقترن التركيز المستمر على الحد من البؤس 

بالفشل في النظر باحتمال زيادة فوائد السياسات 
األوسع نطاقًا، التي تركز على السعادة. والثاني هو الحجة 

القائلة بأن استخدام سياسات الدعم ذات األهداف 
المحددة قد يقلل أثرها اإليجابي على السعادة، نتيجة 

لالستياء السائد بين الجهات غير المتلّقية ومشاعر 
الخزي السائدة بين المتلقين باإلضافة إلى فقدان الثقة 

االجتماعية ودعم الناخبين، والتي قد تكون آثارها أكبر مما 
تستطيع مجموعة أكثر شمولية من سياسات شبكات 

األمان توفيره. 

وهناك حاجة إلى قدر أكبر من األبحاث الموجهة لتحديد 
متى وكيف يمكن أن تتضافر سياسات الحد من البؤس 

وتعزيز السعادة بطرق تقدم أقصى ما يمكن لتطوير 
مستويات السعادة وتوزيعها. وسيتطلب هذا العمل أواًل 
توسيع قاعدة األدلة لجمع المزيد من القياسات اإليجابيًة 
لجودة الحياة الشخصية، باإلضافة إلى المؤشرات األكثر 

تواترًا لقياس األمراض وغيرها من النتائج السيئة األخرى. 
على سبيل المثال، على الرغم من وجود مقاييس إيجابية 
قة حالّيًا للصحة النفسية ومالئمة لالستخدام من  ُمصدَّ
ن أنها تنبؤية فيما يتعّلق  قبل الممارسين الطبيين  وتبيَّ

باألمراض النفسية الالحقة ، إاّل أنه لم يتم تطبيقها 
حتى اآلن على نطاق واسع في مجال الممارسة الطبية. 
ثانيًا، على الرغم من أنه تم تصميم العديد من التدخالت 

ن التفاعالت االجتماعية والصحة  اإليجابية وتبين أنها ُتحسِّ
، بما في ذلك معدل الوفيات ، ضمن السكان األصحاء 

وغير األصحاء ، إاّل أنه لم يتم تقييم آثارها على الصحة 
والسعادة حتى اآلن، باإلضافة إلى عالج األمراض. وبناًء 
عليه، فإن المزايا النسبية لعالج النتائج السلبية وتحقيق 

نتائج إيجابية، ال تزال غير مؤكدة بقدر أكبر مما يجب أن 
تكون عليه.

تتحّمل مسؤوليات رسمية أكثر لتحديد شكل السياسة 
داخل الحكومات والشركات والمنظمات األخرى أن تبذل 

قصارى جهدها لتشجيع هذه االبتكارات الفردية، وتسهيل 
فهمها وتكرار تطبيقها في مكان آخر.

وتعرض فصول الموضوعات معًا ثالثة مبادئ لتنسيق 
السياسات بين الوزارات والهيئات. أواًل، تحطيم جدار 

العزلة الوزاري التنظيمي؛ لتمكين التعاون المباشر على 
مستوى التنفيذ والسياسة بين الهيئات التي تصمم 

السياسات للمواطنين وتنفذها. ثانيًا، وانطالقًا من هذا 
الهدف، إعطاء أولوية كمرشحين لتعاون هذه السياسات 

ع النتائج السيئة  التي تستشرف المستقبل بهدف توقُّ
وتجنبها، واألهم على المدى البعيد الجهات التي تتمتع 
بأكبر قدٍر من اإلمكانات لتحقيق نتائج تحقيق السعادة 

بغّض النظر عن نقطة انطالقها. ثالثًا، طرح والتركيز على 
جدول األعمال الخاص بالسعادة كجزء محوري ألوجه 

التعاون المشتركة بين الحكومات، ما يوّفر غرضًا إيجابّيًا 
وشاماًل وجذابًا بقدر كاٍف لُتنِهي أو تتجاوز األهداف 

الوزارية األضيق.

ما الذي قد ُيعيق االعتماد األسرع لوضع السياسات 
القائمة على السعادة في الحكومات الوطنية؟ يحدد 
فصل المعايير الرئيسية ثالثة عوامل عامة قد ُتبطئ 

التقدم أو ُتعيقه، ويبرهن عليها في بعض دراسات الحالة. 
ويشمل ذلك االفتقار إلى الضرورة السياسية بقدر كاٍف، 

واالفتقار إلى إجماع كاٍف بشأن ما الذي ينبغي قياسه، 
وتنوع العوائق الهيكلية التي تتراكم بسبب مقاومة 

المنهجيات الجديدة لوضع السياسات. وغالبًا ما تكون 
إزالة هذه العوائق أسهل عند مشاركة دائرة السياسات 

بأكملها، من أعلى المستويات السياسية التي تضع 
التوجيهات االستراتيجية وتمّهد الطريق باتجاه واضعي 

السياسات، وذلك من خالل تنفيذ مجموعات السياسات 
ميدانيًا ووصواًل مرًة أخرى إلى المستويات الُعليا.

تطوير قاعدة األدلة

توضح الفصول الواردة في هذا التقرير مجتمعًة، األهمية 
المتداخلة للقياس واالبتكار والتجارب والتحليل، وتنسج 
األمثلة الواردة في الفصل المتعلق بالمدن أسبابًا قوية 

ن االبتكار والتجارب  تدعو لتكرار عملية جوهرية ُتمكِّ
المصغرة والتقييم وإعادة التصميم واالختبارات الجديدة 

والتقييمات الحديثة والتجارب التي ُتجرى في سياقات 
مختلفة ومشاركة النتائج، كما توّفر سباًل منخفضة 
التكلفة والمخاطر الختبار األفكار قبل إجراء التجارب 

واعتماد السياسات على نطاق أوسع.

وتضم الفصول الواردة في هذا التقرير، في قسم 
قوائمها الخاصة بأفضل الممارسات التي تم جمعها 
في الملحق )أ(، خليطًا من السياسات يهدف بعضها 

إلى تعزيز السعادة، بينما يهدف بعضها اآلخر إلى 
الحد من البؤس ووضع حدٍّ للجريمة وعالج األمراض. 
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التطلع إلى المستقبل

لعله من اإلنصاف أن نستنتج بأنه ال يزال هناك 
الكثير مما ينبغي القيام به لوضع مجموعة راسخة من 

مقترحات السياسة المالئمة للتطبيق على نطاق واسع. 
وعلى الرغم من أن األمثلة المقدمة في فصول هذا 

التقرير غالبًا ما تكون ملهمة ومفيدة، إال أنه نادرًا ما ُيقال 
إنها سياسات تّم تصميمها واختبارها خصيصًا إلطار عمل 

سياسة السعادة األوسع نطاقًا. وقد تم تصميم العديد 
من السياسات المقترحة وطرحها لتنفيذ أهداف مختلفة 

تمامًا، وتم دمجها ضمن مراجعات سياسة السعادة؛ 
ألنها تعمل على تعزيز السعادة. ويعّد هذه األمر مفهومًا 
وواضحًا في هذه المرحلة المبكرة، إاّل أنه يخضع ألربعة 

قيود رئيسية.

أواًل، إن العديد من التقييمات الحالية لالقتراحات التي 
نناقشها َمبنيٌة على نتائج تقليدية، دون قياس واضح 

آلثارها على السعادة. ونتيجة لذلك، من الصعب أن 
نقرر أّي األفكار ينطبق عليها وصف أفضل الممارسات. 

ويتطلب تغيير ذلك جمع بيانات أكثر انتظامًا وأوسع 
انتشارًا عن جودة الحياة الشخصية، ومن ثم تحسين 

األسس العلمية المعتمدة لتقييم السياسات الرامية إلى 
تعزيز السعادة.

ثانيًا، من المرجح أن تستبعد السياسات التي ُوضعت 
قبل تطبيق إطار عمل سياسة السعادة، ودون الرجوع إلى 

األبحاث المتاحة في علم جودة الحياة، السياسات التي 
قد يكون لها آثار أكبر من خالل إجراء تحسينات في جودة 
الحياة عوضًا عن إجراء تحسينات على المزيد من القنوات 

التقليدية.

ه االهتمام إال مؤخرًا إلى آثار السعادة على  ثالثًا، لم ُيوجَّ
كيفية تصميم السياسات وتنفيذها؛ َأي تحليل جميع 

العالقات اإلنسانية الهامة بين َمن ينفذون السياسات 
وبين َمن تطّبق هذه السياسات عليهم. وتقدم مبادرات 
)No Wrong Door( أمثلة واضحة، يمكن تطبيقها في 
مختلف الهيئات والوزارات، عن السياسات المصممة 
لتغيير كيفية تنفيذ السياسات. وهي تستحق المحاكاة 

والتقييم ضمن إطار عمل سياسة السعادة.

رابعًا، في غياب التركيز على السعادة عند اختيار السياسات 
ح أن تقتصر السياسات المختارة للتجريب  وتقييمها، ُيرجَّ

والتقييم على تلك المصممة مع مراعاة األهداف 
التقليدية للوزارة المعنية؛ سواء كانت تتعلق بالتنمية 
االقتصادية، أو الصحة أو التعليم، أو إدارة القضاء أو 

العالقات الخارجية. 

وبالنظر إلى المستقبل، فإن هناك فرصة كبيرة ألن 
تصبح استراتيجيات السياسات التي تحركها السعادة 

قة بصورة أفضل عبر جميع األنشطة الحكومية،  ُمنسَّ
وأن يتّم تعزيزها بشكا أفضل باألدلة التجريبية، وبصورة 

أوسع وأكثر اتساقًا استنادًا إلى علم السعادة الذي ال يزال 
ح أن يكون هناك تنسيق وتطبيق واسع  علمًا ناشئًا. وُيرجَّ
النطاق في القطاعات التي تدعمهما المبادئ التوجيهية 

الحكومية واسعة النطاق لتقييم السياسات القائمة على 
السعادة. وتقدم بوتان  ودولة اإلمارات العربية المتحدة  

أمثلة جيدة على هذه المبادئ التوجيهية الحكومية واسعة 
النطاق.

ما الذي سيتطلبه إجراء تحول نوعي نحو السياسات 
القائمة على السعادة عبر مجموعة كاملة من األنشطة 
الحكومية؟ قد تتمّثل إحدى الطرق في أن تقوم الدوائر 

والخدمات الحكومية بالتركيز أكثر على مدى رضا 
المتعاملين عن الخدمات الحكومية التي يتلقونها. فعلى 

سبيل المثال، باالستناد إلى نتائج “مؤشر التوصية” 
)net-recommender( في القطاع التجاري، ُيسأل 

المرضى وأقاربهم حالّيًا وبانتظام في مستشفيات 
المملكة المتحدة عما إذا كانوا سُيوصون بخدمة معينة 

ألصدقائهم أو أقاربهم. وكما أظهرت نتائج البرنامج 
األول للمواطن الكندي قبل عقد من الزمن، فإن نتائج 
“مؤشر التوصية” يحركها إلى حد كبير عوامل “إنسانية” 

وعوامل متعلقة بجودة الحياة، مثل التعامل باحترام 
ي  والكرامة )وليس فقط النتائج السريرية(. ومن شأن تبنِّ

مثل هذه التدابير على نطاق أوسع في خدمات القطاعين 
العام والخاص، وخاصًة عندما يقترن ذلك بالشفافية 

وبعض عوامل حرية االختيار، أن يخلق في الواقع دافعًا 
جديدًا لتوفير خدمات ترّكز على العوامل التي تؤثر في 

جودة الحياة الشخصية.

 وبصفة عامة، من الصعب للغاية أن يؤثر هذا النوع من 
التدخالت القائمة على األدلة، والتي تم استعراضها في 

هذه الفصول، تأثيرًا جوهرّيًا في وضع السياسات في 
مختلف القطاعات الحكومية على نطاق واسع. ويتطلب 
الحضور الفعال المشترك لمختلف القطاعات الحكومية 
مشاركًة في جميع مراحل دورة حياة السياسات، بدءًا من 

أعلى المستويات السياسية ومرورًا بتنفيذ السياسات 
وصواًل إلى الهيئات الخاضعة للمساءلة. وقد يتطلب 
ذلك أيضًا فرصًا سياسية محددة وبرؤية بديلة ُمقِنعة.

وقد توفر السعادة فرصة محددة ورؤية ُمقِنعة، ولكن ما 
هو المطلوب إلحداث مثل هذا التحول؟ تعتبر مشاركة 
الهيئات المركزية األكثر نفوذًا أمرًا بالغ األهمية، بما في 
ذلك أعلى مستويات المشاركة في المجاالت السياسية 

ح  واإلدارية، وجمع البيانات وتطوير السياسات. وُيرجَّ
أن تكون أهم االبتكارات مدعومًة وُمستوحاة من هذا 
الدعم رفيع المستوى، الذي يأتي مباشرة من الجهات 
التي تضّطلع بشكل مباشر وفوري بتقديم الخدمات. 

وسيتطلب هذا األمر تحواًل كبيرًا في تفكير القطاع العام، 
مقترنًا بإرادة سياسية رفيعة المستوى؛ لدعم االنتشار 

الواسع لثقافة االبتكار المحلي وتفعيلها من خالل تبادل 
المعلومات والثقة والتعاون والرؤى المشتركة. وال بد 
من االعتزار باالبتكارات المحلية؛ ألنها تتطلب تنسيقًا 
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أقل مركزيًة، وُتطلق العنان للجهات التي تعتبر في طليعة 
وضع السياسات وتنفيذها، وتقوم بإشراكهم، إضافًة 

إلى بذلها للكثير من الجهود لضمان أن تكون السياسات 
مالئمة للظروف المحلية. كما أنها توفر قاعدة أدلة 

د  أكبر وأقوى لإلصالحات السياسات العميقة التي ُتمهِّ
الطريق لحياة أفضل. 
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شكر وتقدير: أوّد اإلعراب عن امتناني للمساعدة التي قّدمها كٌل من الرا أكنين، ومينا فاضل، وجون هول، وجون 
هيلي-ويل، وسونيا ليوبوميرسكي، وستيفن سكوت، ومارتن سليجمان، وهيو شيبليت، وجورج وارد.

الفصل الثالث

المرض النفسي ُيدمر السعادة 
وعالجه غير مكلف

         

ريتشارد اليارد
المدير المؤسس لمركز األداء االقتصادي، كلية لندن لالقتصاد، وحاليًا المدير المشارك لبرنامج 

بحوث جودة الحياة في المركز

مجلس السعادة والصحة

الدكتور دان تشيشولم
منظمة الصحة العالمية

الدكتورة سارة فليتشي
جامعة إيكس – مرسيليا

البروفيسور فيكرام باتيل
مؤسسة هارفرد والصحة العامة في الهند

الدكتور شيكار ساكسينا
منظمة الصحة العالمية

البروفيسور السير جراهام ثورنيكروفت
معهد الطب النفسي بجامعة كينجز كوليدج  لندن

البروفيسورة كارولين ويبستر-ستراتون
جامعة واشنطن
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الملخص التنفيذي

األخبار السيئة

تعتبر االضطرابات النفسية إحدى األسباب الرئيسية لعدم . 1
السعادة في العالم؛ حيث ينتج عنها مقدار التعاسة ذاته 

الناتج عن الفقر تقريبًا، وأكثر من التعاسة التي قد تنتج عن 
األمراض البدنية. ويجب أن يكون عالج هذه االضطرابات على 

قائمة أولويات جميع الحكومات، إضافًة إلى تعزيز الصحة 
النفسية الجيدة.

تشّكل االضطرابات النفسية عائقًا كبيرًا أمام االقتصاد، . 2
ويمكن لعالجها إنقاذ مليارات البشر. فهو المرض األساسي 

الشائع بين َمن هم في سن العمل. فهو ُيقلل الدخل الوطني 
ب  للفرد بنسبة 5 في المائة، وذلك من خالل البطالة، والتغيُّ

ل تكاليف الرعاية  عن العمل، وانخفاض اإلنتاجية، وتحمُّ
الصحية البدنية اإلضافية. كما ُتمثل االضطرابات النفسية 

ثلث حاالت اإلعاقة عالميًا.

ُيمكن أن تسبب االضطرابات النفسية الوفاة أيضًا؛ إذ يموت . 3
األشخاص المصابون باالكتئاب أو اضطرابات القلق بمتوسط 

5 أعوام قبل غيرهم. ويرجع السبب في هذا نسبيًا إلى أن 
االضطرابات النفسية تعتبر السبب الرئيسي وراء االنتحار، 

إضافًة إلى اآلثار المدمرة لها على الصحة البدنية.

يعاني أكثر من 500 مليون شخص حول العالم من اضطرابات . 4
نفسية شائعة، ولكن يعالج أقل من خمسهم )بل وإن عددًا 

أقل منهم ُيعالجون بما يتوافق مع أفضل الممارسات(.

األنباء السارة

ُيلزم الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة لألمم . 1
المتحدة الحكومات بتعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة، 

والتصدي لتعاطي المخدرات، وخفض نسب االنتحار، وتحقيق 
التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الصحة النفسية.

تتوفر عالجات ذات تكلفة فعالة لالكتئاب واضطرابات القلق. . 2
وتحقق هذه العالجات معدالت تعافي جيدة وبتكلفة غير 

باهظة، وباإلضافة إلى ذلك، فإنها تفوق وفورات استرداد 
العمل واإلنتاجية التكاليف. وبالتالي، يعود هذا االستثمار 

على المجتمع بصافي تكلفة سلبي.

هناك نماذج جيدة لتوّفر العالجات على نطاق واسع، ويمكن . 3
تكرارها بسهولة )على سبيل المثال، في تشيلي، ووالية ماديا 

براديش في الهند، والمملكة المتحدة(.

مقترحاتنا:

ينبغي أن يكون لكّل بلٍد خطة للصحة النفسية، بحيث تضمن . 1
حصول ربٍع إضافي من األشخاص المصابين باضطراباٍت 

نفسية على العالج بحلول عام 2030. تبلغ التكلفة اإلجمالية 
للتوسع المقترح 0.1 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

في -2030وهو عبارة عن إنفاق صغير ولكنه يعود بمنفعة 
هائلة، وتكون التكلفة الصافية سلبية.  

يعتبر بداية نشوء االضطراب النفسي التوقيت األفضل . 2
لعالجه، وغالبًا ما ينشأ في سن العشرين عامًا، كما يجب 
أن تكون العالجات الجيدة متاحًة بسهولة. إّن أكثر األمكنة 
طبيعيًة لتوفير العالج المبكر هو المدارس، وهناك حاجٌة 
إلى برامج كبرى بهدف تدريب العاملين في مجال الرعاية 

الصحية على تقديم العالج المبكر للشباب الذين يعانون من 
االضطرابات. كما يجب على المدارس أيضًا أن تعّلم مهارات 
الحياة اإليجابية، باستخدام برامج قائمة على األدلة من أجل 

منع تطور االضطراب النفسي. 

يتوجب على جميع الموظفين بما فيهم الحكومات، أن . 3
يقوموا بإدارة عّمالهم بطريقٍة إيجابية ال تسبب االضطراب 

النفسي. ويجب أن يكون المدراء مدربون على كشف 
االضطراب النفسي وأن يحرصوا على حصول العمال الذين 

يعانون منه على المساعدة ليكونوا أكثر قدرة على االستمرار 
في عملهم.

يجب على الحكومات أن تكون في الطليعة فيما يخص . 4
الحديث بصراحة عن االضطرابات النفسية، وأن تحرص على 

حصولها على األولوية في السياسة العامة. 
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إلى أّي حٍد تتحمل االضطرابات القابلة للتشخيص 
المسؤولية عن مستوى البؤس في العالم )إن عّرفنا 

البؤس على أّنه أقل مستويات الرضا عن الحياة(؟ 
ُتعتبر االضطرابات القابلة للتشخيص في الدول الغنية 

المساهم الرئيسي واألهم في البؤس )بينما بقية 
العوامل متساوية في أهميتها(، وتتحمل االضطرابات 

النفسية في معظم الدول تقريبًا نسبًة أكبر من عدم 
السعادة من تلك التي تسببها األمراض الجسدية.

يأتينا الدليل على هذا من خالل الدراسات االستقصائية 
السكانية، حيث ُيسأل الناس حول رضاهم عن حياتهم 

وجوانب صحتهم النفسية. إن مقياس الصحة النفسية 
في الواليات المتحدة وأستراليا المذكور في الجدول 1، 

هو ما إذا كان الشخص قد ُشخص خالل حياته باالكتئاب 

مقدمة 
تعتبر االضطرابات النفسية أحد أهم أسباب عدم السعادة 

حول العالم، كما أّن الحد من االضطرابات النفسية هو 
أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة نسبة السعادة في العالم. 

ويتطلب هذا أولويتين جديدتين للحكومات، أّولها هو 
التأكد من حصول جميع الذين يعانون من االضطرابات 

النفسية على العالج )باستخدام عدة طرق متاحة للعالج 
القائم على األدلة(. وثانيًا، استخدام كّل السبل الممكنة 

)وخاصًة المدارس( لمساعدة األشخاص في تطوير 
مهاراٍت تحول دون اإلصابة باالضطرابات النفسية. 
وسنقوم في هذا البحث بمناقشة هذين التحديين، 

وسنبدأ بتحديد معالم المشكلة قبل أن نقدم مقترحاٍت 
محددًة حول كيفية التطرق إليها.  

األخبار السيئة

االضطرابات النفسية أحد األسباب الرئيسية للبؤس

إّن أكثر االضطرابات النفسية شيوعًا هي االكتئاب 
والقلق، بحيث تؤثر على نحو 7 في المائة و4 في المائة 

من سكان العالم على الترتيب11- في المائة إجماال. 
سيعاني ربع سكان العالم على األقل في حياتهم من هذه 

الظروف.

ُيعرف عن القلق واالكتئاب بأّنها اضطرابات نفسية 
شائعة وهّما موضوع هذا الفصل. وعالوًة على ذلك، 

يعاني 2 في المائة على األقل من أمراٍض نفسيٍة شديدة 
)الفصام أو االضطراب ثنائي القطب(، أو إدمان شديد 
على المخدرات أو الكحول. تتشابه معدالت األمراض 

النفسية إلى حٍد كبير في الدول ذات المستويات 
المختلفة من متوسط الدخل.

الجدول 2: ما هو مدى البؤس الذي يوضحه كّل عامٍل على حدة في العالم

الدول ذات الدخل 
المنخفض

الفئة الدنيا من الدول ذات 
الدخل المتوسط

فئة عليا من 
الدول ذات الدخل 

المتوسط

دول ذات دخل 
مرتفع

 .12 .12 .09 الدخل المنخفض

.02 .03 .04 .06 البطالة

.06 .06 .07 .10 المرض الجسدي

.07 .10 .12 .17 االضطراب النفسي

الجدول 1: ما هو مدى البؤس الذي يوضحه كّل 
عامٍل على حدة في ثالث دول

بريطانيا أستراليا الواليات المتحدة

.05 .09 .12 الدخل المنخفض

.03 .06 .06 البطالة

.05 .16 .05 المرض الجسدي

.09 .14 .19 االضطرابات النفسية
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أو باضطراب القلق، أما بالنسبة للبريطانيين، فكان 
المقياس رؤيتهم لطبيب خالل العام الماضي ألسباب 

عاطفية. وينظر الجدول بكيفية تفسير البؤس في كّل بلد 
بناًء على عوامل مختلفة. )يبين كّل رقٍم معامالت االرتباط 

الجزئية بين العامل المعني وما إذا كان الشخص يعاني 
من البؤس(.

وتبرز الصحة النفسية باعتبارها عاماًل حاسمًا، يطغى على 
العوامل األخرى ، وينبغي علينا بالنسبة للعالم ككل أن 

نعتمد على استفتاء مؤسسة غالوب العالمي، حيث كان 
أقرب سؤاٍل حول الصحة النفسية هو “هل كنت مكتئبًا 

البارحة؟” وفيما عدا الدول األكثر فقرًا، يبرز هذا األمر 
مجددًا كعامٍل رئيسي وأكثر أهميًة من المرض الجسدي 

)انظر الجدول 2(. 

االضطرابات النفسية تخفض اإلنتاج

تعتبر االضطرابات النفسية سيئًة على االقتصاد، وإن 
معظم األشخاص المصابين باضطرابات نفسية هم 

ممن في سن العمل، ولكن ال يستطيع العديد منهم 
العمل بسبب ظروفهم. تشكل االضطرابات النفسية نحو 

50 في المائة من اإلعاقات المسجلة في بلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، كما تشكل ثلث نسبة 

اإلعاقات حول العالم . وهذا كفيل لوحده بتخفيض الناتج 
المحلي اإلجمالي بنحو 2 في المائة.

باإلضافة إلى ذلك، حتى لو امتلك الشخص وظيفًة، 
ستدفعه االضطرابات النفسية على األرجح لطلب اإلجازات 

المرضية، حيث تتسبب االضطرابات النفسية بنصف 
نسبة الغيابات اإلجمالية، وبالتالي ينخفض الناتج المحلي 

اإلجمالي بنسبة 1 في المائة . وحتى لو ذهب هؤالء 
األشخاص إلى العمل، فإن أذهانهم ستبقى أقل تركيزًا 

على العمل وستنخفض إنتاجيتهم. ويساهم هذا العامل 
في تخفيض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1 في المائة 

إضافية، وهكذا يصبح معدل االنخفاض الكامل للناتج 
المحلي اإلجمالي نحو 4 في المائة. 

يتشابه هذا التأثير عبر الدول ذات مستويات الدخل 
المختلفة، ألّن معدالت االضطرابات النفسية متشابهة 

في كّل مكان. لكن وبسبب تطور أنظمة الرعاية 
االجتماعية، تتحمل حكومات الدول الغنية ما يقارب نصف 

التكلفة، بينما تتحمل حكومات الدول األفقر أقّل من لك.

كما تتسبب مشاكل الصحة النفسية بتدهور الصحة 
الجسدية وبالتالي تزيد من اإلنفاق على الرعاية الصحية 

الجسدية. ففي البلدان الغنية، تضيف المشاكل النفسية 
نحو 50 في المائة إلى موارد رعاية الصحة الجسدية التي 

يستهلكها الشخص-مواصلًة بذلك تخفيض صافي الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة 1 في المائة إضافية )انظر الجدول 

.)3

االضطرابات النفسية قد تكون قاتلة

عالوًة على كّل ذلك، بإمكان االضطرابات النفسية أن 
تقصر الحياة، وتوجد 200 دراسة على األقل منشورة 

حول العالم تقارن وفيات الناس مع وبدون االضطرابات 
النفسية . وتظهر هذه الدراسات أّن األشخاص المصابين 
باضطرابات نفسية وفي أّي عام معرضين للوفاة أكثر من 

األشخاص الذين ليسوا كذلك )انظر الشكل 1 أدناه(.

وفي حال ترجمنا هذه األرقام إلى أعوام الحياة التي تمت 
خسارتها بسبب الوفاة المبكرة، فتكون النتيجة التقريبية 

الوسطية كما يلي.

الفصام أو االضطراب ثنائي القطب: خسارة عشرة أعوام

االكتئاب أواضطراب القلق: خسارة خمسة أعوام

ويعود ثلث هذه الوفيات المبكرة إلى االنتحار، إذ يعتبر 
االنتحار من أشكال الموت الفظيعة جدًا، وإّن تخفيض 

معدالته من ضمن أهداف التنمية المستدامة، وأهداف 
خطة عمل الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية. 

ويبين الملحق 2 المستويات الحالية لالنتحار في كّل بلد. 

المزاج يؤثر على الصحة الجسدية

بالرغم من كون االنتحار أكثر الطرق المباشرة والواضحة 
والتي تتمكن االضطرابات النفسية من خاللها من 

التسبب بالوفاة، إاّل أن ثلثي الوفيات المبكرة الناتجة عن 
االضطرابات النفسية تعود إلى مسبباٍت طبيعية.

الجدول 3: التكلفة االقتصادية للمرض النفسي 
)دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(

% من الناتج المحلي 
اإلجمالي

2 اإلعاقة

1 التغّيب عن العمل

1 التواجد في العمل رغم المرض

1 رعاية صحية جسدية إضافية

5 المجموع
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هذا في الشكل 2 . هذا وُسئلت مجموعة تمثيلية 
بريطانية تتكون من أشخاٍص فوق سن الـ 50 بعض 

األسئلة المتنوعة، بما فيها عن مدى سعادتهم. ومن 
ثم بحثت الدراسة لمعرفة كم شخٍص منهم توفوا خالل 

األعوام التسعة التالية، وكانت معدالت الوفيات في 
الثلث األقل سعادًة أكثر بثالث مراٍت من الثلث األكثر 
سعادة. وحتى عند أخذ معدالت االعتالل األولي، فقد 

توفي 50 في المائة إضافية منهم . توضح هذه النتائج 
األثر الهائل للمزاج على الصحة الجسدية، وأهمية أخذ 

الصحة النفسية على محمل الجد.

غالبًا ال تتم معالجة االضطرابات النفسية

تعتبر االضطرابات النفسية مشكلًة كبيرة حول العالم، 
وعالوًة على ذلك وكما سنبين الحقًا، تتوفر العالجات 
الجيدة وال تتطلب في غالبية الحاالت تكلفًة صافية. 

وعلى الرغم من ذلك ال يتلقى معظم األشخاص 
المصابين باالضطرابات النفسية أي عالج لحاالتهم، ما 

يعتبر أمرًا صادمًا. فحتى في البلدان الغنية، يتلقى ربع 
المصابين باالضطرابات النفسية العالج فقط، بينما 
تنخفض النسبة في البلدان الفقيرة لتصل إلى ستة 

في المائة )انظر الجدول 4(. ويتلقى أقل من نصف من 
يخضعون للعالج الحد األدنى من العالج المناسب.

ولن يكون باإلمكان التغاضي عن مثل هذه النسب 
المنخفضة من تلقي العالج لو كان األمر يتعلق 

باألمراض الجسدية. وتوجد في معظم البلدان، فتراٍت 
انتظار طويلة لتلقي العالج، ما يعكس الطلب الهائل 

الذي ال تتم تلبيته ، فهناك ببساطة:

عدٌد قليٌل جدًا من العاملين في مجال الصحة النفسية.	 

مستويات إنفاٍق منخفضٌة جدًا. 	 

 إّن األشخاص المصابين باالضطرابات النفسية أكثر 
عرضًة لإلصابة باضطراباٍت بدنية ، ومن المرجح أّنهم 

سيموتون  عند إصابتهم باالضطرابات البدنية. يعود هذا 
لعدة أسباب، من بينها االختالفات في أنماط الحياة، 

وقلة العالج. ولكن يعود السبب الرئيسي إلى األثر 
المباشر لإلجهاد النفسي على إنتاج الكورتيزول، وعلى 

تضيق الشرايين، والجهاز المناعي . وفي تجربٍة مدهشة، 
تم من خاللها التسبب بجروٍح بسيطة لبعض األشخاص، 
كانت معدالت شفاء جروح المصابين باضطرابات نفسية 

أبطأ من أقرانهم من غير المصابين باضطرابات نفسية.

مع أخذ هذا باالعتبار، فليس من المستغرب أن تخفض 
نسب السعادة المرتفعة معدل الوفيات. وتم توضيح 

الشكل 1 معدالت الوفيات السنوية بمؤشرات العمر والنوع االجتماعي

300100 2000

ال يوجد مرض نفسي

اضطراب القلق

االكتئاب

االضطراب ثنائي القطب

الفصام

الشكل 2: نسبة األشخاص الذين ماتوا 
خالل تسعة أعوام )كان األشخاص فوق 

سن الـ 50 في البداية، بريطانيا(

الثلث األقل 
سعادًة

الثلث األكثر 
سعادًة

الثلث المتوسط
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يوضح الجدول 5 العدد المنخفض جدًا من العاملين 
المهتمين باألشخاص المضطربين نفسيًا، وخاصة في 

الدول الفقيرة. )التفاصيل حسب البلدان متوفرة في 
الملحق 3(. ويظهر الجدول 6 المستويات المزرية لإلنفاق 

على الصحة النفسية.

األمر األكثر غرابًة ومدعاًة لألسف هو نمط المعونة 
والعمل الخيري، فاالستجابة الدولية لالضطرابات 

النفسية في الدول األفقر مثيرة للشجب، وإن التباين 
مع االستجابة لمرض اإليدز على سبيل المثال غير عادي، 
فعلى الرغم من أن مرض اإليدز يعّد قاتاًل بالتأكيد، ولكن 
االضطرابات النفسية قاتلٌة أيضًا. تملك منظمة الصحة 

العالمية منهجيًة تجمع بين آثار كّل مرض على طول فترة 
الحياة ونوعيتها بهدف الوصول إلى رقٍم تقريبي لألعوام 

المفقودة بسبب اإلعاقة. وكما يبين الشكل 3، فإّن 
االضطرابات النفسية تسبب ضعف الضرر الذي يسببه 
مرض اإليدز، ومع ذلك فهي تتلقى معونًة أقل من 2 

في المائة من نسبة المعونة المقدمة لإليدز-بالكاد أكثر 
من 0.1 مليار دوالر في العام-مقارنًة بـ 6.8 مليار دوالر 

لإليدز. ويعكس هذا التفاوت تمييز الحكومات حول العالم 
)وشركات التأمين( ضد االضطرابات النفسية.

األخبار الجيدة: 

أهداف التنمية المستدامة تقدم المساعدة

تقدم أهداف التنمية المستدامة اآلن إطارًا واضحًا لعكس 
هذا التمييز، ففي الهدف المتعلق بالصحة والذي يرمز له 

بالهدف 3، تغطي الغايات التالية مجال الصحة النفسية 
)انظر الجدول 7(.

العالجات الفعالة موجودة

تبدو هذه االلتزامات منطقيًة ألّننا نملك حاليًا عالجاٍت 
فعالة لألمراض النفسية الشائعة. وتملك معظم 

العالجات نسبة نجاٍح تفوق الـ 50 في المائة، والتي 
تعتبر مرتفعًة بالمقارنة مع عالجات األمراض الجسدية 
. وتؤمن توصيات المعهد الوطني للتميز في الصحة 

والرعاية في بريطانيا دلياًل جيدًا بالنسبة للدول ذات 
الدخل المرتفع . وُيوصى بمضادات االكتئاب لمعالجة 

االكتئاب المعتدل إلى الشديد، باإلضافة إلى العالج 
السلوكي المعرفي أو العالج القائم على التعامل مع 
اآلخرين. وُيوصى بالعالجات النفسية االجتماعية في 
حال االكتئاب الطفيف إلى المعتدل )بما فيها العالج 
السلوكي المعرفي، والعالج القائم على التعامل مع 

اآلخرين، والتنشيط السلوكي، والعالج السلوكي لألزواج، 
واالستشارة، والعالج النفسي الديناميكي قصير األمد، 
والمساعدة الذاتية الموجهة بالنسبة للحاالت الطفيفة(. 

أما بالنسبة لبعض حاالت القلق، يوصى بمضادات 
االكتئاب، ولكن العالج السلوكي المعرفي يعتبر أساسيًا. 

ومن المهم التأكيد على أّن هدف معظم العالجات 
النفسية ال يتمثل بالتخلص من األفكار السلبية فحسب، 

بل بغرس مواقف وأنشطٍة إيجابيٍة أيضًا.

الجدول 4: نسبة األشخاص المصابين 
باالكتئاب والقلق والذين يتلقون العالج

24 الدول ذات الدخل المرتفع

18 الفئة العليا من الدول ذات الدخل المتوسط

12 الفئة الدنيا من الدول ذات الدخل المتوسط

6 الدول ذات الدخل المنخفض

الجدول 5: نسبة القوى العاملة في مجال 
الصحة النفسية لكل 100,000 شخص من 

السكان

52 الدول ذات الدخل المرتفع

16 الفئة العليا من الدول ذات الدخل المتوسط

3 الفئة الدنيا من الدول ذات الدخل المتوسط

1 الدول ذات الدخل المنخفض

9 عالميًا
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الشكل 3: التعامل المختلف مع اإليدز واالضطرابات النفسية )2010( 
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اإليدز االضطرابات اإليدز
النفسية

االضطرابات 
النفسية

82

6.8

0.1

184

األعوام المفقودة من العمر بسبب اإلعاقة المعونات األجنبية السنوية )بالمليار دوالر(

الجدول 6: اإلنفاق على الصحة النفسية

بريطانيا النسبة المئوية 
لإلنفاق من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

اإلنفاق على 
كل شخص من 

السكان

.05 0.18 58.7 الدول ذات الدخل المرتفع

.03 0.03 2.0 الفئة العليا من الدول ذات الدخل المتوسط

.05 0.06 1.5 الفئة الدنيا من الدول ذات الدخل المتوسط
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بينما ينبغي أن تتكيف هذه العالجات النفسية في الدول 
الفقيرة مع ظروفها المحلية )انظر أدناه(. إن التكلفة 

الحقيقية للعمالة في الدول الفقيرة أقل منها في الدول 
الغنية، وبالتالي فإّن ظهور التوجهات النفسية يكون 
أقوى بالتحديد في الدول الفقيرة )بالنسبة إلى حالة 

العالج( . أصدرت منظمة الصحة العالمية دلياًل ممتازًا 
حول ما الذي ينبغي توفره فيما يسمى بدليل التدخل 

المتعلق ببرنامج سد الفجوة القائمة في مجال الصحة 
النفسية  )mhGAP Intervention Guide(. كما أّنها 

أصدرت خطة عمٍل شاملة للصحة النفسية 2013-2020 
حيث تعهدت كل الدول األعضاء بوضع خطة للصحة 

النفسية.

األهداف المقترحة

ينبغي أن يكون توفير هذه العالجات على نطاٍق واسع 
هدفًا مركزيًا لسياسة الصحة النفسية. قام الباحثون 

في منظمة الصحة العالمية بحساب تكلفة القيام بهذا 
الشيء بطريقة قابلة للتطبيق . واستنادًا إلى هذا العمل، 
نقترح أن يتوفر العالج لربٍع إضافي من األشخاص الذين 

يعانون من اضطرابات القلق واالكتئاب، ويحدد الجدول 8 
نمطًا مرحليًا للتوسع.

وتشمل الحزمة المقترحة العالجات التالية :

للحاالت الطفيفة: معالجات نفسية اجتماعية بسيطة. 	 

الحاالت المعتدلة / الشديدة: معالجات نفسية اجتماعية 	 
)بسيطة أو مكثفة( باإلضافة إلى األدوية. 

تعد التكلفة الصافية لهذه النفقات صغيرًة جدًا، كما يبين 
الجدول 9. وحتى بحلول 2030، فهي تشكل 0.1 في 

المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي الحالي.

التكلفة الصافية للعالج سلبية 

لعل األهم من ذلك هو أّن التكلفة الصافية سلبية، 
ويعود هذا إلى أّن األشخاص المصابين باالضطرابات 
النفسية يصبحون غير منتجين بشكٍل خطير. وبالتالي 
عندما يتم عالجهم بنجاح ستظهر مكاسب كبيرة في 

اإلنتاج، وتفوق هذه المكاسب قيمة تكلفة العالج 
واألدوية.

وتم إثبات هذا االستنتاج بشكٍل متكرر ، ويظهر بشكٍل 
واضح في تكاليف حزمة التوسع التي نقترحها )انظر 

األشكال -4أ و-4ب(. ووفقًا لهذه التقديرات، يتم استعادة 
ما يساوي 2.5 دوالر أمريكي من اإلنتاج مقابل كل دوالر 
أمريكي يتم دفعه لمعالجة االكتئاب. وبالتالي تكون نتيجة 

صرف دوالر أمريكي واحٍد على العالج هي الحصول 
على صافي مدخرات يبلغ 1.5 دوالر أمريكي. ويكون 
صافي المدخرات في حالة اضطرابات القلق أكثر من 

هذا. وعالوًة على ذلك، فإن هناك مدخراٌت على تكاليف 
الرعاية الصحية الجسدية، والتي تعادل )في البلدان الغنية 
على األقل( دوالرًا أمريكيًا واحدًا مقابل كّل دوالٍر أمريكي 

تم صرفه. وال تعود كل المدخرات إلى القطاع العام / 
االجتماعي ولكن يعود منها ما يكفي لضمان عدم وجود 
تكلفٍة صافية على القطاع العام / االجتماعي أيضًا، وهو 

ما يعتبر من البديهيات.  

الجدول 7: الصحة النفسية في الهدف الثالث من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

الهدف 3.4

نهدف بحلول عام 2030 إلى تخفيض معدل الوفيات المبكرة من األمراض غير المعدية )والتي تشمل األمراض النفسية( من خالل الوقاية والعالج، باإلضافة إلى 
تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة. )يدل أحد المؤشرات على تخفيض معدالت االنتحار(

الهدف 3.5

تعزيز الوقاية والعالج من تعاطي المخدرات، بما فيها تعاطي العقاقير المخدرة، واالستهالك المضر للكحول.

الهدف 3.8

تحقيق تغطية صحية عالمية، بما فيها الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، وتوفير لقاحات وأدوية فعالة وذات 
جودة عالية وتكلفة مقبول للجميع. 
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وُيعد البرنامج البريطاني لتحسين إمكانية الوصول إلى 
العالجات النفسية االجتماعية مثااًل جيدًا عن النجاح في 

الدول الغنية. فقبل انطالق البرنامج عام 2008، كان 
من المستحيل عمليًا على شخص مصاٍب باالكتئاب أو 
اضطراب القلق أن يحصل على عالٍج نفسي مبنٍي على 
األدلة من خالل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إاّل إذا 

كان معرضًا لخطر االنتحار. وكان الوضع صادمًا بالتحديد 
بسبب وجود المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية 
والذي يقوم فيما يخص المشاكل الصحية باستعراض 
العالجات الفعالة من حيث التكلفة ويحدد أي العالجات 

التي ينبغي توفيرها من قبل هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية. ومنذ عام 2004 أوضح المعهد أّنه يفترض 
تقديم العالج النفسي االجتماعي المبني على األدلة 

إمكانية الوصول الموسعة إلى العالج
يعتبر اتخاذ القرار بشأن التوسعة وتخصيص األموال 
شيء، وتنفيذه على أرض الواقع شيٌء آخر تمامًا، إذ 

يشمل األخير:

قرارات محددة حول العالجات التي سيتم تأمينها، وعدد . 0
األشخاص الذين ستقدم لهم.

تدريب األشخاص المخولين بتأمين العالج.أ. 

تأمين أو تحديد الخدمات التي سيتم من خاللها تقديم هذه ب. 
العالجات.

توجد عدة أمثلة جيدة في العالم حول التنفيذ الناجح لهذا، 

الجدول 8: معدالت العالج الموصى بها للقلق 
واالكتئاب )نسبة مئوية( 

2030 حاليًا

48 24 الدول ذات الدخل المرتفع

42 18 الفئة العليا من الدول ذات الدخل 
المتوسط

36 12 الفئة الدنيا من الدول ذات الدخل 
المتوسط

27 6 الدول ذات الدخل المنخفض

الجدول 9: تكلفة التوسع

التكلفة اإلضافية في 2030 كنسبٍة 
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

في 2015

الناتج المحلي اإلجمالي 
في 2015 )بالدوالر(

التكلفة اإلضافية في 
2030 للفرد الواحد من 

السكان )بالدوالر(

)2( / )1( )2( )1(

0.11 32,000 35.0 الدول ذات الدخل المرتفع

0.10 7,800 7.6 الفئة العليا من الدول ذات 
الدخل المتوسط

0.09 2,500 2.2 الفئة الدنيا من الدول ذات 
الدخل المتوسط

0.05 800 0.4 الدول ذات الدخل المنخفض
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لكل األشخاص الذين يعانون من اضطرابات االكتئاب 
أو القلق. وبقيت هذه العالجات غير متوفرة بشكٍل 

شبه كامل داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية حتى 
تاريخ البدء بتطبيق برنامج تحسين إمكانية الوصول 

إلى العالجات النفسية االجتماعية، باستثناء ما يخص 
المستويات األكثر شدًة من المرض. وتم تكريس 

برنامج تحسين إمكانية الوصول إلى العالجات النفسية 
االجتماعية بهدف معالجة هذا الوضع . ونتج عنه إلى 

اآلن )في بلد تعدادها السكاني 55 مليون نسمة( تدريب 
7000 معالج من خالل برامج تدريبية مدتها عام واحد 

)تتضمن دخول الكلية والممارسة تحت اإلشراف(، وعالج 
البرنامج في عام 2016 ما يقرب من 600,000 مريضًا 

)انظر الشكل 5(.

ويتم حفظ سجلٍّ للتقدم المحرز في كّل جلسة لكل 

أ.

ب.

مريض، ويتعافى نحو 50 في المائة من المرضى من 
أمراضهم خالل فترة العالج. ويتألف متوسط العالج من 
ست جلسات ونصف، وغالبًا ما تكون بشكٍل فردي. وإّما 

أن تتم إحالة المرضى إليها من قبل طبيبهم العام، أو 
يقومون بإحالة أنفسهم بأنفسهم. ومن أهم أسباب نجاح 

البرنامج هو إدارته من قبل معالجين نفسيين اجتماعيين 
وتمتعهم بقدٍر كبير من االستقاللية )بينما يتم وصف 

األدوية، إن كانت هناك رغبة بذلك، من قبل طبيب 
العائلة(.

وأظهرت عشر دوٍل متقدمٍة أخرى على األقل اهتمامًا 
بالتعلم من هذه المبادرة، وتعتبر النرويج إحداها، حيث 

يوجد اآلن فيها 13 خدمة محلية تتبع نموذج برنامج 
تحسين إمكانية الوصول إلى العالجات النفسية 

االجتماعية.

الشكل 4 -أ. التكلفة الصافية لكل دوالر أمريكي واحد أنفق على عالج االكتئاب

2-2 0-4

التكلفة اإلجمالية

المدخرات )الناتج المحلي 
اإلجمالي باإلضافة إلى الرعاية 

الصحية الجسدية المخفضة(
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العالجات الرقمية

يمكن للعالج بالطبع أن يكون رقميًا باإلضافة إلى كونه 
شخصيًا. ويسهل هذا المنهج إغالق الثغرة العالجية 
بشكٍل كبير. ويعتبر العالج الرقمي )مثاًل عن طريق 

اإلنترنت أو التطبيقات( بالنسبة للعديد من المرضى أكثر 
مالءمًة، إذ يتيح:

اختيار الوقت.	 

القيام به في أي مكان.	 

يمكن أن يكون أقل وصمًا، وأقل تهديدًا وخاصة بالنسبة 	 
لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق.

كما أّنه أقل تكلفًة بكثير، ويعطي أفضل النتائج عندما 
يتم دعمه جزئيًا من قبل معالٍج نفسي بشكٍل مباشر، إما 

عبر الهاتف أو عن طريق اإلنترنت. وحتى مع هذا، تبقى 
التكلفة صغيرًة أمام العالج الشخصي وجهًا لوجه حتى 

ضمن الجماعات.

ويوجد بالفعل اآلالف من هذه التطبيقات، ولكن تبقى 
المشكلة في تحديد أّيها األكثر فعالية. ويقوم المعهد 
الوطني للتميز في الصحة والرعاية في بريطانيا بإعداد 
نظام يضم قائمًة بالبرامج التي يوصي بها. عندما يتم 

تجهيز األنظمة الرقمية بشكٍل أفضل، ستوفر أماًل كبيرًا 
للماليين الذين يعانون ولن يحصلوا على العالج بطريقٍة 
أخرى. ويجب على الحكومات أن تساعد في نشر الوعي 
حول العالجات الرقمية للمواطنين الذين يقدمون لهم 

الخدمات.

وفيما يخص الدول متوسطة الدخل، تم تطبيق مبادرٍة 
كبيرٍة في تشيلي في عام 2001 ، إذ قامت تشيلي في 

ذلك العام بإطالق البرنامج الوطني للكشف عن االكتئاب 
وعالجه. وكان كشف المرض مسؤولية أي عامٍل في 

مجال الرعاية الصحية مشارٍك في االستشارات الطبية 
االعتيادية. ومن ثم يتم تنظيم العالج من قبل طبيب 
الرعاية األولية، ويتكون من أدوية باإلضافة إلى عالج 
نفسي فردي أو جماعي، وتتم إحالة الحاالت الخطيرة 

إلى أخصائي في الصحة النفسية. هذا وكان توسيع هذه 
الخدمة مثيرًا لإلعجاب.

تعتبر معظم المبادرات التي تمت في البلدان األقل 
تقدمًا حديثًة بعض الشيء. تنتمي ست دوٍل إلى “تجّمع 

إميرالد” )EMERALD consortium( -الذي له ارتباط وثيق 
بـتجّمع “برايم )PRIME consortium( - وهي جنوب 
أفريقيا وإثيوبيا وأوغندا ونيجريا ونيبال والهند. وتبنت 
جميع هذه الدول في مقاطعات محددة منها أهدافًا 

طموحًة للتوسع مشابهًة لتلك المقترحة حاليًا من قبل 
منظمة الصحة العالمية والتي تم شرحها سابقًا. إّن 

الخاصية المميزة لهذه المقترحات هي تقديم العالج من 
قبل أشخاص غير مختصين )عن طريق ما يدعى “تقاسم 
المهام”(، وهم ما يكونون عادًة موظفون حكوميون في 
مجال الرعاية الصحية ويخضعون لدورات تدريبية قصيرة 

حول كشف وعالج مشاكل االضطرابات النفسية، 
وخاصة االكتئاب، وأثبتت التجارب أّن هذا النوع من 

العالج يعطي نتائج جيدة.

الشكل 5: عدد المرضى الذين تمت معالجتهم ببرنامج تحسين إمكانية الوصول إلى العالجات النفسية 
االجتماعية )الحاالت الجديدة لكل ربع سنة(
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األطفال

يشكل األطفال والمراهقون نحو ثلث سكان العالم، 
ويعيش نحو 80 في المائة من هؤالء الصغار في السن 
في دوٍل ذات دخٍل متوسط أو منخفض. وتعد حياتهم 

مهمًة جدًا بحد ذاتها وكمرحلة تحضير لسن الرشد. ويواجه 
غالبية األشخاص الذين يعانون من المرض النفسي 

في سن الرشد مرضًا نفسيًا بحلول الخامسة عشرة من 
عمرهم ، ومع ذلك لم يخضع معظم هؤالء األطفال 
المرضى إلى العالج، ففي الدول الغنية يحصل ربعهم 

على العالج بينما النسبة أقل في دوٍل أخرى ، وهذا 
الوضع غير منطقي.

لدى 10 في المائة من الصغار تحت سن الـ 19 في بلد 
نموذجي مستوياٍت قابلة للتشخيص من االضطرابات 

النفسية، مع وجود مستويات مشابهة في الدول 
الغنية والفقيرة . ولدى خمسة في المائة منهم مشاكل 

سلوكية مترافقٌة أحيانًا مع اضطراب نقص االنتباه 
مع فرط النشاط، بينما يعاني الخمسة في المائة 

اآلخرون من اضطراباٍت في المزاج وبشكٍل رئيسي أنواٍع 
مختلفٍة من حاالت القلق الخطيرة مثل اضطراب القلق 

االجتماعي، ونوبات الهلع، واالضطراب الوسواسي 
القهري وبالتأكيد اضطراب الكرب التالي للصدمة 
النفسية، والذي يعتبر شائعًا في مناطق النزاعات 

بالتحديد.

تعد تكلفة هذه المشاكل كبيرة. فعلى سبيل المثال، فإّن 
ُعشر األطفال األقل سعادًة في بريطانيا يكونون أفقر 

بنسبة سبعة في المائة كراشدين . ويعود هذا بشكٍل 
جزئي إلى أّن المشاكل العاطفية تتدخل بنسبٍة كبيرٍة في 

تعليمهم وصحتهم الجسدية. 

وبذات القدر من األهمية، فإّن احتماالت قيام األطفال 
الذين يعانون من اضطراباٍت سلوكية بارتكاب الجرائم، 

وتعاطي المخدرات، وإنجاب األطفال في سن المراهقة، 
واالعتماد على إعانات الرعاية االجتماعية، ومحاولة 

االنتحار، تزداد بنسبة أربعة أضعاف. ويقدر أّن مثل هؤالء 
األطفال سيكلفون دافعي الضرائب في بريطانيا تكاليف 

عدالٍة جنائية تساوي متوسط رواتب ثالث سنوات.

العالجات الفعالة موجودة

تتوفر العالجات الفعالة لألطفال كما هي متوفرة 
للراشدين، فبالنسبة للقلق الذي يظهر عادًة في سن 

مبكرة، حصلت العالجات القائمة على العالج السلوكي 
المعرفي معدالت تعاٍف بلغت 50 في المائة أو أكثر 

لألطفال فوق سن الثامنة. وال يظهر االكتئاب عادًة إال 
عند بلوغ سن العاشرة وعندها يتم عالجه بنفس الطريقة 

التي ُيوصى بها للراشدين.

وترتبط نصف مشاكل االضطرابات النفسية لدى 
األطفال بالسلوك، وفي هذه الحالة يعتبر تدريب أحد 

الوالدين )أو كالهما( هو العالج النموذجي لألطفال 
تحت سن العاشرة. ويعّد برنامج “السنوات الرائعة” 

)Incredible Years( أفضل عالٍج معروٍف، بحيث يتضمن 
26-12 جلسة تدريبية جماعية مع األهل لمدة ساعتين ، 
ويتم العمل بهذه الجلسات من خالل تسلسل خطواٍت 

مدروس بعناية: أواًل تعلم كيفية اللعب مع الطفل، ومن 

الشكل 6: عدد المرضى الذين تمت معاينتهم ألسباب تتعلق بالصحة النفسية في تشيلي )القطاع 
العام( 
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تحديد العالجات الواجب تقديمها.	 

تدريب األشخاص المخولين بتقديمها.	 

إيجاد الخدمات التي يمكن أن يعملوا من خاللها.	 

يأتي المثال حول ما يمكن القيام به من خالل تطوير 
برامج “السنوات الرائعة” في العديد من الدول . وتعمل 

هذه البرامج من خالل مبدأ التعاقبية، إذ ينبغي أن 
يمتلك المعالجون )أي قادة المجموعات( معرفًة مسبقًة 

بثقافة نمو األطفال وخبرة سريرية في العمل مع 
الوالدين أو المعلمين أو األطفال فيما يتعلق بمشاكل 
االضطرابات النفسية. ويتم تدريبهم مبدئيًا من خالل 

ورشات عمل تمتد لثالثة أيام من قبل مدرب أو موجه 
معتمد، ويتبعها استشارات ودعم مستمرين من قبل 

مدربين، أو مدربين مختصين معتمدين. ويوصى بحصول 
المعالجين على استشاراٍت كل أسبوعين عند بدء عملهم 

مع المجموعات، ويمكن تقديم هذه االستشارات من 
خالل تطبيق “سكايب” أو في ورشات عمل استشارية 

شخصية، اعتمادًا على ما إذا كانت الوكاالت تملك 
مدربين مختصين أو موجهين. ويتم تشجيع المعالجين 

على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بجلساتهم الجماعية 
مع بعضهم البعض في سبيل تطوير نظام دعم لألقران 
وتحقيق اعتماٍد ناجح للمعالج. وسيكون أكثر المعالجين 
موهبًة من الذين تم اعتمادهم، مؤهلين للحصول على 

المزيد من التدريب كمدربين مختصين، وقد يصبح 
أكثر هؤالء موهبًة موجهين )للمدربين( إلدارة الورشات 

التدريبية. ودّرب البرنامج حول العالم حتى اآلن 57,447 
معالج / قائد مجموعة، و104 مدربين مختصين، و90 

موجهًا.

تعد باكستان مثااًل آخر على عالج اكتئاب األمومة، وتلقى 
العاملون في مجال الصحة المجتمعية التدريب على 
كيفية كشف وعالج اكتئاب األمومة باستخدام طرق 

تقوم على العالج السلوكي المعرفي. ويدعى هذا النظام 
ببرنامج “التفكير الصحي” ويشمل 16 زيارًة لألم، بما 

فيها اإلصغاء الفّعال، والتعاون مع األسرة، واالكتشاف 
الموجه، والوظائف المنزلية. وخفض البرنامج نسبة 

األمهات الالتي يعانين من االكتئاب بنسبة 30 في المائة 
بعد ستة أشهر ، وتم تطبيق البرنامج على نطاٍق واسع 

في باكستان.

تعزيز الصحة النفسية للجميع
رّكزنا إلى اآلن على معالجة األشخاص الذين يعانون 

من االضطرابات الشديدة. ولكن ينبغي علينا أيضًا أن 
نقوم بما في وسعنا بهدف تمكين الناس من تجنب 

االضطرابات أصاًل، أو أن نطور وسائلهم الداخلية للتعامل 
مع االضطرابات بأنفسهم عندما تظهر لديهم. وبمعنى 
آخر، علينا العمل للوصول إلى مجتمٍع يملك فيه الناس 

ثم كيفية الثناء على الطفل، وثم كيفية وضع الحدود، 
وفي النهاية فحسب يتم الحديث عن كيفية العقاب أو 

التجاهل لخرق القواعد. تم تتبع األطفال الذين خضع 
أهلهم لهذا البرنامج لمدة سبعة أعوام، وكانت احتمالية 

إصابة األطفال الذين عوملوا بهذه الطريقة )بداًل من 
الطريقة االعتيادية( بمشاكل سلوكية خطيرة )اضطراب 

التحدي االعتراضي(  أقل بـ 80 في المائة. واستخدم 
هذا العالج في دوٍل مختلفٍة كالواليات المتحدة، وهونغ 

كونغ، والبرتغال، وروسيا، والنرويج، وتبين أّنه بذات 
الفعالية حتى عند نقله إلى بيئة ذات ثقافٍة مختلفٍة عن 

تلك التي ُطور فيها بادئ األمر وهي الواليات المتحدة ، 
كما تبينت فعاليته مع األطفال الذين يأتون من خلفيات 

محرومة كغيرهم من األطفال.

نقدم في الجدول 10 العالجات التي أوصى المعهد 
الوطني للتميز في الصحة والرعاية في بريطانيا 

باستخدامها في الدول الغنية. أما بالنسبة للدول الفقيرة، 
تقدم منظمة الصحة العالمية دلياًل ممتازًا بالعالجات 

الموصى بها والمعروفة بدليل التدخل الخاص ببرنامج 
العمل لسد الفجوة القائمة في مجال الصحة النفسية 

)mhGAP Intervention Guide(. ويتم توفير العالج في 
هذه الدول من قبل أشخاٍص غير أخصائيين من العاملين 

في مجال الرعاية الصحية أو غيرهم وعادًة يملكون الحد 
األدنى من التدريب، ويكون العالج عامًا لكل مشاكل 

االضطرابات النفسية. وكانت نتائج هذا النوع من العالج 
فعالًة على نحو مفاجئ.

العالج يحقق المدخرات

كما هو الحال عند الراشدين، يمكن تحقيق مدخراٍت 
هائلة في حال تلقى صغار السن المساعدة بشكٍل مبكر 

فيما يخص مشاكلهم النفسية. يحقق برنامج “السنوات 
الرائعة” في الدول الغنية مدخراٍت في مجال الرعاية 

الصحية لوحده تكفي لتحقيق تمويل ذاتي ، وعالوًة على 
ذلك، تعود المدخرات الكبيرة إلى نظام العدالة الجنائية.

يعد اكتئاب األم خالل الوالدة من المشاكل الرئيسية التي 
تواجه األطفال، حيث تكلف حالٌة واحدة من االكتئاب 

المصاحب للوالدة المجتمع في بريطانيا بمعدل متوسط 
راتب سنوي ، ومن جهٍة أخرى ُتعادل تكلفة عالٍج نفسي 
ناجح )على افتراض معدل النجاح يساوي 50 في المائة 
( ُعشر هذا المبلغ ، وعليه. وتفوق المدخرات التكاليف 

بعامل عشرين إلى واحد.

تنظيم العالج

بالكاد يوجد، في الكثير من الدول، أي نظاٍم للرعاية 
الصحية النفسية لألطفال يقوم على األدلة. ويمكن من 
خالل اإلصرار تطوير مثل هذه األنظمة بسرعٍة معقولة. 

أما بالنسبة للراشدين، فهناك حاجٌة لـ: 
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موارد داخلية لالزدهار، ما يعني أهدافًا جديدًة للمدارس، 
وأرباب العمل، والمجتمع ككل.

المدارس

يقدم النظام المدرسي، خارج النظام األسري، الفرصة 
األقوى للتأثير على الصحة النفسية للسكان )بما أّن كل 
األطفال تقريبًا يذهبون إلى المدارس اآلن( . وينبغي أن 
تكون جودة الحياة النفسية للتالميذ هدفًا واضحًا لكل 
مدرسة، إذ يرتاد غالبية األطفال في العالم المدارس، 
ويمكن الوصول إلى األهل أيضًا إلى حّد ما عن طريق 

المدارس. وبإمكان المدارس أن تحدث فارقًا حقيقيًا إن 
قامت بنشر الرسائل الصحيحة حول الصحة النفسية 
وجودة الحياة. وعالوًة على كّل ذلك، فإن هذا يعني 

اكتساب األطفال لـ: 

قيم وسلوك رحيم وتعاوني.	 

يفهمون مشاعرهم الخاصة ومشاعر اآلخرين، ويطورون 	 
المهارات الالزمة للتعامل مع هذه المشاعر. 

يترتب على الرسالة أّن تكون إيجابية )ما “ينبغي فعله” 
أكثر مما “ال يجب فعله”(، ومن المهم جدًا أن يتقبل كل 

المعلمين في المدرسة، باإلضافة إلى التالميذ هذه 
الرسائل وعلى أمل أن يتقبلها األهل أيضًا.

سيكون لكّل مدرسٍة في كّل بلد طريقتها الخاصة في 

تعزيز هذه المواقف والمهارات الصحية. ولكن تم تطوير 
العديد من البرامج التي أعطت آثارًا إيجابية )انظر الجدول 

11(. ومعظم هذه البرامج مستمرة منذ نحو عشرين عامًا 
أو أكثر، وتم تطبيقها في الكثير من الدول على المستوى 

الوطني، ومستوى الوالية، والمقاطعة )شملت في 
العديد من الحاالت دواًل منخفضة ومتوسطة الدخل(. 

وتوجد منهجيٌة مختلفة تقوم على استخدام وقٍت أقصر 
لتعليم ممارسة الوعي التام )Mindfullness( والذي 

بإمكانه أن يصبح الحقًا ممارسًة منتظمة خالل الحياة.

وتظهر غالبية هذه البرامج تأثيراٍت مهمًة على االكتئاب، 
والقلق، والسلوك، والتنمر، واألداء األكاديمي. ويكون 
معدل التأثيرات على كّل تلميذ صغيرًا في هذه الحاالت 

بسبب القصر النسبي لفترة البرامج. ولكن تستحق 
هذه التأثيرات الصغيرة نسبيًا الحصول عليها عندما 

تكون التكلفة للتلميذ الواحد صغيرًة أيضًا. من الممكن 
أن يشمل التأثير الصغير نسبيًا تأثيرًا مهمًا على عدٍد 

من األطفال في كّل مدرسة-ما ُيحدث تغييرًا كبيرًا في 
الصحة العامة للسكان. أّما فيما يخص فعالية التكلفة، 

فستتمكن هذه البرامج من تمويل نفسها من خالل 
تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، وتحسن السلوك في 

المدرسة، وتخفيض نسبة الجريمة، وزيادة العائدات.

تشمل التكلفة األساسية التدريب اإلضافي للمعلمين. 
وفي الوقت ذاته، يتم تحويل جهد التالميذ من دراسة 
مواد أخرى، ولكن تشير األدلة إلى أّن إجمالي أداءهم 
األكاديمي استفاد من الوقت اإلضافي المخصص 

لمهارات الحياة. ونظرًا لنجاح هذه البرامج القصيرة نسبيًا، 
تنصب الجهود حاليًا لتطوير تعليم قائٍم على األدلة 

الجدول 10: العالجات الموصى بها من قبل المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية الضطرابات األطفال 
والمراهقين

معدل التعافي اإلجمالي من خالل العالج )معدل 
التعافي التلقائي( *

العالج الحالة

)10%( 70% تدريب األهل االضطرابات السلوكية

)10%( 75% تدريب األهل وأدوية ميثيل فينيدات اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط

)30%( 80% العالج السلوكي المعرفي القلق

)40%( 85% العالج السلوكي المعرفي القائم على الصدمة اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية

)55%( 80% العالج السلوكي المعرفي، ودواء الفلوكسيتين االكتئاب

)25%( 80% العالج األسري فقدان الشهية العصابي

* يدل معدل التعافي على النسبة التي لم تعد تلبي معايير التشخيص بعد ستة أشهر من بدء العالج
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األخصائيين تقديم هذه المساعدات على نحو أيسر، 
وهناك العديد من األسباب لضرورة أال تقوم خدمات 
الصحة النفسية لألطفال بخدمة األطفال األكثر تضررًا 
فحسب )غالبًا في العيادات(، بل األطفال الذين يعانون 
من مشكالت صحية خفيفة أو متوسطة الشدة أيضًا، 
والذين يمكن فحصهم في المدارس على نحو أسهل، 

كما يمكن فحص آبائهم كذلك.

في بيئة العمل

يقضي الناس معظم وقتهم في العمل بعد أن يكبروا، 
وقد تكون بيئة العمل مكانًا لالزدهار أو التنمر، كما يمكن 

أن تكون مكانًا ُترصد فيه االضطرابات النفسية وتعالج، 
أو يتم تجاهلها فحسب. 

تشير أدلة عديدة أّن الناس يعلمون بشكٍل أفضل 
عندما يكونون سعداء . وتبّين أّن الشركات التي توجد 

في قائمة أفضل 100 بيئة للعمل في الواليات 
المتحدة حققت 50 في المائة من األرباح في قيمتها 

لمهارات الحياة لمدة ساعة على األقل أسبوعيًا طوال 
الفترة الدراسية. وكمثال على هذا في المدارس الثانوية، 

لدينا برنامج “العقول األصحاء” البريطاني . ويستفيد 
التالميذ أيضًا في حال كان معلموهم مدربين على 

الحفاظ على هدوئهم في الصف من خالل، على سبيل 
المثال، نسخة من برنامج تدريب األهل “السنوات الرائعة” 

المخصصة بوضوح للمعلمين.

وتبرز فائدًة مهمة أخرى عندما يكون المعلمون على درايٍة 
أكبر بمسائل الصحة النفسية: فبإمكانهم رصد األطفال 

الذين يعانون من االضطرابات والذين يحتاجون لدعم 
عالجي بشكٍل أسهل. وكما ذكرنا سابقًا، تفشل الدول 
منخفضة ومتوسطة الدخل في تأمين الدعم العالجي 

من خالل نظام الرعاية الصحية، وتعتبر المدرسة المكان 
الطبيعي الذي بإمكان المستشارين غير المختصين أن 

يؤدوا عملهم فيه. ويعتبر غالبًا هؤالء المستشارون سفراء 
ممتازين لتعزيز الصحة النفسية داخل المدرسة ككل.

وعلى الجانب اآلخر، في البلدان الغنية يمكن للمعالجين 

الجدول 11: برامج الصحة النفسية الرئيسية القائمة في المدارس

معدل التعافي 
اإلجمالي من خالل 

العالج )معدل 
التعافي التلقائي( *

العالج الفئة 
المستهدفة

عدد الطالب 
إلى التاريخ 

الحالي

عدد 
السنوات 
منذ البدء

البرنامج

)10%( 70% تدريب األهل الجرعة )بالساعات( التركيز الرئيسي السنوات الدراسية

دعم مستمر السلوك من سن الحضانة إلى 12 10.5 21 التدخالت السلوكية اإليجابية والدعم

17-21 القلق، واالكتئاب، ومواجهة 
الصدمة

من سن الحضانة إلى 
سن الرشد

8.0 19 األصدقاء

47 الصحة النفسية اإلجمالية ما قبل سن الحضانة 
إلى 12

5.0 34 العمل اإليجابي

18-26 السلوك )التعليم العام االجتماعي 
والعاطفي(

من سن الحضانة إلى 6 2.0 15 تعزيز استراتيجيات التفكير البديلة

5-7 السلوك، الصحة النفسية 
اإلجمالية )أهداف ثانوية من 
ضمنها اإلنجازات األكاديمية(

من 1-4  1.0 18 مهارات الحياة

دعم مستمر الصحة النفسية اإلجمالية ما قبل سن الحضانة 
إلى الرشد

0.3 18 تعزيز الصحة الذهنية وجودة الحياة 
"MindMatters"

90 السلوك، الصحة 
النفسية اإلجمالية

من سن 
الحضانة 

إلى 6

0.2 47 لعبة السلوك الحسن

11-16 الصدمة من 5-12 0.1 14 التدخل السلوكي 
المعرفي للصدمة في 

المدارس
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في سوق األسواق المالية على مدى 25 عامًا مقارنًة 
بشركاٍت أخرى . وبالتالي تهدف العديد من البرامج إلى 
تعزيز الصحة النفسية عن طريق بيئة العمل، وبعضها 

يستهدف األفراد بشكٍل محدد، ولكّن أكثرها فعاليًة هي 
من تستهدف فرق العمل كاملًة وخاصًة على مستوى 

المدراء، ألّن المدراء هم من يحددون مسار المنظمة 
ويجب أن يكونوا مسؤولين أيضًا عن تحديد العمال األفراد 

الذين يعانون من مشاكل االضطرابات النفسية ويقدم 
لهم العون للحصول على المساعدة . ويجب أن يشعر كل 

مديٍر بقدرته على طرح السؤال التالي على العامل لديه “ 
هل أنت بخير؟” بل وأن يشعر بالراحة في تقديم النصح 

إن كانت اإلجابة ال.

الحد من الوصم

يعتبر الحد من الوصم المرافق لالضطرابات النفسية 
حاجًة رئيسية، وأسفرت حمالت مكافحة الوصم عن 

نتائج هامة ، وخاصة عندما يشارك فيها المشاهير الذين 
قرروا اإلفصاح عن مشاكلهم الخاصة المتعلقة بالصحة 
النفسية )مثل األمير هنري، والعاملون مع برنامج “حان 

وقت التغيير” Time to Change في بريطانيا(. 

لكّن ما سيحد من الوصم قبل كّل شيء هو الفهم 
بأّن االضطرابات النفسية قابلة للعالج، فعندما أصبح 

باإلمكان عالج السرطان، بات من الممكن الحديث 
عنه دون تحفظ، وسينطبق الشيء ذاته على الصحة 

النفسية، وسيؤدي الحد من الوصم إلى طلب المزيد من 
األشخاص للمساعدة وتلقيهم للعالج.

الخاتمة 
يمكن أن يبدأ التغيير عند أي مستوًى، ولكن تقع على 

عاتق الحكومات مسؤولياٍت خاصة، فمن واجبها ضمان 
أن تكون الصحة النفسية من مجاالت السياسة المركزية، 

سواًء للعالج أو للوقاية. تسبب االضطرابات النفسية 
نفس القدر من البؤس الذي تسببه األمراض الجسدية، 

وهي قابلة للعالج ومن الممكن منع وقعها إلى حٍد 
ما. وهي تظهر في كل الدول، وفي كل المستويات 

االجتماعية. وتعتبر الصدمة التي تسببها النزاعات 
والعنف من أبشع أنواع االضطرابات النفسية ، ولكن 

االضطرابات النفسية موجودة في كّل مكان وتؤثر تقريبًا 
على كل أسرة.

وينبغي أن يكون توسيع العالج القائم على األدلة هدفًا 
رئيسيًا إليصاله إلى 25 في المائة من األشخاص الذين 

يحتاجونه، ويجب القيام بهذا في أسرع وقٍت ممكن، ولن 
يتطلب هذا أي تكلفٍة صافية. ويجب أن يكون العمل في 

مواجهة االضطرابات النفسية أولوية قصوى إن كانت 
الحكومات مهتمًة بسعادة مواطنيها.
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الملحق 1: اللجنة االستشارية

الدكتور دان تشيشولم، منظمة الصحة العالمية

الدكتورة سارة فليتشي، جامعة إيكس – مرسيليا

البروفيسور فيكرام باتيل، مؤسسة هارفرد والصحة العامة في الهند

الدكتور شيكار ساكسينا، منظمة الصحة العالمية

البروفيسور السير جراهام ثورنيكروفت، معهد الطب النفسي بجامعة الملك في لندن

البروفيسورة كارولين ويبستر-ستراتون، جامعة واشنطن
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الملحق 2. معدالت االنتحار لكل 100,000 )2015(
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الملحق 3: إجمالي القوى العاملة في مجال الصحة النفسية

المصدر: أطلس الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية، 2014.
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الملحق 4: التكلفة الوسطية لمعالجة حالة 
واحدة من االكتئاب )بالدوالر األمريكي(

24 الدول ذات الدخل المرتفع

18 الفئة العليا من الدول ذات الدخل المتوسط

12 الفئة الدنيا من الدول ذات الدخل المتوسط

6 الدول ذات الدخل المنخفض

المصدر: تشيشولم وآخرون )2016 بي(

الملحق 5: التكلفة اإلجمالية لكل فرد من السكان للتوسعة المقترحة 2030-2015 )غير مخصومة( )بالدوالر(

التكلفة الصافية المدخرات، باستثناء تلك 
المتعلقة بالرعاية الصحية 

الجسدية

التكلفة اإلجمالية

-128 267 139
الدول ذات الدخل المرتفع

-16 52 36
الفئة العليا من الدول ذات 

الدخل المتوسط

-8 20 12
الفئة الدنيا من الدول ذات 

الدخل المتوسط

-4 6 2
الدول ذات الدخل المنخفض

المصدر: تشيشولم وآخرون )2016 بي(
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قام أعضاء اللجنة بتأليف مسوداٍت حول التعليم اإليجابي في مناطقهم حول العالم ولكّنهم غير مسؤولين عن 
التقرير ككل. نشعر باالمتنان تجاه كل األشخاص التالية أسماؤهم والذين قّدموا المعلومات حول مشروعاتهم: 

هيكتور إسكاميال، آنجيال داكوورث، دونالد كامنتز، روجر ويسبرغ، جستن روبنسون، ماثيو وايت، يوكون جاو، 
إيميلي الرسون، جو ماهر، يي هونغ، ديفيد كووبررايدر، ستيف ليفينثال، تال بنشاهار.

الفصل الرابع

التعليم اإليجابي
         

مارتن سيليغمان
مدير مركز علم النفس اإليجابي في جامعة بنسلفانيا

الدكتور أليخاندرو آدلر
مدير قسم التعليم إليجابي، مركز علم النفس اإليجابي، جامعة بنسلفانيا 

مجلس السعادة والتعليم  

الدكتور عبد الله الكرم
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

البروفيسور كاي بينغ بينغ
جامعة تسينغوا

السير أنتوني سيلدون
جامعة باكنغهام 

البروفيسور لي واترز 
جامعة ملبورن
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تعتبر المدارس المكان الرئيسي الذي تغرس فيه قيم 
الثقافة في صغار السن. وستكون نظرة الطالب إلى 

العالم ُمصطنعًة بقدر ما ينقل المعلمون إليهم التشاؤم 
وعدم الثقة والنظرة المأساوية تجاه الحياة. وبقدر ما 

ينقل المعلمون التفاؤل والثقة والشعور باالرتياح 
للمستقبل، فإّن ذلك سيؤثر إيجابيًا على تصور طالبهم 

للعالم. يتمثل الموضوع الرئيسي لهذا المجلد بأّن األمل، 
والثقة، والسعادة تسبب جودة حياٍة أفضل، وبالتالي 

تقول الفرضية التوجيهية للتعليم اإليجابي بأّن المدارس 
اإليجابية والمعلمون اإليجابيون هم نقاط االرتكاز إلنتاج 

جودة حياة أفضل في بيئٍة معينة.

ويستعرض هذا الفصل حالة التعليم اإليجابي حول العالم 
اعتبارًا من نهاية 2017. وسنسلط الضوء عبر هذا الفصل 

على مكونات ما نعتقد أّنها الممارسات الفضلى وهي: 
التقييم المتواصل والصارم، وتحليل أحجام التأثير، ومدة 
التدخل، والتكيف الثقافي للتدخالت القائمة على األدلة، 
وإجراءات دقة العالج، وتعزيز تمكين المعلمين وإبداعهم 

بهدف تحسين التدخالت المحلية.

وفيما يلي المخطط بشكٍل موجز، أواًل، سنقوم بتعريف 
“التعليم اإليجابي” وتحديد نطاق هذا الفصل بالبرامج 

والمدارس التي تعلم إجراءات وتدخالت التعليم اإليجابي 
المعتمدة. ثانيًا، سنناقش المقاييس والتدخالت التي 

تستخدم بشكٍل شائع. وثالثًا، سنستعرض انتشار 
التعليم اإليجابي حول العالم جنبًا إلى جنب مع الدليل 

القائل بأّن التعليم اإليجابي يعزز من األهداف التقليدية 
للمدارس )الكتابة والحساب والعلوم( باإلضافة إلى بناء 

جودة الحياة. وسنقوم أخيرًا بمناقشة بعض المحاذير 
الجدية باإلضافة إلى بعض المبادئ التوجيهية من أجل 

المستقبل.

ما هو التعليم اإليجابي؟
يتجسد هدف التعليم اإليجابي في إنتاج جودة الحياة 
باإلضافة إلى المضي قدمًا في سبيل تحقيق النتائج 
التقليدية للتعليم المدرسي. يعتبر هذا الهدف واسعًا 

جدًا، ولكن، العديد من البرامج والمدارس ما زالت تسعى 
إلى هذا الهدف. وسنقوم بغرض جعل استعراضنا 

واسعًا ومفيدًا، بتحديد نطاق التعليم اإليجابي بالمدارس 
والبرامج التي تقوم بقياس النتائج بالفعل، والتي 

تستخدم أيضًا مجموعًة قابلًة للتطبيق المتكرر من 
التدخالت المعتمدة في سبيل تحقيق هذه النتائج.

أما فيما يخص المقاييس، فتوجد ثالثة أنواٍع من 
المقاييس الضرورية لتقييم التعليم اإليجابي. أوّلها 

هي مقاييس “السعادة”، التي يجب تحليلها إلى عناصر 
أقل غموضًا من مصطلح “السعادة” المبهم جدًا؛ 

وثانيًا مقاييس “عدم السعادة” وعادًة ما تكون االكتئاب 
والقلق؛ وثالثًا مقاييس النجاح األكاديمي.

يوجد العديد من الطرق المعتمدة لتصنيف مقاييس 
السعادة أو جودة الحياة، بالنسبة للراشدين واألطفال 
على حٍد سواء. إّن أكثرها استخدامًا بين الراشدين هو 
مقياس الرضا عن الحياة )دينر، وإيمونز، والرسون، 
وغريفين، 1985(، ولكن ال يستخدم هذا عادًة مع 

األطفال في المدارس إاّل في حالة استثنائية جديرٍة 
بالمالحظة: إذ شمل برنامج منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية لعام 2015 لتقييم الطالب الدوليين مقاييس 

الرضا عن الحياة في البنود األساسية لالمتحان العالمي، 
والذي تجريه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كّل 

ثالثة أعوام في أكثر من 70 دولٍة حول العالم. كما توجد 
طريقٌة أخرى لتقسيم السعادة بين المتعة )السرور الذي 
تشعر به( وجودة الحياة المفضية إلى السعادة )موجهة 
نحو هدف معين( )ريان وديسي، 2001(. وتشكل كلمة 

“بيه إي آر إم إيه” )PERMA( )سيليغمان، 2011( اختصارًا 
باإلنكليزية للعاطفة اإليجابية، والمشاركة، والعالقات 
الجيدة، والمغزى، واإلنجاز ويتم قياسها لدى األطفال 

 )EPOCH( ”بواسطة مؤشر “إي بيه أو سي إتش
)وهو اختصار: المشاركة، والثبات، والتفاؤل، والترابط، 
والسعادة( )كيرن، بينسون، ستينبرغ، ستينبرغ، 2016( 

PER� )وتقاس لدى الراشدين من خالل “بيرما-بروفايلر” 
MA-Profiler( )باتلر وكيرن، 2016( ومن خالل المؤشرات 

 Brief( أو الموجزة لالزدهار )Comprehensive( الشاملة
Inventories of Thriving( )سو، تاي، دينر،2014(.

ُتقاس التعاسة/البؤس عادًة من خالل مؤشرات 
 Children’s( االكتئاب: يستخدم مؤشر اكتئاب األطفال
Depression Inventory( )كوفاكس، 2004( لقياسها 

لدى األطفال، أما عند الراشدين فيتم قياسها بواسطة 
مؤشر بيك لالكتئاب )Beck Depression Inventory( أو 
Cen- )مقايس االكتئاب الخاص بمركز الدراسات الوبائية 
 )ter for Epidemiologic Studies Depression Scale

وغيرها من مؤشرات القلق المماثلة لدى الراشدين )بيك، 
ستير، براون، 1996، رادلوف، 1977(. بينما يعتبر الحد 

من االكتئاب والقلق هدفًا من أهداف التعليم اإليجابي، 
إال أّنه تجدر المالحظة بأّن عدم السعادة وفقًا لمفهوم 
االكتئاب والقلق ال ُيقصي السعادة إذ أن االرتباط أقل 

بكثير من 1.0- )رضائي، هدايتي، ناغيزاده، فارجام، 
سابت، وباكناهاد، 2016(، وإّنما يعيق السعادة فحسب. 
وبالتالي، فإّن الحد من األمراض هدٌف رئيسي ولكن غير 

مكتمل من أهداف التعليم اإليجابي.

بينما تعتبر نتائج أو متوسط درجات االمتحانات الوطنية 
الموحدة مقياسًا للنجاح األكاديمي.

التدخالت. نقوم بحد نطاق البرامج التي نستعرضها 
أدناه إلى تلك التي تستخدم عددًا من التدخالت التالية 

الموثوقة إلى حٍد ما )بخصوص التحليالت الوصفية 
)meta-analyses( المتعلقة بالتدخالت اإليجابية ومدى 

موثوقيتها، انظر سين والبوميرسكي، 2009 وبولر، 
هافيرمان، ويسترهوف وآخرون، 2013(:
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لوزارة التعليم في بوتان في “التعليم من أجل السعادة 
الوطنية اإلجمالية”. وتعاونت وزارة التعليم في بوتان 

مع مركز علم النفس اإليجابي في جامعة بنسلفانيا في 
سبيل العمل على تطويٍر مشترٍك لمناهج دراسية ذات 

صلة بالسعادة الوطنية اإلجمالية وتستهدف عشرة 
“مهاراٍت حياتية” إيجابية بما فيها العديد مما ذكر أعاله، 
لطالب المرحلة الثانوية )من الصف السابع إلى الثاني 

عشر(. وقام المنهاج بتعليم هذه المهارات من خالل دورٍة 
تدريبية مستقلة امتدت لـ 15 شهرًا، وجرى تضمينها في 

المواد األكاديمية الموجودة.

تلقى جميع المدراء والمعلمين في 11 مدرسٍة مشمولٍة 
في هذا العالج تدريبًا خالل دورٍة امتدت لعشرة أيام 

بهدف التدريب على المنهاج الدراسي المتعلق بالسعادة 
الوطنية اإلجمالية. وكان المدربون علماء نفٍس من 

جامعة بنسلفانيا باإلضافة إلى تسع موظفين مدربين 
من وزارة التعليم في بوتان، واستخدم في التدريبات 
دليل “التثقيف من أجل السعادة الوطنية اإلجمالية” 

)Educating for GNH(، وقام المدربون بتدريب المدراء 
والمعلمين حول كيفية ممارسة وتعليم المهارات 

الحياتية العشر. كما تّم تدريب المعلمين على كيفية 
إدخال المهارات الحياتية العشر في المواد األكاديمية 

)الرياضيات، والعلوم، والقراءة على سبيل المثال(. 
وُدرست مادة األدب على سبيل المثال من منظور 
السعادة الوطنية اإلجمالية وذلك من خالل تحديد 

نقاط القوى والفضائل في شخصيات الروايات ومن 
خالل تشجيع الطالب على استخدام نقاط القوة هذه 

خالل حياتهم اليومية. وعالوة على ذلك، شارك جميع 
الطالب في مجموعة التدخل في نشاطات علم النبات 
في الحدائق العضوية في حرم كلٍّ من المدارس الـ 11. 

وتعّلموا كيف يزرعون الخضار وغيرها من األطعمة 
وكيف يعتنون بها ويحصدونها. وتعلم الطالب من خالل 

دراسة الفيزيولوجيا، وعلم الوراثة، والبيئة، والتصنيف، 
والبنية، واألهمية االقتصادية الخاصة بالنباتات، كيف 

يمكنهم أن يطبقوا وبشكٍل تفاعلي ما تعلموه في 
صفوف علم األحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات 
على ممارساتهم في علم النبات. وباإلضافة إلى ذلك، 
فإّن العملية المعقدة المتمثلة في زراعة أنواٍع مختلفٍة 
من النباتات مع زمالئهم الطالب وفهم دور الغذاء في 

النظام االقتصادي المحلي والوطني األكبر، ساعدت 
في تعليمهم كيفية ممارسة التفكير النقدي والتفكير 

اإلبداعي وصنع القرار ومهارات حل المشاكل.

وتعّلم المعلمون في الصفوف كيفية تزويد الطالب 
بالتغذية الراجعة شفهيًا وكتابيًا بطريقٍة تقويهم وتحفزهم 

بهدف تعزيز نوعية عملهم. كما تعّرف المعلمون على 
أهمية تحديد ومالحظة األمور الصحيحة التي كان يقوم 
به الطالب في الصفوف، بداًل من اإلشارة إلى األمور 

الخاطئة التي يقومون بها فحسب، وهذا ُيعتبر من 
الممارسات التربوية النموذجية في غالبية المدارس 

الثانوية. وطّبقت المدارس الـ 11 في المجموعة العالجية 

 	 )What Went Well( ”األمور التي جرت على ما يرام“
)سيليغمان، ورشيد، وباركس 2006(. يقوم الطالب في 
هذا التدخل بتسجيل ثالثة أحداٍث تمت على ما يرام خالل 

اليوم، والسبب الذي جعلها تكتمل على ما يرام.

“زيارة االمتنان” )Gratitude Visit( )إيمونز 2007(. يكتب 	 
الطالب رسالة امتنان ويقرؤونها لمصدر االمتنان.

 	Active, Constructive Re� )“االستجابة الفعالة والبناءة” 
sponding( )غيبل، وريس، وإمبيت، وآشر 2004(. يتعلم 

الطالب كيفية االستجابة البّناءة إلنجازات شخٍص آخر.

“قوة الشخصية” )Character Strengths( )بيترسون 	 
وسيليغمان 2004(. يحدد الطالب إحدى خصالهم الجيدة 

ونقاط قوتهم المعروفة ويستخدمونها بطريقٍة جديدة.

“أفضل األحوال الشخصية” )Best Self( )روبرتس، 	 
ودوتون، وسبريتزر، وهيفي، وكوين 2005(. يكتب الطالب 

عن أفضل أحوالهم وعن أكثر اللحظات التي افتخروا فيها 
بأنفسهم. 

 	 )Meditation and Mindfulness( ”التأمل والوعي التام“
)ديفيدسون وآخرون 2003(. يمارس الطالب واحدًة أو أكثر 

من طرق التأمل والوعي التام العديدة.

“التدرب على التعاطف” )Empathy training( )براينت, 	 
1982(. يتعلم الطالب كيفية استخدام أساليب التعاطف. 

 	 )Coping with emotions( ”التأقلم مع العواطف“
)ديسي وريان، 2010(. يقوم الطالب بالتعرف على وفهم 

وإدارة عواطفهم، وخاصة العواطف اإليجابية.

“اتخاذ القرارات” )Decision�making( )آلبرت، وستينبرغ، 	 
2011(. يتعلم الطالب كيف يختارون أفضل خطط العمل 

من بين الخيارات المتاحة.

“حل المشاكل” )Problem�solving( )ستينبرغ، 2014(. 	 
يستخدم الطالب المعطيات الفعالة لحل المشاكل النظرية 

والعملية.

“التفكير النقدي” )Critical thinking( )مارين، وهالبرن، 	 
2011(. يقوم الطالب بتصور، وتجميع، وتطبيق وتقييم 

المعلومات كدليٍل للمعتقدات واألفعال.

التعليم اإليجابي حول العالم

آسيا 

بوتان. نبدأ ببوتان ألّن أول دليٍل واضح لقدرة التعليم 
اإليجابي على زيادة جودة الحياة واألداء في االمتحانات 
الوطنية الموحدة ظهر فيها )آدلر، 2016(. بوتان، هي 
بلٌد صغير من بلدان الهماليا وال يتجاوز تعداد سكانها 
المليون نسمة، ويستخدم هذه البلد مؤشر “السعادة 

الوطنية اإلجمالية” )GNH( بداًل من الناتج اإلجمالي 
المحلي من أجل تقييم التقدم الوطني وقيادة السياسة 

العامة )أورا، وكي. غاالي، 2004(، وتماشيًا مع هذا، 
قامت بوتان بوضع نظامها التعليمي حول مبادئ 

“السعادة الوطنية اإلجمالية”. وتتمثل المهمة الصريحة 
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منهاج السعادة الوطنية اإلجمالية من يونيو 2012 إلى 
أغسطس 2013.

ونجح منهاج السعادة الوطنية اإلجمالية بشكٍل ملحوظ 
EP�  في زيادة جودة حياة المراهقين )بحسب مقياس

OCH( في المدارس المشمولة في التجربة العالجية، 
مقارنًة بالمدارس غير المشمولة )مقياس حجم األثر 

لكوهين d = 0.59، t)16( = 3.54، P=0.002(. وبقي 
الفرق المدارس المشمولة في التجربة وغير المشمولة 

فيها واضحًا حتى بعد عاٍم من انتهاء التدخل.

ساهم منهاج السعادة الوطنية اإلجمالية في زيادة 
التحصيل الدراسي بشكٍل ملحوظ في المدارس 

المشمولة بالتجربة مقارنًة بالمدارس التي لم تكن 
 d = 0.53، t)16( = مشمولة )مقياس حجم األثر لكوهين
P=0.031 ،2.37(. وبقي الفرق بين المدارس المشمولة 

في التجربة وغير المشمولة فيها واضحًا حتى بعد عاٍم من 
انتهاء التدخل.

ويدل وجود المنحى التصاعدي البالغ 0.53 من 
االنحرافات المعيارية في األداء خالل االمتحانات الوطنية 

الموحدة على أّن الطالب الذين يكون أداءهم عادًة 50 في 
المائة قبل التدخل، تمكنوا وبشكل وسطي من تقديم 

أداء مماثل لمستوى طالب الـ 60 في المائة بعد التدخل 
الذي استمر لـ 15 شهرًا. ويعادل هذا تقريبًا تحصيل سنة 

دراسية كاملة.

وقررت وزارة التعليم في بوتان تطبيق البرنامج على 
المستوى الوطني وهي في طريقها حاليًا إلى تنفيذ 

المنهاج في كل المدارس الحكومية الثانوية في البالد 
)آدلر وسيليغمان، 2016(.

الصين

ينتشر التعليم اإليجابي في الصين بشكٍل سريع، ويبدو 
أّنه يتمتع بشعبية ليس ألّنه متجانس مع الفلسفة 

الصينية التقليدية فحسب، بل أيضًا ألّن النظام التعليمي 
الصيني قد يكون بحاجٍة إلى نقلٍة نوعية. فمن ناحية، ُيعد 
النظام التعليمي الصيني ناجحًا جدًا، فهو يخّرج أكبر عدٍد 

من المهندسين في العالم كما يحقق الطالب الصينيون 
دائمًا نتائج باهرًة في الرياضيات والعلوم مقارنة مع 
دوٍل أخرى. ولكن من الناحية األخرى، يعتمد النظام 

التعليمي الصيني بشكٍل أساسي على االنضباط المبني 
على استخدام السلطة في سبيل تحقيق التحصيل 

الدراسي، وقد ينتج عن هذا خسارة الطالب الهتمامهم 
في الدراسة، والنزاعات المستمرة بين الطالب وأهلهم 

باإلضافة إلى معلميهم، واألسوأ من هذا كّله هو 
االكتئاب والقلق المستشري بين الطالب.

الشكل 1

)EPOCH( جودة حياة الشباب

الشكل 2

درجات االمتحانات الموحدة في بوتان
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تجريبيًا. وتعتبر مدرسة جامعة تسينغوا االبتدائية أحد 
أشهر المدارس االبتدائية في الصين، وهذا يوجه رسالة 

قوية إلى المجتمع التعليمي في الصين مفادها أّن 
التعليم اإليجابي بات مقبواًل من المدارس الكبرى.

وبهدف نشر التعليم اإليجابي بشكٍل أكبر، قام مركز 
أبحاث علم النفس اإليجابي التابع لجامعة تسينغوا 

Hap- )بإطالق برنامٍج غير ربحي يدعى “البستاني السعيد” 
py Gardener( )تستخدم كلمة البستاني في الصين 
مجازًا لوصف المعلم(، ويقوم هذا البرنامج بتدريب 

مدراء المدارس مجانًا، بفضل مؤسسة بكين للسعادة. 
ودّرب البرنامج أكثر من 600 مدير، ممن التحقوا بجامعة 
تسينغوا لتلقي تدريب التعليم اإليجابي لمدة خمسة أيام.

وتم تنظيم مؤتمر علم النفس اإليجابي الرابع في الصين 
الذي عقد في أغسطس من عام 2017 باالشتراك مع 

الشبكة الدولية للتعليم اإليجابي ورّكز المؤتمر على 
التعليم اإليجابي بشكٍل رئيسي، وجرى خالله تقديم 

بياناٍت تجريبية حول الفعالية.

الهند

تعتبر “كورستون” منظمة غير ربحية معترٍف بها عالميًا. 
وتقوم مهمتها على تأمين برامج بناء المرونة القائمة 
على األدلة بهدف تحسين الصحة النفسية والبدنية، 

وزيادة التحصيل الدراسي، والحد من الفقر بين الشباب 
المهمش. وصلت “كورستون” منذ عام 2009 إلى أكثر 

من أربعين ألفًا من المستفيدين في الهند، وشملت 
المشاريع تجربة عشوائية موجهة بين 3,600 من طالب 

المدارس في البيئة الريفية، وتطبيقات على نحو 11,000 
فتاٍة من المهمشين جدًا في أكثر من 100 مدرسة داخلية 

تديرها الحكومة. 

برامج األطفال لبناء المرونة للفتيات: سورات، غوجرات، 
الهند 2012�2011

أجرت “كورستون” في سورات بالهند تجربة قائمًة على 
المالحظة والرصد على برامج األطفال لبناء المرونة 
للفتيات في المدارس الحضرية على نحو 500 فتاة 
بضوابط متطابقة. وأدار هذا البرنامج ميسرون من 

المجتمعات المحلية في أوساط الفتيات الالتي يعشن 
في الفقر المدقع والطبقات االجتماعية المنخفضة في 
األحياء الفقيرة. وأشارت التقارير النوعية إلى أّن الفتيات 

وجدن أن برنامج األطفال لبناء المرونة للفتيات هذا 
يتمتع بقدر كبير من المتعة والمالءمة لحياتهن اليومية. 
باإلضافة إلى ذلك، توقع الحاضرون لهذا البرنامج زيادة 

أكبر في التفاؤل والسلوك االجتماعي اإليجابي وانخفاضًا 
في المشاكل السلوكية. واستمرت هذه التغييرات لمدة 

ثمانية أشهر بعد إتمام البرنامج )كانت النسب أقل من 
0.05، ليفينثال، غيلهام وآخرون، 2015(. 

وقد يكون التعليم اإليجابي هو الحل المناسب لهذه 
المعضلة، بما أّنه يركز على جودة حياة الفرد والتحصيل 

األكاديمي في الوقت ذاته.

زينغ تشينغ. أطلقت مدينة زينغ تشينغ )التي تعتبر جزءًا 
من جوانزو اآلن( بمقاطعة غوانغ دونغ عام 2014 أكبر 

برنامٍج من نوعه إلى اآلن في الصين. وتم بإشراف 
السيدة يي هونغ، نائبة العمدة آنذاك، تدريب 10,000 

مدير مدرسٍة ومعلٍم على التعليم اإليجابي من قبل مركز 
أبحاث علم النفس اإليجابي التابع لجامعة تسينغوا. كما 
حاضر مارتن سيليغمان أمام المعلمين في زينغ تشينغ 

في عام 2015.

وصرحت العمدة يي هونغ بأّنه بحلول أكتوبر 2017 فقد 
اسُتخدم التعليم اإليجابي من قبل نحو 400�350 روضة 
أطفال ومدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومدرسة ثانوية 
في زينغ تشينغ، وشمل 260 ألف طالب، كما تلقى 80 

ألف معلٍم تدريبًا على التعليم اإليجابي.

وأفادت العمدة يي هونغ بارتفاع نسبة التفاني في 
العمل من وجهة نظر المعلمين، وأّن أساليب التعلم 
تحسنت-حيث أصبحت أكثر مرونًة وفعالية. وأما فيما 

يتعلق بالطالب فقد ارتفع مستوى أدائهم األكاديمي في 
امتحانات التخرج من الصفين التاسع والثاني عشر مقارنًة 

مع نتائج عام 2016، عندما كان معدل قبول الطالب 
في الجامعات الكبرى يبلغ 28.1 في المائة، بينما ارتفع 

هذا المعدل في عام 2017 إلى 41.2 في المائة. هذا 
وكان سبعة أو ثمانية طالب وسطيًا ينتحرون كل عاٍم 

سابقًا، ولكّن واحدًا فقط انتحر في عام 2017. وأنفقت 
زينغ تشينغ 21,500,000 رنمينبي )أي نحو 4,000,000 

دوالر أمريكي( سنويًا على التعليم اإليجابي، من بينها 
1,500,000 رنمينبي على األبحاث، و20,000,000 

رنمينبي على التدريب.

بكين. قام مكتب التربية في عام 2012 بتمويل المدرسة 
المتوسطة التاسعة عشر في بكين لبناء نموذج لـ 

“التعليم السعيد”، وقام بدمج علم النفس اإليجابي مع 
الفلسفة الصينية التقليدية بهدف تصميم الدروس، 
وتدريب المعلمين، وإعادة صياغة الثقافة التعليمية. 

وارتفع معدل التسجيل في السنة األولى من الجامعة 
لديهم بعد ثالثة سنوات من 69.6 في المائة في عام 

2012 إلى 75 في المائة إلى عام 2015. 

وقررت السيدة دو غويمي، مديرة المدرسة االبتدائية 
لجامعة تسينغوا، في عام 2015 أن تطبق برنامج التعليم 

اإليجابي الذي صممه مركز أبحاث علم النفس اإليجابي 
التابع لجامعة تسينغوا. وتمثل هذه التجربة األولى التي 

تقوم بها مدرسٌة بتطبيق التعليم اإليجابي بالتعاون 
مع فريق من الخبراء الذين لديهم خلفية راسخة قوية 

في األبحاث وعلى أساس مبادئ توجيهيٍة نظرية مثبتٍة 
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“الفتيات أواًل”، باتنا، بيهار، الهند 2014�2013

أجرت “كورستون” تجربة عشوائية موجهة أخرى كبيرة في 
ريف بيهار في الهند، والتي تعتبر إحدى أفقر الواليات 

الهندية. دمجت التجربة التدريب على المرونة مع التدريب 
حول صحة المراهقين. سميت التجربة بـ “الفتيات أواًل” 

)Girls First( وأجريت في 76 مدرسة حكومية ريفية 
للفتيات في الصفين السابع والثامن خالل اليوم الدراسي 

وعن طريق ميسرين مجتمعيين. وبدأ البرنامج بـ 22 
جلسة للتدريب على المرونة )المناهج الصحية األولى 

للبنات(. وضّم البرنامج جلساٍت تهدف إلى تحسين 
المرونة النفسية االجتماعية كتقوية الشخصية، والتنظيم 
العاطفي، وإيجاد المنفعة، ووضع األهداف، والتخطيط، 

والتواصل، وحّل المشاكل.

وأظهرت النتائج أن لمنهاج بناء المرونة آثار إيجابية كبيرة 
مقارنًة بالضوابط على المؤشرات النفسية االجتماعية، 

كقدرة التحمل العاطفية، والكفاءة الذاتية، والميزات 
االجتماعية والعاطفية، وجودة الحياة النفسية، وجودة 

الحياة االجتماعية )ليفينثال، غيلهام وآخرون، 2015(.

 ،)KGBV( ”الفتيات أواًل” – مدارس “كي جي بي في“
بيهار، الهند 2017�2015

قامت “كورستون” بين عامي 2017�2015 بتدريب 
أكثر من 150 من معلمي المدارس على إيصال برنامج 
“الفتيات أواًل” )Girls First( إلى 11,000 فتاًة في أكثر 

من 100 من مدارس “كاستوربا غاندي باليكا فيدياالياس” 
)KGBV(، في خمس مقاطعات في بيهار. تعتبر مدارس 

)KGBV( مؤسساٍت داخلية خاصة أنشأتها الحكومة 
الهندية للفتيات من الفئات واألقليات المهمشة 

والمعرضات لالتجار بهن، أو الزواج المبكر، أو عدم 
التعلم. وتشير التقييمات في االختبار السابق واالختبار 

الالحق إلى تغييراٍت كبيرة في مؤشرات الصحة النفسية 
واالجتماعية والبدنية.

يوجد نحو 3,500 مدرسة من مدارس )KGBV( في 
الهند، بما فيها 500 مدرسة في بيهار، وتخّدم المدارس 
ما يزيد عن 300,000 فتاة مراهقة من الصفوف 8�6. 

وتخطط “كورستون” في عام 2018 لتوسيع نطاق برنامج 
“الفتيات أواًل” )Girls First( في مدارس )KGBV( في 

بيهار باإلضافة إلى توسيع نطاقه إلى واليتين إضافيتين 
في الهند.

الشرق األوسط

اإلمارات العربية المتحدة )دبي(

“ ما الغرض من الحكومة إن لم يكن العمل في سبيل 
سعادة الشعب؟ إن واجب الحكومة ودورها هو أن تخلق 

الظروف المناسبة للناس ليختاروا أن يكونوا سعداء “. 
معالي عهود بنت خلفان الرومي

)سيمونز 2017(

يجسد هذا االقتباس من وزيرة الدولة للسعادة وجودة 
الحياة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، معالي عهود 
بنت خلفان الرومي، توجهات القيادة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة نحو أهداف أوسع من مجرد النمو 
االقتصادي والمشاركة المجتمعية. وتتمثل مسؤوليتها 

الرئيسية في تنسيق جميع الخطط والبرامج والسياسات 
الحكومية الرامية إلى تحقيق مجتمع أكثر سعادة من 

خالل البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية.

وتهدف األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
إلى جعل الدولة واحدة من أسعد الدول في العالم. 

وكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة 
21 عالميًا، في نسخة عام 2017 من تقرير السعادة 

العالمي الذي يصنف 155 دولًة على أساس مستويات 
السعادة، وكانت أسعد دولة في المنطقة العربية 

)هيليويل، واليارد، وساكس 2017(. وسيؤدي التعليم 
اإليجابي في المدارس في جميع أنحاء دولة اإلمارات 

العربية المتحدة دورًا حاسما في المساعدة على تحسين 
مستوى السعادة في البالد من خالل التشجيع على جودة 
حياة الطالب في المدارس ومساعدة األطفال على تطوير 

صفات شخصية إيجابية.

وعلى الصعيد الوطني، أطلقت حكومة اإلمارات العربية 
المتحدة مشروعا تجريبيًا في مجال التعليم اإليجابي خالل 
سبتمبر 2017، تلقى من خالله مدرسون وقادة من عينة 

من 10 مدارس حكومية تدريبًا على التعليم اإليجابي. 
وقد تختار الحكومة توسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع 
المدارس الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

بناًء على النتائج التي ستظهر بعد 18 شهرًا من اآلن. 
ويجري تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع معهد التعليم 

اإليجابي في مدرسة جيلونغ غرمار في أستراليا، وجامعة 
اإلمارات العربية المتحدة، وجامعة ملبورن.

وتقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية باعتبارها الهيئة 
الناظمة للمدارس الخاصة في دبي باإلشراف على 

تطور جودة التعليم ألكثر من 90 في المائة من طالب 
المدارس في دبي. وقد تم تعزيز التعاون بين المدارس 

في دبي من خالل سلسلة ورش عمل “معًا نرتقي” 
)What Works( في األعوام الخمسة الماضية.

واستهلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية شراكة طويلة 
األجل مع إدارة التعليم وتنمية الطفولة في حكومة 

جنوب أستراليا، وذلك بهدف تطوير تقييم وتحليل جودة 
حياة الطلبة في جميع المدارس الخاصة في دبي. وبدأ 
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الخاصة في نوفمبر 2017 وشمل جميع األطفال من 
الصف السادس إلى الصف التاسع في المدارس الخاصة 

في دبي، أي نحو 70,000 طالب باإلجمال. تلقت كّل 
مدرسة خاصة في دبي تقريرًا مّكن المجتمع المحلي 

-كصانعي سياسات ومربين-من وضع سياسات موجهة 
وقائمًة على األدلة من أجل تحسين جودة حياة الطلبة. 

وتشمل الخطط المستقبلية تحليل جودة حياة المعلمين 
وربطه بجودة حياة الطلبة.

وعلى الرغم من أن الدراسات االستقصائية توفر فهمًا 
لجودة حياة الطلبة الحالية في المدارس، فإن المعلمين 

واإلداريين يحتاجون إلى موارد لتطوير أنشطة لتعزيز جودة 
حياة الطلبة. وتحقيقًا لهذا الغرض، تم توقيع “مذكرة 
صداقة” في فبراير 2017 بين هيئة المعرفة والتنمية 

البشرية والشبكة الدولية للتعليم اإليجابي إلنشاء أول 
فرع إقليمي للشبكة.

ومن األمثلة المحددة على ذلك مدرسة خاصة جديدة في 
دبي أنشئت على أساس فكرة التعليم اإليجابي، إذ تلّقى 

كّل معلم في المدرسة تدريبًا مكثفًا في التعليم اإليجابي. 
كما تّم إنشاء قسم لجودة الحياة يضم ثالثة مستشارين 

باإلضافة إلى فريق داخلي للتعليم اإليجابي. تدرس 
صفوف التعليم اإليجابي بشكٍل صريح كجزٍء من المنهاج 

الدراسي ويدعى اآلباء إلى حضور جلسات منتظمٍة حول 
التعليم اإليجابي.

وضعت العديد من المدارس الخاصة في دبي بالفعل 
برامج متطورة لتعزيز جودة حياة الطلبة. وتتالءم هذه 

البرامج مع نموذج معهد أستراليا للتعليم اإليجابي 
)تعلمها، وعشها، وعّلمها، ورسخها( الذي يقدم التعليم 

اإليجابي إلى الحياة المدرسية ويضع جودة الحياة في 
قلب عملية التعليم )هوير، وبوت، وروبنسون 2017(.

تعّلمها )Learn It(: قام أعضاء في الشبكة الدولية للتعليم 	 
اإليجابي، مثل معهد التعليم اإليجابي في أستراليا والعمل 

من أجل السعادة في المملكة المتحدة، بإجراء عدٍد من 
ورشات العمل لآلباء والمدارس في دبي ألكثر من 500 

معلم.

ِعشها )Live It(: قامت إحدى المدارس، على سبيل 	 
المثال، بتخصيص غرفٍة لجودة الحياة والتركيز الذهني 

بهدف مساعدة الطالب ذهنيًا وعاطفيًا من خالل التركيز 
على اإليجابية. وتحتوي الغرفة على حواسيب لوحية ذكية 
وتمرينات تأمٍل موجهة وشجرة لالمتنان لكي يبين الطلبة 

ما هم ممتنون ألجله. وشجعت مبادرة “المائة يوم من 
اإليجابية” )100DaysOfPositivity#( والتي صممها 

البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية بالتعاون مع هيئة 
المعرفة والتنمية البشرية، المدارس على القيام بشيء 
إيجابي يوميًا لمدة 100 يوم ومشاركة ما قاموا به على 

موقعي “تويتر” و”إنستغرام”.

عّلمها )Teach It(: قام نحو 30 في المائة من المدارس 	 
الخاصة في دبي حاليًا بتخصيص موظفين بدواٍم كامل 

للتركيز على جودة حياة الطلبة والمعلمين.

رّسخها )Embed It(: تضم مجموعة اليقظة الذهنية 	 
)Mindfulness Collective( 15 مدرسًة على األقل، وهي 
تجتمع بشكٍل دوري للتعاون وتبادل البرامج الموجودة في 

المدارس، وجمع األدلة إلثبات أفضل الممارسات، وتقديم 
الدعم للمدارس التي ترغب في تنفيذ برامج الوعي التام 

في المستقبل.

ويعتبر التعليم اإليجابي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة عاماًل هامًا يساهم في السعادة العامة لألمة. 

وسيساعد ذلك على تحقيق ما قاله صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

“نعم، نحن نسعى إلسعاد الناس، وسيظل إسعاد 
الناس غاية وهدفًا وبرامج عمل حتى يترسخ واقعًا دائمًا 

ومستمرًا”. )آل مكتوم، 2017(.

المملكة العربية السعودية واألردن

يتمثل الهدف المشترك لولي عهد المملكة العربية 
السعودية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان، والعاهل األردني صاحب السمو الملكي الملك 
عبد الله الثاني، في بث مبادئ التعليم اإليجابي في 

بلديهما باستخدام “مهارات الـقرن الواحد والعشرين” إلى 
جانب القيم اإلسالمية الفضيلة بهدف تعزيز المساواة، 
والتقدم، واالزدهار المجتمعي. وقد اختار صاحبا السمو 

الملكي زراعة البذور لمستقبل جديد، مع اعتبار عام 2030 
عام الطموح الذي ستؤتي خالله االستثمارات التحويلية 

التي بدءا فيها من عام 2018 في مجال التعليم اإليجابي 
ثمارها لجيٍل جديد من الراشدين الشبان والمنتجين 

من ذوي األخالق العالية. وسيشارك مركز علم النفس 
اإليجابي في جامعة بنسلفانيا مع وزارات التعليم في كلٍّ 
من المملكة العربية السعودية واألردن لتكريس مبادرات 

التعليم اإليجابي الممتدة في جميع أنحاء البالد والتي 
استحدثها هذان القائدان.

أستراليا

ُأطر التعليم اإليجابي

معهد التعليم اإليجابي لمدرسة جيلونغ لقواعد اللغة

باتت مدرسة جيلونغ لقواعد اللغة في عام 2014 أول 
مدرسة في العالم تفتتح ضمن حرمها معهدًا للبحث 

والتدريب والتنمية مكرسًا للتعليم اإليجابي: معهد 
التعليم اإليجابي. وفي األعوام األربع التي تلت إطالقه، 
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تطور المعهد ليشكل فريق عمٍل مكون من 16 فردًا، كما 
أجرى أكثر من 200 دورة تدريبية للمعلمين في أستراليا 

وعلى الصعيد الدولي.

وحضر الدورات التدريبية للمعهد أكثر من 10,000 معلم 
يمثلون أكثر من ألف مدرسٍة حول العالم. وأسهمت 

عودة المشاركين في هذه الدورات التدريبية إلى مدراسهم 
باستفادة أكثر من 250,000 طالب من فوائد التعليم 

اإليجابي.

يقدم المعهد دوراٍت مكثفة مع نماذج حول العواطف 
اإليجابية، والتدفق، والعالقات اإليجابية، واالمتنان، 

والمرونة، وطلب المساعدة، وتقوية الشخصية، والغرض 
اإليجابي، والفضول، واللطف، واألمل، والعمل الهادف.

وكانت مدرسة جيلونغ لقواعد اللغة أول مدرسة في 
العالم في ريادة برنامج التعليم اإليجابي الشامل، األمر 
الذي جرى تحقيقه بفضل البروفسور مارتن سيليغمان 

وفريق التدريب الخاص به الذي أمضى في مدرسة 
جيلونغ لقواعد اللغة مدة ستة أشهر في عام 2008. 

وقام المعهد بتقديم دورات تدريبية ودعم للمدارس في 
كّل واليات وأقاليم أستراليا، وهو يواصل تقديم التدريب 

في آسيا وأوروبا والشرق األوسط.

وأصبح اتباع دورة داخلية مكثفة منذ عام 2012 شرطًا 
للتوظيف في مدرسة جيلونغ لقواعد اللغة سواًء 

للموظفين الحاليين أو الجدد، وذلك لضمان الحفاظ 
على المعرفة المشتركة واللغة المشتركة في كل أنحاء 

المدرسة. وعالوًة على ذلك يتم تعريف جميع اآلباء في 
مدرسة جيلونغ لقواعد اللغة بمبادئ التعليم اإليجابي، 

مع اختيار أكثر من 200 من اآلباء المشاركة في الدورات 
التدريبية السنوية التي يجريها المعهد والممتدة ليومين.

وشارك الطالب في مدرسة جيلونغ لقواعد اللغة في 
المنهاج الحالي الذي يتكون من أكثر من 250 درسًا، 

بلغ مجموع ساعاتها أكثر من 200 ساعة من المحتوى 
الدراسي. وأتّمت جامعة ملبورن مؤخرًا دراسة طولية 
مستقلة مدتها ثالثة أعوام حول فعالية وتأثير برنامج 

التعليم اإليجابي لمدرسة جيلونغ لقواعد اللغة.

شهد طالب الصف التاسع ضمن برنامج التعليم اإليجابي 	 
لمدرسة جيلونغ لقواعد اللغة، تحسنًا كبيرًا في الصحة 

النفسية )انخفاض أعراض االكتئاب والقلق( وجودة 
الحياة )الرضا عن الحياة، والمشاعر اإليجابية، والمشاركة، 

والمعنى على سبيل المثال( وذلك مقارنًة مع طالب 
المدارس األخرى.

أظهر طالب الصف العاشر زيادًة كبيرة في مستويات 	 
نمو نمط التفكير، والمغزى، واألمل مقارنًة مع الطالب 
المدارس األخرى كما أظهروا مستوياٍت أعلى بكثير من 

جودة الحياة، والعالقات االجتماعية، وتقلب معدل ضربات 
القلب، والصحة البدنية في نهاية العام الدراسي.

أظهر طالب مدرسة جيلونغ لقواعد اللغة خالل الدراسة 	 
التي دامت ثالثة أعوام مستويات أعلى بكثير من الرضا عن 

الحياة، والسعادة، واالمتنان، والمثابرة مقارنًة مع غيرهم 
من طالب المدارس األخرى.

كلية سانت بيتر في أدياليد، جنوب أستراليا، أستراليا

ُأسست كلية سانت بيتر في أدياليد في أستراليا عام 
1847، وتعّد واحدًة من المدارس الرائدة عالميًا للفتيان 

من عمر الثالثة إلى عمر الثامنة عشرة. نجحت كلية 
سانت بيتر تحت إدارة سيمون موراي في تجسيد التعليم 

اإليجابي في كل مناحي الحياة المدرسية.

وأبرمت كلية سانت بيتر في عامي 2012 و2013 شراكًة 
مع مركز علم النفس اإليجابي في جامعة بنسلفانيا 
لتدريب 250 موظفًا على أحدث نواحي علم النفس 

اإليجابي والمرونة وجودة الحياة. واستخدمت المدرسة 
نهجًا شاماًل قائمًا على األدلة تجاه التعليم اإليجابي.

ويشمل ذلك ثالثة مجاالٍت مستهدفة:

االستراتيجية. تضع المدرسة جودة الحياة كجزٍء رئيسي من . 1
خطتها االستراتيجية منذ عام 2011. تستخدم المدرسة 

نموذج “بيه إي آر إم إيه” )PERMA( لجودة الحياة: العواطف 
اإليجابية، والمشاركة، والعالقات اإليجابية، والمغزى، 

واإلنجاز، كإطاٍر توجيهي. وينشأ االزدهار من هذه العناصر 
الخمسة، والتي تدعهما قوة الشخصية.

التدخل. تهدف المدرسة إلى بناء ثقافة جودة الحياة القائمة . 2
على األدلة، والتي تستهدف على وجه التحديد الطالب 

والموظفين واآلباء. يتلقى جميع الموظفين التدريب المستمر 
في علم النفس اإليجابي. تم إدراج برامج التعليم اإليجابي 

المحددة في المناهج الدراسية، واألنشطة المرافقة للمناهج 
الدراسية، وتدريب الموظفين، والقيادة، وجوانب أخرى من 

ثقافة المدرسة.

األهل. يجري حاليًا تقديم ورشات عمل غنية بالمعلومات . 3
للوالدين بهدف زيادة دعم جودة حياة المجتمع.

القياس. يشكل قياس وتوثيق جهود عملية التعليم اإليجابي . 4
وآثارها عنصرًا رئيسيًا في منهجية كلية سانت بيتر.

وخاض ما يزيد عن 8,500 طالب بحلول عام 2017 
نحو أربعة أو خمسة برامج للتعليم اإليجابي على األقل. 
واكتسب جيٌل كامل من الفتيان مهاراٍت وقائية للصحة 

النفسية وتنمية الشخصية. وتعطي كلية سانت بيتر اآلن 
دروسًا حول التعليم اإليجابي مرًة في األسبوع ابتداًء من 
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مرحلة المبتدئين وصواًل إلى الصف العاشر. 

واستكمل 934 طالبًا )من الصف الخامس إلى الثاني 
عشر( في عام 2016 دراسًة استقصائية ثالثًة حول جودة 
الحياة. واستمر الطالب بتسجيل درجاٍت عالية في أغلب 

المجاالت. ولكن بات من الواضح اآلن أنهم أصبحوا أكثر 
تقباًل لإلقرار عندما ال يكونون على ما يرام، ما يمكنهم 

من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها ليشعروا 
ويعملوا بشكٍل أفضل. وأصبح النقاش حول الصحة 

النفسية وجودة الحياة أمرًا بديهيًا بالنسبة للفتيان في 
كلية سانت بيتر، وأخذ الطالب يبدون شعورًا متناميًا 
بالمسؤولية للعناية بزمالئهم وطلب المساعدة عند 

الحاجة.

وُيعد برنامج بناء المرونة نتاجًا للشراكة بين حكومة 
فيكتوريا وجامعة ملبورن، والذي ُأطلق في عام 2015 
تحت قيادة البروفيسورة هيلين كاهيل كجزٍء من الخطة 

االستراتيجية للحكومة للحد من استهالك الكحول 
والمخدرات لدى الطالب. ويؤّمن بناء المرونة للمعلمين 

بوابًة الكترونية لألنشطة والموارد المصمم لمساعدة 
الطالب على اتخاذ القرارات الحكيمة عندما يواجهون 

تحديات الحياة. برغم تركيز اإلطار على األوضاع السلبية 
)كتعاطي المخدرات والكحول مثاًل( بشكٍل أكبر، إاّل أّن 

نظرة فاحصًة تبين أّن البرنامج يحتوي على مواضيع عدة 
ذات توجٍه إيجابي بما فيها العالقات اإليجابية، والتفاؤل، 
ونقاط القوة، والتعلم االجتماعي العاطفي والوعي التام. 
يتم استخدام هذا اإلطار في المدارس في والية فيكتوريا 

مع طالب السنة التحضيرية إلى الصف الثاني عشر.

وتم إطالق إطار عمل جودة الحياة الملموسة في عام 
2015 من قبل البروفيسورة ليا واترز. وهو إطاٌر قائٌم على 
المدرسة ويرتكز على ستة مساراٍت رئيسية يمكن تعليمها 

في المدارس: 1( نقاط القوة، 2( اإلدارة العاطفية، 3( 
االنتباه والوعي، 4( العالقات، 5( التأقلم، 6( العادات 

واألهداف.

لدى إطار جودة الحياة الملموسة ثالثة أهداف: 1( بناء 
جودة حياة الطالب، 2( تعزيز عملية تعلم الطالب، 3( بناء 

جودة الحياة لطاقم العمل وهيئة التدريس. ويتضمن 
البرنامج تلقي كل الموظفين والهيئة التدريسية تنمية 

مهنية يديرها ميسرون مدربون في المدرسة، باإلضافة 
إلى توجيٍه مستمر، وبوابة الكترونية، ونشاطاٍت طالبية، 

ودراسٍة استقصائية لتتبع جودة حياة كلٍّ من الطلبة 
http://www.visiblewellbe- )والراشدين في المدرسة. 

 .)ing.org

وُأجريت تدريبات جودة الحياة الملموسة في كلٍّ من 
أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ وكندا، واستهدفت أكثر 
من 25,000 من الطالب وأكثر من 3,500 موظفًا من 

الهيئة التدريسية وغير التدريسية. ويجري حاليًا تقييم 

االختبار التجريبي لتأثير جودة الحياة الملموسة؛ وأظهر 
االختبار التجريبي نتائج إيجابية مهمة.

 KidsMatter( ”وُطور برنامج “كيدز ماتر آند مايند ماترز
and MindMatters( في عام 2006، وهو يقدم ُأطرًا 

للصحة النفسية تشمل المدرسة لطالب المدارس 
االبتدائية والثانوية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعليم 

الطالب المهارات لالزمة لبناء المشاركة وتوطيد عالقات 
الترابط. ويعّد البرنامج وطنيًا ويمول من قبل وزارة 

الصحة في الحكومة األسترالية بشراكاٍت مع جمعية 
علم النفس األسترالية، ومعهد “برينسيبلز أستراليا”، 

https://www.( ومؤسسة “روتاري” األسترالية للصحة
mindmatters.edu.au( )https://www.kidsmatter.

.)edu.au/primary

أظهر تقييٌم إلطار “كيدز ماتر” )KidsMatter( أجراه باحثون 
جامعيون عبر 96 مدرسًة في أستراليا أّن المدارس التي 
نفّذت البرنامج بجودٍة عالية حصلت على أداء أكاديمي 

أعلى بمعدل ست أشهر دراسية مقارنًة بالمدارس التي 
طبقت برنامج “كيدز ماتر” بشكٍل سيء. )ديكس، وسلي، 

والوسون، وكيفيز 2012(.

قياس جودة حياة الطالب

طور الباحثون في مركز علم النفس اإليجابي في جامعة 
ملبورن بقيادة الدكتور تان تشيوان تشين والبروفيسورة 

ديان فيال-برودريك مقياس تصنيف جودة الحياة “ذا 
ويل بينغ بروفايلر” )The Wellbeing Profiler(، والذي 

ُيعّد دراسًة استقصائية لمدة تستغرق ثالثين دقيقة 
تتم في المدارس حول المجاالت الست لجودة حياة 

الشبان وهي البدنية، والنفسية، واإلدراكية، واالجتماعية، 
واالقتصادية، والعاطفية، ونقاط القوة. وقام مقياس 
The Well- )تصنيف جودة الحياة “ذا ويل بينغ بروفايلر” 

being Profiler( بقياس جودة حياة أكثر من 20,000 
طالٍب أسترالي وعمل بالشراكة مع 61 مدرسًة في والية 

فيكتوريا.

جمعيات ومؤتمرات ومراكز أبحاث التعليم اإليجابي في 
أستراليا

تعتبر جمعية مدارس التعليم اإليجابي أكبر الجمعيات في 
أستراليا، وتأسست عام 2012. ويشغل السيد سيمون 
موراي منصب رئيس الجمعية، بينما تشغل السيدة آن 
جونستون مديرة مدرسة رافينزود منصب نائبة المدير، 

بينما تقوم السيدة ليا واترز بدور السفيرة. تهدف جمعية 
مدارس التعليم اإليجابي إلى تسهيل التعاون بين 

المعلمين والطالب والباحثين والعاملين في جودة الحياة 
وعلم النفس اإليجابي في جميع جوانب الحياة المدرسية. 

وتملك جمعية مدارس التعليم اإليجابي اآلن أكثر من 
ألف عضٍو من أكثر من مائة مدرسة في جميع أنحاء 
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أستراليا )مدارس عامة/حكومية، ومدارس األبرشيات/
الكاثوليكية، والمدارس الخاصة(.

انعقد المؤتمر األسترالي لعلم النفس اإليجابي وجودة 
الحياة مرًة كّل سنتين طوال األعوام العشرة الماضية، 
واستضافته كلٌّ من جامعة سيدني، وجامعة موناش، 
وجامعة وولونغونغ، وجامعة ملبورن، ومعهد جنوب 

أستراليا للصحة والبحوث الطبية بالترتيب. كما تنعقد 
القمة األسترالية للتعليم اإليجابي مرًة كّل سنتين من 
عام 2008 إلى 2014 وشارك في استضافتها جامعة 
سيدني ومعهد التعليم اإليجابي. ومع ظهور جمعية 

مدارس التعليم اإليجابي توّلت الجمعية مسؤولية عقد 
هذا المؤتمر في عام 2014 ويتم عقده بشكٍل سنوي 

منذ ذلك الوقت. 

يوجد في أستراليا معهدان رئيسيان لألبحاث يقومان 
بتعزيز علم التعليم اإليجابي على الصعيد الوطني 

والدولي: معهد علم النفس والتعليم اإليجابي، في 
الجامعة الكاثوليكية األسترالية، ومعهد علم النفس 

اإليجابي، في جامعة ملبورن. ويقدم معهد علم النفس 
االجتماعي شهادة الماجستير الوحيدة في علم النفس 

اإليجابي التطبيقي في النصف الجنوبي من الكرة 
األرضية، كما يقدم شهادة مهنية في علم النفس 

االجتماعي.

أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية

التعليم من أجل جودة الحياة في والية خاليسكو في 
المكسيك.

خاليسكو هي إحدى الواليات الـ 32 في المكسيك. ويبلغ 
تعداد سكانها نحو ثمانية ماليين نسمة، وتتمتع الوالية 

بمستوى تنمية اقتصادية أعلى نسبيًا من الواليات 
المكسيكية األخرى. أعلن الحاكم الحالي لوالية خاليسكو، 
أرستوتل ساندوفال، التزامه بجعل والية خاليسكو األولى 
من حيث جودة الحياة في المكسيك )الرعاية االجتماعية(. 

عقد مركز علم النفس اإليجابي في جامعة بنسلفانيا 
شراكًة مع وزارة التربية في حكومة خاليسكو بهدف 

تنفيذ تجربٍة موجهة في التعليم اإليجابي مع كلية العلوم 
ودراسات التكنولوجيا في والية جاليسكو على سبعين 

مدرسًة في الوالية.

قررت وزارة التربية بعد النتائج التجريبية اإليجابية لتجربة 
التعليم اإليجابي في سبعين مدرسة أن توسع البرنامج 

على مستوى الوالية. 

على الرغم من أن المهارات الحياتية التي ُتعلمها هذه 
المبادرة مماثلة لتلك المدرجة في مناهج السعادة 

الوطنية اإلجمالية في بوتان، إاّل أنه تم تكييف محتوى 
وبنية المنهج بشكٍل كامل بحيث تتناغم مع سياق وثقافة 

مديري المدارس والمعلمين والطالب المحليين. وتم 
تطوير منهاج جودة الحياة بالتعاون مع مدراء المدارس 
والمعلمين المحليين من المدارس غير المشمولة في 
كلية العلوم ودراسات التكنولوجيا في والية جاليسكو 

)لضمان كونها دراسة أحادية التعمية( باإلضافة إلى طاقم 
العمل المدرب على تصميم المناهج من وزارة التربية في 

والية خاليسكو.

أدى منهاج جودة الحياة إلى زيادٍة ملحوظٍة في جودة 
حياة الطالب. وكما هو مبين في الشكل 3، يشير 

التحليل الطولي على مستوى المدرسة لبيانات الدراسة 
االستقصائية من شهر أغسطس 2014 وديسمبر 2015 

إلى أّن منهاج جودة الحياة رفع وبشكٍل ملحوظ جودة حياة 
المراهقين )كما تظهر نتائج مقياس النسخة اإلسبانية 

من مقياس EPOCH( في المدارس المشمولة بالتجربة 
بالمقارنة مع المدارس األخرى )مقياس حجم األثر 

.)d = 0.41، t )68( = 3.01، P<0.001 لكوهين

حقق منهاج جودة الحياة زيادة ملموسة وكبيرة في 
األداء األكاديمي، وكما هو مبين في الشكل 4، يشير 

التحليل الطولي على مستوى المدرسة لنتائج االمتحانات 
الموحدة من شهر فبراير 2014 وفبراير 2016 إلى أّن 

منهاج جودة الحياة رفع من نسبة التحصيل العلمي في 
المدارس المشمولة في التجربة مقارنًة مع المدارس 

 d = 0.36، t)68( = األخرى )مقياس حجم األثر لكوهين
.)2.61، P=0.01

الشكل 3

جودة حياة الشباب )EPOCH( في جاليسكو بالمكسيك
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وكان ارتفاع نسبة عوامل مثل الترابط والمثابرة 
والمشاركة، أفضل إشارٍة للتنبؤ بزيادة مستوى األداء 

خالل االمتحانات الموحدة وبالتالي خالل التحصيل 
العلمي ككل. كما كانت هذه العوامل الثالثة هي ذاتها 

التي ساهمت في تحقيق المكاسب األكاديمية في بوتان 
)آدلر 2016(. 

المدارس الودية )Escuelas Amigas( في البيرو 

أقام مركز علم النفس اإليجابي في جامعة بنسلفانيا 
في نوفمبر 2013 شراكًة مع وزارة التعليم في البيرو 

والبنك الدولي إلدارة أكبر تجربٍة تعليمية موجهة في تاريخ 
المنطقة. تمثل هدف الوزير سافيدرا باختيار 700 مدرسة 

من البيرو ومن ثم انتقائها بشكٍل عشوائي الستالم 
منهاٍج جديد يركز على جودة الحياة أو استالم مناهج أخرى 

ُمدارة. وقام البنك الدولي بجمع البيانات طوال فترة 
البرنامج، بينما قامت وزارة التربية بتنفيذ المشروع.

وكما كان الحال في والية كاليسخو في المكسيك، تم 
تكييف محتوى وبنية المنهاج لكي يتناغم مع المدراء، 
والمعلمين والطالب المحليين. شملت الدراسة في 

النهاية 694 مدرسًة ثانوية تتضمن نحو 700,000 طالبًا 
من كل أنحاء البيرو )من الصف السابع إلى الثاني عشر(.

وأدى منهاج “خطوة بخطوة” )Paso a Paso( إلى زيادٍة 
ملحوظٍة في جودة حياة الطالب. وكما هو مبين في 

الشكل 5، يشير التحليل الطولي على مستوى المدرسة 
لبيانات الدراسة االستقصائية من شهر مارس 2014 
 Paso a(”ويوليو 2015 إلى أّن منهاج “خطوة بخطوة

Paso( زاد وبشكٍل ملحوظ جودة حياة المراهقين )كما 
تظهر نتائج مقياس النسخة اإلسبانية البيروفية من 
مقياس EPOCH( في المدارس المشمولة بالتجربة 

بالمقارنة مع المدارس األخرى )مقياس حجم األثر 
.)d = 0.24، t)692( = 2.81، P=0.004 لكوهين

حقق منهاج الخطوة بخطوة زيادة كبيرة في األداء 
األكاديمي. كما هو مبين في الشكل 6، يشير التحليل 

الطوالني على مستوى المدرسة لنتائج االمتحانات 
إكسيلسيور للقبول الجامعي من شهر نوفمبر 2013 

ونوفمبر 2015 إلى أّن منهاج الخطوة بخطوة رفع من 
نسبة التحصيل العلمي في المدارس المشمولة في 

التجربة مقارنًة مع المدارس األخرى )مقياس حجم األثر 
.)d = 0.24، t)692( = 2.81، P=0.004 لكوهين

وأدى منهاج “خطوة بخطوة” )Paso a Paso( إلى زيادٍة 
ملحوظٍة في األداء األكاديمي. وكما هو مبين في الشكل 

6، يشير التحليل الطولي على مستوى المدرسة لبيانات 
 )ECE( الدراسة االستقصائية في اختبار تقييم الطالب
من شهر نوفمبر 2013 ونوفمبر 2015 إلى أّن منهاج 
“خطوة بخطوة” )Paso a Paso( زاد وبشكٍل ملحوظ 

األداء األكاديمي في المدارس المشمولة بالتجربة 
بالمقارنة مع المدارس األخرى )مقياس حجم األثر 

.)d = 0.19، t)694( = 2.45،P=0.014 لكوهين

الشكل 4

درجات االمتحانات الموحدة في خاليسكو في المكسيك

الشكل 5

جودة حياة الشباب )EPOCH( في البيرو

الشكل 6

جودة حياة الشباب )EPOCH( في البيرو
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وكانت مجددًا العوامل الثالثة المتمثلة بـ: الترابط، 
والمثابرة، والمشاركة أفضل إشارٍة للتنبؤ بزيادة مستوى 

األداء خالل االمتحانات الموحدة )آدلر 2016(.

وبينما يركز هذا الفصل على التعليم االبتدائي والثانوي، 
تجدر اإلشارة إلى أن المكسيك أسست أول جامعة 

مكرسة بالكامل للتعليم اإليجابي. ويقدم هكتور 
إسكاميال، رئيس جامعة تيك ميلينيو في المكسيك، 

الخدمات إلى 52,000 طالٍب جامعي في 29 حرٍم جامعٍي 
في جميع أنحاء البالد. وتؤمن تيك ميلينيو بأّن جودة 
الحياة والسعادة أمران ممكن تعّلمهما وكما يجب أن 

يتجسدا في المناهج الدراسية. تقوم رؤيتها على “إعداد 
الناس للسعي وراء غايٍة في الحياة وتزويدهم بالكفاءات 
الالزمة لتحقيق ذلك”. وهي تعّرف عن نفسها كجامعة 

إيجابية: “مجتمع تعليمي يعمل على تنمية أفضل ما 
في كّل شخص، ما يسمح لهم باالزدهار. لتعزيز القيادة 

داخل منظومة حيوية مكرسٍة لجودة لحياة والسعادة” 
)إسكاميال 2017(. ويظهر الطلبة في جامعة تيك ميلينيو 

ارتفاعاٍت ملحوظًة في كّل من العاطفة اإليجابية، 
والمشاركة، والعالقات الجيدة، والمغزى، واإلنجاز 

باإلضافة إلى الوعي التام واالمتنان.

الواليات المتحدة 

الشراكة التعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي 
)CASEL(

كانت الشراكة التعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي 
والعاطفي )CASEL( أبرز الدعاة لدراسة وتحديد وتعزيز 
التعلم االجتماعي والعاطفي على مدى العشرين عامًا 
 )CASEL( وتركز شراكة .)www.casel.org( الماضية

على خمسة مجموعاٍت مترابطٍة من الكفاءات اإلدراكية، 
والعاطفية، والسلوكية. 

الوعي الذاتي: وهو القدرة على تحديد الشخص لمشاعره 	 
وأفكاره بشكٍل دقيق وأثرها على السلوك.

اإلدارة الذاتية: وهي قدرة الشخص على تنظيم عواطفه، 	 
وأفكاره، والسلوكيات النابعة عنهما.

الوعي االجتماعي: وهو القدرة على فهم منظور 	   	
اآلخرين والتعاطف معهم.

مهارات العالقات: وهي القدرة على تأسيس عالقاٍت ذات 	 
مغزًى مع اآلخرين والحفاظ عليها.

صنع القرار المسؤول: وهو القدرة على اتخاذ خياراٍت بناءًة 	 
ومحترمة.

وأظهر استعراٌض واسع لـ 213 دراسة تجريبية جماعية 
على طالٍب من سن الحضانة إلى الصف الثاني عشر 

شاركوا في برامج التعلم االجتماعي والعاطفي ما يلي: 

تحسنًا في المهارات االجتماعية والعاطفية، واحترامًا 	 
للذات، وارتباطًا بالمدرسة.

وانخفاضًا في السلوك المشوش للصفوف، والعدوانية، 	 
والتنمر، واألفعال الجانحة.

الحد من اإلجهاد واالنسحاب االجتماعي.	 

بينما حقق الطالب أيضًا نتائج أفضل في اختبارات 
اإلنجاز حيث أحرزوا معدل نتائٍج أعلى بـ 11 في المائة 

من الطالب الذين لم يخضعوا لبرامج التعلم االجتماعي 
والعاطفي )دورالك وآخرون 2011(. وتم تأكيد النتائج عبر 
تحليل وصفي ُأجري مؤخرًا )تايلور، وأوبيريلي، ودورالك، 

وفيسبيرغ 2017( باستعراض 82 تدخاًل لبرامج التعلم 
االجتماعي والعاطفي شملت 97,000 طالبًا. وكان أداء 

المشاركين أفضل من أداء بقية الطالب فيما يتعلق 
بمهارات التعلم االجتماعي والعاطفي )SEL( لدى كل 
األعراق وكل الفئات االجتماعية واالقتصادية، وكانت 

هذه المهارات أفضل عوامل للتنبؤ بجودة الحياة خالل 
المتابعات التي جرت الحقًا. كما كانت أحجام التأثير 

متواضعة، ولكن ينبغي أن نضع في الحسبان أّن هذا 
إجراء وقائي شامل: ويحصل كّل الطالب على التدخالت 

سواء تمت اإلشارة إلى ذلك أم ال.

)Character Lab( مختبر الشخصية

Char- )أسست أنجيال داكوورث “مختبر الشخصية” 
acter Lab( في جامعة بنسلفانيا بعد دراستها الرائدة 
حول العالقة بين العزم واألداء األكاديمي )داكوورث، 
وبيترسون، وماثيو، وكيلي 2007(. وتحصل منظمة 

األبحاث هذه على تمويل جيد وتعتزم نشر كتب توجيهية 
تجريبية موثقة تهدف إلى مساعدة المعلمين وطالبهم 
على تطوير نقاط القوة في قلوبهم وعقولهم وإرادتهم. 

وسيقوم كّل كتاٍب توجيهي بـ: 

نقل الحقائق العلمية األساسية بوضوح.	 

توفير استراتيجياٍت تجعل من ممارسة القوة أكثر سهولًة 	 
وأكثر جدوًى.

بناء الفرص لممارسة االستراتيجيات مع التغذية الراجعة.	 

دعوة المعلمين إلى تجمٍع يمكنهم من خالله طرح األسئلة 	 
واإلجابة عليها.

تشجيع المعلمين على االستفادة شخصيًا قبل مساعدة 	 
طالبهم.
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تتمتع هذه الكتب التوجيهية بعدة خاصياٍت تميزها عن 
الموارد الموجودة لتطوير الشخصية، وهي:

ألفها علماء ومعلمون على مستوًى عالمي.	 

تسترشد بعمليٍة متكررة توظف أفضل الممارسات في 	 
التفكير التصميمي.

مليئٌة بالجمال والفرحة.	 

تتماشى مع الدوافع اإلنسانية األساسية لممارسة 	 
االختيار، وتنمية الكفاءة، ومساعدة اآلخرين.

تأتي بصيغة رقمية وبشكٍل مجاني.	 

مدرسة شيبلي 

أول مدرسٍة في الواليات المتحدة تتبنى التحول اإلجمالي 
للمدارس إلى التعليم اإليجابي. وتستخدم شيبلي التي 

تتعاون مع جامعة بنسلفانيا نموذج “تعلم، عش، عّلم، 
ورسخ” مع كل الراشدين الموجودين في شيبلي، بمن 

فيهم اإلداريون والمعلمون وطاقم العمل )“زمالء” 
شيبلي(. بعد أن يتعلم كّل زميٍل في شيبلي ويختبر 
مهارات جودة الحياة، فإنهم سيكونون قادرين على 

تعليمها للطلبة بشكٍل واضح وترسيخها في كّل جوانب 
المدرسة، بما فيها المواد الدراسية الموجودة. وبدأ 

البرنامج بدورٍة تدريبيٍة لكل زمالء شيبلي امتدت لثمانية 
أيام في صيف عام 2017، قبل بدء العام الدراسي 

مباشرًة، وتضمنت الدورة التدريبية تدريبًا لمدربي شيبلي، 
وبدأ قياس جودة الحياة واألداء األكاديمي.

المملكة المتحدة 
منذ إعالن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في عام 2010 أن 
المملكة المتحدة ستقيس جودة الحياة الوطنية باإلضافة 

إلى الناتج المحلي اإلجمالي )كاميرون، 2010(، ظهرت 
العديد من الدراسات حول كيفية استخدام هذه البيانات 

لصالح السياسة العامة. ويبين تقرير أودونيل )2014( على 
سبيل المثال كيف يمكن استخدام بيانات جودة الحياة 

بهدف تحسين تحليل التكاليف والفوائد لكل السياسات 
العامة، وتظهر النتائج الموجودة أهمية الصحة النفسية 

لكلٍّ من الراشدين واألطفال.

ووجد غوتمان وفورهاوس )2012( أّن الطالب الذين 
يمتلكون مستوًى أعلى من جودة الحياة يحرزون تحصياًل 
أكاديميًا ومشاركًة الحقًة أفضل في المدارس، وسّجلوا 
في االمتحانات الوطنية معدل نقاٍط أعلى بـ 2.46 من 

أولئك الذين يملكون مستوًى منخفضًا من جودة الحياة 
)غوتمان وفورهاوس، 2012(. وهذا مساٍو لتقدم فصٍل 

دراسي واحد.

المدارس

كانت مدرسة ويلينغتون من أولى المؤسسات التعليمية 
التي دمجت التعليم اإليجابي بالكامل في المملكة 
المتحدة في عام 2006، تحت قيادة السير أنتوني 

سيلدون. وخالل فترة عمله في ويلينغتون، وضع السير 
أنتوني وفريقه، بقيادة إيان موريس، منهجًا دراسّيًا لتعزيز 

تعليم جودة الحياة قائمًا على ستة محاور، وهي الصحة 
البدنية، والعالقات اإليجابية، والمنظور، والمشاركة، 

والعيش المستدام، والهدف والمغزى. وتلقى الطالب 
خالل دراستهم في ويلينغتون، ساعة واحدة من تدريب 

جودة الحياة كل أسبوعين )كيبل، 2015(.

 How to( ”كما تم التركيز على منظمة “معًا نزدهر
 )Healthy Minds( ”ومشروع “العقول السليمة )Thrive
في المملكة المتحدة، واللذان يتعاونان مع العديد من 

المدارس البريطانية حاليًا.

)Healthy Minds( العقول السليمة

 Healthy( َيجري حالّيًا تجربة مشروع العقول السليمة
Minds(، بهدف تمكين الشباب ليحيوا حياًة اجتماعية أكثر 

 )How to Thrive( ”سعادة، وتقوده منظمة “معًا نزدهر
بالتعاون مع كلية لندن لالقتصاد، على أكثر من 10,000 
طالب في 33 مدرسة ثانوية في المملكة المتحدة لمدة 

أربعة أعوام )مركز األداء االقتصادي، 2016(.

)How to Thrive( ”معًا نزدهر“

تعّد “معًا نزدهر” )How to Thrive( منظمة ُأنِشئت في 
المملكة المتحدة على أساس “برنامج بنسلفانيا للمرونة” 
)Penn Resiliency Program(، التابع لجامعة بنسلفانيا. 

بون المعّلمون الُمدرَّ الطالب المتأثرون تقييم البرنامج أولياء األمور 
بون الُمدرَّ

األموال المنفقة على 
التدريب + التجارب 
العشوائية الُمدارة

 5,000  150,000 تقييم لمدة ثالثة أعوام؛ انظر 
الملخص أدناه

2.5 مليون جنيه إسترليني  3,500
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وتضمنت نتائج الدراسة التي أجريت في المملكة المتحدة 
على مدى ثالثة أعوام، وشملت 4,000 طالب، تم 

تعليمهم بشكل شامل )غير مستهدف( في 21 مدرسة 
ثانوية في مانشستر، وساوث تينيسايد، وهرتفوردشاير، 

ما يلي:

تحسن كبير من حيث العمل الكمي:	 

عالمات أعراض االكتئاب لدى الطالب.- 

معدالت الحضور المدرسي.- 

التحصيل الدراسي باللغة اإلنجليزية.- 

معدالت القلق.- 

تركيز التحصيل الدراسي في مجال الرياضيات ضمن - 
مجموعات قليلة من الطالب.

تفاوت التأثير بحسب سمات الطالب، إذ كان التأثير أكبر 	 
على:

الطالب المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية - 
مجانية.

الطالب الذين يعانون من أعراض أولية حادة لالكتئاب - 
أو القلق.

أسفرت نتائج األبحاث في ثالثة مدارس ابتدائية 
بهيرتفوردشاير عن نتائج تتماشى مع الدراسات األخرى، 

تضمنت ما يلي:

تحسن كبير في معدالت االكتئاب لدى الطالب.	 

تحسن كبير في معدالت القلق لدى الطالب.	 

إشارات تدل على أن تحسن مستويات االكتئاب والقلق 	 
كانت أفضل لدى الشابات منها لدى الشباب.

كما تم تسجيل تأثير إيجابي كبير في المعدالت السلوكية 
للشباب والشابات، دون تأثير على السلوك االجتماعي. 

كما تضمنت نتائج “معًا نزدهر” تراجعًا في مستويات 
“عدم جودة الحياة”، إضافًة إلى التأثير اإليجابي على األداء 

الدراسي، ودون زيادة في مستويات جودة الحياة؛ كون 
التركيز كان ُمنَصّبًا على المرونة، وليس على جودة الحياة.

وأنشأ اللورد جيمس أوشونيسي، وهو شخصية بارزة في 
مجال وضع وتطبيق سياسات تعليم بناء الشخصية في 
المملكة المتحدة، في عام 2014، سلسلة من المدارس 
االبتدائية التي أنشئت مع التركيز على جودة الحياة وبناء 

الشخصية. وعلى الرغم من أن معظم أمثلة التعليم 
اإليجابي موجودة ضمن سياق المدارس الثانوية، إال أن 

“فلوريت” )Floreat( كانت مثااًل أثبت أّن التعليم اإليجابي 
ال يرتبط بسٍن معينة. فكلما تعلم الطالب كيفية تحقيق 
جودة حياتهم في الصغر، كلما تمكنوا من تحقيق نتائج 

أفضل في مراحل الحقة من حياتهم. وانطلقت “فلوريت” 
بمدرسة ابتدائية واحدة في واندزورث، وتوسعت اآلن 

لتضم أربع مدارس في مختلف أنحاء لندن الكبرى.

انتقل السير أنتوني سيلدون من المدارس الثانوية 
واالبتدائية إلى التعليم العالي، وأصبح نائبًا لرئيس جامعة 

باكنغهام في 2015، حاماًل معه شغفه بخلق ُروح جودة 
الحياة، في صميم عملية التعليم. وأعلن السير سيلدون 
في 2016 أن باكنغهام ستصبح أول جامعة إيجابية في 

المملكة المتحدة )جروف، 2017(.

تقييمات

أخذت المملكة المتحدة تقييم البرامج المتعلقة 
بالشخصية وجودة الحياة بمنتهى الجدية. وفي 2011، 

أنشأ صندوق “ساتون” )Sutton trust( مؤسسة المنح 
التعليمية )EEF( بمنحة تمويل بلغت 125 مليون جنيه 
استرليني من وزارة التعليم. وأطلقت مؤسسة المنح 

التعليمية مشروعات في 4,500 مدرسة، وتشمل 
630,000 طالب )شبكة What Works، 2014(. وفي 

2013 أصدرت مؤسسة المنح التعليمية تقريرًا حول تأثير 
المهارات غير المعرفية على نتائج الشباب )موريسون 

وشون، 2013(.
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لت مؤسسة المنح التعليمية عددًا من البرامج في  وموَّ
المملكة المتحدة في مجال تعليم بناء الشخصية، بلغ 

مجموعها نحو 10 ماليين جنيه استرليني، وشملت 
1,000 مدرسة و65,000 طالب )مؤسسة المنح 

التعليمية، 2017(.

وفيما يلي ملخص للعديد من البرامج المستمرة التي لم 
يتم تقييمها بعُد، والتي تتعلق بالتعليم اإليجابي. 

ساهمت العديد من مؤسسات األبحاث في المملكة 
المتحدة في تطوير علم التعليم اإليجابي، بما في ذلك: 

كلية لندن لالقتصاد، وفريق التبصرات السلوكية، 

والعقول السليمة )Healthy Minds(، ومؤسسة المنح 
 )What Works( التعليمية، وكلية لندن الجامعية، ومراكز

.)Legatum Institut( ”لجودة الحياة، ومعهد “ليجاتوم

ولعل أكثرها تأثيرًا كان مركز اليوبيل للشخصية والفضائل 
)Jubilee Centre for Character and Virtues(، الذي 
سه البروفيسور جيمس آرثر في 2012 ليكون المركز  أسَّ

م  الرئيسي لألبحاث التجريبية والمحايدة سياسّيًا، وُيقدِّ
م حاليًا مساقات في  إرشادات حول التطبيق، وُيقدِّ

التعليم اإليجابي.

الجدول 1: ملخص النتائج المتعلقة بالمهارات غير المعرفية

مالحظة: من موريسون وشون ))2013 “تأثير المهارات غير المعرفية على نتائج الشباب: مراجعة أدبية”، معهد التعليم. 
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تسريع انتشار التعليم اإليجابي في جميع أنحاء 
العالم

مشروع تسريع انتشار التعليم اإليجابي العالمي، 28-25 يونيو 
2018، في فورت وورث بتكساس 

سيستخدم مشروع التسريع، الذي يضم الشبكات الدولية 
للتعليم اإليجابي )IPEN( والمهرجان الثاني للتعليم 

 Appreciative Inquiry( اإليجابي وقمة التقّصي التقديري
Summit(، أساليب التقصي التقديري لتسريع انتشار 

التعليم اإليجابي في جميع أنحاء العالم. وسيقوم أكثر 
من 1,200 من األطراف المعنيين من أكثر من عشرين 
دولًة تقريبًا، خالل الفعالية، باالرتقاء بنقاط قوة التعليم 

اإليجابي، وتصميم توسيع نطاق تأثيرات التعليم اإليجابي 
في المستقبل ونشرها )ما يسهم بـ “تسريع” التعليم 

اإليجابي(.

الخلفية: في ديسمبر 2016، منحت “مؤسسة ستيلر 
العائلية” )Stiller Family Foundation( كلية تشامبلين 
مليون دوالر أمريكي؛ لتصميم وإطالق مؤتمر للتعليم 
هت األموال إلى مركز ديفيد إل. كوبيريدر  اإليجابي. وُوجِّ
للتقصي التقديري في مدرسة ستيلر لألعمال في كلية 

تشامبلين، التي أقامت شراكة مع الشبكات الدولية 
للتعليم اإليجابي.

وكانت أولى الخطوات الهامة لهذه الحاضنة هي اجتماع 
اللجنة التوجيهية في كلية تشامبلين في 14 و15 

سبتمبر2017، إذ ضمت اللجنة التوجيهية 105 عضوًا من 
17 دولة، هي هولندا وإسبانيا وسنغافورة والمكسيك 

والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومصر والبرازيل 
وكندا ونيبال وفرنسا وتشيلي وأستراليا واإلمارات 

العربية المتحدة وبلجيكا وكوستاريكا والواليات المتحدة. 
وتضم بين أعضائها معلمين وطالب ومدراء مدارس 

وباحثين ورؤساء تنفيذيين واستشاريين والجهات الخيرية 
والمؤسسات. وتعاون الفريق لتصميم الفعالية التي 

الملحق 5: التكلفة اإلجمالية لكل فرد من السكان للتوسعة المقترحة 2030-2015 )غير مخصومة( )بالدوالر(

البرنامج ومؤسسة التنفيذ الوصف

اختبار لنظرية دويك "عقلية النمو"، التي تشير إلى أن الذكاء سمة قابلة للتشكيل، ويمكن تعزيزها عبر العمل، 
م هذا المشروع نموذجين: التنفيذ من قبل المعلمين وتعليم طالب الجامعات  وليست كيانًا جامدًا. سُيقيِّ

نظرية عقلية النمو لطالب المدارس االبتدائية.

تغيير العقليات 

جامعة بورتسموث

م دعمًا فرديًا ولمجموعات صغيرة من طالب في سن 9 و10 أعوام، األكثر عرضًة للفصل. ويتلقى  مشروع ُيقدِّ
الطالب الُمستهَدفون تدريبًا في مجاالت مثل محو األمية العاطفية والتواصل؛ بهدف تحسين سلوكياتهم 

ومواقفهم تجاه التعلم والمشاركة في المدارس.

المشاركة في التعليم 

)Catch22(

مشروع يهدف إلى تنمية متحدثين واثقين وفصيحين، وتحسين الحديث في الفصول الدراسية لتعزيز التفكير 
والتحصيل من خالل منح التحدث المساحة ذاتها مثل القراءة والكتابة في المنهج الدراسي. وسيضع المشروع 

مجموعة من التدخالت يمكن للمدارس تطبيقها لتعزيز مهارات الطالب في التحدث.

تحسين التحدث واالستماع 

)School21( وجامعة كامبريدج

مشروع في المدارس الثانوية يشجع الطالب على المشاركة في أنشطة مليئة بالتحديات، والتطوع في 
م مهارات جديدة. وسيختبر هذا المشروع مدى تأثير هذه األنشطة اإلضافية في  المجتمع المحلي، وتعلُّ

المشاركة والتحصيل والمهارات غير المعرفية، مثل التحفيز والثقة والعمل الجماعي.

تجربة الشباب في العمل االجتماعي

Secondary Youth United( مؤسسة 

)Foundation

مشروع مدرسة ابتدائية يغطي موضوعات مثل: تحديد المشاعر وتمييزها، والتحكم في التصرفات العشوائية، 
والحد من التوتر، وفهم وجهات نظر اآلخرين.

تعزيز استراتيجيات التفكير البديل 

جامعة مانشستر

مشروع يهدف إلى تحسين السلوك في المدارس االبتدائية، وخاصًة عن طريق تشجيع السلوك الجماعي 
ة من تجربة أجريت في الواليات المتحدة،  الجيد وضبط النفس. وتستند هذه الدراسة إلى أدلة واعدة ُمستَمدَّ

تمكنت من زيادة التحصيل وتحسين مستويات التقدم بعد المدرسة وتعزيز النتائج الصحية.

لعبة السلوك الجيد

 )Mentor Foundation( ”مؤسسة “مينتور
بالمملكة المتحدة
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ستعقد في يونيو 2018 عن طريق تحديد أهم أصحاب 
المصلحة، والتخطيط إلشراكهم، وتحديد مهام الفعالية 

وأهدافها، والتفكير في نتائج القمة طويلة األمد.

ويهدف مركز كوبيريدر والشبكات الدولية للتعليم 
اإليجابي إلى تحقيق األهداف التالية خالل فعالية 2018:

وضع رؤية لتطوير التعليم اإليجابي في مختلف مجموعات 	 
األطراف المعنيين.

االرتقاء بجميع االبتكارات الموجودة في مجاالت التعليم 	 
وعلم النفس اإليجابي.

وضع عملية نموذجية للدول الستضافة مؤتمرات وطنية 	 
أكثر تركيزًا للتعليم اإليجابي.

إطالق نماذج تجريبية في جميع أنحاء العالم للنهوض 	 
بالتعليم اإليجابي بطرق جريئة ومبتكرة.

تحويل مدارس الطفولة المبكرة ومراحل التعليم األساسي 	 
والثانوي والتعليم العالي إلى مؤسسات إيجابية. 

لمحة عامة

ال يسعنا إال أن ُنعِرب عن إعجابنا بالنمو السريع وانتشار 
التعليم اإليجابي على نطاق واسع في جميع أنحاء 

العالم، إذ تزايد عدد المعلمين والطالب على نحو مذهل، 
وفق توّجه تصاعدي متواصل ومتسارع، ويحدونا األمل 

بأن يؤدي ذلك تحقيق مستوى أعلى من جودة الحياة 
والتحصيل المدرسي للماليين من الطالب. إال أننا ندرك 
التاريخ الطويل للصيحات العابرة في مجال التعليم، وال 

نريد أن يكون التعليم اإليجابي مجرد صيحة عابرة. لذا، 
وضعنا بعض المقترحات حول كيفية تحقيق استدامة 

المكتسبات في هذا المجال.

أولها، وأكثرها أهمية، هو التقييم الدقيق المستمر، 
إذ أن ما يميز األبحاث الحديثة في مجال السعادة 

عن البرامج جيدة التوجيه المطّبقة في الماضي هو 
ر  استنادها إلى أسس علمية وقياسات دقيقة، إذ ُيبرِّ

ذلك اإلقبال المندفع على التعليم اإليجابي، ولكن تزايد 
شعبية المفهوم تترافق مع خطر تجاهل األدلة العلمية. 

د على ما يلي: وباإلضافة إلى القياس المتواصل، ُنشدِّ

الحاجة إلى أدلة إضافية حول واقع التحسينات المتوقعة 	 
على جودة الحياة والتحصيل الدراسي.

ية للتكلفة والمنافع لكل من 	  الحاجة إلى تحليالت جدِّ
البرامج، وهذا يتوقف على حجم ومدة التحسينات 

المتوقعة على جودة الحياة والتحصيل الدراسي.

أهمية تحسين التدابير والتحقق من صحتها. فعندما تتبع 	 
مدرسة، ناهيك عن الحكومة، نهجًا يؤيد جودة الحياة 

كقيمة بحد ذاتها، يكون هنالك الكثير من الدوافع للتالعب 

بالنظام وتوليد بيانات تدعم هذا التأييد. وال بد من اتخاذ 
تدابير أقل تدخاًل وتفاعاًل، ويمكن لتقنيات البيانات الضخمة 
)مثل: إيتشستادت وشوارتز وكيرن وآخرين، 2013( أن توفر 

إمكانية تحقق متكاملة من االستبيانات.

م 	  يجب قياس نزاهة المعالجة لتنفيذ التدخالت. هل ُيقدِّ
المعلمون فعليًا ما هو محدد في األدلة اإلرشادية؟

ينبغي السماح للمعلمين بمجال أكبر لإلبداع. وقد ينتج 	 
تحريك مؤشر السعادة، عن مجرد قياس السعادة قبل 

التدخالت وبعدها، والتأكيد على المعلمين أنهم مسؤولون 
عن تأسيس جودة الحياة. وينبغي للمعلمين استخدام 

معرفتهم بالطالب وإبداعهم الخاص بخصوص ما 
يحقق سعادة طالبهم لتصميم تدخالت محلية وإبداعية 

ومتوافقة مع السياق.

ومع أن هذه المبادئ التوجيهية والتحذيرات بالغة 
األهمية، فإننا نعتقد أننا في ِخَضمِّ ثورة في مجال 

التعليم، ونتوقع قدرة التعليم اإليجابي على تحقيق نتائج 
أكثر دقة تعزز هذا النموذج التعليمي، واإلسهام في 

تنشئة أجيال من األطفال واليافعين والشباب أكثر سعادًة 
ودرايًة ومهارًة، ومؤهلين لخلق عالم أكثر سعادة.
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شارك كريستيان كريكل، وجورج وارد، وجان-إيمانويل دي نيف في تحضير هذا الفصل، وقام بمراجعته أعضاء 
لجنة جودة الحياة في بيئة العمل ضمن مجلس السعادة العالمي. وساهمت آراؤهم وتعليقاتهم في تحسين 

جودة محتواه. ونتوجه بالشكر لمؤسسة “غالوب” على تسهيل الوصول إلى مجموعة بيانات استبيان “غالوب” 
العالمي. ويشغل دي نيف منصب مستشار أبحاث في مؤسسة “غالوب”.

الفصل الخامس

العمل وجودة الحياة: منظور عالمي
         

جان-إيمانويل دي نيف
كلية سعيد إلدارة األعمال، جامعة أكسفورد

مجلس السعادة في بيئة العمل  

إيمي بالنكسون, مؤسس شريك لشركة “جود ثينك” )GoodThink( ومؤلفة 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

الدكتور جيمس هارتر, كبير العلماء بقسم اإلدارة وجودة الحياة في بيئة العمل، مؤسسة “غالوب”
الدكتور كريستيان كريكل, زميل باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه، كلية لندن لالقتصاد

 Delivering( ”جين ليم, مستشارة بشركة “زابوس”، وشريك مؤسس بمؤسسة “ديليفرينج هابينس
 )Happiness

الدكتور بول ليتشفيلد, الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في شركة االتصاالت البريطانية، ورئيس مركز 
)What Works( لجودة الحياة

إيوان ماكينون, الرئيس المشترك لبرنامج األبحاث المتداخلة وجودة حياة الموظفين، مكتب مجلس الوزراء 
البريطاني

جينيفر موس, المؤسس الشريك في “بالستيسيتي البز” )Plasticity Labs(، ومؤلفة كتاب “إطالق العنان 
للسعادة في بيئة العمل”

البروفيسور مايكل نورتون, كلية هارفرد لألعمال
البروفيسور ماريانو روخاس, كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية بالمكسيك

جورج وارد, معهد أبحاث العمل والتوظيف الّتابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
البروفيسور آشلي ويالنز, كلية هارفرد لألعمال
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1. مقدمة
يؤدي العمل والتوظيف دورًا محورّيًا في حياة معظم 

األفراد، إذ يقضي األفراد في دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، على سبيل المثال، ثلث ساعات 

يقظتهم في عمل مدفوع األجر . فنحن نقضي قدرًا 
هائاًل من وقتنا في العمل، ولذا تحتل جودة العمل وبيئته 

مكانة متميزة بين دوافع السعادة األكثر أهمية. ويتناول 
هذا الفصل أبحاثنا المتعلقة بكيفية تأثير العمل وجودة 

بيئة العمل في جودة حياة األفراد في جميع أنحاء العالم. 
كما يسلط هذا الفصل الضوء على مجموعة من أفضل 

الممارسات التي قد تلهم واضعي السياسات ورواد 
األعمال لبناء سياساتهم حول مسألة جودة الحياة. 

يوضح الشكل )1( مدى أهمية العمل؛ حيث يتضمن 
بيانات مستمدة من استبيان ألماني استطلع آراء األفراد 

حول مدى أهمية جوانب مختلفة من حياتهم بالنسبة 
إلحساسهم العام بجودة الحياة والرضا. حيث صّنف 83 
في المائة من المشاركين العمل كأمر “بالغ األهمية” أو 
“مهم” بالنسبة لجودة حياتهم، مقابل 10 و7 في المائة 
صّنفوه في مستويات “أقل أهمية” أو “غير مهم” على 
الترتيب. وهناك أدلة أخرى على أهمية العمل ُمستَمّدة 

من )فان براج وآخرين، 2003(، الذين يستخدمون بيانات 
مستمدة من اللجنة االجتماعية االقتصادية األلمانية، 

وهو استبيان يمثل مختلف الشرائح الوطنية شمل أكثر 
من 11,000 أسرة في ألمانيا، واستطلع آراء المشاركين 

عن مستوى جودة حياتهم منذ عام 1984، لدراسة 
األهمية النسبية للرضا عن مجاالت الحياة المختلفة 

بالنسبة للرضا اإلجمالي عن الحياة. وتوصلت دراستهم 
إلى أن العوامل الثالثة األكثر أهمية في تحديد مستوى 
الرضا عن الحياة تتمثل في الرضا عن المستوى المادي 

)الذي يرتبط بالعمل بشكل وثيق( والصحة والعمل، 
وتليها النقاط المتعلقة بالترفيه ومجاالت الحياة األخرى.

بالرغم من أهمية العمل بالنسبة لسعادة األفراد، فإن 
أغلبهم ال يعتبرونه نشاطًا ممتعًا، لألسف. وتوصلت 

دراسة ُأجريت مؤخرًا، ُطِلب فيها من المشاركين تسجيل 
مستوى جودة حياتهم عبر الهاتف الذكي في أوقاٍت 
عشوائية من يوم معين، إلى أن العمل مدفوع األجر 

كان في مرتبة متدنية مقارنة بـ 39 نشاطًا آخر شملتها 
الدراسة، باستثناء البقاء في السرير نتيجة المرض 

)برايسون وماكيرون، 2016(. ويبدو أّن أسوأ األوقات 
بالنسبة لألفراد هي تلك التي يقضونها مع رؤسائهم 

)كاهنيمان وآخرون، 2004(. فال نستغرب ارتفاع 
تكاليف التخلف عن الحضور والحضور رغم المصاعب 

إلى العمل، وأشارت التقديرات في تقرير أِعّد مؤخرًا 
عن المملكة المتحدة، أن التخلف عن الحضور يكلف 

الشركات البريطانية ما يقارب 29 مليار جنيه إسترليني 
سنويًا، بمتوسط غياب 6.6 يومًا لكل عامل بسبب 

المرض )مؤسسة “بيه دبليو سي لألبحاث”، 2013(. 
ر تكاليف الحضور رغم المصاعب الناتجة  في حين ُتقدَّ

عن اضطرابات نفسية مثاًل، بما يقارب ضعف التكاليف 
المتعلقة بالتخلف عن الحضور )مركز “ساينزبري” للصحة 

النفسية، 2007(. 

ما هي العوامل المتعلقة بالعمل وجودة بيئة العمل 
والتي تجعل بعض الوظائف أقل متعًة، في حين تجعل 

وظائف أخرى أكثر إمتاعًا؟ وتعتبر اإلجابة عن هذا السؤال 
بالغة األهمية نظرًا لدور العمل المحوري في جودة 

حياة األفراد، إضافًة إلى كون جودة حياة األفراد مؤشرًا 
مهّمًا لنتائج سوق العمل بَحدِّ ذاتها )دي نيف وأوزوالد، 

2012(، بما في ذلك إيجاد الوظائف وآفاق الوظائف 
المستقبلية عند فقدان العمل )كروس، 2013؛ وجيلين 
وفان أورس، 2014(، عالوًة على مستوى اإلنتاجية أثناء 
الوجود في العمل، وأداء المؤسسة في نهاية المطاف 

)هارتر وآخرون، 2002؛ وإدمانز، 2011، 2012؛ وبوكرمان 
وإيلماكوناس، 2012؛ وتاي وهارتر، 2013؛ وأوزوالد 

الشكل )1(: أهمية العمل بالنسبة لجودة الحياة       
)اللجنة االجتماعية االقتصادية األلمانية، عام 1999(
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وتم استخالص النتائج من مجموعتين من البيانات، 
وهما استبيان “غالوب” العالمي وبرنامج االستبيان 

االجتماعي الدولي؛ حيث تضمن كلٌّ منهما أهم مقاييس 
جودة الحياة، وتسمحان بإجراء مقارنات دولية لظروف 

العمل، فضاًل عن تدعيم تحليالتنا بنتائج مستمدة من 
األبحاث ذات الصلة.

2. األهمية اإلجمالية للعمل 
يعّد العمل أحد المحددات األكثر أهمية لجودة حياتنا. 

ويمكننا توضيح هذا األمر من خالل تصنيف متوسط 
تقييمات الحياة، التي يتّم قياسها وفقًا لسلم “كانتريل” 

)Cantril(، بالنسبة للحاالت الوظيفية المختلفة المسجلة 
في “استطالع غالوب العالمي”، وهو عبارة عن دراسة 

استقصائية ُتجرى دورّيًا في أكثر من 160 دولة وتشمل 
99 في المائة من سكان العالم الراشدين. ويطلب سلم 
كانتريل من المشاركين تخيل أنفسهم على سلم يتألف 
من خطوات ُمرّقمة من صفر في األسفل حتى عشرة 

في األعلى: حيث ُيمثل الصفر أسوأ حياة ممكنة، بينما 
ُتمثل الخطوة رقم عشرة الحياة األفضل. 

وآخرون، 2015( . كما يقّدم الشعور بقدر أكبر من 
السعادة فوائد موضوعية، مثل زيادة مستوى الصحة 

وطول العمر، ما يساهم بشكل إيجابي في العمل 
)دي نيف وآخرون، 2013؛ وجراهام، 2017(. وعلى 

ن وجود ارتباط إيجابّي بين جودة الحياة  النحو نفسه، تبيَّ
التحفيز الذاتي ومستوى اإلبداع )أمابيل، 1996؛ وأمابيل 
وكرامر، 2011؛ ويوان، 2015(. وبالنسبة لعملية وضع 
السياسات، التي غالبًا ما تنحصر في إعطاء األولوية إلى 

االهتمام والموارد، فمن األهمية بمكان التعرف على 
سمات العمل وجودة بيئة العمل، التي تعزز جودة حياة 

األفراد، والتركيز عليها.

ويتناول هذا الفصل السمات المذكورة بطريقة منهجية. 
حيث سندرس بدايًة األهمية اإلجمالية للعمل بحدِّ ذاته 

بالنسبة لتقييم الحياة، والمشاعر اليومية التي أبلغ عنها 
األفراد. ثم سندرس مدى اختالف المعايير الخاصة 

بنطاقات معينة، الرضا عن العمل ومشاركة الموظفين، 
بين أرجاء العالم. وبعد ذلك، وفي الجزء الثالث واألساسي 

من هذا الفصل، سننظر في تفاصيل جودة بيئة العمل؛ 
حيث نحاول هنا التوصل إلى سمات العمل التي تؤدي 

إلى تحقيق جودة حياة الموظفين أو تؤثر سلبًا فيها. 
وأخيرًا، سنضع أجندة األبحاث المستقبلية، وندعو إلجراء 
بحث يتناول أسباب ومحددات جودة الحياة وفوائدها في 

بيئة العمل.

الشكل )2أ(: أهمية حالة العمل لتقييم الحياة      
)استطالع غالوب العالمي، للفترة ما بين 2014 - 2016، مقّيمًا بحسب الدولة، ومعدالت الثقة 95 

في المائة، والعمل بدوام كامل، ودوام جزئي(
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يوضح الشكل )2أ( نتيجة هذا الممارسة بالنسبة 
للراشدين في أعمار مناسبة للعمل: حيث ُيشير إلى أن 

المشاركين من الموّظفين بدوام كامل لدى أحد أصحاب 
العمل أو بدوام جزئي هم األكثر رضًا عن حياتهم. ويحتل 
المشاركون من غير أفراد القوى العاملة المرتبة التالية، 

التي تلي المجموعتين السابقتين مباشرًة بالنسبة 
لمتوسط تقييمات الحياة. ثّم يأتي بعدهم الموّظفون 

بدوام كامل الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين 
يعملون بوظائف ال ترقى لمستوى مهاراتهم– أّما 

المشاركون الذين يحتّلون المرتبة التالية لهذه المرتبة، 
فيعملون بدوام جزئي، وويرغبون في العمل بدوام 

كامل . وتتمثل الفئة األقل سعادًة في العاطلين عن 
العمل: وهم يحتلون مرتبة أقل من مرتبة المشاركين 

من أصحاب العمل والذين يعملون بدوام كامل لدى أحد 
أصحاب العمل بفارق نقطة كاملة من نقاط تقييم الحياة؛ 

مما يمثل فجوة كبيرة للغاية. 

إّن التأثير المدمر للبطالة على جودة حياة األشخاص 
هو أحد أبرز النتائج في األدبيات االقتصادية المعنية 

بالسعادة )انظر كالرك وأوزوالد 1994؛ ووينكلمان 
ووينكلمان 1998، على سبيل المثال(. وال يخفى علينا 

أن الرضا عن الحياة ال يتفق مع البطالة )كالرك وآخرون، 
2008؛ وكالرك وجورجيليس، 2013(، وأن البطالة تترك 

جرحًا غائرًا حتى بعد حصول المرء على عمل مرًة أخرى، 
بمعنى أن األفراد الذين فقدوا عملهم لفترة ال يعودون 
عادًة إلى مستوى السعادة الذي كانوا عليه قبل المرور 

بتجربة البطالة )كالرك وآخرون، 2001( . وهناك بعض 
اآلثار االجتماعية النموذجية للبطالة: يوّفر وجود عدد كبير 

من العاطلين عن العمل حول الفرد العاطل عن العمل 
قدرًا محدودًا من المواساة فقط لهذا الفرد، وال ُيسفر عن 
انخفاض شعوره باأللم في اإلطار االجتماعي الذي ترتفع 

به معدالت البطالة )كالرك، 2003(. وبالنسبة لألشخاص 
الموّظفين، ربما يمثل هذا األمر مؤشرًا على انعدام 
االستقرار الوظيفي، الذي ُيمثل ضررًا بحد ذاته على 

السعادة )لويشينجر وآخرون، 2010(. واألهم من ذلك أن 
البطالة ليست أمرًا شخصّيًا فقط: حيث تنعكس آثارها 
السلبية على أفراد األسرة اآلخرين )انظر كالرك 2003، 

على سبيل المثال(، إضافًة إلى آثارها على المجتمع 
بشكل عام )انظر تاي وهارتر 2013 أو كونز وسوبا 2017، 

على سبيل المثال(.

ما مدى اختالف معدل تقييم الحياة بالنسبة للحاالت 
الوظيفية المختلفة باختالف النوع؟ كما هو موضح 
في الشكل )2ب(، تشعر النساء، بصفٍة عامٍة، بقدر 

أكبر من الرضا عن حياتهن في كل فئة من فئات الحالة 
الوظيفية، وتظّل األهمية النسبية للفئات المختلفة 

بالنسبة لتقييم الحياة ثابتة. ومع ذلك، هناك اختالف 
في تقييم الحياة بالنسبة للذين يعملون بوظائف ال ترقى 

لمستوى مهاراتهم: حيث تصل المرأة التي تعمل بدوام 
جزئي ولكنها ترغب في العمل بدوام كامل إلى مستوى 

السعادة نفسه تقريبًا الذي تشعر به المرأة التي توجد 
خارج نطاق سوق العمل. أما الرجال، على الجانب اآلخر، 

الشكل )2ب(: أهمية حالة العمل لتقييم الحياة، بحسب النوع،       
)استطالع غالوب العالمي، للفترة ما بين 2014 - 2016، مقّيمًا بحسب الدولة، ومعدالت الثقة 95 في 
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أحد عناصر جودة الحياة الشخصية. وتشمل العناصر 
األخرى المهمة للسعادة الشاملة لألشخاص، كيفية 

خوضهم لحياتهم اليومية )دوالن 2014(. ويوفر استطالع 
“غالوب” العالمي نقاطًا تتعلق بالتأثير اإليجابي والسلبي، 

مستمدة من مجموعات األسئلة التي تتطّلب إجابات 
بنعم أو ال، والمعنّية بسؤال األفراد عن تجاربهم العاطفّية 
في اليوم السابق. وفيما يتعّلق بالتأثير اإليجابي، تتضمن 

النقاط المذكورة ما إذا كان المشاركون قد أخذوا قسطًا 
كافيًا من الراحة وما إذا تلقوا معاملة محترمة وما إذا كانوا 
قد ابتسموا أو ضحكوا كثيرًا، وما إذا كانوا قد تعلموا أمرًا 

جديدًا أو قاموا بشيء مشّوق، وما إذا شعروا بالمرح. 
أما بالنسبة للتأثير السلبي، فتتضمن النقاط المذكورة 

ما إذا كان المشاركون قد شعروا في الغالب بآالم بدنية 
أو بالقلق أو بالحزن أو باالكتئاب أو بالغضب. ومن ثّم، 
د المؤشرات من خالل احتساب متوسطات النقاط  ُتحدَّ

المختلفة، بحيث تنحصر بين 0-100.

وُتوّضح األشكال من )3أ( إلى )5أ( التحليالت التي أجريناها 
بشأن تقييم الحياة بالنسبة لمؤشر التأثير اإليجابي، في 

حين توضح األشكال من )3ب( إلى )5ب( التحليالت 
بالنسبة لمؤشر التأثير السلبي. 

ويتناول التأثير اإليجابي أواًل، في الشكل )3أ(، يمكننا 
مالحظة أن المعلومات األساسية المستمدة من تحليلنا 

لتقييم الحياة تتضمن كذلك ما يشعر به األفراد بصورة 

فيشعرون بمقداٍر أقل من السعادة عندما يعملون بدوام 
جزئي، وتكون لديهم رغبة في العمل بدوام كامل. ربما 

تكون معايير االختالفات بحسب النوع وأنماط الحياة 
مسؤولة عن تلك االختالفات.

يوضح الشكل )2ج( معدل تقييم الحياة لمختلف الحاالت 
الوظيفية بحسب المنطقة الجغرافية. فمن البديهي 
أن تختلف الدول اختالفًا كبيرًا من حيث المؤسسات 

السياسية، واالقتصادية، والثقافية، ومن ثم ربما تتسم 
المناطق التي تضم مجموعة من تلك الدول بالتنوع 

الكبير من ناحية الدول التي تضمها. وباإلضافة إلى ذلك، 
تتعلق االختالفات المذكورة على الصعيد المؤّسسي 
بأسواق العمل، على سبيل المثال، نظرًا لالختالفات 
التي في سياسات أسواق العمل أو شبكات األمان 

االجتماعي، ربما ال يكون من المفاجئ اكتشاف اختالف 
مستويات معدل تقييم الحياة بالنسبة للحاالت الوظيفية 
المختلفة حسب اإلقليم. ومع وجود بعض االستثناءات، 
تنطبق النتيجة المذكورة على معظم األقاليم في العالم: 

هناك أهمية جلية لالستقرار في العمل –سواء بدوام 
كامل أو دوام جزئي– فيما يتعّلق بجودة حياة األشخاص 

مقارنًة بالذين يعملون بوظائف ال ترقى لمستوى 
مهاراتهم، أو َمن هم خارج نطاق سوق العمل، أو 

للعاطلين عن العمل.

 )Cantril( ”ُتمثل معايير تقييم الحياة مثل سلم “كانتريل

الشكل )2ج(: أهمية حالة العمل لتقييم الحياة بحسب المنطقة      
)استطالع غالوب العالمي، للفترة ما بين 2014 - 2016، مقّيمًا بحسب الدولة، ومعدالت الثقة 95 في 

المائة، والعمل بدوام كامل، ودوام جزئي، في نيوزيلندا، ورابطة الدول المستقلة(
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يومية: حيث يّتضح أن المشاركين الموّظفين والذين 
يعملون بدوام كامل لدى أحد أصحاب العمل ُيظهرون 

التأثير اإليجابي األعلى، ويأتي بعدهم الموّظفون بدوام 
كامل لحسابهم الخاص والذين يعملون بدوام جزئي، 

بقصد وبغير قصد )تكون االختالفات بين المجموعات 

الثالث المذكورة غير ذات أهمية من الناحية اإلحصائية 
على المستوى التقليدي(. أما التأثير األقل إيجابيًة، فقد 

ظهر مرة أخرى لدى المشاركين العاطلين عن العمل 
والذين خارج نطاق سوق العمل.

الشكل )3أ(: أهمية حالة العمل لآلثار اإليجابية       
)استطالع غالوب العالمي، للفترة ما بين 2014 - 2016، مقّيمًا بحسب الدولة، ومعدالت الثقة 95 في 
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الشكل )4أ(: أهمية حالة العمل لآلثار اإليجابية، بحسب النوع،      
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الشكل )5أ(: أهمية حالة العمل لآلثار اإليجابية بحسب المنطقة      
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وكما يتضح في الشكل )3ب(، يبدو أن التأثير السلبي 
ل االختالف األساسي في  متطابق تقريبًا – حيث يتمثَّ
إظهار المشاركين العاطلين عن العمل أعلى مستويات 

التأثير السلبي. وقد تم توثيق هذا “التأثير العاطفي” 
المتعلق بالبطالة، والمتمثل في أن العاطلين عن 

العمل يشعرون بقدر أكبر من الحزن مقارنًة باألشخاص 
الموّظفين حتى في حال مشاركتهم في أنشطة ترفيهية 

مماثلة، في دراسات تستخدم بيانات االستفادة من 
الوقت وطرق شغل الوقت على مدار اليوم )كناب 

وآخرون، 2010؛ وكروجر ومولر، 2012(. أما فيما يتعلق 
بالتأثير السلبي، فاحتّل المشاركون العاملون بدوام جزئي 
الراغبين في العمل لعدد ساعات أكبر والذين خارج نطاق 

سوق العمل المرتبة التالية بعد المشاركين العاطلين عن 
العمل. 

وبالتماشي مع النتائج التي توصلنا إليها بالنسبة لتقييم 
الحياة، يوضح الشكالن )4أ( و)4ب( أن النساء ُيظهرن 

تأثيرًا أكثر إيجابية وسلبية بوجه عام في كل فئة من 
فئات الحالة الوظيفية، وتظّل األهمية النسبية للفئات 

المختلفة بالنسبة للتأثير السلبي واإليجابي ثابتة مرة 
أخرى. ويوضح الشكل )5أ( والشكل )5ب( وجود اختالفات 

كبيرة في نوعي التأثير على مستوى مناطق العالم 
المختلفة مرة أخرى. 

وقد درسنا حتى اآلن األدلة الوصفية المتعلقة باألهمية 
الشاملة للعمل بالنسبة لجودة حياة األشخاص، في 

المتوسط. ويبدو من البديهي أن تؤدي التأثيرات 
المتوسطة إلى إخفاء تفاوتات التأثير المهمة المحتملة. 

واألهم من ذلك، أنه ال يمكننا إعداد بيان لألسباب 
اعتمادًا على األدلة الوصفية وحدها: ويمكن أن توضح 
الخصائص المهمة للمشاركين التي يمكن مالحظتها 

)صحتهم، على سبيل المثال( أو التي ال يمكن مالحظتها 
)األشياء المفّضلة لديهم أو السمات الشخصية، على 

سبيل المثال(، حالتهم الوظيفية ومستويات سعادتهم 
في الوقت ذاته. وستؤدي الخصائص التي سيجري 

إهمالها حتمًا إلى عكس األسباب، والمبالغة في تقدير 
التأثير الحقيقي للعمل على جودة حياة األشخاص. 

وبالرغم من ذلك، يجب مالحظة أن المعلومات 
األساسية الخاصة بنا ما زالت صحيحة، حتى عند دراسة 

في مجموعة غنية من تلك الخصائص الُمرِبكة المحتملة 
عبر الحفاظ على ثباتها في حاالت التراجع متعددة 

المتغيرات . وفي نهاية األمر، توجد أدبيات شبه تجريبية 
تم إعدادها، تستخدم مسألة إغالق المصانع كمصدر 

لتنوع التأثير الخارجي؛ لتقدير التأثير السببي للبطالة على 
جودة حياة األشخاص، ما يؤكد على تأثيرها الضار )انظر 

كاسينبوهمر وهايسكن-دينيو 2008؛ أو ماركوس 2013، 
على سبيل المثال(.

ويوّفر وجود عالقة عمل تتسم باالستقرار سواء بدوام 
كامل أو جزئي، شعورًا بالمغزى واالنتماء، والعالقات 

االجتماعية، والحالة االجتماعية، والنظام والروتين 

اليومي. وقد انعكس هذا األمر بصورة إيجابية في كيفية 
تقييم األفراد لحياتهم على الصعيد العالمي، إضافًة إلى 

ما يشعرون به بصورة يومية. حيث يرتبط الوصول إلى 
عدد ساعات العمل المطلوب من خالل التقليل من عمل 

األشخاص في وظائف ال ترتقي لمستوى مهاراتهم 
على سبيل المثال، بارتفاع مستوى جودة الحياة. وُيمثل 
العاطلون عن العمل الوضع األسوأ: فمن الصعب إيجاد 
صيغة تجمع بين هذه النتيجة ومفهوم البطالة الطوعية. 

ويمكننا من خالل تلك المعلومات األساسية، اشتقاق 
بعض التأثيرات الهامة للسياسة. فعلى وجه الخصوص، 
توجد حالة واضحة تتعلق بسياسات سوق العمل الفعالة 
وجعل مسألة توفير الوظائف أولوية أساسية للسياسة. 
وقد يكون من الممكن المساعدة في تحقيق هذا األمر 

من خالل برامج التدريب المهني، التي تساعد األجيال 
األصغر سّنًا في الحصول على وظائفهم األولى، على 

سبيل المثال. ومن الممكن أن تساعد برامج العمل 
المؤقتة المدعومة في عودة العاطلين عن العمل إلى 

سوق العمل مرة أخرى. وبالرغم من ذلك، ينبغي ترسيخ 
ترتيبات العمل المؤقت: يمثل االستقرار الوظيفي، كما 

سنوضح أدناه، أحد المعايير الهامة للرفاه في العمل. 
فالسياسات التي يمكنها تقديم مساعدة مالية مؤقتة 
للمؤسسات )بخالف المساعدة الصحية( بهدف معين 

يتمثل في تجنب تسريح العاملين، قد ُتمثل وسيلة 
ة البطالة الدورية في أوقات األزمات  لتخفيف مستوى ِحدَّ

االقتصادية للمساهمة في تجنب التأثيرات النفسية 
الكبيرة على األشخاص الذين تصبح وظائفهم زائدة 

عن الحاجة؛ باإلضافة إلى تجنب القلق الذي يشعر به 
أولئك الذي يستمرون في أعمالهم. وال تزال السياسات 

المذكورة بحاجة إلى تقييم على النحو الصحيح، ولكنها 
من الممكن أن تتسم بالفعالية العالية من حيث التكلفة؛ 
ألنها يمكن أن تساعد في إحداث وفورات في مساعدات 
البطالة والتكاليف التي يتم إنفاقها على الصحة النفسية.

3. الوضع العالمي للرضا الوظيفي وانخراط 
الموظفين

لقد رأينا بالفعل أن متوسط تقييم الحياة لمختلف 
الحاالت الوظيفية يختلف بصورة كبيرة بحسب المنطقة 

على مستوى العالم. وتحّفز المؤسسات السياسية، 
واالقتصادية، والثقافية خاصًة تلك المتعّلقة بمهام 

سوق العمل، على األرجح االختالفات في النتائج 
ع أننا، في حالة تقدمنا خطوة  الشاملة. ومن الممكن توقُّ

واحدة لألمام، سنجد كذلك اختالفات كبيرة في كيفية 
إجابة األشخاص في مناطق مختلفة عن األسئلة التي 

تتعلق بصورة أكبر بمستوى جودة الحياة في العمل. 
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نحن نهتم على وجه الخصوص بنقطتين تم تناولهما في 
استطالع غالوب العالمي، وترتبطان بالعمل بصورة أكبر 

مقارنًة بالتقييم الشامل للحياة، وهما الرضا الوظيفي 
ومشاركة الموظفين . تأتي النقطة األولى من السؤال 

الذي تتم اإلجابة عنه بنعم أو ال، والذي يسأل المشاركين 
عما إذا كانوا “راضين” أم “غير راضين” عن وظيفتهم، 
في حين يتم استنتاج النقطة الثانية من مجموعة من 
الظروف المشّكلة لبيئة العمل )مثل: الفرصة للقيام 

بدوركم على أكمل وجه، ووجود َمن يشجعكم على 
التطور، وأخذ آرائكم بعين االعتبار(، والتي ترتبط بمجموعة 

كبيرة من نتائج العمل على مستوى المؤسسات. 
وتتألف النقطة الخاصة بمشاركة الموظفين من ثالث 

فئات: ما إذا كان يمكن للموظفين “المشاركة”، أو “عدم 
المشاركة”، أو إذا كانوا “منعزلين تمامًا”. تمّثل مشاركة 

الموظفين ترتيبًا يتجاوز مفهوم الرضا الوظيفي إلى 
م عليهم االنغماس  حد كبير: فمشاركة الموظفين ُتحتِّ

بصورة إيجابية فيما يقومون به، وااللتزام بتطوير ما يهم 
المؤسسات التي يتبعونها؛ فالموظفون المشاركون 
يرتبطون بمؤسساتهم وُيمثلونها حتى خارج ساعات 
العمل الرسمية. ونجد من منظور السياسة أن رفع 

مستوى مشاركة الموظفين ُيمثل عقبة تتسم إزالتها 
بقدر أكبر من الصعوبة مقارنًة مع رفع مستوى الرضا 
الوظيفي. ومن البديهي أنه عند النظر إلى تلك النقاط 

نكون قد حصرنا تحليلنا على األشخاص الممارسين 
للعمل، ومن ثم يكون بمقدورهم طرح إجابات لها 

داللتها.

ويوضح الشكل )6أ( متوسط مستويات الرضا الوظيفي 
بحسب المنطقة على مستوى العالم. فيمكننا مالحظة 
أن األفراد الممارسين للعمل راضون بالدرجة األولى عن 

وظائفهم: ويمكن مالحظة أقل متوسط لمستويات 
الرضا الوظيفي في دول أفريقيا جنوب الصحراء، ولكن، 

حتى في هذه المنطقة، أشار 60 في المائة تقريبًا 
من المشاركين إلى رضاهم عن وظائفهم مقارنًة بغير 

الراضين عنها. ويأتي بعد منطقة الدول األفريقية جنوب 
الصحراء الكبرى مباشرًة منطقة شرق آسيا )تعتبر الصين 

أبرز دول تلك المنطقة(، وجنوب آسيا )تعتبر الهند أبرز 
دول تلك المنطقة(، والشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ 

إذ يتراوح متوسط مستويات الرضا الوظيفي بين 72 في 
المائة و73 في المائة. وفي رابطة الدول المستقلة )تعتبر 

روسيا أبرز دول تلك المنطقة( ومنطقة أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي، يرتفع متوسط مستويات الرضا الوظيفي 

قلياًل، ليبلغ 75 في المائة و82 في المائة على التوالي. 
وهذا في حين تحتل أمريكا الشمالية )86 في المائة(، 
وأوروبا )86 في المائة(، وأستراليا ونيوزيلندا )87 في 

المائة( الصدارة. والمثير في األمر أن األنماط المذكورة 
ال تختلف إلى حد بعيد عند تناول الرجال والنساء بصورة 

منفصلة في التحليل.

يتماثل الشكل )6ب( مع الشكل )6أ( بالنسبة لمتوسط 
مستويات مشاركة الموظفين. فكما أشرنا أعاله، يعد 

هذا المؤشر أكثر تطّلبًا مقارنًة بالرضا الوظيفي، كما ُيعد 
مقياسًا فردّيًا يسمح بزيادة مستوى التنوع.

الشكل )6أ(: الرضا الوظيفي بحسب المنطقة        
)استطالع غالوب العالمي، للفترة ما بين 2010 - 2012، مقّيمًا بحسب الدولة، في نيوزيلندا، ورابطة 

الدول المستقلة(
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وبوجه عام، أشار غالبية الموظفين إلى أنهم غير مشاركين 
في أعمالهم )تتراوح النسب بين 59 في المائة و75 

في المائة، في المتوسط، بحسب المنطقة(. وتتمثل 
المناطق التي حققت أعلى معدالت عدم المشاركة في 
شرق آسيا، وأوروبا، والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وجنوب آسيا. وكما هو متوقع، حققت تلك األقاليم 
أقل معدالت لمشاركة الموظفين، وأعلى معدالت 

الموظفين غير المشاركين بفعالية. أين يحقق األفراد 
معدالت أفضل؟ في أمريكا الشمالية، ومنطقة أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي، ورابطة الدول المستقلة، أشارت 
ربع نسبة القوى العاملة تقريبًا إلى المشاركة في العمل. 

في حين نجد أن معدالت غير المشاركين، أو حتى غير 
المشاركين بفعالية، منخفضة نسبّيًا كما هو متوقع. 

ومرة أخرى، نجد اختالفات منهجية قليلة للغاية عند 
تقسيم العينة وفقًا للنوع.

تشير النتائج المتباينة بين الرضا الوظيفي ومشاركة 
الموظفين بالنسبة لرابطة الدول المستقلة مرة أخرى إلى 
أن الرضا الوظيفي ومشاركة الموظفين ُيمثالن تركيبتين 

مختلفتين بصورة كبيرة؛ لقياس الجوانب المختلفة لجودة 
الحياة في العمل. وبينما يقيس الرضا الوظيفي مستوى 

الرضا األساسي، نجد أن مشاركة الموظفين تقيس 
مستوى التفاعل والحماس. وُتبّين لنا الحقيقة المتمثلة 
في تزامن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي مع انخفاض 

مستوى مشاركة الموظفين بأنه في حين يشعر معظم 
األشخاص بالرضا عن حصولهم على وظيفة، فإن نسبة 

المرتبطين عاطفّيًا بأعمالهم منخفضة بصورة كبيرة، 

ومن غير المحتمل أن يؤدي هذا األمر إلى بذل جهود 
إضافية. ويشير هذا األمر أيضًا إلى أنه حتى يتسنى إجراء 
تقييم شامل لجودة الحياة في بيئة العمل، قد يستدعي 
األمر استخدام مجموعة من المؤشرات تتضمن نقاطًا 
إضافية مثل المغزى أو الثقة، عوضًا عن االعتماد على 

أداة فردية لرسم صورة أكثر دقًة واتزانًا. وبالرغم من 
ذلك، فإّن البيانات المتوافرة محدودة في أغلب األحيان. 
وسنعود إلى تلك المسألة عند المطالبة باتخاذ إجراء عند 

الوصول إلى نهاية هذا الفصل.

4. جودة بيئة العمل
لقد رأينا أهمية العمل فيما يتعلق بكيفية تقييم األفراد 
لحياتهم على الصعيد العالمي، وما يشعرون به بصورة 
يومية. كما الحظنا أيضًا وجود اختالفات كبيرة في تلك 

التقييمات بين المناطق المختلفة في العالم: حيث 
تختلف األهمية الشاملة للعمل بالنسبة لجودة الحياة 

بصورة كبيرة بين الدول، كما تختلف كذلك بالنسبة 
لمستويات الرضا والمشاركة.

ولكن ما هي بالضبط خصائص الوظيفة التي تجعل 
ومستويات الرضا أقّل في وظائف معينة، بينما تجعله 

أكبر في وظائف أخرى؟ لإلجابة عن هذا السؤال، سُنوّجه 
تركيزنا في الوقت الحالي إلى بيئة العمل بحّد ذاته، 

وسنستخدم أحدث النماذج المعنية بتوجهات العمل 
الواردة في برنامج المسح االجتماعي الدولي،

الشكل )6ب(: مستويات المشاركة الوظيفية بحسب المنطقة      
)استطالع غالوب العالمي، للفترة ما بين 2010 - 2012، مقّيمًا بحسب الدولة، في نيوزيلندا، ورابطة 
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 وهو عبارة عن استقصاء دولي شامل قابل للمقارنة 
يتناول مجموعة كبيرة من ظروف العمل، إضافًة إلى 

جودة الحياة في 37 دولة ُموّزعة في كافة المناطق 
الجغرافية. 

وسنتناول الرضا الوظيفي هنا باعتباره النتيجة التي تحظى 
باهتمامنا. حيث ال يوفر هذا المقياس فقط وسيلة 
مبسطة متميزة لسؤال األفراد عما يجعل الوظيفة 

وظيفة جيدة، ولكنه يرتبط كذلك ارتباطًا وثيقًا بمستوى 
استبقاء الموظفين، وهي النتيجة بالغة األهمية بحد 

ذاتها بالنسبة ألداء الشركة. وفي واقع األمر، إذا ربطنا 
بين الرضا الوظيفي واستعداد الموظفين لرفض عروض 

العمل من المؤسسات المنافسة، وهو األمر الذي تم 
تناوله كذلك في هذا االستقصاء، فسنحصل على درجة 
ارتباط كبيرة تبلغ 0.4 تقريبًا، ما يشير إلى أن الموظفين 

الذين يشعرون بقدر أكبر من الرضا عن وظائفهم من 
المحتمل إلى حدٍّ كبيٍر أن يستمروا في وظائفهم. 

وبخالف القسم السابق، لم يتم تسجيل مقياس الرضا 
الوظيفي الوارد في برنامج المسح االجتماعي الدولي 
عبر توجيه سؤال بسيط للموظفين من األسئلة التي 

تتم اإلجابة عنها بنعم أو ال، ولكن تم توفير خيارات إجابة 
تتسم بقدر أكبر من الدقة لهم عوضًا عن ذلك، وتتضمن 

تلك الخيارات “راٍض تمامًا”، وراض بصورة كبيرة”، 
وراض إلى حد ما”، و”لست راضيًا ولست غير راٍض”، 

و”غير راٍض إلى حد ما”، و”غير راٍض تمامًا”. وسنخصص 
قيمًا رقميًة لتلك الفئات، ونستخدم المؤشر كمقياس 

أساسي. ولجعل هذا المقياس قاباًل للمقارنة بين الدول، 
سنوحده بحيث يساوي المتوسط صفرًا، واالنحراف 

القياسي يساوي واحدًا.

يتمثل هدفنا في الوقت الحالي في التحقق من عناصر 
جودة بيئة العمل المعينة التي توضح الرضا الوظيفي، 

ما يمثل النتيجة التي تحظى باهتمامنا. وقد أعددنا مسارًا 
متعدد المتغيرات نربط فيه بين الرضا الوظيفي والجوانب 
المختلفة لجودة بيئة العمل كمتغيرات إيضاحية. ووفقًا لـ 

“كالرك 2009”، حددنا 12 جانبًا لجودة بيئة العمل هي:

األجر.. 1

ساعات العمل.. 2

تضارب ساعات العمل.. 3

انعدام التوازن بين العمل والحياة.. 4

توافق المهارات.. 5

االستقرار الوظيفي.. 6

الصعوبة، والضغوطات، والمخاطر.. 7

فرص التقدم.. 8

االستقاللية.. 9

الوظائف المثيرة لالهتمام.. 10

العالقات الشخصية بين األفراد.. 11

مدى االستفادة.. 12

ويتضمن النطاق في بعض األوقات عنصرًا واحدًا، مثل 
موضوع ساعات العمل )حيث تتضمن ببساطة ساعات 

العمل الفعلية الخاصة بالمشاركين في االستبيان(، 
بينما في أوقات أخرى يتضمن النطاق عناصر متعددة: 

مثل األجر إذ يتضمن الدخل الفعلي للمشارك، والتقييم 
الذاتي لما إذا كان هذا الدخل ُيعد مرتفعًا. وفي تلك 

الحاالت، ُنجري تحلياًل للمكونات األساسية الستخراج 
عامل فردي إيضاحي كامن من تلك العناصر، ثم نربط 
بين الرضا الوظيفي وهذا العامل. وبعبارة أخرى، ُنحدد 
في البداية جوانب ماهي النطاقات األوسع لجودة بيئة 

العمل، التي تتسم نسبّيًا بقدر أكبر من األهمية بالنسبة 
للرضا الوظيفي مقارنًة بالجوانب األخرى. وننظر أيضًا بعد 
ذلك في العناصر المختلفة ضمن تلك النطاقات لقياس 

مدى مساهمتها في تحقيق الرضا الوظيفي. وسُنوّحد 
المتغيرات اإليضاحية الخاصة بنا بحيث يساوي المتوسط 

صفرًا، ويساوي االنحراف القياسي واحدًا، لجعلها قابلة 
للمقارنة بين الدول. ويؤدي هذا األمر كذلك إلى جعل 

التفسير أكثر سهولة: حيث يشير تقدير الُمعاِمل الخاص 
بالمتغير اإليضاحي، عند تربيعه، في الوقت الحالي، إلى 

التغير في مستوى الرضا الوظيفي الذي يوضحه هذا 
المتغير. 

ولمراعاة الخصائص الفردية التي من المحتمل أن تكون 
مربكة للمشاركين والتي قد تؤثر في ظروف العمل 

وجودة الحياة على حد سواء، فإننا سنتحّكم في مجموعة 
غنية من المتغيرات السكانية بالحفاظ على ثباتها في 

المسار الخاص بنا. وباإلضافة إلى المتغيرات السكانية، 
يمكن أن توجد اختالفات في مستويات الرضا الوظيفي 

بين الوظائف والمجاالت الصناعية المختلفة. وحتى 
يتضح األمر، ال تتضمن محاور اهتمامنا شرح االختالفات 

في مستوى الرضا الوظيفي بين أحد المدراء العاملين 
في مجال الصناعات الدوائية وأحد المزارعين على سبيل 

المثال، إاّل أننا نهتم باإلجابة عن سؤال جوهري أكثر 
مفاده: ما هي نطاقات الجوانب األوسع لنوعية بيئة 

العمل التي تتسم نسبّيًا بقدر أكبر من األهمية بالنسبة 
للرضا الوظيفي مقارنًة بالنطاقات األخرى؟ )بالطبع، 

تتجّلى بعض هذه الجوانب في وظائف ومجاالت عمل 
معينة بصورة أكبر من غيرها(. ولذلك، وللفصل بين تأثير 

نوعية بيئة العمل في الرضا الوظيفي وأية خصائص 
مربكة، فإننا سنتحكم بالجوانب الخاصة بالوظيفة 

والقطاع الصناعي، وفي نهاية األمر في الدولة المعنية 
التي يعيش فيها المشارك.

قبل االنتقال إلى نتائج المسار الخاص بنا، سندرس في 
بداية األمر األدلة الوصفية التي توضح توزيع مستوى 
الرضا الوظيفي، ونوعية بيئة العمل بحسب المنطقة 

على مستوى العالم.
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كما يتضح في الشكل )7(، فإن هناك بعض المناطق 
التي تنحرف بصورة كبيرة عن المتوسط: حيث ُتمثل 

منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، وجنوب شرق 
آسيا، ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا 

ًة إيجابية )حيث أّن االختالفات  الشمالية قيمًا شاذَّ
بين تلك المناطق بالكاد تكون مهمة على المستوى 
التقليدي(، في حين ُتمثل مناطق شرق آسيا )إلى حد 

ًة سلبية. بعيد(، وأستراليا ونيوزيلندا )إلى حد ما( قيمًا شاذَّ

تتطابق األشكال من )7أ( إلى )7ل( مع ما جاء في الشكل 
)7( بالنسبة للجوانب المختلفة لنوعية بيئة العمل. وكما 
هو متوقع، تختلف نوعية بيئة العمل بصورة كبيرة بين 

لي  المناطق على مستوى العالم. وللوصول إلى فهٍم أوَّ
لجوانب نوعية بيئة العمل التي ترتبط بشكل أكبر بالرضا 

الوظيفي على وجه التحديد مقارنًة بالجوانب األخرى، 
فسنختار القيم الشاذة األكثر أهمية مما ُذكر أعاله، 

وسنتناول الجوانب األكثر انتشارًا بصورة نسبية بالنسبة 
لتلك القيم. وسنسّلط الضوء على منطقة أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي كمثال إيجابي، وعلى منطقة 
شرق آسيا كمثال سلبي. 

سنتناول في البداية منطقة أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي: فهذه المنطقة ال تختلف بصورة كبيرة عن 
المتوسط فيما يتعلق باألجور، أو انعدام التوازن بين 

العمل والحياة، أو االستقاللية في العمل. وعلى الجانب 

األكثر إيجابيًة، ُتحقق هذه المنطقة نتائج أعلى فيما 
يتعلق باالستقرار الوظيفي، وفرص التقدم، والوظائف 

المثيرة لالهتمام، والعالقات بين األشخاص، ومدى 
االستفادة من العمل؛ بينما ُحققت نتائج أقل فيما 

يتعلق بتضارب ساعات العمل والصعوبة، والخطورة، 
والضغط المتعلق بالعمل. وعلى الجانب األكثر سلبية، 

ُتحقق هذه المنطقة نتائج أعلى فيما يتعلق بساعات 
العمل، ونتائج أقل فيما يتعلق بتوافق المهارات. 

المثير في األمر بالنسبة لشرق آسيا أن بعض تلك 
العالقات تكون معكوسة. فعلى الجانب اإليجابي، حققت 

منطقة شرق آسيا نتائج أعلى فيما يتعلق باألجور. أما 
على الجانب السلبي، فُتحقق هذه المنطقة نتائج أعلى 
فيما يتعلق بساعات العمل، وتضارب ساعات العمل، 

وانعدام التوازن بين العمل والحياة، والصعوبة، والضغط، 
واألخطار المتعلقة بالعمل؛ بينما ُتحقق نتائج أقل فيما 
يتعلق بتوافق المهارات، واالستقرار الوظيفي، وفرص 

التقدم، والعالقات الشخصية بين األفراد، واالستقاللية 
في العمل، ومدى االستفادة من العمل، والوظائف 

المثيرة لالهتمام. 

وبالعودة في الوقت الحالي إلى نتائج المسار الخاص 
بنا، وتناول جوانب نوعية بيئة العمل التي تتسم بقدر 

أكبر نسبّيًا من األهمية بالنسبة للرضا الوظيفي مقارنًة 
بالجوانب األخرى، بصورة أعمق. يوضح الشكل )8( 

الشكل )7(: مستويات الرضا الوظيفي بحسب المنطقة       
مة حسب الدولة، فواصل  )برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015، ُمقيَّ

الثقة 95 في المائة، نيوزيلندا، رابطة الدول المستقلة(

مالحظة: تم تحديد قيمة قياسية للمتغير بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد ساعات عمل يزيد عن الصفر
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ة من المسار الخاص بنا فيما  تقديرات الُمعاِمل الُمستَمدَّ
يتعلق بمستوى الرضا الوظيفي في الجوانب المختلفة. 

وتتوّفر نتائج المسار ذات الصلة، بشكل مفّصل أكثر 

األشكال )7 أ( إلى )7ل(: جودة بيئة العمل، بحسب المنطقة )برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015، 
مة حسب الدولة، فواصل الثقة 95 في المائة(. انظر الشكل 7 لالطالع على الزاوية. مالحظة: تم تحديد قيمة قياسية للمتغير  ُمقيَّ

بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1. وتعتبر األجور؛ تضارب ساعات العمل؛ عدم التوازن بين العمل والحياة؛ 
توافق المهارات؛ الصعوبات واإلجهاد والمخاطر؛ العالقات الشخصية؛ مدى االستفادة، مكونات رئيسية حصلنا عليها من تحليالت 
منفصلة للمكونات الرئيسية تجمع عدة متغيرات في المجاالت المعنية في جودة بيئة العمل ضمن مؤشر واحد. انظر المقطع 4، 
لالطالع على وصف لإلجراءات والجدول 11 دبليو في ملحق اإلنترنت وإحصاءات موجزة للمتغيرات. واقتصرت العينة على جميع 

األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد ساعات عمل يزيد عن الصفر.

في الجدول )1( أدناه؛ ويستخدم الجدول )2( العناصر 
األساسية المختلفة في تلك النطاقات، عوضًا عن 

الجوانب واسعة النطاق لنوعية بيئة العمل.

الشكل )7 ب(: ساعات العمل، بحسب 
المنطقة
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الشكل )7 د(: عدم التوازن بين الحياة 
والعمل، بحسب المنطقة
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الشكل )7أ(: األجور، بحسب المنطقة
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الشكل )7 ج(: تضارب ساعات العمل، 
بحسب المنطقة
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الشكل )7 و(: االستقرار الوظيفي
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الشكل )7 ز(: الصعوبات واإلجهاد 
والمخاطر
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الشكل )7 ي(: العمل المثير لالهتمام
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الشكل )7 ل(: مدى االستفادة
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الشكل )7 ط(: االستقاللية
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سُنناقش فيما بعُد األهمية النسبية للجوانب المختلفة 
لنوعية بيئة العمل بالنسبة للرضا الوظيفي، بما في 

ذلك -كلما أمكن-العناصر المختلفة الموجودة ضمن 
تلك الجوانب. حيث سنتناول غالبًا تأثيرها على الموظف 

العادي، ولكن عندما يكون األمر مثيرًا لالهتمام، نشير 
إلى تفاوتات التأثير بين الموّظفين والذين يعملون 
لحسابهم الخاص )الشكل 9أ(، والذين يعمل بدوام 

كامل والذين يعملون بدوام جزئي )الشكل 9ب(، وبين 
الخصائص السكانية األساسية مثل الجنس )الشكل 9ج( 

ومستويات التعليم المختلفة )الشكل 9د(.

1 األجر
قد ال يكون مستغربًا التوصل لحقيقة أن األجر ُيمثل أحد 
المحددات الهامة للرضا الوظيفي. في نظرية االقتصاد 

الكالسيكي، يدخل العمل إلى دالة المنفعة على نحو 
سلبي، وتتنبأ النظرية بأنه يتم تعويض األفراد باألجور 

التي تعادل المنتج الهامشي للعمل. ومع ذلك، ال 
ُيمثل األجر مجرد تعويض عن الصعوبات التي يواجهها 
األشخاص في أثناء العمل، بل ُيمثل أيضًا مؤشرًا هاّمًا 

على مستوى إنتاجيتهم. ولهذا، نتوقع أن يكون مستوى 
الرضا الوظيفي أعلى كلما زاد التناسب بين التعويض 

والصعوبات التي تتم مواجهتها، وكلما كان األجر مناسبًا 
بصورة أكبر من الناحية االجتماعية في مجتمع معين.

ويبدو أن أهمية األجر بالنسبة للرضا الوظيفي تتسم 
بطابع شامل، دون فوارق كبيرة إحصائّيًا بين المشاركين 

الموّظفين أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين 

الشكل 8: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي       
)برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015، فواصل الثقة 95 في المائة(

 

مالحظات: يبين الشكل تقديرات التأثير المستخلصة من تراجع الرضا الوظيفي في عدة مجاالت من جودة بيئة العمل. تم تحديد قيمة قياسية لجميع المتغيرات )على الجانبين األيسر واأليمن( بحيث تكون قيمة 
المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1، وبذلك تتمثل معدالت التراجع في معامالت “بيتا”. ويحقق تربيع معدل التراجع الحصَة ذات الصلة في متغير الرضا الوظيفي الذي يوضحه معدل التراجع المذكور. 

وتعتبر األجور؛ تضارب ساعات العمل؛ عدم التوازن بين الحياة والعمل؛ توافق المهارات؛ الصعوبات واإلجهاد والمخاطر؛ العالقات الشخصية؛ مدى االستفادة مكونات رئيسية حصلنا عليها من تحليالت 
منفصلة للمكونات الرئيسية، تجمع عدة متغيرات في المجاالت المعنية في جودة بيئة العمل ضمن مؤشر واحد. انظر القسم 4، لالطالع على وصف لإلجراءات والجدول )دبليو 11( في ملحق اإلنترنت 

وإحصاءات موجزة للمتغيرات. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد ساعات عمل يزيد عن الصفر. انظر الجدول )دبليو 3( في ملحق اإلنترنت لالطالع على الجدول الموافق الذي 
يضم المجموعة الكاملة من الضوابط.
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يعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي، أو بين النوع 
ومستويات التعليم المختلفة. وفي تحليلنا، يتألف نطاق 
األجر من عنصرين: الدخل الفعلي للمشاركين، وتقييمهم 

الذاتي لما إذا كان الدخل مرتفعًا أم ال. ويتساوى 
العنصران تقريبًا في مستوى األهمية، ولكن عنصر الدخل 

الفعلي يزيد قلياًل.

وقد يكون من المفاجئ أنه بالرغم من أن األجر ُيمثل أحد 
ها،  المحددات الهامة للرضا الوظيفي، إال أنه ليس أهمَّ

وفي واقع األمر، يحل األجر في المرتبة الثالثة بعد 
العالقات الشخصية بين األفراد في العمل، والحصول 

على وظيفة مثيرة لالهتمام. وسنناقش تلك المحددات 
بالتفصيل أدناه. 

عندما يتم سؤال معظم األفراد عن السبب الذي يجعلهم 
يعملون، ُيجيبون بأنهم يعملون لكسب المال. وهذا 

األمر صحيح بالطبع، ولكن بمجرد الحصول على عمل، 
تصبح الخصائص األخرى لبيئة العمل أكثر أهمية، ومن 

ثم تزداد أهميتها مقارنًة بما كان عليه الحال من قبُل. 
وأظهرت األبحاث التجريبية أن الدوافع الجوهرية تكتسب 
أهمية مقارنًة بالدوافع غير الجوهرية )مثل الدخل( بمجرد 

انخراط األفراد في أحد األنشطة )وولي وفيشباك، 

2015(. وقّد يكون المغزى، على وجه التحديد، أحد تلك 
الخصائص: حيث يشير آريلي وآخرون )2008(، في إحدى 
البيئات المخبرية، إلى أن األشخاص الذين يرون المغزى 
فيما يسعون لتنفيذه، يقومون به بشكل أفضل نسبّيًا 
في العمل، حتى في سياق المهام البسيطة المتكررة . 
وباستخدام البيانات التجريبية والقائمة على المالحظة، 

وجد هو وهيرش )2017( أن الموظفين أشاروا إلى 
قبولهم حّدًا أدنى من األجور يقل بنسبة 32 في المائة 

فيما يعّلق بوظائف هامة على الصعيد الشخصي مقارنًة 
بالوظائف غير الهامة على الصعيد الشخصي. وربما يكون 
الدور الهام للمغزى أكثر بروزًا عند التعامل مع الممارسات 

الجيدة لإلدارة )جارتينبيرج وآخرون، 2008(، بما في ذلك 
تقدير الموّظفين )دور وآخرون، 2016(.

4.2 ساعات العمل
بما أن العمل يدخل إلى دالة المنفعة على نحو سلبي، 

تتنبأ نظرية االقتصاد الكالسيكي بعالقة سلبية بين عدد 
ساعات العمل وجودة الحياة. وهذا بالضبط ما توصلنا 

إليه فيما يتعلق بالرضا الوظيفي. 

الشكل )9أ(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، بحسب الوضع الوظيفي    
)برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015، فواصل الثقة 95 في المائة(

مالحظات: انظر الشكل 8. انظر الجدول )دبليو 5( في ملحق اإلنترنت لالطالع على الجدول الموافق الذي يضم المجموعة الكاملة من الضوابط.
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والمثير لالهتمام، بالرغم من ذلك، أنه عند التحكم في 
جميع المجاالت األخرى لجودة بيئة العمل، نجد أن تأثير 
ساعات العمل على الرضا الوظيفي ليس محدودًا فقط 
)بل ويحل في المرتبة األقل أهميًة بين مجاالت نوعية 

بيئة العمل(، ولكنه عديم األهمية كذلك من الناحية 
اإلحصائية. وتتسم هذه النتائج أيضًا بأنها شاملة: حيث ال 

توجد فوارق كبيرة من الناحية اإلحصائية بين المشاركين 
الموّظفين أو الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين 

يعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي، أو بين النوع 
ومستويات التعليم المختلفة.

وقد يبدو هذا األمر غريبًا للوهلة األولى، ولكنه كما هو 
موضح أدناه يتماشى مع قاعدة األدلة المتزايدة التي 
ق التأثير السلبي لتضارب ساعات العمل وانعدام  ُتوثِّ

التوازن بين العمل والحياة على مستويات جودة الحياة.

4.3 تضارب ساعات العمل
إّن العامل األكثر أهميًة للرضا الوظيفي ليس العدد 

اإلجمالي لساعات لعمل، بل هو تضارب ساعات العمل، 
الذي ُيعرف بأنه الفارق بين عدد ساعات العمل الفعلي 

والمطلوب.

يختلف األفراد فيما يفضلونه بالنسبة لمقدار العمل 
الذي يريدون تأديته، وتفترض نظرية االقتصاد 

الكالسيكي أن لديهم حرية اختيار حزمة العمل وساعات 
الفراغ التي يرغبون فيها. وبالرغم من ذلك، تشير األدلة 

التجريبية إلى أن األمر ليس كذلك في أغلب األحيان: 
فيمكن أن تؤثر عقود العمل، وظروف سوق العمل، 

والمعايير االجتماعية، على سبيل المثال ال الحصر، في 
االختيارات، وربما تؤدي إلى الحصول على حزمة تختلف 
عن الحزمة المطلوبة. وفي بريطانيا، على سبيل المثال، 

يشير أكثر من 40 في المائة من العاملين بدوام كامل إلى 
أنهم يفضلون العمل لعدد ساعات أقل )بويهيم وتايلور، 

2004(. وفي تلك المواقف، تتنبأ النظرية بأن األفراد 
ينتهي بهم المطاف بمستوى أقل من تحقيق الفائدة. 

الشكل )9 ب(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، بحسب ساعات العمل     
)برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015، فواصل الثقة 95 في المائة(

مالحظات: انظر الشكل 8. انظر الجدول )دبليو 6( في ملحق اإلنترنت لالطالع على الجدول الموافق الذي يضم المجموعة الكاملة من الضوابط.
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لقد رأينا بالفعل أن الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي 
ولكنهم يرغبون في العمل بدوام كامل يقل تقييمهم 
لحياتهم مقارنًة بَمن يعملون بدوام جزئي عن قصد. 

ويمكننا اآلن تعميم هذه النتيجة وتطبيقها على الرضا 
الوظيفي: إن تضارب ساعات العمل له تأثير سلبي كبير 

على مدى متوسط رضا الموظفين عن وظائفهم.

لم تستقر األدبيات حتى اآلن على العامل الذي يمثل 
أكبر ضرر لرفاه األشخاص: العمل في وظائف ال ترقى 
لمستوى المهارات، وفقًا لما تم اكتشافه في ألمانيا 

)ووندر وهينيك، 2013(، أو العمالة الفائضة عن الحاجة 
وفقًا لما تم اكتشافه في أستراليا )وودن وآخرون، 

2009(، وبريطانيا )أنجريف وتشارلوود، 2015(، ووفقًا 
لتحليلنا، يتألف مجال تضارب ساعات العمل من 

عنصرين: الرغبة في العمل لعدد ساعات أكبر )مقابل أجر 
أعلى(، والرغبة في العمل لعدد ساعات أقل )مقابل أجر 
أقل(. حيث اكتشفنا أن العنصر الثاني يؤدي إلى إحداث 

تأثير سلبي على تضارب ساعات العمل فيما يتعلق 
بالرضا الوظيفي، ما يشير إلى أن العمالة الفائضة عن 
الحاجة تتخّطى مجرد كونها مشكلة مقارنة بالعمل في 

وظائف ال ترقى لمستوى المهارات.

ويمكن أن تشير النتائج المتباينة في األدبيات إلى مدى 
أهمية مراعاة االختالفات في البيئات المؤسسية بين 

الدول، بما في ذلك، على سبيل المثال، االختالف في 
تشريعات سوق العمل )ال سيما ما يتعلق باالستقرار 

الوظيفي(، والسياسة االجتماعية، والمعايير االجتماعية، 
وأنماط الحياة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اكتشاف وجود 

آثار جانبية سلبية كذلك لتضارب ساعات العمل على أفراد 
األسرة اآلخرين )ووندر وهينيك، 2013(. 

ويتضح أن التأثير السلبي لتضارب ساعات العمل على 
الرضا الوظيفي مبعثه األساسي الموّظفين مقارنًة 

بالذين يعملون لحسابهم الخاص )الذين يتحكمون على 
األغلب بصورة أكبر في ساعات عملهم(، وكذلك –وفقًا 

للنتائج التي توصلنا لها فيما يخص العمالة الفائضة عن 
الحاجة– الموظفون الذين يعملون بدوام كامل مقارنًة 

بالموظفين الذين يعملون بدوام جزئي. 

ومن الُمهم وجود ُبعد يتعلق بالنوع بالنسبة لتضارب 
ساعات العمل: حيث أن تأثيره السلبي على الرضا 

الوظيفي مبعثه األساسي النساء. حيث تشير األدلة 
إلى أن النساء يقضين فترات كبيرة من الوقت في رعاية 

الشكل )9 ج(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، بحسب النوع     
)برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015، فواصل الثقة 95 في المائة(

مالحظات: انظر الشكل 8. انظر الجدول )دبليو 7( في ملحق اإلنترنت لالطالع على الجدول الموافق الذي يضم المجموعة الكاملة من الضوابط.
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أفراد األسرة اآلخرين )على سبيل المثال، يقضين أكثر 
من ضعف الوقت في رعاية األطفال(، والقيام بأعمال 
المنزل المعتادة مقارنًة بالرجال، حتى في الحاالت التي 

تتساوى فيها ساعات العمل الفعلية بين النساء والرجال 
)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014(. وبالنسبة 
للنساء، يمكن أن ُيمثل تحقيق توازن أفضل بين ساعات 
العمل الفعلية والمطلوبة وسيلًة فعالًة لتقليل األزمات 
المتعلقة بالوقت. فحقيقة أن العمل لعدد ساعات أقل 
ربما ُيشكل ضررًا على آفاق حياتهم المهنية على المدى 
الطويل ُتمثل معضلًة، وربما، بصورة جزئية على األقل، 
توضح انخفاض مستوى الرضا عن حياة األمهات على 

مدار العقود الماضية )ستيفنسون وولفرز، 2009(. 

وبشكل عام، اكتشفنا أن تضارب ساعات العمل، بالنسبة 
للعمالة الفائضة عن الحاجة على وجه الخصوص، له 

تأثير سلبي هائل على مستوى الرضا الوظيفي. إال أن 
حجم التأثير المذكور ال يزال ضئياًل إلى حد ما: ففي واقع 
األمر، َحلَّ تضارب ساعات العمل في المرتبة 11 من بين 

المجاالت الـ 12 لنوعية بيئة العمل فيما يتعلق بمدى 
األهمية بالنسبة للرضا الوظيفي.

وإذا كان تضارب ساعات العمل ليس سيئًا إلى هذه 
الدرجة بعد كل ما ذكرناه، فما هو األمر السيئ إذًا؟ 

اإلجابة هي انعدام التوازن بين العمل والحياة، وفقًا لما 
سنناقشه أدناه.

4.4 انعدام التوازن بين العمل والحياة

ربما ال يكون تضارب ساعات العمل ضاّرًا طالما لم 
يتعارض بصورة خطيرة مع مجاالت الحياة الهامة األخرى، 
ال سيما العائلة. ولكن في حالة وجود تهديد للتوازن بين 

العمل والحياة الخاصة، تكون العواقب السلبية على جودة 
حياة األفراد كبيرًة جدًا.

على الرغم من أّن انعدام التوازن بين العمل والحياة يأتي 
في المركز الرابع بين 12 مجااًل لجودة بيئات العمل فيما 

يخص القدرة على تفسير التفاوت في الرضا الوظيفي 
إاّل أّنه المجال الذي يتمتع بأقوى تأثيٍر سلبي على الرضا 
الوظيفي من بين كل الخصائص السلبية لمكان العمل. 

حيث يعتبر ذو أهميٍة كبيرة، وال يمكن تمييزه عن بذل 

)برنامج  الشكل )9 د(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، بحسب مستوى التعليم  
االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015، فواصل الثقة 95 في المائة(

مالحظات: انظر الشكل 8. انظر الجدول )دبليو 8( في ملحق اإلنترنت لالطالع على الجدول الموافق الذي يضم المجموعة الكاملة من الضوابط.

تقديرات التأثير0.00-0.20

األجور
ساعات العمل

تضارب ساعات العمل
عدم التوازن بين الحياة والعمل

توافق المهارات
االستقرار الوظيفي

الصعوبات واإلجهاد والمخاطر
فرص التقدم
االستقاللية

العمل المثير لالهتمام
العالقات الشخصية

مدى االستفادة

0.20 0.40

 تعليم متدني
 تعليم متوسط

 تعليم عالي

لتقرير العالمي لسياسات السعادة 2018



الجهد في عمٍل صعب، ومجهد، أو حتى خطير. ويبدو 
أّن التأثير السلبي النعدام التوازن بين العمل والحياة 

على الرضا الوظيفي عالمٌي نوعًا ما: ال توجد اختالفات 
كبيرة إحصائيًا بين المستجيبين الموظفين أو العاملين 

لحسابهم الخاص وبين النوع االجتماعي. ربما وليس 
من المستغرب أن يكون الموظفين بدواٍم كامل أكثر 

تأثرًا من أولئك الذين يعلمون بدوام جزئي، وتوجد بعض 
األدلة التي تشير أّن العواقب السلبية النعدام التوزان بين 

العمل والحياة تكون أقوى لدى العاملين ذوو المستوى 
المنخفض من التعليم. 

يتكون مجال انعدام التوازن بين العمل والحياة في تحليلنا 
من ثالثة عناصر، وتتمتع هذه العناصر بتصنيف واضح 
من حيث األهمية: يشّكل تداخل العمل بالحياة األسرية 

أقوى المؤثرات السلبية على الرضا الوظيفي على 
اإلطالق، ويليه عدم القدرة على الحصول على إجازة من 

العمل بصفٍة عاجلة عند الحاجة إليها. وينطوي العمل في 
عطل نهاية األسبوع على أثر إيجابي ولكّنه يبقى ضئياًل 

فيما يتعلق بحجم األثر.

ويمكننا من خالل استنتاجاتنا حول عدم تطابق ساعات 
العمل وانعدام التوازن بين العمل والحياة أن نستمد 

بعض اآلثار الهامة المترتبة على السياسة: بإمكان 
السياسات التي تهدف إلى أنظمٍة أكثر مرونة ودعمًا 

لوقت العمل أن تزيد من جودة حياة الناس بشكٍل 
ملحوظ. وينطبق هذا بصفة خاصة على األشخاص 

الذين يعانون من فترات ضغوٍط غير متكافئة، بما في 
ذلك، من بين أمور أخرى، النساء واآلباء )وال سيما اآلباء 

العازبون(، ومقدمي الرعاية ألفراد األسرة اآلخرين مثل 
المسّنين. يمكن أن يكون مزيج السياسات العامة الذي 
يمّكن األشخاص من تحقيق توازن أفضل بين عملهم 

وحياتهم الخاصة متنوعًا جدًا، بدءًا من أنظمة سوق 
العمل المحددة بشأن أوقات العمل المرنة إلى توفير 
البنية التحتية مثل النقل العام من أجل تقليل أوقات 

التنقل أو مرافق رعاية األطفال الصغار بالكمية والجودة 
المناسبين. ويبدو على الدوام أن تقديم ساعات عمٍل 

مرنة قد تكون استراتيجية واعدة للشركات بهدف جذب 
واستبقاء الموظفين المهرة.

المربع 1: التوازن بين العمل والحياة: هل توجد مفاضلة بين ممارسات العمل المرنة واألداء؟

بهدف اإلجابة عن هذا السؤال، أجرت “بلوم” وآخرون 
في عام 2015 تجربًة في شركة “ستريب” المدرجة في 

بورصة “ناسداك” والتي هي وكالة سفريات صينية 
لديها 16,000 موظف. وقام المسؤولون عن التجربة 
بتخصيص موظفين لمركز االتصاالت الذين تطوعوا 
للمشاركة في التجربة والعمل إما في منزلهم أو في 

المكتب لمدة تسعة أشهر. وجدوا أّن العمل في المنزل 
أدى إلى ارتفاٍع بلغ 13 بالمائة في األداء ويعود ذلك لقلة 

فترات االستراحة وأيام اإلجازات المرضية باإلضافة إلى 
بيئة العمل الهادئة واألكثر مالءمة. وارتفع في الوقت 

ذاته الرضا الوظيفي وانخفض مستوى االستنزاف 
للنصف. بيد أّن الترقية كانت مشروطة بأدائهم وكان 

من غير المرجح حصول المشاركين في التجربة على 
الترقية . ولكن أثار هذا بالنسبة للموظفين مسألة ما 
إذا كانت ممارسات العمل األكثر مرونة مترافقٌة مع 

عقوبٍة وظيفية. وليس بالضرورة أن يكون هذا هو الحال: 
بينت ليزلي وآخرون )2012( من خالل دراسٍة ميدانية 

وأخرى مخبرية على إحدى شركات “فورتشن 500” بأّن 
ممارسات العمل المرنة تترافق مع عقوبة وظيفية 
فقط عندما يعزو المدراء استخدام هذه الممارسات 

بشكٍل أساسي إلى أسباب تتعلق بالحياة الخاصة. ولكن 
قد تتحول هذه الممارسات المرنة إلى عالوٍة وظيفية 
بقدر ما يعزو هؤالء المدراء استخدامهم للممارسات 

المرنة إلى أسباٍب تتعلق باحتياجات المنظمة. وتشمل 
الفئة األخيرة أسبابًا تتعلق باألداء والكفاءة الوظيفية 
على سبيل المثال. ويعود جزٌء من هذا إلى التواصل، 
وإّن تدريب المشرفين على قيمة إظهار الدعم للحياة 

الشخصية للموظفين بينما يحثون الموظفين على إعادة 
التفكير بمكان وأوقات العمل قد يسهم في الحد من 

التضارب بين العمل والحياة األسرية )كيلي وآخرون، 
2014(. وأخيرًا، أجرى موين وآخرون )2011( دراسة على 

آثار تبديل الموظفين المترتبة على التحول من ممارسات 
الوقت االعتيادي إلى بيئة العمل القائمة على النتائج 

فقط في شركة “بيست باي” وهي شركة أمريكية 
لمبيعات التجزئة وقامت الشركة بتنفيذ الخطة بالتتابع 

في مقرها: انخفض معدل تبديل الموظفين المشاركين 
في التجربة بعد ثمانية أشهر بنسبة 45.5 بالمائة، وتشير 
األدلة إلى أّنه لخطط العمل المصممة والمرنة والمنفذة 

بإتقان آثارًا إيجابيًة على األداء في المنظمة.
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4.5. توافق المهارات
تؤدي الوظيفة الذي تتطلب من الموظف تقديم الكثير 

إلى اإلحباط كما هو الحال في الوظيفة الذي تتطلب 
القليل. إّن تحقيق التوافق بين الطلب والعرض على 
المهارات في وظيفٍة معينة، وتمكين الموظفين من 

تسخير مهاراتهم بشكٍل فعال أو حتى عند الضرورة 
اكتساب مهاراٍت جديدة يجب أن ينعكس كزيادٍة في الرضا 

الوظيفي.

وهذا بالتحديد ما اكتشفناه، فتحقيق توافق المهارات في 
وظيفٍة معينة له تأثيٌر كبير على مدى رضا الموظفين على 

هذا العمل. ويعتبر هذه مجددًا نتيجًة عالمية: فال توجد 
اختالفاٌت إحصائية كبيرة بين المستجيبين من الموظفين 

أو العاملين لحسابهم الخاص، والمستجيبين العاملين 
بدوام كامل أو دوام جزئي، وبين النوعين االجتماعيين، 
كما أن االختالفات بين المستويات التعليمية طفيفة. 

ويشمل مجال توافق المهارات عنصرين: إذا كان 
المستجيبون قد شاركوا في تدريب على المهارات 

في العام السابق، وتقييمهم الذاتي حول ما إذا كانت 

مهاراتهم تتطابق عمومًا مع المهارات المطلوبة في 
عملهم. ويعتبر كال العنصرين هامًا، ولكن تقييمهم 

الذاتي يعتبر أكثر أهمية . وما هو أكثر أهميًة من ذلك، 
هو أّن توافق المهارات ال يعتبر ذا توجٍه ذاتي فحسب، 

بل يمكن أن يكون موجهًا تجاه اآلخرين في مكان العمل. 
في الحقيقة، وجد آرتز وآخرون )2017( أن الكفاءة الفنية 

للمشرف هي من ضمن أقوى عوامل التنبؤ بالرضا 
الوظيفي للعاملين. وتقدر شركة “ويليس تاور واتسون” 
)Willis Towers Watson(، وهي شركة رائدة في مجال 

استشارات الموارد البشرية، بأّن نحو 72 بالمائة من 
الموظفين في الشركات التي ُينظر إلى مدرائها وقادتها 

على أّنهم فعالون يتمتعون بنسب مشاركٍة مرتفعة 
)ويليس تاور واتسون، 2014( وعلى مستوى أكثر تجردًا، 
يمكن أيضًا تطبيق مفهوم توافق المهارات على تطابق 

نقاط القوة الشخصية الفردية، على الرغم من وجود 
القليل من األدلة حتى اآلن على سببية هذه العالقة في 

اإلعدادات التنظيمية.

المربع 2: تدريب المهارات األساسية: عائدات جودة الحياة وعوامل النجاح

كان “أبسكيل” )UPSKILL( مشروعًا تجريبيًا يهدف إلى 

توفير تدريباٍت على المهارات الوظيفية األساسية في 

كندا )مؤسسة البحوث االجتماعية واإلرشاد، 2014 إيه(. 

تّم تنفيذها كتجربٍة موجهة عشوائية ضمت 88 شركة 

)غالبيتها من قطاع اإلسكان وخدمات تقديم األطعمة( 

وأكثر من 800 عامل تم اختيارهم بشكٍل عشوائي لتلقي 

40 ساعًة من التدريبات على المهارات األساسية في 

مكان العمل وخالل أوقات الدوام. لم يكن المشروع 

التجريبي فعااًل في رفع نتائج امتحان المهارات األساسية 

فحسب، بل في رفع األداء الوظيفي ونسبة االحتفاظ 

بالعمل، ولكن وما هو أهم، فقد ساهم المشروع 

في رفع مستوى الصحة النفسية: وفي متابعًة 

للتجربة، أظهر المشاركون في التجربة نسبة انخفاض 

في مستويات اإلجهاد تفوق 25 بالمائة مما أظهره 

الموظفون الذين لم يشاركوا في التجربة. وكانت اآلثار 

واضحة بشكل خاص بين المشاركين ذوي المستوى 

المنخفض من المهارات األساسية. وانعكست هذه 

اآلثار اإليجابية على مستوى العاملين على الشركة ككل: 

على الرغم من أّن الشركات تكفلت بالتكلفة الكاملة 

للتدريب وتحملت ساعات انشغال العمال بالتدريب، إاّل 

أّنها حققت عائدًا على االستثمار بلغ 23 بالمائة، وكان 

ذلك أساسًا من خالل مكاسب في اإليرادات )ارتفعت 

نسبة رضا العمالء بنحو 30 نقطة مئوية(، ومدخرات 

في التكاليف من زيادة اإلنتاجية )انخفضت نسبة الهدر 

واألخطاء في كل من المهام األساسية واألنشطة 

اإلدارية بشكل ملحوظ(، وتخفيضات في تكاليف 

التوظيف. باإلضافة إلى التزام الشركة بالتعلم والتدريب، 

كانت مكاسب المنظمات التي وفرت مستويات عالية 

من الثقة في بيئة العمل لديها من البرنامج أكبر نسبيًا 

)مؤسسة البحوث االجتماعية واإلرشاد، 2014ب(. 

وهذا يتماشى مع األدلة المتزايدة على أهمية الثقة في 

مكان العمل )هيليويل وآخرون، 2009، هيليول وهوانغ، 

2012، هيليويل ووانغ 2015(.
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وعلى الرغم من أّن توافق المهارات يحتل المركز التاسع 
بين المجاالت الـ 12 لجودة بيئات العمل فيما يخص 

القدرة على تفسير التفاوت في الرضا الوظيفي، إال أّن 
المراكز الخامس والتاسع قريبة من بعضها البعض، 
وبالتالي فهما يشكالن فئة متوسطة األهمية فيما 

يتعلق بجودة الحياة في مكان العمل. 

4.6 االستقرار الوظيفي
يعتبر االستقرار الوظيفي أهّم بقليل من توافق المهارات. 

فهو يحتل المركز السادس بين المجاالت الـ 12 لجودة 
بيئات العمل، وهو بالتالي جزًء من الفئة متوسطة 
األهمية فيما يتعلق بجودة الحياة في مكان العمل.

يعتبر االستقرار الوظيفي مهمًا على الصعيد العالمي: 
ولم نجد أّي دليٍل على وجود أوجٍه من عدم التجانس بين 

المشتركين الموظفين أو العاملين لحسابهم الخاص 
والذين يعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي، أو بين 

النوعين االجتماعيين أو مستويات التعليم المختلفة.

وتبين المؤلفات أّن لمعدل البطالة في منطقٍة معينة أثٌر 
سلبي كبيٌر على الرضا عن الحياة لدى الموظف في تلك 

المنطقة )لوتشينغر وآخرون، 2010(. ويفسر هذا عادًة 
على أّنه إشارٌة إلى وجود انعدام عام لألمن الوظيفي، 

وهذا أحد العوامل التي تضر بالسعادة.

4.7. الصعوبات واإلجهاد والمخاطر  
وجدنا بأّن الوظائف التي تترافق مع الصعوبات واإلجهاد 

والمخاطر تكون مترافقًة أيضًا مع مستويات أكثر انخفاضًا 
من الرضا الوظيفي. ويبقى هذا صحيحًا حتى عندما تؤخذ 

بعين االعتبار كل المجاالت األخرى لجودة بيئة العمل، 
بما فيها الراتب، وساعات العمل، واالستقرار الوظيفي. 

وتعتبر هذه النتيجًة مثيرًة لالهتمام، وتتوقع نظرية 
اقتصادية كالسيكية أّنه ينبغي تعويض العمال سواًء 

بشكٍل مالي أو غير مالي عن كل األسباب التي تسبب 
عدم الراحة في العمل بحيث يكون التأثير الصافي على 
جودة الحياة مساويًا للصفر. ولكّن األدلة التجريبية على 

ما يسمى بـ “فروق التعويضات” هي متباينة، وال يمكننا 
تعقبها في بياناتنا وتعتبر محدودًة بشكل واضح.

يتألف مجال الصعوبات واإلجهاد والمخاطر في تحليلنا 
من عنصرين: العمل المتعب جسديًا، والعمل المجهد. 

وتبين أّن األخير هو من يحدد التأثير السلبي لهذا المجال 
على الرضا الوظيفي، بينما تبين إحصائيًا أّن العنصر األول 
غير مهم. وإن الحقيقة القائلة بأّن اإلجهاد في العمل يؤثر 

سلبًا على الصحة تتسم بكونها راسخٌة في المؤلفات 
العلمية، فعلى سبيل المثال، أجرى كاندوال وآخرون 

)2006( تجربة جماعية شملت أكثر من 10,000 رجل 
وامرأة تتراوح أعمارهم بين 35 و55 وموظفين في أكثر 

من 20 هيئة للخدمات المدنية في لندن. درست التجربة 
العالقة بين التعرض إلى مسببات اإلجهاد في مكان 

العمل وخطر اإلصابة بالمتالزمة األيضية، وهي سلسٌة 
من ثالثة أو خمسة مشاكل صحية على األقل بما فيها 
السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم. 
ووجدت الدراسة أن الموظفين الذين يعانون من إجهاد 

عمل مزمن كانوا أكثر عرضة بمرتين لإلصابة بالمتالزمة 
بعد 14 عامًا من الدراسة من أولئك الذين ال يعانون منه.

ويأتي الحصول على عمل يتسم بأنه صعب ومجهد 
وخطر في المرتبة الخامسة من أصل 12 مجااًل لجودة 
بيئات العمل فيما يخص القدرة على تفسير التفاوت 

في الرضا الوظيفي. وهو المجال الذي يملك ثاني أقوى 
أثر سلبي على الرضا الوظيفي من بين كل الخصائص 

السلبية لمكان العمل، ويأتي مباشرًة في التصنيف وراء 
انعدام التوازن بين العمل والحياة، والذي ليس باإلمكان 

تمييزه عنه على األقل فيما يخص حجم األثر. ولم 
نجد أدلًة تذكر حول اختالف األثر السلبي بين أشخاص 

مختلفين.

4.8. فرص التقدم
سبق لنا مالحظة أّن الوجود في عالقٍة وظيفية مستقرة، 

سواء أكانت بدواٍم كامل أو جزئي له آثار إيجابية على 
كيفية تقييم الناس لحياتهم حول العالم، باإلضافة إلى 
تقييم شعورهم اليومي. يرجع السبب في ذلك إلى أّن 

الوظائف توفر فرصًا للتقدم، سواء كانت خطوات لتسلق 
السلم الوظيفي، أو تحديات جديدة تعطي مجااًل للتطور 

الشخصي، أو غيرها.

وال تميز بياناتنا بين األنواع المختلفة لفرص التقدم، 
ولكنها تسأل المشتركين ببساطة ما إذا كانت وظيفتهم 

الحالية توفر لهم هذه الفرص. ما يعطي المشتركين حرية 
تفسير السؤال بأي طريقة يرونها مهمًة بالنسبة لهم.

ونعتقد أّن لفرص التقدم أثر إيجابي كبير على معدل 
الرضا الوظيفي لدى المشترك. وتوجد على الرغم من 

ذلك تباينات في التأثير: يتحدد هذا التأثير بشكٍل رئيسي 
من قبل المشتركين الموظفين أكثر من األشخاص 

العاملين لحسابهم الشخصي )يعود هذا بشكٍل رئيسي 
إلى أّن الشخص العامل لحسابه الشخصي هو من يحدد 

الفرص التي يريد خلقها أم ال( ومن قبل الموظفين 
العاملين بدوام كامل مقارنًة مع الموظفين العاملين 

بدواٍم جزئي. ويبدو أّنه يوجد تدرج فيما يخص المستوى 
التعليمي: تعتبر فرص التقدم أكثر أهميًة للرضا الوظيفي 

لدى األشخاص الحاصلين على المستويات األعلى 
من التعليم. ولكن يبدو أّنها بذات األهمية لدى الرجال 

والنساء على حد سواء.
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وتأتي فرص التقدم في المرتبة السابعة بين المجاالت 
الـ 12 لجودة بيئات العمل فيما يخص القدرة على تفسير 

التفاوت في الرضا الوظيفي. وإّن التقدم المتصور من 
خالل أهداٍف وتخطيط محددين جيدًا، باإلضافة إلى 

التقييمات القابلة للقياس -على أساس توقعات وأداء 
محددين بوضوح-وتقدير الموظفين، قد يزيد من األثر 

ويجعل الطريق نحو التطور الوظيفي أكثر شفافية، 
وبالتالي يساهم بشكٍل إيجابي في جودة الحياة في مكان 

العمل.

4.9. االستقاللية 
قد تتمتع االستقاللية في العمل بجوانب كثيرة. وإن 
دراستنا االستقصائية تسأل المشتركين إلى أي مدى 

يمكنهم العمل بشكل مستقل، سواء كانوا يعملون في 
المنزل غالبًا، أو إذا كانت لديهم وكالة لتنظيم عملهم 

اليومي وساعات عملهم وجدول عملهم المعتاد.

ووجدنا أّن االستقاللية في العمل تتمتع بأهمية متوسطة 
بالنسبة لجودة الحياة: إذ لديها أثٌر إيجابي كبير على الرضا 
الوظيفي، وأثٍر مشابه على توافق المهارات، واالستقرار 
الوظيفي، وفرص التقدم، والفائدة. وتحتل االستقاللية 

المرتبة الثامنة من بين المجاالت الـ 12 لجودة بيئات 
العمل من حيث القدرة على تفسير التفاوت في الرضا 

الوظيفي. ويبدو أّن االستقاللية في العمل مهمٌة 
بالنسبة للجميع: فال توجد تفاوتاٌت إحصائية كبيرة بين 

المشتركين الموظفين أو العاملين لحسابهم الشخصي، 
وبين العاملين بدواٍم كامل ودوام جزئي، أو بين النوعين 

االجتماعيين، أو بين مستويات التحصيل العلمي 
المختلفة. 

ويشمل مجال االستقاللية في تحليلنا ثمانية عناصر: 
التقييم الذاتي للمشتركين حول مدى إمكانية عملهم 
بشكل مستقل، وكم مرة يعملون في المنزل خالل 

ساعات عملهم االعتيادية، وما إذا كانوا يملكون الحرية 
في تنظيم عملهم اليومي وساعات عملهم وجدول 

عملهم أم أنها محددة مسبقًا. وتعتبر بعض هذه العناصر 

المربع 3: هل تساهم الحرية في وضع جداول العمل في رفع مستوى جودة الحياة لدى الموظفين؟

قامت شبكة العمل والعائلة والصحة متعددة 

االختصاصات بتطوير مشروٍع تجريبي يتكون من عدة 

ممارساٍت “ادعم. تحول. حقق. نتائج” )كينغ وآخرون، 

2012(. ويهدف المشروع إلى: أ( زيادة قدرة الموظفين 

على التحكم بجداول عملهم، ب( رفع نسبة تصورات 

الموظفين حول دعم المشرف عليهم لحياتهم 

الشخصية واألسرية، ج( إعادة توجيه ثقافة العمل من 

المقابلة الشخصية إلى النتائج فقط. وتمكنت ثمانية 

ساعاٍت من الجلسات التحضيرية من تشجيع المدراء 

وفرقهم على تحديد ممارسات جديدة ومرنة للعمل، 

كالتواصل على سبيل المثال من خالل تطبيق الرسائل 

الفورية أو التخطيط بشكٍل مسبق وأكثر فعالية لفترات 

ذروة الطلب. تم تطبيق المشروع كتجربٍة جماعية 

عشوائية موجهة على إحدى شركات “فورتشن 500” 

وشملت 867 مختصًا في تكنولوجيا المعلومات مع 

فرقهم كاملًة، والمتخصصين بعمليات التدخل أو أداء 

العمل االعتيادي، وتمت متابعتهم ألكثر من سنة. وجد 

موين وآخرون )2016( أّن التدخل قد خفض من معدل 

اإلجهاد بنسبة 44 بالمائة باالنحراف المعياري بينما رفع 

من نسبة الرضا الوظيفي بنحو 30 بالمائة. وتوسطت 

هذه المستويات الكبيرة من التأثيرات جزئيًا بانخفاضاٍت 

في التضارب بين األدوار األسرية والوظيفية وربما 

وعلى نحو غير مفاجئ زيادات في القدرة على التحكم 

بجدول العمل. كما توجد بعض األدلة على أّن التدخل 

ساهم بتخفيض مستوى الشعور باإلجهاد والضيق 

النفسي. على الرغم من أنه لم يتم تقييمها فيما يتعلق 

بأداء الموظفين )ربما ألنه من الصعب قياس األداء 

في سياق معين(. تشير آخر األدلة التجريبية )انظر إلى 

بلوم وآخرون )2015(، على سبيل المثال( إلى أّن إعطاء 

الموظفين، في سياق مشابه جدًا، حرية التصرف لتحديد 

أين سيعملون ومتى، من شأنه أن يقدم آثارًا إيجابيًة 

قويًة على األداء.
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هامة، بينما بعضها اآلخر ليس كذلك. ويبدو أّن هناك 
ترتيبًا لألهمية: فقد وجدنا أّن ما يحدد األثر اإليجابي 
لالستقاللية في العمل على الرضا الوظيفي بشكٍل 

رئيسي هو ما أبلغه المشاركون بقدرتهم على تنظيم 
أعمالهم اليومية بحرية، ويتبعه تقييمهم الذاتي لمدى 

إمكانهم العمل بشكٍل مستقل. تعّد طبيعة وجود حرية 
التصرف فيما يخص جدول العمل المعتاد أكثر تعقيدًا: 
فوجدنا أّن امتالك حرية التصرف الكاملة وعدم امتالك 

حرية التصرف أبدًا يؤثران بشكٍل سلبي على الرضا 
الوظيفي. وعلى ما يبدو فإّن امتالك حرية محدودة في 
التصرف -يبدو أّنها الفئة المرجعية-تؤدي إلى مستوًى 

أعلى من الرضا الوظيفي من الخيارين اآلخرين المتاحين.

يرتبط مبدأ االستقاللية في العمل بمفهوم صياغة العمل 
)ريزسنيفسكي ودوتون، 2001(، والسؤال حول ما إذا كان 
ينبغي على المنظمات أن تمنح موظفيها حرياٍت محددة 
ليقوموا بتصميم عملهم بناًء على احتياجاتهم ومواردهم 

الشخصية. وأثبتت الدراسات أّن تمكين الموظفين من 
صياغة وظائفهم بأنفسهم بهذه الطريقة قد يأتي بنتائج 

فوائد إيجابية فيما يتعلق بتزايد مشاركة الموظفين 
والرضا الوظيفي باإلضافة إلى انخفاٍض أرجحية اإلجهاد 
)تيمز وآخرون، 2013(. وبشكٍل عام، يمكن نقل مفهوم 

الصياغة الفردية للوظيفة إلى مستوى المنظمة ككل 
فيما يتعلق بالتصميم التنظيمي. كما يمكن تطبيقه 

على البيئة المادية: أجرى نايت وهاسالم )2012( تجربًة 
شملت عدة مكاتب، ودرست أثر إعطاء الموظفين فرصة 
تصميم بيئة عملهم المادية. وتماشيًا مع مفهوم الهوية 

االجتماعية، وجدوا أن الموظفين الذين تم توزيعهم 
عشوائيًا على حالة الصياغة أظهروا مستوى تنظيميًا، 

ورضًا وظيفيًا، وإنتاجية أعلى قياسًا بأداء المهام. كما تبين 
أّن االستقاللية في العمل تشكل عاماًل مساهمًا في حالة 

اإلبداع )أمابيل وآخرون، 1996(. وبالتالي فإّن األدلة حول 
االستقاللية في العمل وأثرها الدقيق إيجابية، ولكّنها على 

األرجح على درجٍة عاليٍة من االرتباط بالسياق.

4.10. العمل المثير لالهتمام
ليس مفاجئًا ارتباط فكرة العمل المثير لالهتمام بشكٍل 

إيجابي مع الرضا عنه.

ولكن من المدهش مدى أهمية المتعة في العمل، 
فهي تحتل المركز الثاني من بين كل الخاصيات اإليجابية 

لبيئات العمل في التأثير على الرضا الوظيفي، بعد 
العالقات الشخصية في العمل مباشرًة )وال يمكن تمييز 

حجم األثر الذي تتركه من الناحية اإلحصائية(، وبالتالي 
فهي تحتل المركز الثاني بين المجاالت الـ 12 لجودة 

بيئات العمل فيما يخص القدرة على تفسير التفاوت في 
الرضا الوظيفي. وبالكاد توجد أدلة تشير إلى اختالف أثر 

المتعة في العمل مع اختالف األشخاص، فالعمل المثير 
لالهتمام شيٌء مهم بالنسبة للجميع.

وتجدر اإلشارة إلى أّن المتعة في العمل ليست هي 
الغرض من العمل، إذ يمكن للوظيفة أن تسجل درجات 
عالية في مقياس المتعة في العمل، ودرجات منخفضة 

في مقياس الغرض منه في الوقت ذاته. وبعكس 
المتعة في العمل، فإن الغرض من العمل توصف بأنها 

المواءمة طويلة األمد بين العمل وبين الغاية التطورية 
الخاصة بالفرد، أي بمعنى القيام بشيٍء أسمى من 

الذات.

4.11. العالقات الشخصية
يتفاعل الموظفون في معظم الوظائف بطريقٍة أو 
بأخرى مع المشرفين، والزمالء، أو العمالء ، وتعتبر 

الطريقة التي تتم فيها هذه التفاعالت، والحفاظ على 
هذه العالقات الشخصية، أكثر العوامل التي تحدد الرضا 

الوظيفي للموظف. 

تملك العالقات الشخصية تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا ومهمًا على 
الرضا الوظيفي للموظف العادي. وهي تأتي في المرتبة 

األولى بين المجاالت الـ 12 لجودة بيئات العمل فيما 
يخص القدرة على تفسير التفاوت في الرضا الوظيفي. 

ولكن ال يختلف حجم هذا األثر إحصائيًا عن األثر الناتج عن 
كون العمل ممتعًا والذي يأتي في المرتبة الثانية. وتعتبر 
العالقات الشخصية في غاية األهمية للموظفين مقارنًة 
مع من يعملون لحسابهم الشخصي )ربما ألّن من يعمل 
لحسابه الشخصي قادر إن دعت الضرورة على تجنب هذه 

التفاعالت(، والموظفين العاملين بدواٍم كامل مقارنًة 
بالعاملين بدوام جزئي )ربما ألّن أهمية األشخاص تزداد 

نسبيًا عندما تقضي معهم وقتًا أطول(. وال يوجد أي بعٍد 
للنوع االجتماعي في العالقات الشخصية -فهي مهمة 

لكٍل من النساء والرجال-كما أّن أهمية هذه العالقات 
الشخصية بالنسبة للرضا الوظيفي ال تختلف فيما يتعلق 

بطبيعة التحصيل العلمي.

ويتكون مجال العالقات الشخصية في تحليلنا من 
ثالثة عناصر: التواصل مع األشخاص األخرين بشكٍل 

عام، والتقييم الذاتي للمشاركين لعالقتهم مع اإلدارة، 
والتقييم الذاتي لعالقتهم مع زمالئهم. تعتبر العالقات 

الشخصية مع اإلدارة هي المحدد لألثر اإليجابي للعالقات 
الشخصية على الرضا الوظيفي، بينما تعتبر العالقة 

مع الزمالء مهمًة ولكن بمقدار النصف. ويتماشى هذا 
مع األدلة التي تشير إلى أّن 50 بالمائة من الراشدين 

في الواليات المتحدة الذين تركوا وظائفهم فعلوا ذلك 
لالبتعاد عن مدرائهم )غالوب نيوز، 2015(. فيما يبدو 

التواصل مع األشخاص األخرين أقّل أهميًة فيما يتعلق 
بالرضا الوظيفي.
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4.12. مدى االستفادة
ما مدى أهمية السلوك االجتماعي اإليجابي – أي القيام 

بشيء مفيد ألشخاص آخرين أو للمجتمع ككل-عندما 
يتعلق األمر بالرضا الوظيفي؟ 

يهدف السلوك االجتماعي اإليجابي إلى تحقيق منفعٍة 
لفرٍد أو أكثر أكبر من المنفعة الذاتية )إيسنبرغ وآخرون، 
2013(. ويمكن لهذا النوع من السلوك أن يشمل عدة 
أفعال مثل المساعدة، والمشاركة، وغيرها من أشكال 

التعاون )باتسون وباول، 2003(  وتبين أّن له منافع 
إيجابية على جودة الحياة على الصعيد الفردي )ميير 

وستوتزر، 2008(. وعلى المستوى المجتمعي، يمكن 
أن يساعد في بناء رأس المال االجتماعي من خالل 

تعزيز التعاون والثقة، ويرتبط رأس المال االجتماعي 
بمستويات أعلى من جودة الحياة في المجتمعات 

)هيليويل وآخرون، 2016، 2017(. إّن السلوك االجتماعي 
اإليجابي والغاية شيئان مختلفان )على الرغم من أّنهما 

يتداخالن بشكٍل كبير(: بالرغم من أن السلوك االجتماعي 
اإليجابي موجٌه دائمًا نحو اآلخرين، إال أنه يمكن للغاية 
بالمفهوم األضيق، أن تكون موجهة نحو الذات فقط. 

ومع ما تقدم ذكره، يمكن لوظيفٍة ما أن تسجل درجاٍت 
عالية في الغاية الفردية ودرجاٍت منخفضًة في السلوك 
االجتماعي اإليجابي. وفي الواقع وعلى الرغم من ذلك، 

المربع 4: كيف تؤثر العالقة بين المدراء والموظفين على جودة الحياة في مكان العمل؟

يمكن أن يكون لدى المدراء العديد من المهام: 
فبإمكانهم تقديم التدريب، والمشورة، والتحفيز 

للموظفين )الزيار وآخرون، 2015(. ويجب أن يكون 
المدراء كفؤين بهدف إنجاز هذه المهام بشكٍل فعال. 
ودرس آرتز وآخرون )2017( العالقة بين الكفاءة الفنية 
للمدراء والرضا الوظيفي للموظفين باستخدام دراسة 

“العمل في بريطانيا” االستقصائية في بريطانيا 
والدراسة الطولية الوطنية في أمريكا. ووجدوا أّن الكفاءة 
الفنية للمدير -والتي تقاس بكفاءة المديرة في الحصول 

على الترفيعات، ومدى معرفتها بعملها، أو إن كانت 
قادرة على أداء عمل الموظف-هي المحدد األقوى 

لمستوى الرضا الوظيفي للموظف. وأّما فيما يتعلق 
بحجم األثر، فإّن وجود المدير الكفء أهم بالنسبة للرضا 

الوظيفي من وجود زمالء ودودين. وفي دراسًة على 
هيئة الخدمات الوطنية الطبية في بريطانيا، وجد كّل 

من أوغبونايا ودانيلز )2017( أّن إدارات الهيئة الوطنية 
للخدمات التي تستفاد ألقصى حٍد من ممارسات 

اإلدارة البشرية تتمتع بموظفين لديهم ضعف الرضا 
الوظيفي الموجود لدى اإلدارات التي تستفيد من 

هذه الممارسات بأدنى حد. وتشير ممارسات اإلدارة 
البشرية إلى كل من التدريب، وتقييمات األداء، والعمل 

الجماعي، والتحديد الواضح لألدوار والمسؤوليات، 
وتوفير االستقاللية في اتخاذ القرارات الفردية، 

واإلدارة المساندة التي تشرك الموظفين في القرارات 
التنظيمية. واألهم من ذلك، أّن أرجحية حصولها على 

أقل نسبة من اإلجازات المرضية والغياب سترتفع ثالثة 
مرات، وأرجحية حصول المرضى األكثر رضًا ستكون 

أربع مراٍت أكبر من غيرها. ويؤكد كّل من وايت ورايسون 
)2013( هذه النتيجة على نسبة ً أكبر من المؤسسات 
في بريطانيا، وذلك باستخدام مؤشٍر مكوٍن من عدة 

مجاالت من إدارة الموارد البشرية هي المشاركة 
والعمل الجماعي والتنمية واالختيار والحوافز، إضافة 
إلى بياناٍت موظفين مترابطة وشاملة على الصعيد 

الوطني: وسجلت الشركات التي تتبّنى ممارسات 
متعلقة بالموارد البشرية، أعلى درجات فيما يخص الرضا 
الوظيفي للموظفين وااللتزام التنظيمي )على الرغم من 
أن العالقة تبدو غير خطية(. ويبدو أن العدالة والشفافية 

فيما يتعلق باتخاذ القرارات اإلدارية عامٌل مهم: أجرى 
هينز وآخرون )2017( تجربًة ميدانية قام المنظمون 

خاللها بتجهيز مركز اتصاالٍت بهدف دراسة أثر معاملة 
بعض الموظفين بشكٍل غير عادل على إنتاجية اآلخرين. 

وقسموا العمل إلى مناوبات، وثم قاموا بتسريح 
عشوائي لعشرين بالمائة من الموظفين ألسباب تتعلق 

بتخفيض النفقات كما قالوا )والذي يعتبر سببًا غير 
عادل حسب ما أّكده مدراء الموارد البشرية(، وانخفضت 
اإلنتاجية بنسبة 12 بالمائة لبقية العمال غير المتأثرين 

بالقرار والذين جرى إبالغهم به عند بداية المناوبة الثانية. 
وعليه، فإن حجم أثر انخفاض اإلنتاجية قارب الحد األعلى 

لآلثار المباشرة لتخفيض األجور.
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فإن أغلب الوظائف تسجل درجاٍت عاليًة أو منخفضًة في 
المفهومين على حٍد سواء.

ويمكن تكرار هذه النتيجة على جودة الحياة في العمل: 
يرتبط القيام بعمٍل مفيد لألشخاص أو للمجتمع ككل 
بشكٍل كبير بمستويات كبيرٍة من الرضا الوظيفي في 
المتوسط. ولكن تماشيًا مع فكرة أّن البشر يتصرفون 

بشكٍل مشروط )فيهر وفيشباتشر، 2003( فإّن حجم هذا 
األثر صغيٌر نوعًا ما.

وتحتل مدى االستفادة المرتبة العاشرة بين المجاالت الـ 
12 لجودة بيئات العمل فيما يخص القدرة على تفسير 

التفاوت في الرضا الوظيفي. ويظهر هناك أيضًا البعض 
من عدم التجانس في األثر: إذ يعتبر القيام بشيٍء مفيد 
أكثر أهميًة للرضا الوظيفي لدى الشخص الموظف أكثر 
منه لدى الشخص الذي يعمل لحسابه الشخصي )ربما 
ألّن الشخص الذي يعمل لحسابه يتمتع بقدٍر أكبر من 
الحرية فيما يخص األعمال التي يريد القيام بها أم ال(، 

ولدى الموظفين الذين يعملون بدوام كامل مقابل من 
يعملون بدوام جزئي. وتزداد أهمية السلوك االجتماعي 

اإليجابي كّلما ازداد مستوى التحصيل العلمي. ولكن لم 
يظهر أي أهمية لها فيما يتعلق بالنوع االجتماعي.

يتكون مجال مدى االستفادة في تحليلنا من عنصرين: 
مساعدة اآلخرين وأن نكون مفيدين في المجتمع. 

وكالهما مهم، ولكن يتمتع تقديم الفائدة للمجتمع 
بأهمية أكبر بقليل.

ويزداد عدد المؤلفات حول السلوك االجتماعي اإليجابي 
في مكان العمل. إذ قام آنيك وآخرون )2013( بدراسة 

أثر مكافآت السلوك االجتماعي اإليجابي –التي تعّد 
نوعًا جديد من المكافآت التي تصرف على األخرين بدل 

الذات-على جودة الحياة واألداء. ووجد منظمو التجربة 
على بنك أسترالي كبير أّن الموظفين الذين تم اختيارهم 

عشوائيًا لتلقي مكافآت على شكل تبرعاٍت مالية )صغيرة 
نسبيًا( لكي يقدموها إلى الجمعيات الخيرية أظهروا تحسنًا 

كبيرًا وفوريًا في الرضا الوظيفي والسعادة مقارنًة مع 
الموظفين الذين لم يتلقوا هذه المكافآت. وأظهرت 

دراستين تاليتين شملت إحداهما فرقًا رياضية في كندا، 
بينما شملت األخرى فريق مبيعاٍت في شركة أدويٍة 

كبيرة في بلجيكا، أّن صرف المكافآت على أعضاء الفريق 
آلخرين بداًل من الذات قد أدت إلى أداء أفضل للفريق 

على المدى الطويل. كما أظهر دون وآخرون )2008( 
النتيجة القائلة بأّن صرف المال على األخرين يشتري 

لك السعادة: ووجد منظمو هذه الدراسة أّن السلوك 
االجتماعي اإليجابي المتمثل في اإلنفاق على شكل 

هدايًا أو غيرها أو تبرعات مالية للجمعيات الخيرية يربط 
طوليًا بإيجابية مع السعادة العامة )يمكن القول أّنها قابلة 
للمقارنة(، وحقق الموظفون الذين تلقوا مكافآت األرباح 

المشتركة وأنفقوا جزءًا منها على السلوك االجتماعي 
اإليجابي زيادًة في السعادة العامة، حتى بعد األخذ بعين 

االعتبار الدخل وحجم المكافأة.

كما تبرز اثنتين من دراسات التدخل في هذا السياق: 
درس جيلكريست وآخرون )2014( أثر زيادة األجور– 

المخفية بشكل هدايًا-على األداء في بيئة لم تكن فيها 
فرص عمٍل مستقبلية. وقام منظمو التجربة ولمرٍة 

واحدة بتوظيف عاملي إدخال بيانات على إحدى المنصات 
اإللكترونية لألشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، 

ومن ثم قاموا بتوزيعهم عشوائيًا على ظروف تجريبيٍة 
مختلفة، يتضمن أحدها زيادة خيرية غير متوقعًة في 

الراتب. وتبين أّن هؤالء العاملين الذين وضعوا في هذه 
الظروف أدخلوا بيانات بنسبٍة تزيد 20 بالمائة عن أولئك 
الذين عرضت عليهم دفعة بذات القيمة بشكل مسبق، 
أو عرضت عليهم مسبقًا دفعة أقل، وكان أداء الفئتين 

األخيرتين بذات المستوى. وبمعنًى آخر، فإّن عرض 
المبلغ من البداية لم يؤدي للحصول على أداء أعلى، 

بعكس ما فعلت زيادة الراتب غير المتوقعة بصورة هدية 
خيرية. واستنتج غرانت )2008( من خالل تجربٍة ميدانية 

عشوائية تضمنت تنظيم جمع للتبرعات في الجامعة أّن 
الجمع بين المتبرعين والمنتفعين من التبرع بهدف إظهار 
الغاية من التبرع للطرف األول زادت في مستوى أدائهم 

لمهامهم الالحقة.

إن قدرة المنظمات على تنظيم العمل بطريقٍة تجعله 
أكثر إرضاًء، وتحقيق التواصل بين األشخاص بواسطة 
أثر السلوك االجتماعي اإليجابي الذي قد يكون لديهم 
تعتبر مجااًل واعدًا للبحث، مثل تقديم حوافز للحصول 

على سلوكيات تساعد في تجميع رأس المال اإليثاري هذا 
)أشرف وبانديرا، 2017(.
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الجدول 1: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، نطاقات مجمعة

 

تصنيف األهمية بالنسبة إلى 
الرضا الوظيفي

التأثير في
الرضا الوظيفي

جودة مكان العمل

3 ***0.131 األجر

)0.0161(

12 -0.0107 ساعات العمل

)0.0104(

11 **-0.0271 تضارب ساعات العمل

)0.0106(

4 ***-0.106 انعدام التوازن بين العمل والحياة

)0.00681(

9 ***0.0474 توافق المهارات

)0.00880(

6 ***0.0734 االستقرار الوظيفي

)0.00906(

5 ***-0.0918 الصعوبات، اإلجهاد، المخاطر

)0.0105(

7 ***0.0598 فرص التقدم

)0.0119(

8 ***0.0551 االستقاللية

)0.0109(

2 ***0.267 العمل المثير لالهتمام

)0.0231(

1 ***0.281 العالقات الشخصية

)0.0145(

10 ***0.0399 مدى االستفادة

)0.0103(

نعم ثابت

نعم الضوابط

نعم التأثيرات الثابتة على مستوى المهنة

نعم التأثيرات الثابتة على مستوى القطاع

نعم التأثيرات الثابتة على مستوى الدولة

16,326 مالحظات

 0.422 مربع الدرجة المعدل

تم تجميع األخطاء المعيارية القوية على مستوى الدولة بين أقواس. 

  p<0.01، ** p<0.05، * p<0.1 ***

مالحظات: تم توحيد جميع المتغيرات )على الجانب األيسر والجانب األيمن( بمتوسط الصفر واالنحراف المعياري واحد؛ وبالتالي فإّن المتغيرات المستقلة هي معامالت بيتا. ُيفضي تربيع المتغير المستقل 
إلى الحصة المحددة في تباين الرضا الوظيفي الذي يفسره هذا المتغير المستقل. إّن األجر؛ تضارب ساعات العمل؛ انعدام التوازن بين العمل والحياة؛ توافق المهارات؛ الصعوبات واإلجهاد والمخاطر؛ 

االستقاللية؛ العالقات الشخصية؛ مدى االستفادة؛ هي مكونات أساسية تم الحصول عليها من تحليالت منفصلة للمكونات الرئيسية التي تقوم بتكثيف المتغيرات المختلفة في المجال المعني لجودة 
بيئة العمل في مؤشر واحد؛ انظر إلى القسم الرابع للحصول على وصٍف لهذا اإلجراء والجدول )W11( في ملحق )Web Appendix( للحصول على إحصاءات موجزة للمتغيرات. تنحصر العينة على كل 

األفراد الذين صرحوا بأّنهم يعملون وبلغوا عن ساعات عمٍل أكثر من )0(. انظر إلى الجدول )W3( في ملحق )Web Appendix( للحصول على المجموعة الكاملة من الضوابط. 

المصدر: برنامج الدراسات االستقصائية االجتماعية الدولي، نموذج حول التوجهات في العمل، عام 2015. 
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الجدول 2: تأثير جودة مكان العمل على الرضا الوظيفي، نطاقات غير مجمعة.

 
التأثير في الرضا جودة مكان العمل

الوظيفي

 األجر

0.0866***دخل مرتفع

)0.0122(

0.105**دخل فردي )السجل الطبيعي(

)0.0506(

 ساعات العمل

0.0105-ساعات العمل )السجل الطبيعي(

)0.00980(

 تضارب ساعات العمل

الفئة المرجعيةالرغبة في العمل لعدد الساعات نفسه

0.00979-الرغبة في العمل لعدد ساعات أكبر

)0.00697(

0.0297-***الرغبة في العمل لعدد ساعات أقل

)0.00996(

 انعدام التوازن بين العمل والحياة

0.0169**العمل خالل عطالت نهاية األسبوع

)0.00699(

0.109-***تداخل العمل مع الشؤون العائلية

)0.00935(

0.0385-***صعوبة الحصول على إجازات

)0.00900(

 توافق المهارات

0.0476***توافق المهارات

)0.00920(

0.0190**التدريب على المهارات

)0.00878(

 االستقرار الوظيفي

االستقرار الوظيفي
)0.00847(

)0.0114(

 االستقاللية

0.0275**عمل مستقل

)0.0106(

0.00996-العمل من المنزل

)0.0105(

الفئة المرجعيةمستوى مرونة العمل اليومي

0.0112-مستوى ثبات العمل اليومي

)0.00846(

0.0386***مستوى حرية العمل اليومي

)0.0100(

الفئة المرجعيةمستوى مرونة ساعات العمل

0.00195-مستوى ثبات ساعات العمل

)0.00742(

0.00270-مستوى حرية ساعات العمل

)0.00835(

الفئة المرجعيةمستوى مرونة جدول العمل

0.0212-**مستوى ثبات جدول العمل

)0.00798(

0.0167-**مستوى حرية جدول العمل

)0.00793(

 العالقات الشخصية

0.00561التواصل مع األفراد اآلخرين

)0.00891(

0.222***العالقة مع اإلدارة

)0.0114(

0.0906***العالقة مع زمالء العمل

)0.0116(

 مدى االستفادة

0.0256***مساعدة األفراد اآلخرين

)0.00901(

0.0359***إفادة المجتمع

)0.00853(

نعمثابت

نعمالضوابط

نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى المهنة

نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى القطاع

نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى الدولة

16,326مالحظات

0.438مربع الدرجة المعدل

تم تجميع األخطاء المعيارية القوية على مستوى الدولة بين أقواس.

 p<0.01، ** p<0.05، * p<0.1 ***

مالحظات: تم توحيد جميع المتغيرات )على الجانب األيسر والجانب األيمن( بمتوسط الصفر واالنحراف المعياري واحد؛ وبالتالي فإّن المتغيرات المستقلة هي معامالت بيتا. ُيفضي تربيع المتغير 
المستقل إلى الحصة المحددة في تباين الرضا الوظيفي الذي يفسره هذا المتغير المستقل. تنحصر العينة على كل األفراد الذين صرحوا بأّنهم يعملون وبلغوا عن ساعات عمٍل أكثر من )0(. انظر إلى 

الجدول )W4( في ملحق )Web Appendix( للحصول على المجموعة الكاملة من الضوابط. 

المصدر: برنامج الدراسات االستقصائية االجتماعية الدولي، نموذج حول التوجهات في العمل، عام 2015.
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5. التطلع إلى المستقبل
تعتبر دراسة جودة الحياة في العمل أمرًا مهمًا ألن 

العمل ونوعية بيئة العمل يؤديان دورًا هامًا في جودة 
حياة األشخاص، وباإلضافة إلى ذلك تعتبر جودة حياة 

األشخاص مؤشرًا هامًا للنتائج المتعلقة بإنتاجية 
العمال وأداء الشركة. قام هارتر وآخرون )2010(، من 

خالل استخدام مجموعة بيانات كبيرة وطولية تتضمن 
141,900 مشتركًا ينتمون إلى 2,178 وحدة عمٍل داخل 

عشر منظماٍت كبيرة في مختلف القطاعات، بدراسة 
العالقة بين ظروف العمل المتصورة للموظفين والنتائج 

على مستوى الشركة. ووجدوا أّن ظروف العمل -بما 
فيها الرضا العام داخل المنظمة-ُتنبئ بنتائج رئيسية مثل 

استبقاء الموظفين ووالء العمالء. واألهم من ذلك، 
تمكن هارتر وآخرون )2010( من توضيح األثر الذي يظهر 

عادًة ظروف العمل على النتائج على مستوى الشركة بداًل 
من االتجاه اآلخر، ما يدّل على وجود أثٍر سببي. ال تعد 

قوة هذه العالقة طفيفة: قّدر هارتر وآخرون )2002( من 
خالل تحليل وصفي آخر أّن الشركات التجارية في الربع 

األعلى من شروط مشاركة الموظفين تحقق أرباحًا أعلى 
بنقطة أو أربع نقاط مئوية، ومعدل دوران رأس ماٍل أقل 

بـ 25 و50 بالمائة من تلك الشركات في الربع األدنى.

ولهذه النتائج آثاٌر مباشرة على الممارسة اإلدارية: يقول 
فري )2017( بأّنه ينبغي على المدراء توفير بيئة عمٍل 

مواتية لجودة الحياة من خالل تعزيز استقاللية الموظفين 
وإبداعاتهم أو من خالل رعاية العالقات الشخصية في 

مكان العمل. وفي الوقت نفسه، ينبغي أال يكون العمل 
صعبا ومرهقًا بحيث ال يتمكن العمال من التمتع بوقت 

فراغهم؛ ويعتبر توفير ساعات عمل أكثر مرونة وسيلة 
لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة. ويجب أن 

يكون الدخل المقدم كافيًا لتأمين حياة جيدة فيما يتعلق 
بالمعايير المادية. وتبين أّن جميع هذه العوامل تؤدي 

إلى جودة الحياة في العمل، وإن كانت بدرجات متفاوتة، 
كما جرى توضيحه هنا واستعراضه في مواضع أخرى 

)انظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2017 ب( 
على سبيل المثال(. ويناقش فري )2017( في الوقت 
ذاته بأّنه ال ينبغي على المدراء االنخراط بشكٍل مباشر 

في محاولة رفع مستوى سعادة األطراف المعنيين )فقد 
يكون هذا عرضة للتالعب(، وبداًل من ذلك ينبغي عليهم 
وضع األساسات داخل المنظمات لكي يتمكن المعنيون 

من تحقيق السعادة بالطريقة التي يختارونها بأنفسهم. 
ولذلك تنطبق أهمية االستقاللية على مسألة كيفية 

تحقيق السعادة بحد ذاتها.

إن أهمية العمل وجودة بيئة العمل بالنسبة لجودة الحياة، 
وبالتالي أهمية جودة الحياة لنتائج سوق العمل على 

المستوى الفردي وكذلك النتائج الرئيسية على مستوى 
الشركة، تعكس حالة حذرة للتدخل الفعال في السياسة 

العامة. وقد تكون عمليات فحص جودة حياة الموظفين 
المستقلة وسيلة لزيادة الوعي حول جودة الحياة في بيئة 

العمل. كما يمكن أيضًا منح المدراء بشكٍل منفرد أو 

المنظمات بشكٍل كامل جوائز على توفير بيئات العمل 
المواتية لجودة الحياة )غالوس وفري، 2016 وغالوس 

وفري،2017(. ويمكن أن يكون القياس المنهجي لجودة 
الحياة داخل المنظمات أداة تشخيصية للكشف عن أوجه 
عدم المساواة داخل المنظمات، والتي تبين أنها تشكل 

دافعًا قويًا للسلوك على مستوى المجتمع المحلي وقد 
تكون ذات صلة بالمنظمات أيضًا. كما يمكن أن يكون 
بمثابة وسيلة لتمهيد الطريق نحو التدخالت، الموجهة 

إلى واحد أو أكثر من مجاالت جودة مكان العمل. ويشير 
الدليل الذي قدم هنا واستعرض في أمكنة أخرى )انظر 

إلى آريندز وآخرون )2017( أو منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )2017 ب(، كمثال(، إلى أّن جودة مكان 

العمل لها تأثيرات إيجابية نوعًا ما على اإلنتاجية واألداء، 
ويتماشى ذلك مع األدلة التجريبية الحديثة في سياقات 
مختلفة )بلوم وآخرون، 2015، أوسولد وآخرون، 2015(. 

ومع ذلك، هناك حاجة، في نهاية المطاف، إلى مزيد من 
األدلة التجريبية الميدانية لكي نكون قادرين على تقديم 

طروحات سببية قوية حول العالقة بين جودة بيئة العمل، 
وجودة الحياة، ومنافعها الموضوعية على كلٍّ من األفراد 

والشركات. ونهدف في العام القادم إلى أن يشمل 
الفصل الخاص بالعمل وجودة الحياة من تقرير سياسة 

السعادة العالمية، دراسًة أكثر عمقًا للفوائد الموضوعية، 
بهدف تقييم وتحفيز الحالة االقتصادية لوضع جودة 

العمل في صميم الممارسات التجارية.

يقدم هذا الفصل استطالعًا متحفظًا للعالقة بين العمل 
وجودة الحياة. ومن الواضح أن هناك قضايا منهجية: 

أوال وقبل كل شيء، األدلة المقدمة هنا هي في 
معظمها وصفية، وال يمكننا إطالق تصريحاٍت سببية 

بناًء على األدلة الوصفية لوحدها. وقد تكون هناك 
خصائص قابلة للمالحظة لدى المشتركين أو، األهم 
من ذلك، الخصائص التي ال يمكن مالحظتها والتي 
بإمكانها أن تفسر وضعهم في العمل وجودة حياتهم 
في الوقت ذاته. وستؤدي هذه الخصائص المهملة 

بشكٍل حتمي إلى السببية العكسية. ونحن بحاجة لبيانات 
طولية –مالحظات متكررة لألشخاص ذاتهم عبر فترة 
زمنية-بهدف االقتراب من اآلثار السببية، ومن الناحية 
المثالية، نحتاج لنوٍع من التدخل التجريبي العشوائي أو 

تغيير في السياسة كتبايٍن خارجي لكي نحد المخاوف حول 
االختيار الذاتي والمتغيرات المهملة. ولقد تجاوزنا هذه 

المسألة بتقديم األدلة الداعمة من الدراسات السببية في 
المؤلفات، حيثما توفرت.

وتتسم أدواتنا بمحدوديتها أيضًا في أبعاٍد أخرى، وال 
تعتبر مجموعات البيانات المتاحة عادة محدودًة من حيث 

أنواع النتائج التي تقدمها فحسب )ال تتضمن معظم 
مجموعات البيانات تدابير تقييمية وتجريبية وناقلة لجودة 

الحياة(، ولكنها محدودة أيضًا من حيث تغطية الدول 
)تركز على الغرب بشكل واضح(. ويشمل أحدث نموذٍج 
عن توجهات العمل في برنامج الدراسات االستقصائية 

االجتماعية الدولي، والذي استخدمناه لدراسة تأثير جودة 
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أماكن العمل على جودة الحياة، الرضا الوظيفي كمقياس 
تقييمي خاص بمجاالت جودة لحياة. ولكن، من الممكن 
جدًا أن تؤثر بعض خصائص بيئة العمل بقوة على التدابير 
التي تعكس جودة الحياة مثل “الغرض”. وال يمكننا تأكيد 
هذا من خالل بياناتنا، واألهم، أّنه ليس بإمكاننا أن نحدد 
أّي من المفاهيم هو األكثر أهمية نسبيًا ألي مجاٍل من 

مجاالت بيئات العمل.

وفي نهاية المطاف، فإننا نحن بحاجة إلى مجموعٍة من 
التدابير الموحدة والتدابير التقييمية والتجريبية والناقلة، 

مثل الـ )ONS-4( إلعطاء صورة أكثر اكتمااًل لجودة الحياة 
في العمل . ومن الواضح أّن النموذٍج األحداث لتوجهات 

العمل لبرنامج الدراسات االستقصائية االجتماعية الدولي 
محدود، فيما يتعلق بتغطية الدول: فعلى سبيل المثال 
جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة المشمولة من بلدان 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويعطي هذا بالطبع صورة 
متحيزة عن جودة بيئات العمل في المنطقة. وعالوة على 
ذلك، يتم تجاهل القطاع غير الرسمي، الذي يضم إلى حد 

بعيد الجزء األكبر من سوق اليد العاملة في العديد من 
الدول األقل نموًا. وفيما يتعلق بالمتغيرات المتعلقة 
بجودة بيئات العمل، تركز معظم مجموعات البيانات 
اليوم على بنود معيارية إلى حد ما، متجاهلة العناصر 

األكثر حداثة في أسواق العمل ذات الصلة بالتكنولوجيا 
ومستقبل العمل مثل الجوانب المتعلقة بما يسمى 
“اقتصاد األعمال المؤقتة” أو “الخوف” من األتمتة 
والذكاء االصطناعي. كما ظهر أّن البنود التي أخذت 

منها العينات في استطالعات مختلفة غير متجانسة 
إلى حدٍّ كبير. ولهذا السبب تعتبر المبادئ اإلرشادية 
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول قياس 

جودة بيئة العمل خطوًة باالتجاه الصحيح نحو تأسيس 
إطاٍر موحد لقياس جودة مكان العمل، بحيث يركز على 

صفات العمل الموضوعية والنتائج التي تم قياسها على 
المستوى الفردي )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

2017 بي(. وتقسم هذه المبادئ اإلرشادية خاصيات 
العمل إلى ستة فئاٍت عامة تشمل البيئة االجتماعية 

والبدنية للعمل، ومهام الوظيفة، والخاصيات التنظيمية، 
وترتيبات ساعات العمل، وآفاق العمل، وجوانب العمل 

األساسية.

ويبقى في النهاية سؤال حول الصالحية الخارجية: بينما 
توجد عدة مجموعات شاملة من البيانات كبرنامج الدراسة 

االستقصائية االجتماعية الدولي، فإن المقارنات بين 
درجات الدول مع مجموعات البيانات األخرى ُتظهر أّن 
بعضًا من بنوده تتمتع بمستويات تقارب منخفضة. 

ومع ذلك، تجدر المالحظة أن دي نيفي ووورد )2017( 
تمكنا من تحديد نتائج مماثلة بشأن العالقة بين جودة 
بيئة العمل والرضا الوظيفي وذلك باستخدام الدراسة 

االستقصائية االجتماعية األوروبية. وينبغي توجيه 
البحوث المستقبلية نحو تحديد أنماط مماثلة في 

مجموعات بيانات أخرى. واألهم من ذلك، هو أّنه ينبغي 
النظر إلى هذا البحث على أنه مسعى مستمر: يتغير 

تكوين المعروض من العمالة بشكٍل مستمر على سبيل 
المثال، ويدخل عدٌد متزايد من جيل األلفية مع تفضيالٍت 

مختلفة عن األجيال السابقة إلى سوق القوى العاملة.

وفي ضوء هذه القيود، فإننا نختتم هذا التقرير من خالل 
التطلع إلى األمام، وإطالق دعوة للتحرك: إننا ندعو 
األفراد في األوساط األكاديمية، واألعمال التجارية، 

والحكومة للعمل معًا بهدف توسيع قاعدة األدلة 
السببية حول العمل وجودة الحياة. فعلى سبيل المثال، 

بإمكان األكاديميين والشركات أن يتعاونوا ويختبروا كيف 
تؤثر التعديالت على عمليات وممارسات العمل على 

جودة حياة العمال، وعلى األداء في نهاية المطاف. ويجب 
على المرشحين لهذه التعديالت أن يسترشدوا بالنظريات، 

ويخضعوا الختباراٍت تضعهم تحت تقييم دقيق لألثر 
من خالل التجارب العشوائية الموجهة. وبإمكاننا بهذه 

الطريقة أن نتجنب مسائل الخصائص المهملة واالختيار 
الذاتي، وأن نحدد اآلثار السببية للعمل وجودة مكان 

العمل على جودة الحياة واألداء. وسيكون من المهم 
وضع مجموعٍة مشتركٍة من التدابير التي تشمل التدابير 
التقييمية والتجريبية والناقلة لجودة الحياة، الستخدامها 

في تقييمات أثر التجارب. كما سيكون من المهم تسجيل 
تكاليف هذه التجارب واإلبالغ عنها )ناقصا تكاليف تقييم 

األثر(. وسيتيح ذلك إجراء تدخالت مرجعية من حيث 
فعالية التكاليف، وترتيب التدخالت وفقًا لتلك التي 

تأتي بالمزيد من جودة الحياة للعامل واألداء مقابل كّل 
دوالٍر يتم استثماره. وتشير األدلة المستمدة من العلوم 
السلوكية إلى أّن التغيرات التي تبدو صغيرة أو منخفضة 
التكلفة )أو حتى غير مكلفة( في إجراءات العمل اليومية 
يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة في جودة الحياة واألداء.

وتنعكس رؤيتنا بالفعل بشكٍل جزئي في الممارسة 
األكاديمية: تدخل الطرق التجريبية في المناهج الدراسية 

لكليات إدارة األعمال في جميع أنحاء العالم، كما هو 
الحال مع اختبار “أ / ب” في التسويق على سبيل المثال. 

وينبغي مشاركة المعرفة التي تتولد عن طريق هذه 
التجارب بشكٍل علني باعتبارها من أفضل الممارسات، 
كما يجب التشجيع على القيام بمثل هذا األمر. ويمكن 

للحكومات أيضًا أن تصبح جهات فاعلة نشطة عن طريق 
تقديم تدخالت جودة الحياة من ضمن الخدمة المدنية، 

ما يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز السعادة في المجتمع 
على نطاٍق أوسع. وفي نهاية المطاف، تعّد الخدمة 
المدنية السعيدة والتشاركية نقطة انطالٍق واضحة 

للتمكن من تنفيذ السياسات التي تهدف إلى جعل جودة 
الحياة في صميم عملية صنع السياسات.
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الجدول )أ 1(: أهمية الرضا في مختلف النطاقات بالنسبة للرضا عن الحياة

 

الرضا عن الحياة

غير العاملينالعاملون تأثيرات المستوى

الشرقالغربالكلالشرقالغربالكلدرجة األهميةالرضا ضمن النطاق

10,74800,63700,85900,82800,76000,8960الرضا المالي

20,47300,50100,44500,65850,65800,6590الرضا الصحي

---30,39050,35200,4290الرضا الوظيفي

40,24650,22400,26900,35850,18200,5350الرضا عن الترفيه

50,16600,14800,18400,26350,20000,3270الرضا عن المسكن

60,13700,05000,22400,18850,06600,3110الرضا عن البيئة

مالحظات: تم جمع مستويات التأثير من نماذج االحتماالت المرتبة مع تأثيرات عشوائية فردية، من فان براج وآخرون )2003(. ُيرجع المؤلفون مستوى الرضا عن الحياة في الرضا ضمن مختلف 
النطاقات بالنسبة للمشاركين، إلى التحكم في النماذج السنوية، ومتوسط مستويات الرضا ضمن النطاقات، والعمر، والنوع، وحالة الشراكة، وسنوات التعليم، ودخل األسرة، ووقت الفراغ المتاح، 

ومتوسط دخل األسرة، ومتوسط وقت الفراغ المتاح. يتم احتساب مستوى التأثير المعني بحاصل جمع الرضا عن كل نطاق ومتوسط الرضا ضمن ذلك النطاق. 

المصدر: اللجنة االجتماعية االقتصادية األلمانية، من عام 1992 إلى 1997.
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 الجدول )أ 2(: جودة الحياة الشخصية والحالة الوظيفية  
)استبيان “غالوب” العالمي، 2014-2016(

 
التأثير السلبيالتأثير اإليجابيسلم كانتريل

العمل )مقابل العمل بدوام كامل لدى صاحب عمل(

0.019**0.008-0.019-**العمل بدوام كامل للحساب الشخصي

)0.008()0.009()0.009(

0.013-0.0580.010***العمل بدوام جزئي )دون رغبة في العمل بدوام كامل(

)0.010()0.010()0.010(

0.093***0.006-0.087-***العمل بدوام جزئي )مع الرغبة في العمل بدوام كامل(

)0.009()0.009()0.011(

0.221***0.120-***0.221-***عاطل عن العمل

)0.011()0.012()0.013(

0.021**0.062-***0.037-***خارج نطاق سوق العمل

)0.008()0.008()0.010(

المتغيرات

0.132-***0.121***0.211***الدخل

)0.006()0.005()0.005(

0.095-***0.089***0.158***التعليم: متوسط

)0.008()0.010()0.011(

0.136-***0.199***0.310***التعليم: عالي

)0.011()0.013()0.014(

0.024-***0.0510.007***الحالة االجتماعية: متزوج/مقيم مع شريك 

)0.007()0.006()0.007(

0.131***0.119-***0.089-***الحالة االجتماعية: مطلق/منفصل

)0.010()0.010()0.010(

0.158***0.133-***0.104-***الحالة االجتماعية: أرمل

)0.014()0.014()0.014(

0.079***0.015***0.084***أنثى

)0.006()0.005()0.007(

0.021***0.025-***0.020-***العمر

)0.002()0.002()0.002(

0.000-***0.000***0.000***مربع العمر

)0.000()0.000()0.000(

0.039***0.011-**0.022-***عدد األطفال في األسرة

)0.005()0.006()0.005(

0.011***0.005-***0.009-***عدد الراشدين في األسرة

)0.002()0.002()0.002(

)FEs( نعمنعمنعمالدولة + إحصاءات االستثناءات الكسرية

309263288041288041مالحظات

0.0760.0310.035مربع درجة المعدل

154153153الدول

417417417الدولة-أعوام

األخطاء المعيارية مجمعة على مستوى الدول بين أقواس 

p<0.05 **  p<0.1 *
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الجدول )أ 3(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، نطاقات مجمعة )تراجع مكافئ للشكل 8(

التأثير في الرضا الوظيفيجودة بيئة العمل

0.131***األجور
)0.0161(

0.0107-ساعات العمل
)0.0104(

0.0271-**تضارب ساعات العمل
)0.0106(

0.106-***عدم التوازن بين الحياة والعمل
)0.00681(

0.0474***توافق المهارات
)0.00880(

0.0734***االستقرار الوظيفي
)0.00906(

0.0918-***الصعوبات واإلجهاد والمخاطر
)0.0105(

0.0598***فرص التقدم
)0.0119(

0.0551***االستقاللية
)0.0109(

0.267***العمل المثير لالهتمام
)0.0231(

0.281***العالقات الشخصية
)0.0145(

0.0399***مدى االستفادة
)0.0103(

0.00322-عضو نقابة
)0.00569(

0.116-**العمر
)0.0435(

0.147***مربع العمر
)0.0418(

0.00505أنثى
)0.00731(

0.0357***مع شريك
)0.0100(

0.0145**منفصل
)0.00591(

0.0134**مطلق
)0.00606(

0.00639أرمل
)0.00701(

0.0569-***سنوات التعليم
)0.00831(

0.0126-عدد أفراد األسرة
)0.0111(

0.00535عدد األطفال في األسرة
)0.0129(

0.00302عدد األطفال حديثي المشي في األسرة 
)0.00940(

0.0439-ثابت
)0.206(

نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى المهنة
نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى القطاع
نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى الدولة

16,326مالحظات
0.422مربع درجة المعدل

تم تجميع األخطاء المعيارية القوية على مستوى الدولة بين أقواس.

 p<0.01، **p<0.05، *p<0.1***

مالحظات: تم تحديد قيمة قياسية لجميع المتغيرات )على الجانبين األيسر واأليمن( بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1، وبذلك تتمثل معدالت التراجع في معامالت بيتا. يحقق تربيع 
معدل التراجع الحصَة ذات الصلة في متغير الرضا الوظيفي الذي يوضحه معدل التراجع المذكور. وتعتبر األجور؛ تضارب ساعات العمل؛ عدم التوازن بين الحياة والعمل؛ توافق المهارات؛ الصعوبات واإلجهاد 

والمخاطر؛ العالقات الشخصية؛ مدى االستفادة مكونات رئيسية حصلنا عليها من تحليالت منفصلة للمكونات الرئيسية تجمع عدة متغيرات في المجاالت المعنية في جودة بيئة العمل ضمن مؤشر واحد. انظر 
المقطع 4، لالطالع على وصف لإلجراءات والجدول )دبليو 11( في ملحق اإلنترنت وإحصاءات موجزة للمتغيرات. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد ساعات عمل يزيد عن الصفر. 

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015
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الجدول )أ 4(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، نطاقات غير مجمعة

التأثير في الرضا الوظيفيجودة بيئة العمل

0.0866***دخل مرتفع

)0.0122(

0.105**دخل فردي )السجل الطبيعي(

)0.0506(

0.0105-ساعات العمل )السجل الطبيعي(

)0.00980(

الفئة المرجعيةالرغبة في العمل لعدد الساعات نفسه

0.00979-الرغبة في العمل لعدد ساعات أكبر

)0.00697(

0.0297-***الرغبة في العمل لعدد ساعات أقل

)0.00996(

0.0169**العمل خالل عطالت نهاية األسبوع

)0.00699(

0.109-***تداخل العمل مع الشؤون العائلية

)0.00935(

0.0385-***صعوبة الحصول على إجازات

)0.00900(

0.0476***توافق المهارات

)0.00920(

0.0190**التدريب على المهارات

)0.00878(

0.0700***االستقرار الوظيفي

)0.00847(

0.00739-عمل بدني شاق

)0.0119(

0.0853-***عمل مليء بالتوترات

)0.0113(

0.0538***فرص التقدم

)0.0114(

0.0275**عمل مستقل

)0.0106(

0.00996-العمل من المنزل

الفئة المرجعيةعمل يومي مرن

0.0112-عمل يومي ثابت

)0.00846(

0.0386***عمل يومي حر

)0.0100(

الفئة المرجعيةساعات عمل مرنة

0.00195-ساعات عمل ثابتة

)0.00742(

0.00270-ساعات عمل حرة

)0.00835(

الفئة المرجعيةجدول عمل مرن

0.0212-**جدول عمل ثابت

)0.00798(

0.0167-**جدول عمل حر

)0.00793(

0.265***العمل المثير لالهتمام

)0.0221(

0.00561التواصل مع أفراد آخرين

)0.00891(

0.222***العالقة مع اإلدارة

)0.0114(

0.0906***العالقة مع زمالء العمل

)0.0116(

0.0256***مساعدة األفراد اآلخرين

)0.00901(

0.0359***إفادة المجتمع

)0.00853(

3.23e-05-عضو نقابة

)0.00635(

0.0938-**العمر

)0.0430(

0.121***مربع العمر

)0.0401(

0.0102أنثى

)0.00752(

0.0375***مع شريك

)0.00953(

0.0171***منفصل

)0.00600(

0.0135**مطلق

)0.00604(

0.00955أرمل

)0.00693(

0.0445-***سنوات التعليم

)0.00880(

0.0120-عدد أفراد األسرة

)0.0110(

0.00896عدد األطفال في األسرة

)0.0136(

0.00560عدد األطفال حديثي المشي في األسرة

)0.00953(

0.0461ثابت

)0.209(

نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى المهنة

نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى القطاع

نعمالتأثيرات الثابتة على مستوى الدولة

16,326مالحظات

0.438مربع درجة المعدل

تم تجميع األخطاء المعيارية القوية على مستوى الدولة بين أقواس.

 p<0.01، **p<0.05، *p<0.1***

مالحظات: تم تحديد قيمة قياسية لجميع المتغيرات )على الجانبين األيسر واأليمن( بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1، وبذلك تتمثل معدالت التراجع في معامالت بيتا. يحقق 
تربيع معدل التراجع الحصَة ذات الصلة في متغير الرضا الوظيفي الذي يوضحه معدل التراجع المذكور. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد ساعات عمل يزيد عن الصفر. 

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015
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الجدول )أ 5(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، بحسب الحالة الوظيفية )تراجع مكافئ 
للشكل “9 أ”( 

التأثير في الرضا الوظيفي

يعمل لحسابه موظفجودة بيئة العمل
الخاص

0.153***0.134***األجور

)0.0157()0.0401(

0.0156-0.00159-ساعات العمل

)0.0104()0.0164(

0.03430.0221-***تضارب ساعات العمل

)0.00760()0.0331(

0.0666-***0.109-***عدم التوازن بين الحياة والعمل

)0.00786()0.0237(

0.0555**0.0474***توافق المهارات

)0.0101()0.0249(

0.104***0.0672***االستقرار الوظيفي

)0.0101()0.0257(

0.0458-*0.102-***الصعوبات واإلجهاد والمخاطر

)0.0119()0.0236(

0.06110.0297***فرص التقدم

)0.0122()0.0310(

0.0899**0.0469***االستقاللية

)0.00983()0.0333(

0.246***0.264***العمل المثير لالهتمام

)0.0236()0.0401(

0.156***0.295***العالقات الشخصية

)0.0135()0.0376(

0.04070.0270***مدى االستفادة

)0.0111()0.0223(

0.0197-0.00138عضو نقابة

)0.00656()0.0241(

0.1370.130-***العمر

)0.0425()0.171(

0.0920-0.165***مربع العمر

)0.0427()0.150(

0.005340,0276أنثى

)0.00721()0.0273(

0.03610.0364***مع شريك

)0.00972()0.0362(

0.0203-0.0195***منفصل

)0.00664()0.0188(

0.01600.0114**مطلق

)0.00740()0.0279(

0.007090.0209أرمل

)0.00716()0.0226(

0.0202-0.0592-***سنوات التعليم

)0.0105()0.0237(

0.00464-0.0109-عدد أفراد األسرة

)0.0119()0.0246(

0.0150-0.00596عدد األطفال في األسرة

)0.0114()0.0318(

عدد األطفال حديثي المشي في 
األسرة

0.001180.00632

)0.00824()0.0296(

1.228-***0.0223-ثابت

)0.212()0.216(

التأثيرات الثابتة على مستوى 
المهنة

نعمنعم

التأثيرات الثابتة على مستوى 
القطاع

نعمنعم

نعمنعمالتأثيرات الثابتة على مستوى الدولة

14,1132,059مالحظات

0.4370.291مربع درجة المعدل

تم تجميع األخطاء المعيارية القوية على مستوى الدولة بين أقواس. 

  p<0.01، **p<0.05، *p<0.1***

 

مالحظات: تم تحديد قيمة قياسية لجميع المتغيرات )على الجانبين األيسر واأليمن( بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1، وبذلك تتمثل معدالت التراجع في معامالت بيتا. يحقق 
تربيع معدل التراجع الحصَة ذات الصلة في متغير الرضا الوظيفي الذي يوضحه معدل التراجع المذكور. وتعتبر األجور؛ تضارب ساعات العمل؛ عدم التوازن بين الحياة والعمل؛ توافق المهارات؛ الصعوبات 
واإلجهاد والمخاطر؛ العالقات الشخصية؛ مدى االستفادة، مكونات رئيسية حصلنا عليها من تحليالت منفصلة للمكونات الرئيسية تجمع عدة متغيرات في المجاالت المعنية في جودة بيئة العمل ضمن 

مؤشر واحد. انظر المقطع 4، لالطالع على وصف لإلجراءات والجدول )دبليو 11( في ملحق اإلنترنت وإحصاءات موجزة للمتغيرات. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد 
ساعات عمل يزيد عن الصفر. 

  

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015
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الجدول )أ 6(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، حسب ساعات العمل )تراجع مكافئ للشكل 
)9 ب(

التأثير في الرضا الوظيفي

دوام جزئيدوام كاملجودة بيئة العمل

0.164***0.128***األجور

)0.0195()0.0308(

0.03160.00650ساعات العمل

)0.0216()0.0118(

0.000893-0.0301-***تضارب ساعات العمل

)0.00977()0.0281(

0.0682-***0.120-***عدم التوازن بين الحياة والعمل

)0.00973()0.0200(

0.0773***0.0428***توافق المهارات

)0.00924()0.0200(

0.0714***0.0730***االستقرار الوظيفي

)0.00976()0.0174(

0.101-***0.0883-***الصعوبات واإلجهاد والمخاطر

)0.0110()0.0214(

0.06280.0284***فرص التقدم

)0.0125()0.0217(

0.0588***0.0526***االستقاللية

)0.0117()0.0201(

0.312***0.255***العمل المثير لالهتمام

)0.0247()0.0247(

0.234***0.291***العالقات الشخصية

)0.0148()0.0259(

0.0444*0.0407***مدى االستفادة

)0.0112()0.0239(

0.00716-0.00166-عضو نقابة

)0.00617()0.0211(

0.309-**0.0488-العمر

)0.0469()0.125(

0.311**0.0832مربع العمر

)0.0500()0.119(

0.0123-0.00946أنثى

)0.00786()0.0150(

0.0757**0.0272***مع شريك

)0.00970()0.0281(

0.0229*0.0111منفصل

)0.00666()0.0128(

0.009960.0322مطلق

)0.00662()0.0229(

0.006300.0230أرمل

)0.00727()0.0206(

0.0610-**0.0518-***سنوات التعليم

)0.0102()0.0276(

0.00405-0.00608-عدد أفراد األسرة

)0.0115()0.0271(

0.00480-0.00269عدد األطفال في األسرة

)0.0146()0.0202(

عدد األطفال حديثي المشي في 
األسرة

-0.004600.00468

)0.00916()0.0276(

0.2390.0832-ثابت

)0.214()0.496(

التأثيرات الثابتة على مستوى 
المهنة

نعمنعم

التأثيرات الثابتة على مستوى 
القطاع

نعمنعم

نعمنعمالتأثيرات الثابتة على مستوى الدولة

13,3452,981مالحظات

0.4300.392مربع درجة المعدل

تم تجميع األخطاء المعيارية القوية على مستوى الدولة بين أقواس. 

  p<0.01، **p<0.05، *p<0.1***

مالحظات: تم تحديد قيمة قياسية لجميع المتغيرات )على الجانبين األيسر واأليمن( بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1، وبذلك تتمثل معدالت التراجع في معامالت بيتا. يحقق 
تربيع معدل التراجع الحصَة ذات الصلة في متغير الرضا الوظيفي الذي يوضحه معدل التراجع المذكور. وتعتبر األجور؛ تضارب ساعات العمل؛ عدم التوازن بين الحياة والعمل؛ توافق المهارات؛ الصعوبات 
واإلجهاد والمخاطر؛ العالقات الشخصية؛ مدى االستفادة، مكونات رئيسية حصلنا عليها من تحليالت منفصلة للمكونات الرئيسية تجمع عدة متغيرات في المجاالت المعنية في جودة بيئة العمل ضمن 

مؤشر واحد. انظر المقطع 4، لالطالع على وصف لإلجراءات والجدول )دبليو 11( في ملحق اإلنترنت وإحصاءات موجزة للمتغيرات. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد 
ساعات عمل يزيد عن الصفر. الدوام الكامل: العمل لمدة 35 ساعة على األقل أسبوعيًا، الدوام الجزئي: العمل لمدة تقل عن 35 ساعة أسبوعيًا. 

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015
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الجدول )أ 7(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، حسب النوع )تراجع مكافئ للشكل )9 ج(

التأثير في الرضا الوظيفي

أنثىذكرجودة بيئة العمل

Pay***0.119***0.148

)0.0254()0.0157(

Working Hours-0.0176-0.00334

)0.0178()0.00905(

Working Hours Mismatch-0.0149***-0.0365

)0.0151()0.00914(

Work-Life Imbalance***-0.109***-0.101

)0.0127()0.00941(

Skills Match***0.0478***0.0462

)0.00937()0.0144(

Job Security***0.0794***0.0691

)0.00815()0.0139(

Difficulty, Stress, Danger***-0.0795***-0.107

)0.0150()0.0134(

Opportunities for Advance-
ment

***0.0629***0.0564

)0.0148()0.0156(

Independence***0.0626***0.0404

)0.0149()0.0119(

Interesting Job***0.256***0.276

)0.0257()0.0241(

 Interpersonal 
Relationships

***0.286***0.278

)0.0192()0.0154(

Usefulness***0.0347***0.0431

)0.0122()0.0156(

Union Member-0.005790.00230

)0.00712()0.0124(

Age***-0.149-0.0907

)0.0537()0.0735(

Age Squared***0.178*0.128

)0.0525()0.0694(

Partnered**0.0250***0.0466

)0.0118()0.0128(

Separated**0.01820.0118

)0.00806()0.00869(

Divorced0.01400.0141

)0.00965()0.00930(

Widowed0.002420.0101

)0.0114()0.00968(

Years of Education***-0.0564***-0.0595

)0.0113()0.0113(

 Number of Individuals 
in Household

-0.0158-0.00415

)0.0202()0.0140(

 Number of Children 
in Household

0.005310.0108

)0.0174()0.0145(

 Number of Toddlers 
in Household

0.0001270.00819

)0.0134()0.0118(

Constant0.0498-0.586

)0.215()0.583(

Occupation Fixed EffectsYesYes

Industry Fixed EffectsYesYes

Country Fixed EffectsYesYes

Observations8,4057,921

Adjusted R-Squared0.4150.426

Robust standard errors clustered at country level in parentheses

 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***

 Notes: All variables )both left-hand side and right-hand side( are standardized with mean zero and standard deviation one; regressors are thus beta coefficients. Squaring
 a regressor yields the respective share in the variation of job satisfaction that this regressor explains. Pay, Working Hours Mismatch, Work-Life Imbalance, Skills Match,

 Difficulty, Stress, Danger, Independence, Interpersonal Relationships, and Usefulness are principle components obtained from separate principle component analyses that
 condense various variables in the respective domain of workplace quality into a single indicator; see Section 4 for a description of the procedure and Table W11 in the Web
 .Appendix for summary statistics of the variables. The sample is restricted to all individuals who state that they are working and who report working hours greater than zero

Source: International Social Survey Program, Module on Work Orientations, Year 2015
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الجدول )أ 8(: تأثير جودة بيئة العمل على الرضا الوظيفي، حسب مستوى التعليم )تراجع مكافئ 
للشكل )9 د(

التأثير في الرضا الوظيفي

تعليم عاليتعليم متوسطتعليم متدنيجودة بيئة العمل

0.121***0.153***0.0232األجور

)0.0493()0.0196()0.0211(

0.00963-0.0173-0.0127ساعات العمل

)0.0343()0.0149()0.0135(

0.0325-*0.0253-**0.0284تضارب ساعات العمل

)0.0457()0.00928()0.0190(

0.0898-***0.104-***0.190-***عدم التوازن بين الحياة والعمل

)0.0240()0.0101()0.0132(

0.06060.0181***0.0806توافق المهارات

)0.0561()0.0106()0.0111(

0.0588***0.0776***0.107**االستقرار الوظيفي

)0.0429()0.0126()0.0126(

0.106-***0.0955-***0.0461-الصعوبات واإلجهاد والمخاطر

)0.0395()0.0108()0.0202(

0.0731***0.0570***0.0361فرص التقدم

)0.0331()0.0153()0.0170(

0.0486***0.0536***0.0660االستقاللية

)0.0463()0.0115()0.0164(

0.324***0.234***0.298***العمل المثير لالهتمام

)0.0588()0.0257()0.0316(

0.261***0.294***0.254***العالقات الشخصية

)0.0657()0.0141()0.0201(

0.0625***0.0319***0.0329-مدى االستفادة

)0.0545()0.0110()0.0144(

0.01030.00143-0.0417-عضو نقابة

)0.0850()0.00975()0.0110(

0.0716-0.138-**0.0333العمر

)0.261()0.0610()0.0888(

0.1710.0916**0.0480مربع العمر

)0.249()0.0638()0.0938(

0.05790.007520.0103-أنثى

)0.0550()0.0115()0.0125(

0.0230*0.0449***0.00673مع شريك

)0.0582()0.0131()0.0132(

0.0185*0.04500.0147-منفصل

)0.0432()0.00902()0.0100(

0.01460.00621**0.0157-مطلق

)0.0482()0.00665()0.0118(
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التأثير في الرضا الوظيفي

تعليم عاليتعليم متوسطتعليم متدنيجودة بيئة العمل

0.005660.005870.0150-أرمل

)0.0305()0.00846()0.0135(

0.0348-***0.0498-***0.0621-سنوات التعليم

)0.0590()0.0130()0.0127(

0.0230-*0.00587-0.0320-عدد أفراد األسرة

)0.0530()0.0131()0.0126(

0.03090.004400.00273عدد األطفال في األسرة

)0.0434()0.0127()0.0180(

0.005590.00728-0.0521عدد األطفال حديثي المشي في األسرة

)0.0579()0.0117()0.0150(

0.0144-0.7910.0212**ثابت

)0.350()0.397()0.195(

نعمنعمنعمالتأثيرات الثابتة على مستوى المهنة

نعمنعمنعمالتأثيرات الثابتة على مستوى القطاع
نعمنعمنعمالتأثيرات الثابتة على مستوى الدولة

9419,5375,821مالحظات
0.3140.4250.442مربع درجة المعدل

تم تجميع األخطاء المعيارية القوية على مستوى الدولة بين أقواس.  

   p<0.01، **p<0.05، *p<0.1***

مالحظات: تم تحديد قيمة قياسية لجميع المتغيرات )على الجانبين األيسر واأليمن( بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1، وبذلك تتمثل معدالت التراجع في معامالت بيتا. يحقق 
تربيع معدل التراجع الحصَة ذات الصلة في متغير الرضا الوظيفي الذي يوضحه معدل التراجع المذكور. وتعتبر األجور؛ تضارب ساعات العمل؛ عدم التوازن بين الحياة والعمل؛ توافق المهارات؛ الصعوبات 
واإلجهاد والمخاطر؛ العالقات الشخصية؛ مدى االستفادة، مكونات رئيسية حصلنا عليها من تحليالت منفصلة للمكونات الرئيسية تجمع عدة متغيرات في المجاالت المعنية في جودة بيئة العمل ضمن 

مؤشر واحد. انظر المقطع 4، لالطالع على وصف لإلجراءات والجدول )دبليو 11( في ملحق اإلنترنت وإحصاءات موجزة للمتغيرات. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد 
ساعات عمل يزيد عن الصفر. التعليم المتدني: أعلى درجة أقلُّ من الدرجة الثانوية، التعليم المتوسط: أعلى درجة هي الدرجة الثانوية أو التدريب المهني، التعليم العالي: أعلى درجة ال تقل عن درجة التعليم 

الجامعي. 

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015
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الجدول )أ 9(: معدل الرضا الوظيفي ومعدل جودة بيئة العمل، حسب المنطقة

 

أستراليا + 
نيوزيلندا

رابطة الدول 
المستقلة

شرق 
آسيا

أمريكا أوروبا
الالتينية 
والكاريبي

الشرق 
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

أمريكا 
الشمالية

جنوب 
آسيا

جنوب 
شرق 
آسيا

أفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
الكبرى

0,0691-0,38980,00790,26990,19780,11250,05020,2262-0,0528-0,1188-الرضا الوظيفي

جودة بيئة العمل

0,2175-0,18640,04200,05700,36080,09250,0687-0,04690,51310,5827األجور

0,02230,1354-0,02120,0978-0,0763-0,01450,0932-0,32260,14930,1481-ساعات العمل

0,5507-0,1336-0,3452-0,1209-0,16480,0023-0,44100,11880,0279-0,1262تضارب ساعات العمل

عدم التوازن بين الحياة 
والعمل

0,07680,00130,0568-0,0389-0,0021-0,14740,06640,38210,32760,1021

0,2001-0,3772-0,5009-0,11680,3462-0,2969-0,22680,1046-0,6393-0,2783توافق المهارات

0,18680,00210,07400,14140,19630,19740,19400,0146-0,0051-0,1380-االستقرار الوظيفي

الصعوبات واإلجهاد 
والمخاطر

0,0263-0,09620,1314-0,0139-0,1928-0,29490,44420,60590,33220,0658

0,05980,23720,21770,30720,40150,59040,4213-0,3084-0,03550,2047-فرص التقدم

0,2453-0,04790,01020,16870,14300,38511,0541-0,0920-0,5509-0,0622االستقاللية

العمل المثير 
لالهتمام

-0,0079-0,1335-0,50350,06340,07410,06730,1664-0,46130,1549-0,1434

0,11090,1693-0,2775-0,22450,02390,10980,24350,0416-0,4100-0,0731العالقات الشخصية

0,0260-0,24250,2147-0,03610,17270,14220,3396-0,1656-0,2235-0,0458مدى االستفادة

مالحظات: تم توحيد جميع المتغيرات بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1، وتشير القيم السالبة )المظللة باألحمر( إلى انحراف سلبي عن معدل قيمة المتغير على مستوى 
الدول، في حين تشير القيم الموجبة )المظللة باألخضر( إلى انحراف موجب. تم تقييم المالحظات باستخدام حسب الدول. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد ساعات 

عمل يزيد عن الصفر. 

 

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015
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الجدول )أ 10(: معدل الرضا الوظيفي ومعدل جودة بيئة العمل، مجمع، حسب المنطقة

 

أستراليا + 
نيوزيلندا

رابطة الدول 
المستقلة

شرق 
آسيا

أمريكا أوروبا
الالتينية 
والكاريبي

الشرق 
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

أمريكا 
الشمالية

جنوب 
آسيا

جنوب 
شرق 
آسيا

أفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
الكبرى

0.0691-0.38980.00790.26990.19780.11250.05020.2262-0.0528-0.1188-الرضا الوظيفي

جودة بيئة العمل

األجور

0.03410.01000.28820.00160.23400.44190.0660-0.2020-0.02110.3951-دخل مرتفع

دخل فردي )السجل 
الطبيعي(

0.06780.35801.0677-0.25340.0646-0.13580.4904-0.0899-0.3507-0.3231

          ساعات العمل

ساعات العمل 
)السجل الطبيعي(

-0.32260.14930.1481-0.01450.0932-0.0763-0.02120.0978-0.02230.1354

تضارب ساعات العمل

الرغبة في العمل 
لعدد الساعات 

نفسه

0,1627-0,3300-0,01420,0841-0,41230,01230,0701-0,2590-0,2936-0,4503

الرغبة في العمل 
لعدد ساعات أكبر

-0.17280.4860-0.0199-0.06180.16360.03870.09810.38080.36910.6614

الرغبة في العمل 
لعدد ساعات أقل

0.0212-0.19220.1627-0.0189-0.08990.0423-0.0878-0.15010.1637-0.1854

عدم التوازن بين الحياة والعمل

العمل خالل عطالت 
نهاية األسبوع

0.0455-0.18510.3347-0.07920.1093-0.26060.12960.23280.42210.0685

تداخل العمل مع 
الشؤون العائلية

0.3016-0.2337-0.21830.0150-0.1286-0.08090.19080.48720.10900.0517

صعوبة الحصول 
على إجازات

-0.28020.53830.0643-0.02320.02270.0831-0.25700.01320.12110.1069

          توافق المهارات

0.2518-0.3829-0.4239-0.01690.2284-0.2645-0.22570.0848-0.3883-0.2032توافق المهارات

التدريب على 
المهارات

0.2063-0.5247-0.11030.0760-0.1843-0.15000.3068-0.3587-0.1740-0.0558

0.18680.00210.07400.14140.19630.19740.19400.0146-0.0051-0.1380-االستقرار الوظيفي

الصعوبات واإلجهاد والمخاطر

0.28600.60110.67880.49020.2202-0.0348-0.0369-0.20310.1309-0.0265-عمل بدني شاق

عمل مليء 
بالتوترات

0.06970.05620.06830.0165-0.2623-0.16930.07890.23980.0181-0.1176

فرص التقدم

0.05980.23720.21770.30720.40150.59040.4213-0.3084-0.03550.2047-فرص التقدم

االستقاللية

0.1349-0.26130.2347-0.05900.01130.2453-0.41560.0688-0.4169-0.2337عمل مستقل

0.01000.92871.25600.1375-0.11810.13050.2148-0.0748-0.1259-0.0756-العمل من المنزل

0,4651-0,2932-0,3108-0,11040,0991-0,3405-0,05410,0928-0,1832-0,1280عمل يومي مرن

0.37890.5060-0.0415-0.2818-0.02640.20110.1123-0.0106-0.11790.6073-عمل يومي ثابت

0.06620.13910.01920.21970.31510.75200.0176-0.0104-0.3662-0.0098-عمل يومي حر
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أستراليا + 
نيوزيلندا

رابطة الدول 
المستقلة

شرق 
آسيا

أمريكا أوروبا
الالتينية 
والكاريبي

الشرق 
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

أمريكا 
الشمالية

جنوب 
آسيا

جنوب 
شرق 
آسيا

أفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
الكبرى

0,3727-0,0920-0,2896-0,24970,07560,1472-0,20640,0782-0,2920-0,2356ساعات عمل مرنة

0.46870.4268-0.03030.0025-0.1873-0.01000.1291-0.12610.46430.0231-ساعات عمل ثابتة

0.0862-0.11610.39990.8420-0.07330.10880.1713-0.24960.1144-0.1162-ساعات عمل حرة

0,0291-0,00770,3422-0,00680,03820,20620,0432-0,1103-0,07620,1464-جدول عمل مرن

0.0051-0.5071-0.2133-0.24970.1336-0.0681-0.10700.01870.08370.0138جدول عمل ثابت

0.04780.25870.42540.1158-0.01830.08310.0313-0.1137-0.0388-0.0519-جدول عمل حر

العمل المثير 
لالهتمام

          

0.1434-0.46130.1549-0.50350.06340.07410.06730.1664-0.1335-0.0079-العمل المثير لالهتمام

العالقات الشخصية

التواصل مع األفراد 
اآلخرين

0.1540-0.3919-0.16740.05950.0173-0.05360.2553-0.8281-0.1678-0.3284

0.03110.14600.26650.05320.09870.09130.2633-0.1031-0.2032-0.0060العالقة مع اإلدارة

0.22240.2284-0.2394-0.0844-0.27240.05250.05830.2435-0.3813-0.0580العالقة مع زمالء العمل

          مدى االستفادة

0.0508-0.26260.2819-0.03840.14190.24060.4172-0.1683-0.3394-0.1575مساعدة األفراد اآلخرين

0.18400.10300.0061-0.02310.16710.01370.1882-0.1257-0.0692-0.0672-إفادة المجتمع

مالحظات: تم توحيد جميع المتغيرات بحيث تكون قيمة المتوسط 0، وقيمة االنحراف المعياري 1، وتشير القيم السالبة )المظللة باألحمر( إلى انحراف سلبي عن معدل قيمة المتغير على مستوى 
الدول، في حين تشير القيم الموجبة )المظللة باألخضر( إلى انحراف موجب. تم تقييم المالحظات باستخدام حسب الدول. واقتصرت العينة على جميع األفراد الذين أشاروا أنهم يعملون بعدد ساعات 

عمل يزيد عن الصفر. 

 

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015
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الجدول )أ 11(: ملخص إحصائيات المتغيرات في القسم 4

االنحراف المتوسطالمتغير
المعياري

تعليقاتعدد المالحظاتالحد األقصىالحد األدنى

النتيجة

"ما مدى رضاك عن وظيفتك األساسية؟" )1/8(5.3141.1671727,732الرضا الوظيفي

الضوابط

-43.22512.897159527,732العمر

-0.4910.5000127,732أنثى

-0.5840.4930127,732مع شريك

-0.0200.1390127,732منفصل

-0.0880.2840127,732مطلق

-0.0250.1570127,732أرمل

-13.3153.94305827,732سنوات التعليم

-3.2341.73512527,732عدد أفراد األسرة

عدد األطفال بين سن الذهاب إلى المدرسة 0.5620.91301727,732عدد األطفال في األسرة
و17 عامًا

0.2730.6040627,732عدد األطفال حديثي المشي في األسرة

-0.2370.4260127,732عضو نقابة

جودة بيئة العمل

األجور

"]…[ ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على أن 2.8221.1011527,732دخل مرتفع
مستوى دخلك مرتفع؟": )1( "غير موافق بشدة" 

إلى )5( "موافق بشدة"، =4+5

-9.2142.38921827,732دخل فردي )السجل الطبيعي(

ساعات العمل

-3.6360.4520527,732ساعات العمل )السجل الطبيعي(

تضارب ساعات العمل

وكسب المزيد من المال0.3290.4700127,732الرغبة في العمل لعدد ساعات أكبر

وكسب مستوى األجور نفسه0.5360.4990127,732الرغبة في العمل لعدد الساعات نفسه

وكسب مقدار أقل من المال0.0630.2440127,732الرغبة في العمل لعدد ساعات أقل

عدم التوازن بين الحياة والعمل

"]…[ ما معدل تطّلب وظيفتك للعمل خالل 2.8581.3651527,732العمل خالل عطالت نهاية األسبوع
عطالت نهاية األسبوع؟": )1( "مطلقًا" إلى )5( 

"دائمًا"، =4+5

"]…[ ما معدل عملك من المنزل في أثناء ساعات 2.3441.1021527,732تداخل العمل مع الشؤون العائلية
عملك المعتادة؟": )1( "مطلقًا" إلى )5( "دائمًا"، 

4+5=

"ما مدى صعوبة حصولك على إجازة لمدة ساعة 2.2501.0641427,732صعوبة الحصول على إجازات
أو ساعتين أثناء ساعات العمل ]…[؟" )1( "ال 

توجد على اإلطالق" إلى )4( "صعب جّدًا"، =3+4

توافق المهارات

"ما مدى استفادتك من خبرات عملك السابق و/2.8001.0161427,732توافق المهارات
أو المهارات الوظيفية التي يمكنك استغاللها في 

وظيفتك الحالية؟" )1( "ال يوجد تقريبًا" إلى )4( 
"كلها تقريبًا"، =3+4
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"على مدار العام الماضي، هل حصلت على أي 0.4340.4960127,732التدريب على المهارات
تدريب لتحسين مستوى مهاراتك الوظيفية سواء 

في بيئة العمل أو في أي مكان آخر؟" )0( "ال" 
و)1( "نعم"، =1

االستقرار الوظيفي

"]…[ ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على أن 3.7761.1051527,732االستقرار الوظيفي
وظيفتك مستقرة؟": )1( "غير موافق بشدة" إلى 

)5( "موافق بشدة"، =4+5

الصعوبات واإلجهاد والمخاطر

"ما معدل قيامك بعمل بدني شاق؟": )1( 2.6981.3351527,732عمل بدني شاق
"مطلقًا" إلى )5( "دائمًا"، =4+5

"ما مدى شعورك بأن عملك مليء بالتوترات؟": 3.1761.0691527,732عمل مليء بالتوترات
)1( "مطلقًا" إلى )5( "دائمًا"، =4+5

فرص التقدم

"]…[ ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على أن 2.7761.1371527,732فرص التقدم
فرصك للتطور مرتفعة؟": )1( "غير موافق بشدة" 

إلى )5( "موافق بشدة"، =4+5

االستقاللية

"]…[ ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك 3.8151.0971527,732عمل مستقل
على قدرتك على العمل على نحو يتسم 

باالستقاللية؟": )1( "غير موافق بشدة" إلى )5( 
"موافق بشدة"، =4+5

"]…[ ما معدل قيامك بالعمل من المنزل في 1.9901.2901527,732العمل من المنزل
أثناء ساعات عملك المعتادة؟": )1( "مطلقًا" إلى 

)5( "دائمًا"، =4+5

"ال حرية لتحديد كيفية تنظيم عملي اليومي.": )1( 0.2640.4410127,732عمل يومي ثابت
"نعم" و)0( "ال"

"يمكنني تحديد كيفية تنظيم عملي اليومي، 0.4260.4940127,732عمل يومي ثابت
ضمن حدود معينة.": )1( "نعم" و)0( "ال"

"لديَّ الحرية لتحديد كيفية تنظيم عملي اليومي.": 0.2800.4490127,732عمل يومي حر
)1( "نعم" و)0( "ال"

"يحدد صاحب العمل أوقات بدء العمل وانتهائه، 0.5140.5000127,732ساعات عمل ثابتة
وال يمكنني تغييرها.": )1( "نعم" و)0( "ال"

"يمكنني تحديد وقت بدء العمل وإنهائه، ضمن 0.3260.4690127,732ساعات عمل مرنة
حدود معينة.": )1( "نعم" و)0( "ال"

"لديَّ كامل الحرية لتحديد وقت بدء العمل 0.1430.3500127,732ساعات عمل حرة
وانتهائه": )1( "نعم" و)0( "ال"

"لديَّ جدول عمل معتاد أو وردية معتادة )النهار، أو 0.6920.4620127,732جدول عمل ثابت
المساء، أو الليل(.": )1( "نعم" و)0( "ال"

"لديَّ جدول عمل أو وردية يتم تغييرهم بصورة 0.1530.3600127,732جدول عمل مرن
دورية )على سبيل المثال: من النهار إلى المساء أو 

إلى الليل(.": )1( "نعم" و)0( "ال"

"لديَّ جدول عمل يتم فيه تحديد أوقات العمل 0.0790,2700127,732جدول عمل حر
اليومية بموجب إخطار عاجل من صاحب العمل.": 

)1( "نعم" و)0( "ال"

العمل المثير لالهتمام

"]…[ ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على 3.8341.0001527,732العمل المثير لالهتمام
أن وظيفتك مثيرة لالهتمام؟": )1( "غير موافق 

بشدة" إلى )5( "موافق بشدة"، =4+5

العالقات الشخصية

"]…[ ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على 4.2330.8521527,732التواصل مع األفراد اآلخرين
أنه ]في وظيفتك[ يكون هناك تواصل شخصي 

مع أفراد آخرين؟": )1( "غير موافق بشدة" إلى )5( 
"موافق بشدة"، =4+5

تكملة الجدول )أ 11(
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"]…[ كيف يمكنك وصف العالقات في بيئة 3.9100.9021527,732العالقة مع اإلدارة
العمل بين اإلدارة والموظفين؟": )1( "سيئة 

للغاية" إلى )5( "جيدة للغاية"، =4+5

"]…[ كيف يمكنك وصف العالقات في بيئة 4.1870.7571527,732العالقة مع زمالء العمل
العمل بين زمالء العمل؟": )1( "سيئة للغاية" إلى 

)5( "جيدة للغاية"، =4+5

مدى االستفادة

"]…[ ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك 3.8841.0031527,732مساعدة األفراد اآلخرين
على أنه ]في وظيفتك[ يكون بمقدورك 
مساعدة أفراد آخرين؟": )1( "غير موافق 

بشدة" إلى )5( "موافق بشدة"، =4+5

"]…[ ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك 3.9470.9471527,732إفادة المجتمع
على أن وظيفتك مفيدة للمجتمع؟": 

)1( "غير موافق بشدة" إلى )5( "موافق 
بشدة"، =4+5

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015

تكملة الجدول )أ 11(

لتقرير العالمي لسياسات السعادة 2018



الجدول )أ 12(: قائمة بالدول المشمولة 
في القسم 4 

أستراليا ونيوزيلندا
أستراليا
نيوزيلندا

رابطة الدول المستقلة
االتحاد الروسي

شرق آسيا
الصين
اليابان
تايوان

أوروبا
النمسا
بلجيكا
كرواتيا

جمهورية التشيك
الدنمارك

إستونيا
فنلندا
فرنسا
جورجيا
ألمانيا

بريطانيا العظمى
هنغاريا
آيسلندا

التفيا
ليتوانيا
النرويج
بولندا

سلوفاكيا
سلوفينيا

إسبانيا
السويد

سويسرا

أمريكا الالتينية والكاريبي
تشيلي

المكسيك
سورينام
فنزويال

أمريكا الشمالية
الواليات المتحدة

جنوب آسيا
الهند

جنوب شرق آسيا
الفلبين

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
جنوب أفريقيا

المصدر: برنامج االستبيان االجتماعي الدولي، نموذج توجهات العمل، 2015
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شكر وتقدير: ُنعِرب عن امتناننا لجميع األشخاص الذين ساعدونا على تحسين هذا الفصل، بما في ذلك 
أعضاء المجلس، وكذلك كٌل من: جنيفر النسفورد، جامعة ديوك، الواليات المتحدة األمريكية؛ وكارول دينر، 

أستاذة فخرية في جامعة إلينوي، الواليات المتحدة األمريكية؛ ولويس تاي، أستاذ في جامعة بيردو، الواليات 
المتحدة األمريكية؛ وديفيد تشان، أستاذ في جامعة سنغافورة لإلدارة، سنغافورة؛ وريانون كوركوران، أستاذة 

في جامعة ليفربول، المملكة المتحدة؛ وسارة ماكلينان، مركز )What Works Well-Being(، المملكة المتحدة؛ 
وسامانثا جويل وجاكلين تشن، جامعة يوتا، الواليات المتحدة األمريكية؛ وأوبريلين ريدر، شركة “يونايتد ورلد 
إنفراستركتشر”، دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ وغابرييل كيلي وآرون جاردن وجان ماكوناتشي، معهد جنوب 

أستراليا للصحة والبحوث الطبية )SAHMRI(، أستراليا.

الفصل السادس

جودة الحياة االجتماعية: توصيات 
األبحاث والسياسات

         

إد دينر
أستاذ علم النفس في جامعة يوتا وجامعة فرجينيا، وعالم أول في منظمة »غالوب«

الدكتور/ روبرت بيسواس دينر
مشروع »نوبا«

ناديزدا ليوبتشيك
مشروع »نوبا«

مجلس السعادة الشخصية

الدكتور ديفيد هالبيرن فريق الرؤى السلوكية، المملكة المتحدة
الدكتور جوار فيترسو أستاذ في جامعة ترومسو، النرويج

الدكتور هاري ريس أستاذ في جامعة روتشستر، الواليات المتحدة األمريكية
الدكتورة كريستي سكولون أستاذة في جامعة سنغافورة لإلدارة، سنغافورة

الدكتور يونكوك سوه أستاذ في جامعة يونسي، كوريا الجنوبية
الدكتور طوني أنطونوتشي أستاذ في جامعة ميشيغان، الواليات المتحدة األمريكية

الدكتور جون هيليويل أستاذ في جامعة كولومبيا البريطانية، كندا
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الملخص التنفيذي
ما الخطوات التي تحقق جودة الحياة، التي ُيشار إليها 
أحيانًا بشكل عام باسم “السعادة”؟ شهدت العقود 

القليلة الماضية زيادات هائلة في االهتمامات البحثية 
المتعّلقة بهذا الموضوع، وُتشير النتائج إلى بعض 

االستنتاجات الواضحة. وعلى الرغم من وجود العديد من 
العوامل التي تؤثر في جودة الحياة العاطفية والنفسية، 
َتبُرز األهمية الخاصة للعالقات االجتماعية النوعية مرارًا 

وتكرارًا؛ إذ أن األشخاص الذين يتمتعون بأعلى مستويات 
جودة الحياة هم أولئك الذين ينعمون بروابط اجتماعية 

قوية، مثل الثقة والدعم االجتماعي. وعلى النقيض، 
تكون مستويات جودة حياة أقّل لدى األشخاص الذين 

ن يعانون من البعد عن  يعانون من الوحدة، أو غيرهم ممَّ
اآلخرين في عالقاتهم.

من المعروف أن الترابط االجتماعي ُمفيد للصّحة على 
نحٍو أساسيٍّ يُفوق الفوائد المترتبة على العوامل الصحّية 

العاّمة المعروفة األخرى، مثل: التمارين الرياضّية، 
منة، واالمتناع عن التدخين.  وتفادي اإلصابة بالسِّ

وعلى النقيض من ذلك، ُتمّثل العالقات االجتماعّية 
السلبّية مصدرًا لالضطرابات االجتماعّية الرئيسّية. 

ونظرًا الهتمام واضعي السياسات على وجه الخصوص 
بإنشاء مجتمعات مترابطة اجتماعّيًا، فإننا سُنوّضح لماذا 

يجب أن تكون جودة الحياة بصفٍة عامٍة –وجودة الحياة 
االجتماعية بصفٍة خاصٍة– أحد االهتمامات الرئيسّية 

لواضعي السياسات والقادة. فعلى الرغم من أن واضعي 
السياسات غالبًا ما يعتبرون العالقات الشخصّية شؤونًا 

شخصّية للغاية تقع خارج نطاق السياسات، إاّل أّنه يمكن 
أن يكون للبرامج والسياسات الحكومية في الحقيقة 

تأثير كبير في هذا المجال من الحياة. سنتناول في ورقة 
البحث هذه عددًا من المجاالت ذات الصلة بالسياسات، 
التي بإمكانها تعزيز جودة الحياة الجماعية، ومن بينها: 1( 
التصميم الحضري والتقسيم إلى مناطق حضرّية، لتعزيز 

الشمول االجتماعي واألحياء السعيدة؛ 2( السياسات 
الرامية إلى الحد من الفساد العام والخاص، وتحسين 

مستويات الشفافية؛ 3( دعم العالقات اأُلسرّية السليمة، 
عبر منع العنف األسري ومعالجته، على سبيل المثال.

وسنختتم بطرح عدد من توصّيات السياسات التي 
تشمل مجموعة الحكومات الوطنّية، واإلقليمّية، 

والبلدّية. وسُنرّكز على أهمّية استخدام قياسات جودة 
الحياة كدليل استرشادي لوضع سياسات مناسبة محلّيًا، 

وكمقياس للنجاح. 

 

الُمقّدمة

ز رئيسي لجودة الحياة العالقات االجتماعّية كُمحفِّ

ازداد عدد األبحاث المعنّية بجودة الحياة زيادًة هائلًة على 
مدار العقود األربعة الماضية. وفي الوقت الحالي، توجد 
عشرات اآلالف من األبحاث األكاديمية المنشورة التي 
تتناول نتائج استقصاءات العمالة والدخل، وغيرها من 

العوامل التي قد تؤثر في جودة الحياة. ومن الطبيعي أن 
ُتثير هذه النتائج فضولنا ألنها ُتشير إلى إجابٍة على أحد 

أكثر األسئلة إثارًة في الحياة: ما هو سر “السعادة”؟

على الرغم من وجود العديد من العوامل التي تؤثر في 
جودة الحياة، يتكرر ظهور عامل واحد مرارًا وتكرارًا باعتبار 

أن له تأثيرًا قوّيًا على وجه الخصوص. فقد يكون “سر 
السعادة” –إذا كان موجودًا– هو العالقات االجتماعية 

المتينة. فالبشر بطبيعتهم كائنات اجتماعّية، وإننا نعيش 
معًا في إطار عالقات رومانسّية، ومجموعات ُأسرّية، 
وضمن أحياٍء ومجتمعات. ويمكن أن تكون عالقاتنا 

مصدر دعم، ومصدر هوّية، ومصدر للترفيه.

هناك أدلة قوية تدعم أهمية العالقات المتينة، فعلى 
سبيل المثال درس دينر وسيليغمان )2002( الصفات 

ز بين األشخاص األكثر واألقّل سعادًة؛  التي ُتميِّ
واكتشفا أّن هذه العالقات ال تكمن في النوع أو الحالة 

االجتماعية االقتصادية، وإنما تكمن في األصدقاء 
بين. وعلى نحٍو مشابه، في دراسٍة للدعم االجتماعي  الُمقرَّ

في إيران واألردن والواليات المتحدة، توّصل برانان 
وزمالؤه )2013( إلى أن الدعم االجتماعي من األصدقاء 

وأفراد األسرة يرتبط بالرضا والحالة المزاجية اإليجابية. 
ويستعرض بوميستر وليري )1995( األدّلة الكثيرة التي 

ُتشير إلى أن البشر لديهم حاجة فطرية ومتأصلة لتكوين 
روابط اجتماعية قوية مع اآلخرين، وغياب هذه الروابط له 

عواقب وخيمة على الصحة وجودة الحياة. وبناًء على ذلك، 
ليس من المستغرب أن ُيشير هيليويل وهوانج وانج 

)2017( إلى أن تأثير نقاط القّوة االجتماعية المجتمعّية 
يتجاوز تأثير اآلثار المجتمعة لمتوسط العمر المتوقع في 
ل الدخل من أدنى مستوى لنصيب الفرد  المجتمع، وتحوُّ

من الناتج المحّلي اإلجمالي إلى مستوى متوسط!

إّن ما ُيعزز جودة الحياة ليس مجّرد تلّقي الدعم، بل 
تقديمه أيضًا. فقد استنتج أكنين ودون )2013( في 

ن من ربع مليون شخص من 136 دولًة  دراسٍة لعّينٍة تتكوَّ
د المنفعة. وتجدر اإلشارة  أن إنفاق المال على اآلخرين ُيولِّ

إلى أن اإلنفاق على اآلخرين ارتبط بمستوياٍت جودة 
حياة أعلى مقارنًة باإلنفاق على المشتريات الشخصية 

المماثلة.

وتستعرض هولت-لونستاد وزمالؤها )2017(، باإلضافة 
إلى تاي وتان ودينر وجونزاليز )2013(، األدّلة التي ُتشير 

إلى أن وجود روابط اجتماعية قوية يؤثر تأثيرًا إيجابّيًا 
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2017(. وُتشير بيانات استخدام الوقت في الواليات 
المتحدة األمريكية إلى أن األشخاص يتناولون أكثر من 

نصف وجباتهم بمفردهم، وأن األشخاص يقضون قدرًا 
قلياًل جّدًا من الوقت في مناسبات اجتماعية، وأنهم 

يقضون قدرًا أقل من الوقت في التواصل االجتماعي كل 
يوم مقارنًة بالوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفاز أو 

ن. التزيُّ

وأشارت إحدى الدراسات التي أجرتها رابطة المتقاعدين 
)إدموندسون، 2010( في الواليات المتحدة األمريكية 

إلى أن 41 في المائة من الراشدين في خمسينيات العمر 
يفيدون بأنهم وحيدون بشكٍل مزمٍن. وعالوًة على ذلك، 
بّين أحد التحليالت التلوّية التي أجرتها هولت-لوندستاد 
وزمالؤها )2015( وجود زيادة بنسبة 26 في المائة في 

احتمالية حدوث وفيات بين األشخاص الذين يعانون 
من الوحدة. وترى هولت-لوندستاد وزمالؤها )2017( أن 

المجتمعات الحديثة ُتعاني من مجموعة من المشاكل 
في المجال االجتماعي، وقد ثبتت صحة ذلك على وجه 

الخصوص في الدول الغربية التي تزداد فيها احتمالية 
حياة األشخاص بمفردهم. فإنهم أفادوا، على سبيل 
المثال، بأن 40 في المائة من الزيجات في الواليات 

المتحدة األمريكية ينتهي بها المطاف بالطالق، وأن ثلث 
الزيجات الحالية يشوبها االكتئاب الشديد، وأن أكثر من 

ربع األشخاص يعيشون بمفردهم، وأن هناك عددًا كبيرًا 
من كبار السن يفيدون بأنهم يشعرون بالوحدة.

وقد يبدو عالج الوحدة بمفردها كظاهرة فردّية أمرًا 
مغريًا. وعلى أي حال، يبدو أن هذا يحدث على الصعيد 

الشخصي، مثل االكتئاب أو الغضب. فإذا كانت الوحدة 
مشكلًة فرديًة، فسيكون من المنطقي البحث عن حلول 

فردية، مثل المشورة. ومع ذلك، يجب علينا توسيع 
مدارك فهمنا للوحدة؛ لتقدير العوامل االجتماعية، 

والعوامل المتعلقة بالظروف المحيطة المعنّية )رووك، 
1984(. فعلى سبيل المثال، قد تنشأ الوحدة من الُعزلة 
البدنّية، ومن ثّم، فإن هذا المفهوم األوسع يفتح الباب 

أمام مجموعة كبيرة من السياسات، من بينها برامج ُتتيح 
للمواطنين اللقاء والتفاعل والمساهمة.

من الواضح أن مشاعر العزلة االجتماعّية ليست هي 
الوحيدة التي تتعارض مع جودة حياة المواطنين. ويوّضح 
الجدول رقم )1( االضطرابات االجتماعّية الشائعة األخرى 

ض جودة الحياة. فباإلضافة إلى الوحدة،  التي قد ُتقوِّ
ين بجودة  ُيمكن أن يكون االفتقار إلى الثقة واألمن ُمضرَّ

ز السياسات على االقتصاد في  الحياة. وغالبًا ما ُتركِّ
المقام األّول، ثّم على القضاء على المشكالت، مثل 
الجرائم. ومع ذلك، فإننا نرى نظرًا لكون البشر كائنات 

اجتماعّية بطبيعتهم ويحتاجون إلى االّتصال والدعم 
االجتماعي بقدر ما يحتاجون إلى السلع الماّدية، وجوب 

أن تحظى السياسات االجتماعّية بمستوى األهمّية الذي 
تحظى به األجندة االقتصادّية.

على الصحة. وعلى النقيض، فإّن غياب هذه الروابط 
الشخصية –مثلما يحدث في حاالت الوحدة والعزلة– 
ل خطر  يرتبط بحاالت صّحة أكثر تدهورًا، وارتفاع ُمعدَّ

الوفيات. واألهم من ذلك أن هولت-لونستاد وزمالءها 
ل خطر وفيات  يشيرون إلى أن العزلة االجتماعّية ُتشكِّ

أكبر مقارنًة بغيرها من عوامل الخطر المعروفة األخرى، 
منة، وقّلة  مثل: التدخين، وتناول الكحول بإفراط، والسِّ

األنشطة البدنية. وعلى صعيد مماثل، اكتشف كواتشي 
وزمالؤه )2011( أن كاّلً من االنتساب لمجموعة والثقة 

ل الوفيات  االجتماعّية يرتبطان بانخفاض إجمالي ُمعدَّ
)مثل: الوفاة بسبب اعتالل الشريان التاجي(. وفي 

دراسٍة أخرى، كانت الوحدة مؤشرًا هاّمًا على تدهور 
الصحة في فنلندا، وبولندا، وإسبانيا؛ حتى بعد وضع 
الت االكتئاب )ريكو- الضوابط المتعلقة بالُعمر وُمعدَّ

أوريب، وآخرون، 2016(. فلنركز على هذه النتائج: الروابط 
االجتماعية أكثر أهميًة للصحة من عوامل الصحة العامة 

األخرى التي تلقى اهتمامًا طبّيًا. وُتمّثل العزلة االجتماعية 
تهديدًا كبيرًا للصّحة، كما أنها شائعة جدًا في الوقت ذاته. 

ولذلك، يمكن أن تشّكل زيادة قّوة الروابط االجتماعية 
إحدى الطرق األكثر أهميًة لتحسين مستوى الصّحة في 

المجتمعات الحديثة!

ُتشير هذه الدراسات مجتمعًة إلى استنتاج مفاده أن 
الترابط االجتماعي ينبغي أن يحظى باهتمام كبير من 

واضعي السياسات. إذ يهتم واضعو السياسات، سواء 
كانوا يعملون في مستويات حكومية وطنية أو إقليمية 

أو بلدية، اهتمامًا خاّصًا بجودة الرابط االجتماعي بين 
األشخاص الذين يعملون في خدمتهم. فالمجتمع 

المثالي، بغّض النظر عن األعراف الثقافية، هو المجتمع 
الذي ُيمكن لألشخاص فيه التعاطف مع األشخاص 

األقل حّظًا، والثقة في بعضهم البعض، وتقديم الدعم 
في أوقات الحاجة، والمشاركة في أوقات مرح ممتعة، 
والتعاون في المشاريع المعّقدة، وحّل األزمات بكفاءٍة. 

وبناء على ذلك، تشّكل السياسات التي تدعم الثقة 
والتعاون والتصالح وغيرها من الطرق اإليجابية للترابط 
بين األفراد ركائز أساسية لإلدارة الرشيدة والمجتمعات 

المزدهرة.

ولسوء الحظ، توجد العديد من العوائق الشائعة التي 
تُحول دون الترابط االجتماعي في العصر الحديث، حيث 

ترتفع ُمعّدالت العزلة االجتماعية والشعور بالوحدة 
)بوتنام، 1995؛ وكاشيوبو، وهوغس، ووايت، وهاوكلي، 

وثيستد، 2006(. وفي إحدى العّينات المأخوذة من 
المملكة المتحدة، أفاد 6 في المائة من المشاركين 
بأنهم يشعرون بالوحدة طوال الوقت، بينما أفاد 21 

في المائة بأنهم يشعرون بالوحدة في بعض األوقات 
)فيكتور ويانج، 2012(. وينطوي هذا األمر على تناقض 
كبير في عصٍر تتيح فيه التقنيات الرقمية بإنشاء روابط 
ل الباحثون إلى  أكبر وأكثر مالءمًة. وفي الحقيقة، توصَّ

أنماط محددة الستخدام التكنولوجيا التي يبدو أنها ترتبط 
باالنعزال االجتماعي والوحدة )ناوالند، ونيكا، وكاشيوبو، 
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لكننا ال نعني هنا اإلشارة إلى أن العالم يعيش 
حالة نفسّية رهيبة، وفي الواقع ترى عدة أبحاث أن 

األشخاص –حتى أولئك الذين في يعيشون في دول 
نامية اقتصادّيًا– ينعمون بمستويات جودة حياة معتدلة 
)دينر ودينر، 1996؛ وبيسواس-دينر، ودينر وليوبتشيك، 

2015(. وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات التي تتناول جودة 
الحياة على نطاق واسع ترتكز على معّدالت إحصائّية، 

وُتخفي استنتاجاتها حقيقة أن المجتمعات السعيدة 
نفسها تشتمل على العديد من األشخاص الذين ُيعانون 

ويحتاجون إلى مساعدة. وينبغي أال ُيساوي الرضا عن 
الحياة المعتدلة –حتى في حال كان واسع االنتشار– الرضا 

عن النفس بالنيابة عن واضعي السياسات؛ فدومًا ما 
ُتتاح فرصة لألشخاص لتحسين جودة حياتهم، وخصوصًا 

لمساعدة األشخاص على الشعور بقدٍر أكبر من اإلنجاز. 

السياسات التي ُتعّزز الروابط االجتماعّية

تشير مراجعتنا لبعض العوامل المؤثرة والعوائق الرئيسية 
لجودة الحياة االجتماعية إلى حلٍّ يتأّلف من جزأين لتناول 

موضوع جودة الحياة على المستوى االجتماعي. أواًل: 
من المنطقي االستثمار في سياسات وبرامج ُتعزز جودة 
دة  الحياة والرضا. وتتنّوع هذه البرامج بين تدّخالت ُمتعمَّ
لتحقيق جودة الحياة لتطوير المساحات الخضراء وتوفير 
فرص لألحياء والمجتمعات للتفاعل والمساهمة. وعلى 

الجانب اآلخر، من المهم أيضًا تناول موضوع جودة الحياة 
ض الثقة والترابط  من خالل التدّخل في القوى التي ُتقوِّ
والسالمة. وتشتمل هذه السياسات على تلك المعنّية 
بالعنف المنزلي، والفساد، والُظلم. وفي ورقة البحث 

هذه، سُنناقش كال المنهجيتين، حيث سنستعرض 
األبحاث ودراسات الحالة الحالّية بشأن السياسات 

لتوضيح الطرق الرئيسية لتعزيز الروابط االجتماعية:

1( الدعم االجتماعي من خالل بناء األحياء والتنمية 
الحضرية.

2( الثقة العاّمة ومكافحة الفساد.

3( تعزيز العالقات الوثيقة.

الجدير بالذكر أن كاّلً من الصالت القوّية، مثل الصالت 
مع أفراد األسرة في المنزل ذاته، والصالت الضعيفة، 

مثل التفاعل مع الغرباء قد ُتعزز جودة الحياة. وُتشير 
األبحاث إلى أن التفاعل مع الغرباء والمعارف قد ُيعّزز 
جودة الحياة لدى األشخاص )إيبلي وشرودر، 2014؛ 

وساندستورم ودون، 2014(. وعلى الجانب اآلخر، فإّن 
الصالت القوّية، مثل وجود أشخاص ُيمكن االعتماد 

عليهم في حاالت الطوارئ يمكن أن ُتؤثر بشكٍل كبير في 
االختالفات في جودة الحياة بين الدول )تقرير السعادة 

العالمي، 2017(. وبناًء على ما سبق، تهدف مقترحات 
السياسات الخاصة بنا إلى تحسين كل من الصالت 

االجتماعّية القوّية والضعيفة.

وبالنسبة للتنمية الحضرّية، نعتمد وجهة نظر تقضي 
بأن سياسة اإلسكان، فضاًل عن برامج تقسيم المناطق 
واألحياء لها دور فّعال في إنشاء روابط اجتماعّية إيجابّية. 

وُترّكز مناقشتنا للثقة العاّمة على تعزيز الثقة المؤسسية 
من خالل الحد من الوساطة والفساد، وكذلك من خالل 
الترويج لمستوى أعلى من الشفافّية. وأخيرًا، سنناقش 

األسر السليمة، مع إيالء اهتمام خاص للتنشئة 
الفّعالة ومنع العنف المنزلي. وتجدر اإلشارة إلى أننا 

لن نستعرض أحد المصادر شديدة األهمّية للعالقات 
االجتماعية، وهو بيئة العمل، وذلك ألننا سنتناوله في 

فصٍل آخر من هذا المجّلد.

الجدول )1(: المساعدات االجتماعّية والعقبات التي تحول دون تحقيق مستويات جودة حياة مرتفعة

 

أمثلة على العقباتمثال على المساعداتالموضوع االجتماعي

االّتصال التمكين االجتماعي واالقتصادي، النوادي المدنّية، مجموعات 1. 
الهوايات، الرياضات، التطّوع، األسر المتماسكة، االلتزام 

الديني

الوحدة، التحّيز، الحرمان من حقوق التصويت، العنف الزوجي، 
العنف ضد األطفال، الزيجات التعيسة

الثقة الفساد، المحسوبّية، الوساطة، الغّشالشفافّية المؤسسّية، المشاركة العاّمة في القرارات، التطّوع2. 

السالمة  الخدمات في حاالت الكوارث، الشرطة المجتمعّية، الخدمات 3. 
الفّعالة في حاالت الطوارئ، قوانين القيادة بأمان وتفعيلها، 

مجموعات مراقبة األحياء

الجريمة، العنف، فشل البنية التحتّية 
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لقد راعينا توسيع نطاق نقاشنا واستنتاجاتنا نسبّيًا. 
وسُنراعي أن الُقّراء سُيمّثلون جهات تضطلع بالحوكمة 

ووضع السياسات في جميع المستويات –الوطن 
ى تطبيق  والمنطقة والبلدّية والحّي– ونأمل أن يتسنَّ

توصّياتنا في سياقاٍت متعددٍة. وكذلك سُنراعي التحّديات 
عند وضع توصّيات بشأن السياسات التي سُتسنُّ في 

ظّل ظروف اجتماعّية واقتصادّية مختلفة، مع وجود 
تأثيرات ثقافّية محلّية. ومن ثم، يجب مراعاة توصياتنا 

عها وفقًا لألعراف واالحتياجات  بعنايٍة، مع االهتمام بتنوُّ
المحلّية.

إنشاء أجندة إيجابّية

غالبًا ما ُترّكز السياسات على منع السلوكّيات غير 
المرغوب فيها أو الحد منها، مثل سجن المجرمين 

بحيث ال يكون بإمكانهم ارتكاب جرائم أخرى، وتكون 
هذه السياسات ضرورّية في بعض األوقات. ومع ذلك، 
فإننا نوّد اإلشارة إلى أهمّية وفعالية وجود أجندة إيجابّية 

ُيمكن فيها للبرامج اإليجابّية أن تنطوي على أّن ال تحدث 
السلوكيات الُمسببة للمشاكل في المقام األّول. فعلى 

سبيل المثال، عندما يدخل األشخاص في عالقات 
اجتماعّية عميقة وُيحاولون مساعدة بعضهم البعض، 

تقلُّ احتمالّية ارتكابهم جرائم ضّد بعضهم البعض. 
وعندما يلتزم أصحاب السلطة التزامًا تاّمًا بمساعدة 

المواطنين، تقلُّ احتمالّية استغاللهم لمناصبهم لتحقيق 
ربح غير عادل ألنفسهم. وُيوّضح الشكل رقم )1( أدناه 

العوامل التي من شأنها تعزيز العالقات االجتماعّية، 
والحدُّ من االضطرابات االجتماعّية في المجتمعات أو 
منعها. وتجدر اإلشارة إلى أّن العديد من هذه العوامل 

إيجابّية مثل األسر القوّية، والمجتمعات المترابطة، 
والثقة. حيث ُيؤدي كل عامل من هذه العوامل االجتماعّية 

اإليجابّية إلى عالقات ُمثمرة، وفي الوقت ذاته ُتساعد 
على الحدِّ من وتيرة العوامل السلبّية.

الجزء الثاني: الُمُدن واألحياء التي ُتعزز الروابط 
االجتماعّية

دة  ُتعتبر الروابط االجتماعّية من العوامل القوّية الُمحدِّ
لجودة الحياة، وُيمكن أن ُتساعد المجتمعات على 

االزدهار اقتصادّيًا وبيئّيًا )كونواي، وبونيويل، وميتز، 
2017(. وتتضمن منهجيات إنشاء مجتمعات قوّية 

 . التخطيط الحضري، الذي يحظى بتاريٍخ طويٍل وغنيٍّ
فالتصميم الماّدي ألعظم المدن في العالم ُيشير 

الت تاريخّية في التكنولوجيا، والقيم،  إلى حدوث تحوُّ
وترتيب األولويات. فالمباني الدينية والحكومية، على 

سبيل المثال، غالبًا ما تحظى بالهياكل األطول أو األكبر. 
وبالمثل، عادًة ما تكون مراكز الُمُدن هي المناطق األكثر 
تطّورًا وازدحامًا بالسكان. وقد تّم تصميم المدن األحدث 

مع مراعاة التنّقل بالسيارات. وفي العصور الحديثة، أصبح 
على السلطات المحلية حول العالم مواجهة مشاكل في 

تقسيم المناطق. فمن الناحية النظرية، يكمن الهدف 
من لوائح تقسيم المناطق في تحسين جودة الحياة 
من خالل ضمان انفصال المرافق الصناعّية ومرافق 

التخّلص من النفايات وغيرها من المرافق المشابهة عن 
األحياء السكنّية. وفي أفضل األحوال، ُيمكن لتشريعات 

استخدام األراضي وتقسيم المناطق تعزيز وجود 
مجتمعات سليمة.

ومن المتعارف عليه أن رأس المال االجتماعي والتماسك 
االجتماعي في المجتمع قد يكون لهما تأثير كبير في 
الرضا عن الحياة )كرام، وفان ديجك، ونيبور، 2012؛ 
وماس، وكلوكنر، وليندستروم، وليليفجيل، 2016(. 

سنتناول في هذا القسم جوانب البيئة الحضرّية؛ نظرًا 
الرتباطها بجودة الحياة. وعلى الرغم من أن النقاش 

ُيمكن للُقّراء الرجوع إلى مصادر معلومات أخرى تتناول أدّلة 
عن سياسات جودة الحياة االجتماعية:

تقرير فريق العمل بشأن علم النفس الحضري	 

استعراض النطاق: العالقات االجتماعّية من خالل مركز 	 
)What Works Centre for Wellbeing(

جيه-إف كيلي، المدن االجتماعّية، بدعٍم من معهد “جراتان”	 

هوثي وآخرون، ُحسن الجوار + التمكين = جودة الحياة: هل 	 
توجد معادلة للمجتمعات السعيدة؟

بويتنر، ونيلسون، وفينهوفن. ُطُرق تحقيق سعادة أكبر: 	 
إحدى دراسات دلفي.

الشكل رقم 1
زيجات
داعمة

أحياء مترابطة

جودة الحياة
االجتماعية

تنشئة 
السالمةإيجابّية

التقسيم إلى ثقة عاّمة
مناطق
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الشامل لكل جانب من جوانب حياة المدينة ال يدخل 
ضمن نطاق ورقة البحث هذه، إاّل أننا اخترنا مواضيع: 
أ( ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة معظم األشخاص الذين 

يعيشون في مجتمعات أو كلهم، ب( كانت موضع 
دراسة أبحاث أخرى. ومن بين هذه المواضيع:

تقسيم المناطق، والتنّقل، واألحياء المترابطة.	 

األحياء المترابطة اجتماعّيًا من خالل أنشطة.	 

المتنّزهات والساحات الخضراء.	 

اإلسكان.	 

ع  ويتضّمن هذا القسم أيضًا دراسات حالة ُتوّضح تنوُّ
مجموعة مختلفة من برامج جودة حياة المجتمع 

وفاعلّيتها. وُتمّثل دراسات الحالة المعروضة مجموعًة 
كبيرًة من “التدّخالت” المجتمعية، فضاًل عن تنّوعها من 
الناحية الجغرافية. وسنعتبرها فرصًة لمناقشة توصّيات 

السياسات في السياق التطبيقي.

 هذا وتتداخل بعض النقاشات مع تلك المعروضة في 
فصل “تكنولوجيا ذكّية لُمدن سعيدة” )بن بشر وآخرون، 
الجزء الحالي(. وفي الحقيقة، يهتّم كال الفصلين اهتمامًا 

كبيرًا بـ “قابلية العيش”، ويتناوالن أهمّية التخطيط 
الحضري بصفٍة عامٍة، ودور المساحات الخضراء بصفٍة 

خاصٍة. وُيمكن للُقراء المهتّمين الرجوع إلى ذلك الفصل 
لالّطالع على تغطية إضافية للسياسات االقتصادية 

واالجتماعية؛ نظرًا الرتباطهما بإنشاء ُمدن سعيدة.

تقسيم المناطق، والتنّقل، واألحياء المترابطة

يتنّقل معظم األشخاص لعملهم، ويجب على العديد 
منهم القيادة للوصول إلى األسواق والمناطق الترفيهية. 
وبهذا، يمضي الكثير من األشخاص في المدن قدرًا هائاًل 

من الوقت في التنقل، غالبًا بمفردهم. وأّدى هذا األمر 
ث هوائي، ناهيك عن الوقت  إلى اختناقات مرورية وتلوُّ
الُمهَدر؛ إضافًة إلى أّنه ينطوي أيضًا على أن األشخاص 

ال ُيمارسون تمرين المشي الذي اّتسمت به العصور 
السابقة. ومع نمّو المناطق الحضرّية وازدياد شعبّية 

الحياة في الضواحي، يزداد طول هذه التنّقالت. ولسوء 
ض وقت التنّقل جودة الحياة. ويرجع هذا جزئّيًا  الحظ، ُيقوِّ

إلى تعارض التنّقالت األكثر طواًل مع االرتباط االجتماعي. 
فقد اكتشف بوتنام )1995( أن كل عشر دقائق إضافّية 

يقضيها الشخص في التنّقل يومّيًا تنعكس كنقص 
في االرتباطات االجتماعية بنسبة 10 في المائة. 

ومن الُمثير للقلق أن إحدى الدراسات التي ُأجريت في 
أستراليا كشفت وجود نسبة كبيرة من اآلباء العاملين 

ل مقارنًة بالوقت  يقضون قدرًا أكبر من الوقت في التنقُّ
الذي يقضونه مع أطفالهم )فالد وبارباتو، 2005(. 

وباإلضافة إلى ذلك، أقام البحث الذي أجراه ستوتزر 

وفري )2008( عالقًة أكثر ارتباطًا بين التنّقل وجودة الحياة. 
حيث استخدما بيانات مسحّية من ألمانيا، واكتشفا أن 

األشخاص الذين أفادوا بأنهم يمضون فترات أطول 
في التنّقل لديهم أدنى مستوى رضا عن الحياة بصورة 
إجمالّية. وُيمكن االّطالع على مراجعة للمؤلفات التي 

تتناول آثار التنّقل على جودة الحياة في دينر، ولوكاس، 
وشيماك، وهيليويل )2009(.

فترات التنّقل ليست مجّرد نتاج للتوّجهات في سوق 
العمل، فُيمكن استخدام سياسة تقسيم المناطق، 

واستخدام األراضي لتخطيط المدن على نحٍو يدعم تقليل 
فترات التنّقل. وُيمكن رؤية ذلك، على سبيل المثال، في 
تقسيم المناطق ذات االستخدامات المختلطة؛ حيث يتم 
إنشاء مساكن بالقرب من المتاجر وأماكن العمل. وُيمكن 
لألشخاص السير لمكان العمل وللمتاجر ولتناول الطعام، 

ث الهواء الناتج  وبذلك فهم ال يساهمون في زيادة تلوُّ
عن السيارات، وكذلك يمارسون تمرين المشي. واألهّم 

من ذلك أن هذا النوع من المجتمعات ذات االستخدامات 
المختلطة يزيد أيضًا الترابط االجتماعي.

ر تقسيم المناطق ذات االستخدام المحدد، على  تطوَّ
عكس تقسيم المناطق ذات االستخدامات المختلطة، 

في المدن الحديثة؛ للسماح بوجود نوع واحد من الهياكل 
في كل منطقة جغرافّية. وكان الهدف من ذلك تحسين 
جودة الحياة في األحياء السكنية من خالل ضمان عدم 

تأثر األماكن التي يعيش فيها األشخاص باألنشطة 
التجارية والصناعية. وأصبح تقسيم المناطق ذات 

االستخدام المحدد سمًة مميزًة للنمّو الحضري الحديث 
ى تأسيس أحياء سكنّية  في العديد من الدول. حيث أدَّ

فقط في المدن إلى زيادة في عدد المنازل التي تقطنها 
أسرة واحدة، والتي تقع بعيدًا عن المركز الحضري، 

وكذلك في أماكن أخرى غير أماكن العمل، التي أصبحت 
بدورها بعيدة في الغالب عن المطاعم والمتاجر. وقد نتج 

عن ذلك بدوره زيادة فترات التنّقل إلى العمل والمتاجر 
والمناطق الترفيهية. وانخفضت وتيرة لقاءات الجيران، 

وقّلت فرص تفاعلهم العفوي معًا.

إّن قوانين تقسيم المناطق التي تسمح بوجود المساكن 
والمتاجر وأماكن العمل على مسافات قريبة من بعضها 

البعض بحيث ُيمكن السير منها وإليها ُتعّزز الروابط 
االجتماعّية، وفي الوقت نفسه تدعم البيئة وجودة الحياة من 

خالل الحدِّ من التنّقل باستخدام السيارات.
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ويساهم تقسيم المناطق ذات االستخدامات المختلطة 
في الحّد من التنّقل بالسيارات ويعزز التنقل سيرًا، كما 
ُيساعد على تعزيز الترابط االجتماعي. حيث يزداد تفاعل 

األشخاص ببساطٍة عندما يتسوقون ويعملون بالقرب من 
أماكن إقامتهم. وباإلضافة إلى زيادة ممارسة التمرينات 
البدنّية والترابط االجتماعي، ُيوّفر تقسيم المناطق ذات 

االستخدامات المختلطة فرصًا تجارية وثقافية كبرى 
)جاكسون، 2003(. ونوصي واضعي السياسات، حيث 

أمكن، بالحرص على عكس اآلثار السلبية الناتجة في بعض 
األحيان عن تقسيم المناطق ذات االستخدام المحدد. 

وينطوي ذلك على إنشاء أحياء ذات استخدامات مختلطة، 
ُتتيح ُقرب المساكن من أماكن العمل )وخصوصًا تلك 

ق(. ومن بين العقبات  المتعلقة بالطعام والترفيه والتسوُّ
التي تُعوق تقسيم المناطق ذات االستخدامات المختلطة 

سياسات ضريبة األمالك والمبيعات، التي تسمح بتحقيق 
عوائد كبرى للبلدّيات عند تبّني سياسة التخطيط لالستخدام 

ي  المحدد. فعلى سبيل المثال، ُيمكن إلحدى المدن تبنِّ
سياسة تقسيم المناطق ذات االستخدام الفردي لجذب 

متاجر كبيرة أو أماكن عمل كبيرة. وينبغي على المستويات 
العليا في الحكومات الحد من هذه السياسات أو موازنتها 

زات غير الزمة  عند اإلمكان، بحيث ال تكون هناك ُمحفِّ
لتقسيم المناطق ذات االستخدام المحدد.

ونعتقد أّنه باإلضافة إلى تقسيم األراضي متعدد 
االستخدامات يعتبر التركيز على السياسة على مستوى 

الحي مهٌم بالنسبة لجودة الحياة. وتمتلك األحياء هوياٍت 
فريدة مثل البشر، وهي أيضًا كالبشر في اختالف مستواها 

الصحي. إّن أكثر األحياء النابضة بالحياة هي تلك األحياء 
النظيفة، واآلمنة، والتي يتفاعل المقيمون فيها مع 
بعضهم البعض، والتي تشهد مشاريعًا تعزز الصالح 

العام. تدعم مثل هذه األحياء عادًة فعالياٍت مثل أيام للفن 
المجتمعي، وأيام تنظيف مجتمعية، وحفالت مجتمعية 

ووجبات طعام مشتركة، وتستلهم “روح” الحي بالتأكيد من 
العديد من العوامل الثقافية واالجتماعية.

قد يقوم أحد األحياء بنصب شاشًة ليتابع الجميع مباريات 
كأس العالم، بينما ينّظم حيٌّ آخر العمل على حديقٍة 

مجتمعية. ويبدو أّن التصميم الحضري لألحياء سيعزز 
بالتحديد جودة الحياة إن كان السكان قادرين على المشاركة 

واختيار وتنفيذ األفكار التصميمية، ما سيعني بالحد 
األدنى مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات في مختلف 

مستويات الحكومة )الحي، والبلدية، والوالية(. وتجدر 
اإلشارة أيضًا إلى أّن معظم نشاطات األحياء تقوم على 

أساس تطوع السكان، وبالتالي تكون التكلفة على الحكومة 
منخفضٌة جدًا أو غير موجودة تقريبًا.

ويمكن إيجاد مثاٍل عن المشاركة اإليجابية للسكان على 
مستوى الحي من خالل “برنامج مراقبة األحياء” والذي 

يقوم المواطنون من خالله بتنظيم دورياٍت مشتركة 
لمراقبة أي تصرفاٍت مشبوهة في الحي بما يمنع 

استقطاب المجرمين إليه. وقام بينيت وزمالؤه في عام 
2006 باستعراض عدٍد من الدراسات ووجدوا أّن هذه 

البرامج تساهم بالفعل في الحد من مستوى الجرائم، ونود 
اإلشارة إلى أّن هذه النشاطات الجماعية تساعد المواطنين 

على تنمية شعوٍر إيجابٍي تجاه أحيائهم وتخلق رابطًا فيها 
بينهم. كما توجد أدلة على أّن الناس في األحياء التي تتمتع 

بنسبة عالية من التماسك االجتماعي، والتي يساعد فيها 
الناس بعضهم البعض، يشعرون بخطٍر أقل تجاه الجريمة 
)انظر أيضًا إلى دي جيسوس، وبويلو، شيلتون، وإيمونز، 

2010، روس، جانغ، 2000(.

وتعتبر “المجموعات الراجلة” )walking groups( مثااًل آخرًا، 
يشبه مجموعات مراقبة األحياء، وبإمكانه أن يعزز جودة 

الحياة على مستوى الحي. تبين األدلة فوائد “المجموعات 
الراجلة” )walking groups( إذ أّن الناس يستمتعون بها 

ومن المرجح أّنهم سيلتزمون بالنظام التدريبي، باإلضافة 
إلى أّنهم سيتمتعون بصحٍة أفضل )هانسون وجونز، 

2015(. كما وجدت األدلة أن األشخاص المشتركين في 
“المجموعات الراجلة” تمتعوا بانخفاٍض في ضغط الدم 
وشحوم الجسم والكوليسترول اإلجمالي، كما لوحظت 
زياداٌت في قوة الرئتين واللياقة البدنية. وأّدت الطبيعة 

االجتماعية للتمرين إلى التزاٍم أكبر )ثالثة أرباع المشتركين( 
مما هو الحال في كثير من األحيان. كما تم طرح نشاٍط 

حكومٍي آخر للتحفيز على المشي في فصل “مدن سعيدة 
في عالم ذكي” )بن بشر، 2018، انظر إلى الفصل في هذا 

المجلد(، حيث تقوم المدن بتصميم السياسات بهدف 
التخفيف من التدفق المروري والتحفيز على المشي. ويعتبر 

رسم خرائط للمشي خطوًة صغيرًة ملموسة، بحيث تبين 
هذه الخرائط الطرق والمسافات بين النقاط المختلفة.  

المكتبات الصغيرة: صناديق تبادل الكتب حيث يمكن للناس تبادل الكتب مع اآلخرين.

لتقرير العالمي لسياسات السعادة 2018



وبإمكان الدولة أن تسن عددًا من البرامج والسياسات 
بهدف تعزيز الروابط االجتماعية في األحياء. كما 

باستطاعتها أن توفر للمسؤولين البلديين المعلومات 
حول برامج بناء المجتمع على نطاٍق واسع، وتمويل 

إنشاء مواقع الكترونية للشبكات المجتمعية. وبوسع 
الحكومة كذلك أن تعزز فعاليات األحياء من خالل حمالت 

الخدمة العامة عبر وسائل اإلعالم وعبر فرص تمويٍل 
صغير لدعم النشاطات المجتمعية، واالستفادة من 

حملة الخدمة العامة على سبيل المثال في التشجيع على 
“المجموعات الراجلة” بهدف التمرن والتنشئة االجتماعية 

)بيوتنر، 2008(. وتستطيع الحكومات المحلية أن توفر 
أمكنة الجتماع مجموعات األطفال، والنشاطات العائلية، 
واللقاءات المجتمعية )كونوي وآخرون، 2017(. وبمقدور 
الحكومة أن تبسط عملية الحصول على موافقات لعقد 

الفعاليات بهدف زيادة استخدام المواطنين لألمكنة 
العامة )انظر إلى فصل مدن سعيدة في عالم ذكي(. 

ويشّكل الحصول على الموافقات غالبًا عائقًا أمام انعقاد 
نشاطات األحياء في المنتزهات والشوارع المغلقة، 

وباإلمكان الحد من هذه العوائق بشكٍل كبير من أجل 
حفالت األحياء وما يشابهها من النشاطات على صعيد 

الحي والمجتمع. 

وينبغي على صانعي السياسات في نهاية المطاف 
أن يأخذوا بعين االعتبار عددًا من التدابير المتعلقة 

بالجماليات، والسالمة / الثقة، والمشاركة المجتمعية. 
انظر إلى المربع 1 لالطالع على قائمٍة من اعتبارات 
التخطيط الحضري والفعاليات المجتمعية المرتبطة 

بمستوًى أعلى من جودة الحياة من خالل ترابط مجتمعي 
أكبر. وجد ميهتا )2007(، على سبيل المثال، أّن المقاعد 

العامة، واألرصفة العريضة، وغيرها من الميزات تعزز 
التفاعالت االجتماعية في الحي.

دراسة حالة: أوماها )الواليات المتحدة األمريكية(

يمكن القول بأّن المشي هو أكثر األشكال “الطبيعية” 
لالنتقال. وبالرغم من أّنه أبطأ من التنقل بالمركبات، 

إال أّن النشاط الحركي المتمثل بالمشي مرتبط بتحسن 
الصحة، والتقدير البيئي، والتفاعالت االجتماعية. وتبين 

الدراسات، على سبيل المثال، أّن: 

يرتبط المشي بمستوًى أفضل من صحة القلب وضغط 	 
الدم )هانسون وجونز، 2015(.

يتعلق المشي في البيئات الحضرية بمستوًى أعلى من 	 
جودة الحياة، وينطبق هذا بشكٍل خاص على البيئات 

االجتماعية النشطة )إيتيما وسماجيتش، 2013(. 

يقترن “النقل النشط” )المشي أو ركوب الدراجات الهوائية( 	 
بمعدالٍت أعلى من جودة الحياة. ويعتبر األشخاص الذين 

يتنقلون بالسيارة أكثر عرضًة لإلبالغ عن معاناتهم من 
“الضغط المستمر” بنسبة 13 بالمائة )مارتن وغورياكن 

وسوهركي، 2014(.

وضع صانعوا السياسات في مدينة أوماها )الواليات 
المتحدة األمريكية( هذه الفوائد المحتملة في الحسبان 

عندما شرعوا برسم برنامٍج لجعل مدينتهم داعمة للمشي 
بشكٍل أكبر. وتحتل أوماها المرتبة 58 من بين أكبر المدن 

في الواليات المتحدة، ويبلغ تعداد السكان الحضريين 
فيها نحو نصف مليون نسمة، بينما يبلغ تعداد السكان 

في إقليمها الحضري نحو ثالثة أرباع مليون نسمة.

وصوت المجلس المحلي للمدينة عام 2010 لصالح 
إعطاء األولوية للتنمية التي تسمح بإيجاد بدائل 

للسيارات. وقام األطراف المعنيين ممن كانوا مهتمين 
بجعل المدينة أكثر قابلية للمشي بعقد مؤتمراٍت، 

ووضعوا خطة طويلة األمد، وأكدوا على الفوائد 
االقتصادية، والصحية، واالجتماعية والجمالية للتغييرات 

المقترحة. وأجرت مديرية الصحة في المقاطعة استعراضًا 
للمؤلفات العلمية ونشرت تقريرًا فيما بعد ذكرت فيه 

أن األبحاث تدعم فكرة التركيز على قابلية المشي. وقام 
مجلس المدينة في عام 2012 بالتصويت على إنشاء 

مناطق متعددة االستخدامات ومساراٍت للمشي وغيرها 
من الميزات الصديقة للمشاة. وقاموا باعتماد إطار 

“مدينة الـ 20 دقيقة” الذي ُطبق في بورتالند، وملبورن 

المربع 1 

التصميم الحضري

التخفيف من التدفق المروري وسرعة القيادة في األحياء
إنشاء منتزهات عامة ومساحاٍت خضراء 

خلق مناطق متعددة االستعماالت حيثما أمكن
إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة

موارد ونشاطات الحي

فروع للمكتبات، والمكتبات الصغيرة، ومشاركة الكتب
مجموعات للهوايات واالهتمامات المشتركة

نزهات، حفالت جماعية للحي، واحتفاالت عامة
معارض طرقية

برامج مراقبة األحياء
أراٍض تستخدم كحدائق مجتمعية

رسائل إخبارية مجتمعية وموارد على اإلنترنت
أيام تطوعية )حملة تنظيف الحي على سبيل المثال(

المجموعات الراجلة
أيام تنظيف وتجميل األحياء

مواقع الكترونية ورسائل إخبارية لألحياء
إنارة طرقية، ومقاعد عامة خارجية، وأرصفة عريضة، 

وحواجز لضبط حركة المرور، وأماكن مظللة، وغيرها من 
الميزات الجذابة لألحياء
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وغيرها من المدن. يدل هذا النموذج على فكرة خلق بيئات 
حضرية بحيث تبعد أماكن العمل، والمنتزهات، ومراكز 
التسوق، واألماكن الترفيه مسيرة عشرين دقيقة عن 

األماكن السكنية. وقامت المدينة في عام 2014 بتنفيذ 
إعادة تطويٍر ألحد األحياء. وتمثل الهدف الرئيسي لهذه 
الخطة بتحويل شارٍع طويل ذو اتجاه واحد إلى شارٍع ذو 
اتجاهين. ويجدر الذكر بأّن الحكومة شاركت بتمويل هذا 

المشروع بشكٍل جزئي، بينما قدم المتبرعون من القطاع 
الخاص والشركات التجارية المحلية ما تبقى من التمويل. 

كما تمت االستفادة من الشركة االستشارية الرئيسية في 
المشروع من أجل تضييق الشوارع العريضة في المنطقة. 

حيث تقترن الشوارع الضيقة بحدوٍد أدنى للسرعة وعدٍد أقل 
من الحوادث، مما يسمح بتدفٍق أكبر للمشاة. وقامت 

“ووك سكور” )Walk Score( -وهي منظمة خاصة تقدم 
تصنيفاٍت قائمة على البيانات حول العبور وقابلية المشي-

بتصنيف أوماها في المركز الـ 41 بين المدن الصديقة 
للدراجات الهوائية والمشي في الواليات المتحدة. وسجلت 

45 درجًة )من 100، ما يدل على االعتماد على السيارات( 
على مقياس القابلية على المشي. وعلى النقيض من 

ذلك، فقد سجل حي “بالك ستون” المستهدف بعملية 
التطوير 72 درجًة في مقياس “ووك سكور” ما يدل على 
أّنه قابل للمشي، وأّنه باإلمكان إنجاز أغلب المهام مشيًا 

على األقدام.

وتمكنت مدينة أوماها من خلق حالة اختبارية يمكن أن 
تفيد التنمية المستقبلية من خالل إجرائها للدراسات 

األولية ومن خالل طرحها رؤية للتنمية المجتمعية 
المنشودة. ولهذا الغرض، فإننا نوصي بأن تقوم البلديات 
األخرى بالنظر بنمٍط مشابه لهذه التنمية وأن يشتمل هذا 

النمط على تدابير “قبل وبعد” لجودة الحياة. وقد يكون هذا 
األمر بسيطًا كبساطة تدابير الرضا متعددة البنود، وليس 
بخالف تلك المستخدمة على نطاٍق واسع في الدراسات 
االستقصائية للعمالء والحكومة. وستساعد إضافة هذه 

التدابير واضعي السياسات على قياس األثر االجتماعي 
والنفسي لجهودهم.

المنتزهات والمساحات الخضراء

يعد تطوير المنتزهات العامة وغيرها من المساحات 
الخضراء فرصًة مهمًة للسياسات. وتشكل هذه المساحات 

مناطق بيئية وموائل للحياة البرية، كما يمكن أن تكون 
مراكز ترفيٍه مجتمعية، وتضيف جماليًة منشودًة إلى 

المدن، كما تقترن المنتزهات العامة بجودة الحياة. لقد 
اكتشف الرسون وزمالؤه من خالل التحليل الذي أجروه 
على 44 مدينة في الواليات المتحدة أّن النسبة المئوية 

لمساحات المدن المغطاة بالمنتزهات تتناسب طردًا مع 
السالمة البدنية، والسالمة المجتمعية، وحتى السالمة 

المالية. ويشمل مفهوم المساحات الخضراء أكثر من مجرد 
المنتزهات، فيقصد بها الُخضرة على طول الطرقات، 

والنباتات داخل المباني، وحدائق األسطح وغيرها، ويمكن 
للهندسة المعمارية الجذابة أن تؤدي الغرض ذاته.

وتشير األبحاث المتزايدة أّن التعرض لبيئاٍت طبيعية من 
شأنه أن يكون مفيدًا على الصعيدين البدني والنفسي، 

وتشتمل على دراساٍت تبين ما يلي:

تعتبر نسبة المساحات الخضراء في منطقٍة ما مؤشرًا هامًا 	 
على مستوى الصحة فيها )ماس، وفيرهيج، وغروينويجين، 

ودي فرايس، وسبريوينبرغ، 2006(.

تقترن المناظر الطبيعية بمعدالت تعاٍف أسرع بعد 	 
العمليات الجراحية )ألريتش، 1984(.

تعزز المناطق ذات المناظر الخالبة التفاعالت االجتماعية 	 
)هوانغ، 2006(.

ُيبدي األشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية أكثر 	 
خضرًة نسبًا أقل من اإلجهاد النفسي ومستوًى أعلى من 

الرضا عن الحياة، أخذين باالعتبار عوامل مثل الجريمة، 
والدخل، ونوعية السكن والوظيفة.

من المرجح أن يتفاعل األشخاص الذين يعيشون في شقٍق 	 
لها إطالالٌت طبيعية مع جيرانهم )كيو وسوليفان، 2001 أ 

َو ب(.

قام السجناء المتمتعين بإطاللٍة على حقول شاسعة 	 
بزيارات مرضية أقل من أولئك الذين ليس لديهم أي إطاللة 

)مور، 1981(.

أبدى المرضى في عيادات طب األسنان نسبًة أقل من 	 
القلق ومستوًى أقل من ضغط الدم عندما وضعوا أمام 

جدارياٍت لمناظر طبيعية في غرف االنتظار )هيرواغين، 
.)1990

يعد القرب من المساحات الخضراء مؤشرًا على الصحة 	 
حتى عند أخذ العمر والحالة االقتصادية واالجتماعية بعين 

االعتبار )ماس، وفيرهيج، وغروينويجين، ودي فرايس، 
وسبريوينبرغ، 2006(.

بإمكان القرب من المساحات الخضراء أن يرفع من قيمة 	 
العقارات )دامس، وسيجتسما، وفان دير فليست، 2016(.

ترتبط المناظر الطبيعية بصحٍة أفضل )ميناتي وروتشا، 	 
.)2016

وبالنظر إلى تعدد أساليب البحث ومواقعه، باتت النتيجة 
الثابتة، التي تفيد بأّن المساحات الخضراء وغيرها من 

المساحات العامة تعزز جودة الحياة، مقنعة. وعلى الرغم 
من أّن تطوير المنتزهات وما يشبهها من المساحات 
العامة يجب أن يأخذ بعين االعتبار سياقات الميزانية، 

والسالمة، وسياسة استغالل األراضي، إاّل أّنه من 
الخطأ تجاهل ما يقترن معها من المنافع التي تعود على 
الصحة، وجودة الحياة الفردية والمجتمعية. وعالوًة على 

ذلك، قد تكون قوانين تقسيم األراضي، التي تتطلب 
وجود خضرٍة على طول الطرقات، ومنتزهاٍت صغيرة 

يمكن استخدامها لالسترخاء واللقاءات، من التطويرات 
التي يجب أخذها باالعتبار.
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دراسة حالة: الحي الشمالي في مدينة مانشستر )المملكة 
المتحدة(

تعتبر مانشستر بتعدادها السكاني البالغ نحو مليوني 
نسمة ثالث أكبر مدينٍة في بريطانيا. وتشتهر المدينة 

بكونها مكان نشأة عدٍد من فرق األغاني الشعبية، 
وموطن اثنين من أكثر فرق كرة القدم شهرة )مانشستر 
يونايتد ومانشستر سيتي(. تأثرت مانشستر في الفترة 

ما بين 2010-2008 بالركود االقتصادي. وبرغم من أّن 
المدينة استعادت عافيتها االقتصادية بعد تلك الفترة، 

إاّل أّن الدراسات تشير أّن 19 بالمائة من سكان المملكة 
المتحدة ينعمون بـ “االزدهار”، وتدل العديد من الدراسات 
إلى أّن جودة الحياة في مانشستر قد تكون أقل من جودة 
الحياة في المملكة المتحدة ككل )هيئة الصحة العامة في 

إنكلترا، 2013(. 

استخدم الباحثون، خالل تدخل تصميٍم حضري طموح 
تم تنفيذه في عامي 2012-2011، تصميمًا شبه تجريبي 

لتحديد أثر تطوير الحي على جودة الحياة )آندرسون، 
وروجيري، وسيتيمرز، وهوبرت، 2017(. وقاموا كبدايٍة 
بتحديد الحي الشمالي في مانشستر كموقٍع لتدخلهم. 

ويعتبر الحي الشمالي في مانشستر وفقًا للباحثين “أحد 
أكثر المناطق حيويًة والثرية تاريخيًا في مانشستر. ويشتهر 
الحي الشمالي حاليًا بمتاجره الخاصة، وصناعاته اإلبداعية، 

وأماكن الترفيه، والمقاهي”. 

تم البدء بمشروع التطوير بفكرة وضع آليٍة للحصول على 
مساهمة من المجتمع المحلي. وحضر السكان المحليون 
ورشة عمٍل تمكنوا من خاللها من إعطاء مدخالتهم حول 

خيارات التصميم الممكنة لتطوير المساحة العامة القريبة 
من مرآب سياراٍت طابقي. وجرى انتقاء الخيارات مع 

مراعاٍة للتكلفة، والحاجة الملحة، والعملية )أي احتمالية 
الموافقة عليها من قبل السلطات المحلية(. وتضمنت 

التحسينات التي تم اختيارها إضافة مقاعد عامة 
)طاوالت، ومقاعد(، باإلضافة إلى تشكيلٍة من المزروعات 

الجديدة. كما تم استئجار فنان ليقوم بوضع رسوماٍت 
صغيرٍة على قاعدة كل أصيص، وعالوة على ذلك، تمت 
إتاحة خدمة الواي-فاي في المكان وتنظيفه. وأخيرًا، جرى 
وضع مكان عرٍض صغير لالفقاريات المهددة باالنقراض 

باإلضافة إلى الالفتات ذات الصلة. وبلغت التكلفة الكلية 
لهذه التحسينات في ذلك الوقت ما يقرب من 20,000 

دوالر أمريكي. 

ورّكز الباحثون على ثالثة جوانب من جودة الحياة 
كمقاييس لنتائجهم األولية، وتضمنت هذه ما يلي: 1( 

التواصل مع اآلخرين بمن فيهم الغرباء، 2( االنخراط في 
النشاطات البدنية مثل ألعاب الكرات، 3( االنتباه، أي 

أن تكون واعيًا ومقدرًا لمحيطك الطبيعي كما في حال 
مراقبة طائٍر ما. وقام الباحثون بجمع نوعين من البيانات 
هما المالحظات السلوكية والتقارير الذاتية في وقتتين 

مختلفين )قبل وبعد إعادة تصميم المساحة العامة(. 
وبهدف تطوير تصميمهم بشكٍل أكبر، قام الباحثون 

بجمع البيانات أيضًا بذات الطريقة حول مساحة عامٍة 
قريبة وكانت مشابهًة بعدة جوانب للمنطقة األولى التي 
جرى فيها التدخل. وكانت المساحتان صغيرتين وقريبتين 
من طرٍق بجانبها أبنية طابقية نحو الشمال وتحفها أشجار 

كبيرة.

وتمكن الباحثون خالل 42 يومًا من جمع البيانات من 
الحصول على 212 دراسًة استقصائية وقاموا بتسجيل 

نحو 23 ألفًا من المالحظات السلوكية )تقريبًا نحو خمسًة 
آالف منها في المكان الخاص بالتجربة والمكان اآلخر، 

وقبل وبعد إعادة التصميم(. من بين كّل األشخاص 
الذين عبروا من خالل هاتين المساحتين، اهتم الباحثون 

بشكٍل محدٍد بمن كانوا “المستخدمين المتفاعلين” – أي 
األشخاص الذين بقوا في المكان ألكثر من ثالث دقائق. 
الحظ الباحثون بدايًة أن إعادة تصميم المساحة العامة زاد 
من عدد المستخدمين المتفاعلين بنسبة ثالثة أضعاف. 

وعالوًة على ذلك، بينت نتائج الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا 
بمستوى جودة الحياة بالمقارنة مع المساحة الُمدارة 

األخرى )انظر الجدول 2(. فلم يطل األشخاص بقاءهم 
في هذه المنطقة فحسب، بل باتوا أكثر نشاطًا، ويلقون 

بالمزيد من االنتباه لما حولهم، وشعروا بتواصٍل أكبر.

تشكل دراسة الحالة هذه مثااًل مثيرًا لالهتمام لتطوير 
المساحات العامة مع أخذ جودة الحياة المجتمعية بعين 
االعتبار ومن خالل االستفادة من مساهمات المجتمع 
المحلي. وأّكد المخططون على عدٍد من االعتبارات في 

خطتهم بما فيها الفنون العامة، والصرف الصحي، 
واالتصاالت، وأماكن الجلوس، والُخضرة. يجسد هذا 

التدخل مثااًل على التكلفة المنخفضة نسبيًا التي ينطوي 
عليها تعزيز المنافع النفسية للمجتمع، مع مراعاة 

احتياجات السالمة العامة والمرافق الصحية والجمالية. 
ومن المهم جمع البيانات عبر فتراٍت زمنية من أجل تحديد 

الفوائد المحتملة التي تقدمها هذه المشروعات على 
المدى البعيد. فقد تدوم هذه المنافع مثاًل فقط في حال 
بقيت هذه المنطقة نظيفة، وآمنة، وجذابة. وحتى لو كان 

هذا هو الحال، فقد بينت دراسة الحالة هذه كيف يمكن 
تسخير المشاركة المجتمعية للقيام بتطويراٍت منخفضة 

التكلفة نسبيًا بهدف تحقيق جودة الحياة.

128

129



اإلسكان   

 to feel at( ”تشير التعابير مثل “أشعر وكأّنك في المنزل
 strike close to( ”و”ضربٌة بالقرب من المنزل )home
home( إلى أّن السكن يفوق مجرد كونه مأوًى، بل هو 
مرتبط بشكٍل عميق بهوية الشخص، ونفسيته وجودة 

حياته في النهاية. ويواجه صانعو السياسات حول العالم 
مشاكل متعلقة باإلسكان مثل عدم الوصول الكافي 
إلى مرافق الخدمات، والسالمة، واالزدحام، والتشرد. 

ولكي نتمكن من تصور كيفية ترابط المشاكل المتعلقة 
بالسكن مع جودة الحياة، فلنلقي نظرًة على المستويات 

النسبية للرضا عن الحياة بين مختلف المجموعات 
والموضحة في الجدول رقم 3. وتقترن الحياة من دون 

منزل كما هو واضح بمستوياٍت منخفضٍة جدًا من جودة 
الحياة. 

تعتبر الجوانب االجتماعية لإلسكان مهمًة بعيدًا عن البنية 
المادية. ومن خالل عينة كبيرة من إسبانيا، وجد فيرا-

توسكانو وآتيكا-آميستوي )2007( أّن االحتكاك اليومي 
والمباشر مع الجيران شّكل مؤشرًا رئيسيًا للرضا عن 

السكن. ولألسف، فإّن االتجاهات السكانية واالقتصادية 
شّكلت عائقًا أمام المشاركة االجتماعية في العديد 

من األماكن. تتكون ربع األسر في أستراليا، على سبيل 
المثال، من أفراٍد يعيشون لوحدهم، ويعتبر هذا من أسرع 

أنواع األسر نموًا. ويعد األفراد الذين يعيشون لوحدهم 
أكثر عرضًة للمعاناة من الوحدة، مع أّن الكثيرين منهم 

يعيشون لوحدهم ولكنهم ليسوا وحيدين. وتعتبر بعض 
المجموعات مثل كبار السن واألهل غير المتزوجين عرضًة 

للعزلة االجتماعية. وقد تكون كلفة الوحدة وغيرها من 
األمراض االجتماعية مرتفعة، في حين تكون التكاليف 
المرافقة للتخطيط الحضري لتحقيق الترابط االجتماعي 

معتدلة.

إّن الجوانب المعمارية واالجتماعية لإلسكان متداخلة. 
يشير باوم وديفس )1980(، على سبيل المثال، إلى 
أّن التصميم األفضل للسكن هو إحدى الطرق للحد 

من اإلجهاد المترافق مع العيش في أماكن ذات كثافٍة 
سكانية مرتفعة. ويمكن للمهندسين المعماريين في 

المباني السكنية حيث يرجح أن تكون الكثافة السكانية 
عاماًل، أن يصمموا ممراٍت أقصر بحيث يستخدمها عدٌد 
أقل من األشخاص. وعلى نحٍو مماثل، يمكن لخصائص 

األماكن المعمارية والمساحات العامة مثل المقاعد، 
وتوزيع الحدائق، والفنون التفاعلية أن ُتفضي إلى حصول 

األحياء على تقييماٍت أعلى )سيمينزا ومارش، 2009(. 
وبالمثل، يقوم المصممون الذين يولون أهمية للحد 

من الضوضاء كجزٍء من خططهم للتطوير السكني بمنح 
السكان منافع جودة الحياة )غويتي، وكالرك، وآكريل، 

.)2006

الجدول 2: نسبة تغير جودة الحياة في المساحتين العامتين

 

المساحة التي خضعت للتطوير -2011
2012

المساحة الُمدارة بالتجربة -2011
2012

+230% -48% النسبة المئوية للتغير في االتصال

+23% -50% النسبة المئوية للتغير في النشاط

+648% -47% النسبة المئوية للتغير في حالة االنتباه

الجدول 3: 

الرضا عن الحياة )1-7( المجموعة

5.8 قائمة فوربس ألغنى األمريكيين

5.1 شعب اإلينويت في غرينالند

4.7 طالب الجامعة األمريكية

4.0 نقطة الحياد

3.2 المشردون في كولكاتا بالهند

2.8 المشردون في فريسنو بالواليات المتحدة

المصدر: تم تعديله من دينر وبيسواس دينر، 2005. 
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ومع انتشار مشكلة الوحدة على صعيد واسع وبما 
أّن الكثير من األشخاص في المجتمعات المعاصرة 

يعيشون لوحدهم، يتم تطوير نماذج بديلة للسكن من 
قبل المجموعات والحكومات مع حلول إبداعية وجديدٍة 

للسكن. ويعتبر “اإلسكان المشترك” أحد الحلول الممكنة 
في هذا السياق، ويظهر “اإلسكان المشترك” بعدة 
أشكال بدءًا من سكن الطالب سويًة في المساكن 

الجامعية إلى المساكن العائلية المشتركة في الهند إلى 
مجتمعات اإلسكان المشترك في إسكندنافيا، والتي 

تشترك فيها العائالت من غير األقرباء بالموارد مثل 
المطابخ وأدوات الحدائق. ال تقلل ترتيبات المعيشة 

هذه من تكاليف السكن على الفرد فحسب، بل بإمكانها 
أيضًا أن تعزز الدعم االجتماعي إن صممت بعناية. ومن 

المهم في هذه األوضاع تحقيق التوازن بين الخصوصية 
والسالمة للفرد وبين المساهمة الجماعية والتواصل مع 

اآلخرين.

دراسة حالة: منظمة “تيكو” )Techo( )تشيلي(

يعتبر تدني الظروف المعيشية من المشاكل المتوطنة 
في جميع أنحاء أمريكا الالتينية. وُيمكن مالحظة هذه 

المشكلة في مناطق العشوائيات التي تنتشر داخل 
العواصم وغيرها من المدن الكبرى وحولها. وتختلف 
العشوائيات في العديد من النواحي، ولكّنها تتشارك 

بعض الصفات، مثل االزدحام، وتدني مستويات 
خدمات الصرف الصحي، وعدم إمكانية الوصول إلى 

الخدمات األساسية مثل المياه والكهرباء بالشكل الكافي. 
وقد ُتمّثل هذه المناطق أيضًا َمواطن خصبة النتشار 

العديد من العلل االجتماعّية، مثل: البطالة، وعصابات 
الشوارع، والجرائم المرتبطة بالمخدرات. وغالبًا ما تعتبر 

هذه المستوطنات مصدرًا مشاكل، بغض النظر عن 
إسهامها في االقتصاد المحّلي والمجتمعات التفاعلية، 

إذ أنها تستضيف في الواقع مجتمعات نابضة بالحياة 
االجتماعية، على الرغم من افتقارها للكفاية الماّدّية 

)أوكيري، وديكو، وهيراوكا، وكيتا 2017(. وعالوًة على 
ذلك، قد تؤدي هذه المجتمعات دور شبكات توظيف غير 

رسمية للمهاجرين من المناطق الريفية.

وتعتبر منظمة “تيكو” )وتعني “سقف” باإلسبانّية( 
منظمة غير حكومية، ُتوّفر مساكن مسبقة الصنع لسكان 
العشوائيات الذين يعانون من الفقر المدقع. فعلى الرغم 

نة ال تحتوي على وصالت  من أن هذه المساكن الُمحسَّ
بشبكات الصرف الصحي أو ما شابهها من وسائل الراحة 

الحديثة، فإّنها تتمتع ببنية قوّية، وتعتبر أفضل من 
عت منظمة “تيكو”  المساكن العشوائية الحالية. وتوسَّ

على مدى 17 عامًا منذ تأسيسها في تشيلي لتصل إلى 
19 دولة في أمريكا الوسطى والجنوبية، وتوّفر 100,000 

مسكن لبعض من أفقر مواطني العالم.

د المنازل من األخشاب أو األلومنيوم،  هذا وُتشيَّ
واألسقف المصنوعة من الصفيح المعدني؛ لتوفير 

د بوصالت  حماية أفضل من األمطار الغزيرة. وُتزوَّ
ُمحَكمة لتحسين الحماية من الحشرات، فضاًل عن رفع 
مستوى المنازل قلياًل؛ لحمايتها من الفيضانات، ومنع 
دخول الحيوانات والحشرات. وتصل تكلفة كل من هذه 

المنازل إلى 1000 دوالر أمريكي تقريبًا، وتقوم على 
عين في منظمة “تيكو”.  إنشائها مجموعات من الُمتطوِّ
وُيساهم األفراد الحاصلين على هذه الوحدات السكنية 
بنسبة 10 في المائة من سعرها. وتجدر اإلشارة إلى أن 

تصميم مساكن “تيكو” يسمح بنقلها في حالة إعادة 
توطين ُسكانها بسبب كوارث طبيعية، أو مخاوف 

اقتصادية، أو مخاوف متعلقة بالسالمة العامة. 

وأجرى سيباستيان جالياني وزمالؤه، في عام 2017، 
دراسًة تجريبيًة لألثر النفسي للحصول على مساكن 

“تيكو”، حيث جمعوا مقاييس قبل وبعد الحصول على 
هذه المساكن من أكثر من 2000 مشارك يعيشون في 
23 مستوطنة مستقلة في السلفادور، و39 مستوطنة 
مستقلة في المكسيك، و12 مستوطنة مستقلة في 

أوروجواي. ونظرًا العتماد نظام القرعة في تخصيص 
ن الباحثون من المقارنة بين األفراد  مساكن “تيكو”، تمكَّ

الُمدَرجين على قائمة االنتظار وأولئك الذين استلموا 
نة. وخلصوا إلى أن األفراد الذين استلموا  مساكن ُمحسَّ

مساكن “تيكو” )مقارنًة بأقرانهم الذين لم يستلموها(:

شهدوا زيادة بنسبة تتراوح بين 20 و200 في المائة في 	 
الرضا عن الحياة، وفقًا للدولة التي يعيشون فيها.

كانوا أكثر رضا عن جودة مساكنهم، بما في ذلك األرضيات 	 
واألسقف والحماية من األمطار.

كانوا –في السلفادور– َيعتبرون مساكنهم أكثر أمنًا، وتزيد 	 
احتمال تركهم لمساكنهم أو ألطفالهم دون مراقبة في 

مساكنهم )زيادة بنسبة 27 في المائة في الشعور باألمان 
داخل المساكن(.

وتكمن أهمية دراسة حالة منظمة “تيكو” تحديدًا في 
الطبيعة البدائية للمساكن التي توفرها. وأشارت األدّلة 

أن أبسط التحسينات في جودة المساكن، مثل توفير 
بناء متين ومقاوم للمياه، قد تنعكس مباشرًة بشكل 
مكاسب كبيرة في جودة الحياة النفسية. كما يجدر أن 

ننوه بالجانب االجتماعي الذي تحمله عملية تشييد هذه 
المساكن، إذ تتطلب استثمارًا أسرّيًا، ويدًا عاملًة متطّوعًة. 

وعلى الرغم من عدم اختبار هذه العوامل مباشرًة في 
ن  الدراسة الُمشار إليها أعاله، فإنه من الممكن أن ُتحسِّ

هذه المساكن مستوى الثقة والترابط االجتماعي 
والشعور بالتمّلك لدى السكان، فضاًل عن أبعاد أخرى 

لجودة الحياة. ونكرر دعوتنا الستخدام القياس لتحسين 
مستوى فهم الفوائد المحددة الناتجة عن السياسات 

وبرامج التنمية الجديدة. ويؤكد مشروع “تيكو” أن 
االستثمارات الصغيرة في تحسين جودة المساكن قادرة 

على تحقيق مكاسب نفسية.
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مجموعات اللقاءات

ُيمكن أن يجتمع األفراد طواعيًة وُيكّونوا مجموعات ُتوّفر 
الدعم وُتقّدم خدمات مفيدة. وفي الماضي، كان من 

الممكن أن تكون هذه المجموعات منظمات أخوّية، أو 
عّية. فعلى سبيل المثال،  طوائف دينية، أو وكاالت تطوُّ

أسهمت النقابات النسائّية على مرِّ التاريخ بمجموعٍة 
كبيرٍة من الفوائد المجتمعّية، مثل دعم مستشفيات 

األطفال المحّلية. ومن األمثلة الحديثة على هذا النوع من 
المنظمات االجتماعية التطوعية في المملكة المتحدة 
Action for Happi- )منظمة “العمل من أجل السعادة” 

ness( )اليارد، 2016(. حيث يتعلم أعضاء هذه المجموعة 
ى  عن جودة الحياة من خالل المشاركة في منهج ُيسمَّ

“ما ُيهمُّ حّقًا” )What Really Matters(، ويجتمعون بعده 
لمناقشة السعادة، ومشاركة الصداقات واألنشطة. 
ويقوم هذا البرنامج على مفهوم الشمولّية واسعة 

النطاق، بداًل من التشابه السكاني، ويستعين بنتائج 
العلوم السلوكّية، والحكمة الشرقية والغربية التقليديتين. 

وُتشير النتائج األّولية إلى قدرة هذا البرنامج على زيادة 
ل الرضا عن الحياة لدى األفراد بنسبة 20 في المائة  ُمعدَّ

)منظمة “العمل من أجل السعادة”، 2016(.

ُيمكن للسياسات الحكومية أن تساهم في إنشاء ودعم 
عية، وذلك من خالل توفير مساحات  المجموعات التطوُّ

لعقد االجتماعات، أو تقديم إعفاءات ضريبية مناسبة على 
سبيل المثال. واألهم من ذلك أنه ينبغي على السياسات 

الحكومية أال تزيد صعوبة عمل هذه المجموعات، مثل 
اشتراط إتمام عمليات اعتماد صعبة وتستغرق وقتًا 

طوياًل. 

الجزء الثالث: الثقة والفساد
تعتبر العالقات االجتماعّية المتينة بالغة األهمية لالرتقاء 

بمستوى جودة الحياة. فالمقارنات العالمية بين األفراد 
األكثر سعادًة وأقرانهم األقل سعادًة تشير إلى أن األفراد 

الذين ينعمون بأعلى مستويات جودة الحياة يقضون 
وقتًا أطول بمرة ونصف مع أسرهم، وتتضاعف احتمالية 

شعورهم بمعاملتهم باحترام أو قدرتهم على االعتماد 
على مساعدة اآلخرين )داينر، وسيليغمان، وتشوي، 

وأويشي، منشور(. ولهذا السبب، ُتمّثل الثقة عنصرًا 
رئيسّيًا في قدرة األفراد على مشاركة الموارد، وتقديم 
يه، وتحّمل المخاطر الشخصية. كما نجد أن  الدعم وتلقِّ
الثقة هي أحد المفاهيم التي يمكن تطبيقها أيضًا على 

الحكومات والمؤسسات. وفي الحقيقة، يؤكد دوالن 
وزمالؤه )2008( أن الثقة في الحكومة ُتعزز جودة الحياة. 
في حين يؤكد تايلر )2006( أن الثقة في عدالة اإلجراءات 

)أي الثقة في القانون( أساسّية للمواطنين الملتزمين 
بالقانون ويشاركون في المجتمع بشكل إيجابي.

واستخدم علماء االجتماع استبيانات واسعة النطاق 
لقياس مستوى الثقة، حيث طرحت إحدى األساليب 

المستخدمة في استبيان “غالوب” العالمي الذي يحظى 
بتمثيل سكاني واسع )أكثر من 140 دولة( السيناريو 

التالي: “بافتراض أنك فقدت محفظة تحتوي على 200 
دوالر أمريكي )أو ما يعادلها بعملتك المحلّية(، فما 
احتمالية إعادتها لك إذا ُعثر عليها من قبل...”. وكان 

للمشاركين القدرة على التعبير عن آرائهم بشأن إعادة 
المحفظة من الجيران أو الغرباء أو ضباط الشرطة. 

واكتشف هيليويل وهوانج ووانج )2017( أن زيادة ثقة 
الفرد بشكل عام وثقتهم في الشرطة تترافق بزيادة 

في مستوى جودة الحياة. وأزالت إحدى صحف تورونتو 
الطبيعة االفتراضية لهذا السؤال بوضع َمَحاِفظ مليئة 

بالنقود في أنحاء المدينة، لتكتشف احتمال إعادتها 
)هيليويل وهوانج ووانج، 2016(. وأتاحت هذه التجربة 

الواقعّية إجراء مقارنة بين اإلجابات عن األسئلة المتعلقة 
بالثقة في استبيان “غالوب” العالمي وتصرفات الغرباء 
الواقعّية. ويبّين الجدول أدناه أن الغرباء كانوا أكثر جدارًة 

بالثقة من ظن األفراد فيهم. 

ويشّكل الفساد أحد العوائق الشائعة للثقة االجتماعية. 
وُيعَرف بأنه سلوك احتيالي أو غير أمين من أصحاب 

السلطة. ويظهر الفساد بأشكاٍل متعددٍة، بيد أنه يرتبط 
في أغلب األحيان بالرشوة. وُيمكن أن يشتمل الفساد 
أيضًا على المحسوبيات والوساطة وانعدام النزاهة في 

المؤسسات العاّمة والخاّصة. وكثيرًا ما يرتبط بالتعامالت 
التي تتم من خلف الكواليس، وانعدام الشفافية العاّمة، 

وهذا من بين أسباب تقويضه للثقة. فالفساد ال يُحدُّ 

الجدول 4. الثقة الُمتصّورة والفعلّية
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من الثقة التي ترتكز عليها المجتمعات القوّية فحسب، 
بل قد يؤدي أيضًا إلى خلل في تقديم الخدمات والسلع 

)مثل: تشييد مباٍن متدنية الجودة(، ما يعّرض حياة األفراد 
للخطر.

وُيشير هيليويل وهوانج )2008( إلى ارتباط الحكومات 
الجديرة بالثقة بجودة حياة المواطنين. ويصّح ذلك على 
وجه الخصوص في الدول منخفضة الدخل، وتلك التي 
تعاني من مستويات حوكمة متدنية. ويوّضح الجدول 

أدناه قائمة بنتائج الثقة االجتماعّية بالنسبة للدول التي 
تحظى بأعلى مستويات الثقة )باللون األزرق(، وتلك 

التي تحظى بأقل مستويات ثقة )باللون البرتقالي( في 
مختلف مناطق العالم. ويوّضح هذا الجدول اختالف 

معّدل الثقة باختالف مناطق العالم، وُيشير إلى التباين 
الهائل في معّدل الثقة ضمن المناطق ذاتها )وهذا يظهر 

في االختالف بين المؤشرين األزرق والبرتقالي ضمن 
كل منطقة(. ويؤكد هذا النمط إلى أن بعض الدول 

تمّكنت من تحقيق مستويات ثقة مرتفعة، لتكون قدوًة 
للمجتمعات األخرى.

ولكن الفساد متفٍش لسوء الحظ، إذ يوجد في جميع 
مستويات الحكومة وفي جميع الدول. وقّدر تقرير صادر 
عن البنك الدولي، قيمة الرشاوى المدفوعة حول العالم 

سنوّيًا بنحو 1.5 تريليون دوالر أمريكي؛ وهذا الرقم ُيمّثل 
نحو 2 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

)البنك الدولي، 2017(. وفي 2016، أجرى البنك الدولي 
تحقيقات في 64 حالة شملت 60 مشروعًا في 34 دولة 

في مختلف مناطق العالم.

ويؤثر الفساد على نحو غير متكافئ على الفقراء. ففي 
باراجواي مثاًل، يدفع الفقراء ِضعف قيمة الرشاوى 

تقريبًا مقارنًة باألسر مرتفعة الدخل. كما بّينت النتائج أن 
العاطلين عن العمل أقل ثقة في الشرطة والمؤسسات 

القانونية، وقد يكون هذا التوّجه هو أحد العوامل المؤّدية 
إلى ارتفاع معدالت تعامالتهم في السوق السوداء 

واالقتصادات غير الرسمّية )هدسون، 2006(. وينبغي أّن 
نذكر أن بعض سلوكّيات أفراد المجتمع األكثر ثراًء، مثل 
التهرب من دفع الضرائب عبر نقل ثرواتهم خارج الدولة، 
ض الثقة، ولكنها ال تعتبر غير قانونّية بحد ذاتها.  قد ُتقوِّ
ولذا، فإّن الفساد مفهوم واسع النطاق يشمل العديد 
من السلوكّيات، ويوجد في القطاعين العام والخاص.

 وتشير أدّلة بحثية متزايدة إلى تقويض الفساد لجودة 
الحياة، إذ درس تاي وهيريان وداينر )2014( العالقة بين 
الفساد وجودة الحياة الفردية في عّينة ضمت أكثر من 
800,000 فرد من 150 دولة. واكتشفوا أن التصّورات 
الفردّية للفساد ترتبط بتدّني معّدالت الرضا عن الحياة. 

كما توصلوا إلى أن الحياة في مجتمعات فاسدة تُحدُّ 
من معّدالت الرضا عن الحياة، بشكل يتخطى التصّورات 

الشخصّية للفساد، حيث أشار األفراد إلى مستويات أعلى 
من جودة الحياة عند ثقتهم في المؤسسات. ومن المهّم 

أن نذكر أيضًا تأثير الفساد في جودة السلع والخدمات، 
وذلك ألنه، ُيؤدي إلى تشييد َمَباٍن أرخص سعرًا ال تخضع 

لمعايير البناء، ما يجعلها غير آمنة )في حاالت الزالزل 
مثاًل(. وتتوافق االستنتاجات التي تقضي بأن الفساد 

يؤثر سلبًا في جودة الحياة مع نتائج العديد من الدراسات 
األخرى:

الجدول 5. الفروقات بين معّدالت الثقة حول العالم: معّدالت الثقة في الدول ذات مستويات الثقة 
األعلى واألدنى في كل منطقة   
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ة من 20 دولة أفريقية إلى أن 	  ُتشير البيانات الُمستَمدَّ
الفساد بشكٍل عام، وانخفاض الثقة في المؤسسات 

بشكٍل خاص، يرتبط بتدني معّدالت جودة الحياة )سليمانة، 
.)2015

ترتبط تصّورات الفساد، في تقرير السعادة العالمي، 	 
بانخفاض تقييمات الحياة العاّمة، وارتفاع معّدل المشاعر 

السلبّية )هيليويل، وهوانج، ووانج، 2017(. وظّل هذا 
الّتوّجه سائدًا على مدار األعوام األخيرة. 

ينعم المواطنون في 68 دولًة بمستوى أعلى من جودة 	 
الحياة عندما تكون حكوماتهم خالية نسبّيًا من الفساد 

)تافيتس، 2008(.

تنخفض معّدالت انتحار المواطنين في الدول التي 	 
ينخفض فيها معّدل الفساد ضمن دول منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية الـ 24 )يامامورا، وأندريس، 
وكاتسايتي، 2011(.

ترتبط جودة األداء الحكومي ارتباطًا وثيقًا بمعدل األعمار 	 
وغيره من المتغّيرات المرتبطة بالصّحة )هولمبيرج 

وروثيستاين، 2010(.

تعزيز قيم مساعدة المجتمع واآلخرين

يشّكل شعور األفراد بمسؤوليتهم عن اآلخرين والمجتمع 
وحتى الغرباء أحد وسائل مكافحة الفساد، إذ نجد القيم 

التي ُترّكز على مساعدة اآلخرين، والمساهمة في 
الجمعّيات الخيرية، وُحسن الضيافة في جميع التقاليد 
الثقافية والدينية، ومع ذلك، يظل الفساد مستشريًا. 

وهذا ُيوحي بوجود مشاكل هيكلية ضمن األنظمة 
االقتصادية واالجتماعية في المجتمعات الفاسدة. 

ونعتقد أنه ُيمكن معالجة هذه المشاكل بشكل جزئي من 
خالل التركيز على المعايير المحلّية التي تعزز السلوكيات 

االجتماعية اإليجابية، بداًل من السلوكيات التي تخدم 
المصالح الشخصية. فيمكن للبرامج والحمالت التي 

تحّث على التطّوع، ومساعدة الجيران المحتاجين، وإفساح 
الطريق للسائقين اآلخرين، وما إلى ذلك أن ُتشّجع 

السلوكيات االجتماعية اإليجابية، وتُحدُّ من التوّجهات 
التي تؤدي إلى الفساد. ولذا، يجب وضع عادات وقيم 

لمساعدة المجموعة التي ينتمي إليها الفرد، إضافًة إلى 
المجموعات األخرى أيضًا، إذ يجب تعميم عادات مساعدة 

اآلخرين في المجتمع، بداًل من اعتبار أفراد المجموعات 
األخرى أهدافًا ُيمكن استغاللها.

وال يمكن أن تنشأ هذه العادات والقيم بين عشّيٍة 
وضحاها، ويمكن تعليمها في المنزل والمؤسسات 
العامة، مثل المدارس )مثل هيوز، وبيالمي، وبالك، 

2000(. فالمؤلفات البحثّية النفسّية تزخر بدراساٍت عن 
التعاون والتعاطف والسلوكيات وغيرها من األفكار 

والتوّجهات التي ُيمكن التدرب عليها وتعزيزها. ويبدو أن 
المناهج الدراسية المصممة لتعزيز الذكاء االجتماعي 

والعاطفي بين الطالب ُتسفر عن أداء أكاديمي أفضل، 
وزيادة التعّلم التشاركي، وتعزيز الدعم االجتماعي 

ضمن الصفوف )رييس، وبراكيت، وريفرز، وإلبيرسون، 
وسالوفي، 2012(. وبالتالي ُيمكن تعّلم التطّوع لخدمة 

المجتمع في المدارس، وخصوصًا من خالل فرض 
ساعات تطّوع على األطفال األكبر عمرًا واليافعين )وحدة 

األداء واالبتكار بالمملكة المتحدة، 2002(.

واكتشفت بعض الدراسات التي تناولت االنفتاح على 
أفراد المجموعات األخرى وجود زيادة في التوّجهات 

اإليجابية تجاه هذه المجموعات، وزيادة الرغبة في 
مساعدتها )باتسون وآخرون، 2002(. ومع ذلك، فإننا 
ندرك تضارب البيانات المتوّفرة في هذا المجال، وأن 

التفاعالت السلبّية بين أفراد مجتمعات مختلفة تفسد 
العالقات بينهم. ولهذا ُنوصي واضعي السياسات 

بتوفير تصميم حضري وبرامج اجتماعّية لتعزيز التواصل 
اإليجابي، بداًل من االتصال السلبي، بين المجموعات 

المختلفة.

وُيمكن للمجتمع بناء رأس مال اجتماعي وزيادة 
الثقة، عبر التشجيع على العمل التطّوعي )سالمون، 

وسوكولوسكي، وهادوك، 2011(. وفي الواقع، أجمع 
خبراء جودة الحياة في إحدى دراسات “دلفي” األخيرة 
على اعتبار هذه الوسيلة واحدًة من أكثر الطرق كفاءًة 
وفعاليًة لزيادة معّدل جودة الحياة )بوتنر، ونيلسون، 

وفينهوفن، 2017(. وُيمكن للحكومات المحّلية إنشاء 
مواقع إلكترونية للربط بين المتطّوعين وفرص التطّوع، 

على سبيل المثال. كما ُيمكن أيضًا تقديم حوافز مثل 
اإلعفاءات الضريبية، للتشجيع على التطّوع. وال يساهم 
العمل التطوعي بزيادة معّدل جودة الحياة فحسب، بل 

ُيساعد أيضًا على تحقيق أهداف التدّخالت، وتعزيز الثقة 
واالحترام في الوقت ذاته. 

وثبت أن برامج جودة الحياة العاّمة التي تطّور على وجه 
الخصوص استكشاف القيم، والوعي الذاتي، والعالقات 
السليمة مع النفس واألسرة والمجتمع ُتعزز جودة الحياة 

على المستوى الفردي والمؤسسي، إذ تبّين مؤشرات 
مبدئّية في جنوب أستراليا على أن الدورات القصيرة التي 
تقّدم مجموعة من المهارات النفسية ساهمت بتحسين 
جودة الحياة لدى المتدّربين، وحققت تحواًل ثقافّيًا إيجابّيًا 
على مستوى المؤسسة، بما في ذلك األفراد الذين لم 

يتلقوا التدريب بعُد.

الفساد يقّوض جودة الحياة، وُيهدد السالمة العاّمة، وُيضعف 
الثقة االجتماعّية
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سياسات مكافحة الفساد

تعتبر مصفوفة التتّبع الدولية تقييمًا لممارسات الرشوة 
في مجال األعمال في 199 دولة. وتنطوي تصنيفات 
هذا التقييم على أربعة عوامل مختلفة تتعّلق بالفساد 

واالمتثال لسياسة مكافحة الفساد، وهي: 1( التفاعالت 
مع الحكومة، 2( قوانين مكافحة الرشوة وإنفاذها، 3( 
شفافية الخدمات الحكومّية والمدنّية، 4( القدرة على 

اإلشراف على المجتمع المدني. وكما هو متوّقع، يقلُّ 
معّدل الفساد في مجتمعات تتمتع بأنظمة اقتصادّية 

مستقٍرة، ومؤسسات ديمقراطّية، وسيادة القانون. 
وتماثل االستنتاجات الُمشار إليها في مصفوفة التتّبع 
تلك التي توّصلت إليها مقاييس الفساد األخرى، مثل 

مؤشر تصّورات الفساد )منظمة الشفافّية الدولّية، 
2017(. وكشفت هذه البيانات بأن بعض الدول تتمتع 

بمستويات فساد منخفضة. وقد تمتلك هذه الدول 
ثقافًة تميل إلى تشجيع الثقة والترابط االجتماعي، 

ولكنها تمتلك أيضًا سياسات للحد من الفساد. ويمكننا 
أن نستقي دروسًا مهمًة بشأن بناء الثقة الوطنّية من 
خالل االطالع على سياسات وقوانين مكافحة الفساد 
في الدول األقل فسادًا، واالفتقار إلى هذه السياسات 

والقوانين في الدول األكثر فسادًا. وفيما يلي أمثلة على 
هذه السياسات:

مكافحة الفساد

م الفساد في القطاعين العام والخاص.	  سنُّ قوانين ُتجرِّ

إنفاذ هذه القوانين.	 

إنشاء لجان حكومّية مستقّلة للتحقيق في الفساد.	 

تقدير أهمّية التدريب الذي يعزز السلوكيات والقواعد 	 
األخالقية المعنّية بتضارب المصالح.

الشفافّية

نشر تقارير عن النفقات العاّمة.	 

تسهيل الوصول إلى المعلومات.	 

فتح االجتماعات الحكومية أمام الجمهور.	 

الديمقراطّية

ضمان مستويات أعلى لحرية الصحافة.	 

وضع آليات إلسهامات المواطنين.	 

إال أن َسّن سياسات مكافحة الفساد وتشكيل وكاالت 
مكافحة الفساد الحكومّية، قد يكون غير فّعااًل في الدول 
الفقيرة وسيئة الحوكمة، بل قد ُتسفر عن نتائج عكسّية 
)ميغر، 2005(. ولكن، يمكن لهذه البرامج أن تنجح في 

مجتمعات تتمتع بحوكمة قوية وليس معظم أفرادها من 
الفقراء. وُتشير مونجوي-بيبيدي )2016( إلى أن البرامج 
الحكومية لمكافحة الفساد لن تنجح دون توافر معايير 
شمولّية تمنع محاباة أفراد ومجموعات محددة. وتؤكد 

أيضًا أن وجود معايير شمولية لمعاملة جميع المواطنين 
وقاعدة النزاهة العامة القوّية ضرورّيتان لمكافحة الفساد، 
وقد تكون عقوبات مكافحة الفساد غير فّعالة من دونها. 

وتوّضح مونجوي-بيبيدي أن وجود مجتمع مدني قوي 
عة بشكل عادل بين مختلف  يتمتع بقواعد وموارد ُموزَّ
المجموعات، وطبقة مهنّية متعّلمة، وإعالم مستقل، 
ومحو األمية الحاسوبّية قد ُيساعد على دعم الشمولّية 

ومكافحة الفساد.

دراسة حالة: ممارسات مكافحة الفساد في إستونيا

كان انهيار االتحاد السوفييتي وتشكيل دول وطنّية 
مستقّلة بعد ذلك في منطقتي البلطيق والقوقاز 

من أكبر التحّوالت الجذرية في الحكومات في العصر 
الحديث. وتتيح لنا االختالفات بين هاتين المنطقتين 

فرصة للمقارنة بين الدول المستقلة حديثًا. وفيما يتعّلق 
بالفساد، ترتفع في العاّدة معّدالت الفساد في دول 

منطقة القوقاز عن مثيالتها في منطقة البلطيق. ومن 
بين دول البلطيق، غالبًا ما ُيشاد بإستونيا على نجاحها 

النسبي، إذ يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليون نسمة، ويبلغ 
نصيب الفرد فيها من الناتج المحّلي اإلجمالي أكثر قلياًل 

من 17,000 دوالر أمريكي. 

ووفقًا لمصفوفة التتبع الدولية لعام 2017، تحتل 
إستونيا المرتبة التاسعة بين 200 دولة في الفساد، ما 
يضعها في مرتبة أعلى من دول أقدم وأكثر ثراًء، مثل 

سويسرا وكندا وسنغافورة والواليات المتحدة. وظّلت 
إستونيا تحتل مراتب مرتفعة في هذه المصفوفة؛ حيث 

احتّلت المرتبة الثالثة في عام 2016، واحتّلت المرتبة 
22 في عام 2014. ومنحت مصفوفة التتبع الدولية 

لعام 2017 إستونيا تصنيف “دولة منخفضة المخاطر”. 
وسجلت إستونيا تصنيف نقطتين، وفق نظام تصنيف 
مكون من 100 نقطة، حيث ُتمثل األرقام األعلى تزايد 

ُمعّدل خطر الفساد، بالنسبة لممارسات مكافحة الفساد، 
مثل وضع قوانين مكافحة الرشوة وإنفاذها )في تصنيف 

تفوقت فيه عليها النرويج فقط(. وباستخدام مؤشر 
“تصّورات الفساد” الذي وضعته منظمة الشفافّية 

الدولية، نجد أن إستونيا واصلت تحّسنها منذ عام 2012، 
وارتفع ترتيبها حالّيًا لُيصبح أدنى من اليابان وأوروغواي 

مباشرًة، وأعلى من فرنسا. ويبدو أن إستونيا هي الدولة 
األقل فسادًا بين دول البلطيق. وينبغي دراسة مزيد من 

التوجهات طويلة األمد قبل اإلقرار بأن إستونيا أحرزت 
نجاحًا حقيقّيًا في الحدِّ من الفساد، ولكن التوجهات 
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المشجعة قصيرة األمد على مدى بضعة أعوام ُتوحي بأن 
علينا دراسة ما فعلته إستونيا.

ويمكن أن ُيعزى الفضل في النجاح النسبي إلستونيا 
في محاربة الفساد لمجموعة من السياسات، من بينها 
نها برنامج مكافحة الفساد  القوانين الشاملة التي يتضمَّ

في إستونيا. وُتشير االستبيانات األّولية إلى أن 11 
في المائة من اإلستونيين ُطلبت منهم رشاوى في 

العديد من قطاعات المجتمع، إذ أشار 5 في المائة من 
المشاركين مطالبتهم برشاوى في قطاع التعليم، و8 في 
المائة في قطاع الشرطة، و9 في المائة في قطاع الطب 
)سوت، 2013(. وكانت هذه هي السلوكّيات التي هدف 

واضعو السياسات إلى تقليصها من خالل استراتيجية 
مكافحة الفساد، والتي تضمنت التركيز على جمع بيانات 
قانونّية ومسحّية لتحسين الوعي بالفساد، وزيادة نسبة 

الشفافّية والمشاركة، وتنمية القدرات على التحقيق في 
الفساد ومقاضاته. 

وكانت لممارسات الحكومة اإللكترونية في إستونيا تأثير 
هام على الفساد فيها. وتشير الحكومة اإللكترونّية إلى 

استخدام المواقع اإللكترونية لزيادة مستوى الشفافّية، 
وتوفير المعلومات، وتقديم بوابة إلكترونّية تسمح 

للمواطنين بالوصول إلى الخدمات الحكومّية. وترتبط 
الحكومة اإللكترونّية بانخفاض معّدالت الفساد؛ نظرًا 

ألنها “تلغي دور الوسطاء” )كريشنان، وتيو، وليم، 
2013(. فعلى سبيل المثال يمكن لمواطن في دولٍة أكثر 

فسادًا أن يدفع رشوًة صغيرًة لموظف حكومي مقابل 
تسريع دوره في قائمة انتظار الحصول على الخدمة، إال 

أن الحكومة اإللكترونّية تلغي هذه االحتمالّية. وفي أوائل 
القرن الحادي والعشرين، استثمر القادة الحكومّيون من 

ذوي الرؤية المستقبلّية في إستونيا بشكل كبير في البنية 
التحتية الرقمية، واشتملت هذه االستثمارات على إبرام 
شراكات مع شركات لتعزيز استخدام اإلنترنت، وتدريب 

المواطنين على مهارات الحاسوب، ودعم تقديم خدمات 
اإلنترنت الالسلكي )واي فاي(، وإطالق خدمات الحكومة 

اإللكترونّية. كما اتخذوا خطوات مبكرة لالنتقال نحو 
التصويت اإللكتروني، ما أّدى إلى زيادة نسبة مشاركة 

الناخبين، ومشاركة المواطنين الشباب.

هل يؤّدي نجاح إستونيا النسبي في محاربة الفساد إلى 
زيادة مستوى جودة حياة مباشرًة؟ يستحيل لألسف 
التوّصل إلى عالقة مباشرة بين األمرين. ومع ذلك، 
يبدو أن إستونيا تحرز تقّدمًا جيدًا فيما يتعّلق بجودة 
حياة المواطنين، ومن الوارد أن يكون معّدل الثقة 

العاّمة المرتفع جزءًا من هذه المعادلة. فعلى سبيل 
المثال، درس هوبرت وسو )2011( ازدهار مواطني 22 
دولة، واكتشفا أن العديد من الدول ذات أدنى معّدالت 

جودة الحياة موجودة في أوروبا الشرقّية، وأنها كانت 
دواًل شيوعّية سابقًا )مثل: بولندا، وروسيا، وبلغاريا، 
وسلوفاكيا(. وبالعكس، حقق اإلستونيون معّدالت 

مرتفعة نسبّيًا من االستقرار العاطفي )في المرتبة 8 من 

22(، والتفاؤل )في المرتبة 11 من 22(، والنشاط )في 
المرتبة 8 من 22(. وال شّك أن إستونيا، شأنها شأن 
جميع الدول األخرى، ُتواصل العمل لمكافحة الفساد 

والقوى الثقافّية واالجتماعّية المحفزة للفساد. وُيشّكل 
نجاحها السريع خالل العقد الماضي قدوًة للدول األخرى 

التي ترغب في إقامة مجتمع أكثر تماسكًا. 

الجزء الرابع: العالقات الوثيقة
إذا كانت العالقات هي أساس جودة الحياة، فإن العالقات 

الوثيقة واألسر المزدهرة ُتمثل جزءًا مهّمًا في معادلة 
السعادة. وُتشير نتائج األبحاث إلى ارتباط جودة الحياة 

بالعالقات الوثيقة واألسر المترابطة، وبكونها نتيجة 
لهما. فعلى سبيل المثال، ُيحرز األفراد المتزوجون، في 
المتوسط، معدالت جودة حياة أعلى نسبّيًا )ديماريس، 
2017(. واكتشف كالرك وآخرون )2018( أن العالقات 
االجتماعّية، باإلضافة إلى الصّحة النفسية، تعتبر من 

الدوافع الرئيسّية لجودة الحياة، إذ كان وجود شريك 
دافعًا هاّمًا على الرضا عن الحياة، وانخفاض معّدل عدم 
السعادة. وثبتت صّحة هذا االستنتاج، ال سّيما بالنسبة 
لألفراد في متوسط العمر وكبار السن، وفي جميع أنحاء 

العالم. وكذلك ثبتت صّحته بالنسبة للمطّلقين الذين 
تزوجوا مجددًا )مقارنًة بالمطّلقين الذين ال يتزّوجون مرًة 
أخرى(. وبالمثل، كان الدعم االجتماعي الذي ُيقّدمه أفراد 

األسرة )مقارنة باألصدقاء( هو أقوى دوافع الرضا عن 
الحياة في مختلف الثقافات، وفقًا لدراسٍة ُأجريت على 

أفراد من إيران واألردن والواليات المتحدة )برانان وآخرون، 
.)2013

واستنتج جوم وزمالؤه )1998( أن األطفال الكبار الذين 
ينعم والديهم بزيجات أكثر سعادًة يتمتعون بسعادٍة أكبر. 

واكتشف ووترز وسان )2017( أن التنشئة اإليجابّية، أي 
استثمار الوالدين في تنمية نقاط القّوة لدى أطفالهم، 

أسفرت عن زيادة ثقتهم بأسلوب التنشئة الذي يتبعونه، 
وتعزيز المشاعر اإليجابية عند التفكير في أطفالهم. 

وُتشير هذه الدراسات ُمجتمعًة إلى أن العالقات األسرّية 
اإليجابية، تساهم بتحسين مستوى السعادة بشكل كبير.

وباإلضافة إلى العالقات األسرّية، توجد أدّلة قوّية تشير 
إلى أهمّية الدعم االجتماعي والعالقات الوثيقة بالنسبة 
لجودة الحياة. واستعرض جابل وبرومبيرج )2018( أدّلة 

تشير إلى ضرورة العالقات الداعمة للصحة النفسية 
والبدنية، إضافًة للبقاء على قيد الحياة. وفي الواقع، 
ترتبط أنواع الدعم المختلفة بأنواع مختلفة من جودة 

الحياة الشخصية )سيدليكي، وسولتهاوس، وأويشي، 
وجاسواني، 2014(. ومن خالل دراسة عّينة شملت 

أكثر من 1000 فرد تتراوح أعمارهم بين 95-18 عامًا، 
ي الدعم يرتبط بارتفاع الرضا  توّصل الباحثون إلى أن تلقِّ

عن الحياة، في حين يرتبط االندماج األسري بارتفاع 
المشاعر اإليجابّية. ولن يتطرق هذا الجزء إلى البرامج التي 
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تساعد على تحقيق عالقات اجتماعّية بين األطفال، مثل 
ر وبناء المهارات االجتماعّية، ألّن فصل  مكافحة التنمُّ

ألدر وسيليغمان في هذا التقرير يتناول البرامج التعليمية 
لجودة الحياة. وُيمكننا بالطبع إدراك أن العالقات الوثيقة 
قد ُتمّثل مصدرًا للتوّتر وعدم السعادة، فضاًل عن جودة 
الحياة، ولهذا يجب علينا التركيز على أنواع العالقات التي 

تزيد فوائدها عن أعراضها العكسّية.

األسر والعالقات الداعمة

ُيمكن للسياسات والبرامج الحكومّية مساعدة األسر أو 
إعاقتها بعدد من السبل المهمة:

سياسات إجازات األبّوة/األمومة في بيئة العمل: ُتمّثل 
والدة طفل عبئًا كبيرًا على وقت الوالدين الُجدد. وغالبًا 

ما يؤدي ذلك إلى ترك أحد الوالدين وظيفته، أو التضحية 
بمستوى جودة تربية الطفل. ومن هنا، ُيمكن للسياسات 

التي تسمح بحصول أحد الوالدين أو كليهما على إجازة 
لمدة معّينة بعد والدة الطفل المساعدُة على تخفيف 
العبء، وضمان عدم تعّرض الزيجات لضغوٍط يمكن 

تفاديها. وعلى الرغم من زيادة انتشار إجازات األبّوة/
األمومة، يشير أوبراين )2009( أنه ُيمكن التفرقة بين 

الدول من حيث دعمها لسياسات إجازات األبّوة/األمومة. 

األنشطة التنموّية خالل دورة الحياة: من المهم أن ندرك 
أهمية النظر العالقات االجتماعّية من منظوٍر يدرسها 
على مدار الُعمر. وُيفيد هذا المنظور بوجٍه خاص في 
فهم التفاعالت االجتماعّية بين كبار السن واألطفال، 

وخصوصًا أحفادهم. وُتشير مجموعٌة من األبحاث إلى أّن 
الوالدين الذين يتلقون مساعدة على التربية من األجداد 

يستفيد أطفالهم من عدة نواٍح )مثل: بوكانان وروتكيرش، 
2016(، فمشاركة األجداد ُتساعد األطفال وكبار 

السن. وُيمكن زيادة هذه التفاعالت من خالل عدد من 
السياسات، على سبيل المثال ُيمكن توفير فرص لألجداد 

للقيام بأعمال تطّوعية في مدارس أحفادهم. ومن 
السياسات األخرى المفيدة إمكانيُة السماح لألجداد باّتخاذ 

قراراٍت طبيٍة وغيرها من القرارات بشأن األطفال في 
غياب الوالدين. وإضافة إلى سياسة مفيدة أخرى تتمثل 
بتوفير الدعم المالي إذا توّلى األجداد الرعاية األساسّية 
ي، كما  للطفل، يماثل الدعم الذي يتلّقاه الوالدين بالتبنِّ
ُيمكن إنشاء وحدات وأنشطة معيشّية متعددة األجيال. 
وُيمكن للمدارس إنشاء مجموعات لألجداد، أو تشجيع 
كل من الوالدين واألجداد على المشاركة في جمعّيات 

الوالدين والمعّلمين. فكّلما زاد التفاعل االجتماعي بين 
األجيال، حصل الطفل على فرص أكبر للدعم والتعّلم، 

ونِعم األجداد بمزيد من الصحبة، واألنشطة الُمفيدة 
والنافعة بعد التقاعد. ونظرًا النتفاع األطفال من التواصل 

مع األجداد، ُيمكن للمجتمعات تشجيع هذه التفاعالت 
عبر عدد من السياسات المختلفة.

ساعات عمل مرنة، وحضانة أطفال في موقع العمل، 
وبرامج أخرى صديقة لألسرة في بيئة العمل: على غرار 

اإلجازات التي يحصل عليها الوالدين الُجدد، ُيمكن لألسر 
االستفادة من سياسات إضافية في بيئة العمل. فقد 

توّصلنا إلى أن ساعات العمل المرنة إلى حد ما تعتبر من 
محفزات رضا المرأة عن عملها )جيرلينج، وداينر، وسكاد، 

2018(. فعلى سبيل المثال، إذا كان بإمكان الوالدين 
الوصول إلى العمل متأخرين ساعًة، فسيكون بإمكانهم 
تقديم وجبة اإلفطار ألطفالهم، وإيصالهم إلى المدرسة 
قبل الذهاب إلى العمل. وبالمثل، توّفر بعض الشركات 

حضانة لألطفال في موقع العمل، ما يخفف عبء العمل 
وتنشئة األطفال في الوقٍت ذاته. ومن سياسات بيئة 
العمل الصديقة لألسرة السماُح بإنجاز بعض األعمال 

من المنزل، عن طريق اإلنترنت مثاًل، إضافًة إلى توفير 
مكان للمرأة إلرضاع األطفال وتفريغ حليب الثدي، نظرًا 

ألّن انعدام الخصوصّية في مكان العمل قد ُيشّكل عقبًة 
كبيرًة أمام عودة المرأة للعمل. وُيمكن لكل من هذه 

البرامج الحدُّ من التوّتر على األسرة والوالدين، ما ُيقّلل 
بدوره التعارض بين الحياة العملّية واألسرّية.

فصول التنشئة المشتركة لألزواج الذين يطلبون الطالق: 
ل أطفالهما أعباء  عند انفصال أو طالق الزوجين، قد يتحمَّ

نتيجًة لذلك. وقد يكون التدريب االختياري أو اإللزامي 
للوالدين على التنشئة المشتركة مفيدًا في هذه الحالة 

)سيجال وآخرون، 2011(. فُيمكن للراشدين المنفصلين 
تعّلم كيفية إدارة عالقتهم والتعامل مع أطفالهم بعد 
االنفصال؛ للحدِّ من التوّتر أو الضرر الالحق باألطفال، 

الذي ينشأ أحيانًا عن حاالت التنشئة المشتركة المتضاربة.

ثقافة الزواج: ُتمّثل األسرة الوحدة االجتماعّية األساسّية 
للعديد من المجتمعات، وتعتبر العالقة اإليجابّية بين 

الشريكين أساس األسر السليمة. وتّتسم هذه العالقات 
اإليجابّية بالقدرة على التواصل الفعال، وتخطي النزاعات 
بُطُرٍق صحيحة، والتحّكم في المشاعر، والدعم المتبادل. 

ولذا، ُتوّفر برامج الزواج تدريبًا لتعزيز هذه المهارات بين 
األزواج. حيث توّصل أحد هذه البرامج بناًء على تحليل 

وصفي إلى أّن األزواج الذين ُيشاركون في برنامج تعليم 
التواصل الزوجي يستفيدون من مهارات التواصل 

والرضا الزوجي، إضافًة إلى عدد من الخصائص التي 
تعزز جودة العالقة بينهما )بوتلر ووامبلر، 1999(. وأشار 

تقييم أجري على برنامج آخر، أنه يؤدي إلى انخفاض 
معّدالت الخالفات والعنف، وانخفاض معّدالت الطالق 

واالنفصال لفترٍة تصل إلى خمسة أعوام بعد التدريب 
)ماركمان، وفلويد، وستانلي، وستوراسلي، 1988؛ 

وماركمان، ورينيك، وفلويد، وستانلي، وكليمينتس، 
1993(. وتّم تطبيق هذا البرنامج التدريبي قبل الزواج 

في ألمانيا، ما أسفر عن انخفاض معّدل الطالق بنسبة 
13 في المائة على مدار 4 إلى 5 أعوام مقارنًة بمجموعة 
المقارنة. ومع ذلك، ينبغي االنتباه إلى أن برامج الثقافة 

الزواجّية قد ال ُتسفر دومًا عن النتائج المرجّوة، ألن 
المشاكل الماّدية مثاًل ُتسبب ضغوطًا على الزوجين 
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ال ُيمكن معالجتها عن طريق تدّخالت التنشئة )الفنر، 
وكارني، وبرادبري، 2015(.

تفادي العقوبات االقتصادّية على األسر: تثّبط بعض 
السياسات الحكومية األسر القوّية عن طريق فرض 

نة من والدين من خالل  عقوبات على األسر الُمكوَّ
معّدالت الضرائب وقوانين الرعاية االجتماعية. فإذا 
ُأدرجت إحدى األسر المكّونة من فردين راشدين في 
شريحٍة ضريبيٍة أعلى مثاًل، مقارنًة بفردين راشدين 

نة من  وحيدين، فسُيسفر ذلك عن تثبيط األسر الُمكوَّ
والدين بسبب فرض ضرائب أعلى عليهما. استنتج آلم 

وويتينجتون )1999( أن السياسات الضريبية لها تأثير 
بسيط وبالغ األهمية في الوقت نفسه على احتمالّية 

الزواج بالنسبة للسّيدات في الواليات المتحدة. وبالمثل، 
تمّيز بعض سياسات الرعاية االجتماعية ضّد األسر 

المكّونة من والدين. ونظرًا لتوافر كثير من األدّلة التي 
ُتشير إلى المكاسب الكبيرة لألطفال الذين ينشُؤون 

في أسٍر مكّونة من والدين، فإّن للدولة فائدة كبيرة من 
دعمهم، ال تثبيطهم. فالعديد من “عقوبات الزواج” )التي 

ق على الشركاء الذين يعيشون سوّيًا دون زواج(  قد ُتطبَّ
تكون ذات قيمة بسيطة، بحيث ال ُتؤثر في سلوكيات 

عدد كبير من األزواج، ولكن ينبغي على الحكومات ضمان 
عدم تطبيق عقوبات كبيرة على الزواج.

ثقافة التنشئة

يؤدي الوالدان دورًا حاسمًا في مختلف الثقافات عبر 
التنشئة االجتماعية للجيل التالي. فُيمكن أن يكون 

الوالدان مصدر دعم، وتوجيه وإرشاد أخالقّي وتعليم 
ألطفالهم. ومع ذلك، ُيسيء بعض اآلباء معاملة 

أطفالهم أو ُيهملونهم، وال ُيقّدمون الدعم أو التوجيه 
بالشكل الكافي. وتوّصلت دراسة تجارب الطفولة السلبّية 

)ACE( التي ُأجريت في ويلز بالمملكة المتحدة )فيليتي 
وآخرون، 1998(، إلى أن األطفال الذين نشأوا في أسٍر 

تعرضوا فيها لإلساءة، أو ُتعاني من الُعنف المنزلي، أو 
تعاطي الكحوليات أو المخدرات، تزداد احتمالية ارتكابهم 
جرائم عنف وتعاطيهم المخدرات والكحوليات. وتتمّثل 
إحدى المنهجيات المتّبعة لتحسين التنشئة في تعليم 
الوالدين الُجدد والوالدين اللذين يترقبان طفاًل أفضل 
الممارسات في تربية األطفال. فعلى سبيل المثال، 

هناك نتائج سلبّية مرتبطة بالصفع على المؤخرة 
)جيرشوف وجروجان-كايلور، 2016(، وُيمكن للوالدين 

تعّلم أساليب فّعالة أخرى لتعليم االنضباط وضبط 
النفس. واكتشف جيرشوف، وساتلر، وأنصاري )2017( 

أّن األطفال الذين يتعرضون للصفع على المؤخرة بصورٍة 
متكررٍة تتزايد لديهم المشكالت السلوكّية، مع التحّكم 

في العديد من العوامل األخرى التي قد ُتسبب االلتباس.

هناك العديد من البرامج لتدريب األبوين لتعليم التنشئة 
الفعالة، وُتشير األدّلة إلى أن بعضها أكثر فعاليًة من 

غيره. وتوجد العديد من األبحاث في هذا المجال، إال أنها 

ُتشير إلى إمكانية تعّلم الوالدين استخدام أنماط تربية 
أقل إساءًة، وتعليم أطفالهم وتشكيل سلوكّياتهم بُطرٍق 

إيجابيٍة دون اللجوء إلى العقاب البدني. كما ُترّكز بعض 
البرامج على قضاء وقت ممتع مع األطفال، والقراءة 

لهم. ونورد أدناه أمثلة على نتائج أبحاث برامج التنشئة:

أسفر برنامج لتدريب األبوين في هونج كونج عن انخفاض 	 
معّدل التنشئة القاسية )لي، وتشان، وماك، والم، 2013(.

حققت برامج تدريب الوالدين التي شملت اآلباء واألمهات 	 
فوائد طويلة األمد، من بينها زيادة رضا الزوجين، وتحسين 
ف األطفال في المدارس، وزيادة مشاركة اآلباء، والحدُّ  تكيُّ
من قسوة أساليب التنشئة، وانخفاض معّدالت الخالفات 

المنزلية )كوان، وباول، وكوان، 1997(.

وخلصت مراجعة لـ 16 برنامج تنشئة أن أربعة منها فقط 	 
ف على أنها “أفضل برامج”، وتشمل هذه البرامج على  ُتصنَّ

20-14 ساعة تعليمية، وُترّكز على تطوير مهارات تتراوح 
ه مستقبلي )كولينز وفيتش،  بين حل الخالفات وتطوير توجُّ

 .)2012

 دراسة حالة: برنامج “من أجل تنشئة أفضل” )األردن(

تتمتع المملكة األردنّية الهاشمّية بعدٍد كبيٍر من السكان 
الشباب، حيث ال يتجاوز عمر نصف األردنيين 18 عامًا، 

في حين أن واحدًا من كل خمسة مواطنين ال يتجاوز 
عمره ثمانية أعوام، ما يعني أن التنشئة هي إحدى 

التجارب الشائعة بين األردنيين الراشدين. وتضم األسر 
األردنية في المتوسط أكثر من 5 أطفال، ونتيجًة لذلك، 

أولى واضعو السياسات قضايا األطفال مثل التعليم 
والسالمة اهتمامًا كبيرًا )الحسن، 2009(. ووجد استبيان 

ُأجري في أواخر تسعينات القرن الماضي وجود ثغرات 
ُمثيرة للقلق في معلومات الوالدين المتعّلقة بممارسات 
التنشئة الفّعالة )ستيوارت-براون، 2000(. وأسفرت هذه 
النتيجة عن إنشاء برنامج “من أجل تنشئة أفضل”، بهدف 

تحسين الدعم األسري لتنمية األطفال.

م البرنامج أخصائيون اجتماعيون، ومدرسون،  وُيقدِّ
د، ويتطّلب  وعاملون صحّيون يخضعون لتدريب ُموحَّ
دروسًا لمدة 16 ساعة، ولكنه يسمح بالتحّكم داخلّيًا 

م جهات  في كيفية تقديمها. فعلى سبيل المثال، ُتقدِّ
في بعض المناطق برنامجًا مكّثفًا لعّدة أيام، في حين 

تكون في مناطق أخرى على شكل دروس قصيرة مرًة أو 
مرتين أسبوعيًا على مدار بضعة أشهر. ويركز هذا التدريب 

الموحد على معرفة الوالدين بسلوكّيات وممارسات 
التنشئة السليمة وغير السليمة. ويستهدف مقّدمي 

الرعاية األساسية وأغلبهم من النساء في األردن. 

ولتقييم مدى فعالية هذا البرنامج، جمع الباحثون 
337 عّينًة من اآلباء المشاركين، يمّثلون مناطق 

ومجموعات عمرية وخلفيات تعليمية مختلفة في 
األردن )الحسن والنسفورد، 2014(. وأجرى الباحثون 
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استبيانًا على المشاركين حول عدد من الموضوعات، 
بما فيها منهجيات تعليم االنضباط، وإدراكهم لما 

يعتبر إساءة أو إهمااًل لألطفال، والوقت الذي يقضونه 
مع األطفال، مع مقارنة إجاباتهم بإجابات مجموعة 

تحّكم من غير المشاركين في برنامج “من أجل تنشئة 
أفضل”. فقبل بدء البرنامج، لم يكن هناك اختالف بين 
معلومات وسلوكيات المجموعتين. وعند إجراء ُمتابعة 
قصيرة المدى نسبّيًا، اكتشف الباحثون أن اآلباء الذين 

يتلقون دروس التنشئة قضوا وقتًا أطول في اللعب مع 
أطفالهم والقراءة لهم، وازدادت وتيرة توضيح أسباب 

ن مفهومهم بأّن بعض  حدوث األشياء ألطفالهم، وتحسَّ
األنشطة ُتشّكل خطرًا على األطفال، مقارنًة بمجموعة 

التحّكم التي لم تشارك في البرنامج.

وُيؤّدي برنامج “من أجل تنشئة أفضل” إلى تحقيق 
تغييرات إيجابّية في التنشئة، بتكلفٍة منخفضٍة نسبّيًا. 

فقد أجرى باحثون في منظمة اليونيسيف تحلياًل لتكلفة 
روا متوسط التكلفة السنوية بمبلغ 78  البرنامج، وقدَّ

ألف دوالر أمريكي، أو 13 دوالرًا أمريكّيًا فقط لكل 
من المشاركين، أو 3.27 دوالرات أمريكية لكل طفل 

)ستيوارت-براون، 2000(.

الحّد من الُعنف األسري

تشتهر رواية “آنا كارنينا” التي كتبها ليو تولستوي بأنها 
تبدأ بتصريٍح عن األسر المزدهرة: “كل العائالت السعيدة 

تتشابه، لكن لكل عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في 
التعاسة” )تولستوي، 2004(. وهذا التعبير صحيح إلى 

حدٍّ ما. فاألسر السعيدة، بصفٍة عامٍة، تّتسم بالعديد من 
الصفات المشتركة مثل العالقات المتينة بشكٍل عام. 
وهذا يعني أنها تعكس درجًة من الثقة بين األشخاص، 

والتواصل الفّعال، والدعم المتبادل، والمصالح 
المشتركة. وتوّصل علماء االجتماع إلى أن البرامج التي 

تهدف إلى تعزيز الروابط األسرّية، وإشراك اآلباء في حياة 
أطفالهم، وتعليم المهارات االجتماعّية والعاطفّية قد 

تكون فّعالة )برويت وآخرون، 2009(. ولسوء الحظ، عادًة 
ما يتداخل عدد من العقبات في الصّحة النفسّية لألسر. 

ومن أهّمها العنف.

تمامًا كما أشار تولستوي إلى أن لكل عائلة تعيسة 
طريقتها الخاصة في التعاسة، قد يّتخذ العنف األسري 

ى  أشكااًل عديدًة. فعلى سبيل المثال، يحدث ما ُيسمَّ
“الوفيات بسبب المهر” )Dowry Deaths( عندما ُتقتل 
الزوجات الشاّبات في محاولٍة للحصول على مهٍر أعلى، 
أو لخلق فرصة إلعادة الزواج والحصول على مهٍر جديد. 

وقد سّلط شارما وزمالؤه )2002( الضوء على بيانات 
الطبِّ الشرعي في الهند في الفترة بين عامي 1994 

و2001. وتوّصلوا إلى أّنه من بين كل 2,055 حالة وفاة 
غير طبيعية، يوجد 17 في المائة منها لوفيات بسبب 

الحروق، وأن ثالثة أرباع هذه النسبة كانت لسّيدات 
متزوجات. وأّدت التركيبة السّكانّية غير المتناسبة لهذه 

م للسلطات على أنها  الوفيات، التي غالبًا ما كانت ُتقدَّ
ناتجة عن “حرائق مطبخ عارضة”، إلى استنتاج الباحثين 

أّن هذه الوفيات هي وفيات المهر. وفي الحقيقة، ُتشير 
البيانات اإلحصائّية الخاصة بالجرائم إلى وجود أكثر من 18 
ألف حالة وفاة بسبب المهر تّم اإلبالغ عنها في الهند في 

عام 2012 )مكتب السجالت الوطنية للجريمة، 2012(. 
Hon- )ومن بين الحاالت المماثلة لذلك “جرائم الشرف” 
or Killings(، حيث تحدث هذه الحاالت عند االشتباه في 

ارتكاب المرأة خيانًة زوجيًة.

 ويعتبر كبار السن من الفئات السّكانية األكثر ضعفًا، 
فقد حّلل وونج ووايت )2017( بيانات أكثر من ألفين من 
كبار السن، وتوّصال إلى أن َمن يتعرضون لسوء معاملة 

كانوا أكثر ُعرضًة للمعاناة من القلق وتدّني مستويات 
الصّحة البدنّية. وأخيرًا، ُتشير البيانات المتعّلقة بالعقاب 
البدني لألطفال إلى أن “صفع األطفال” يرتبط بالتكّيف 

السلوكي السلبي لدى األطفال الصغار )مولفاني 
وميبيرت، 2007(، وُيؤدي إلى انخفاض مستوى تقدير 

الذات بين األطفال في هونج كونج )تشان وآخرون، 
2011(، وتزداد احتمالية حدوثه في الدول التي تسمح 

فيها القوانين به )كيز وآخرون، 2015(. فالعقاب البدني 
غير قانوني في عشرات الدول حول العالم، مثل أغلبّية 

دول االتحاد األوروبي.

العنف المنزلي الُموّجه ضد المرأة هو أحد أكثر أشكال 
العنف األسري انتشارًا، التي غالبًا ما يرتكبه شريكها 

الرومانسي. ويرى العديد من الباحثين أن اإلساءة لشريك 
العالقة ترتكز إلى توّجهات متأّصلة تقضي بُدونّية المرأة، 

حيث ال تزال هذه التوّجهات موجودة في مجموعة متنّوعة 
من الثقافات )أنتونوبولو، 1999؛ وهورن، 1999؛ وكوزو، 

1999(. وعادًة ما ترتبط هذه اإلساءة ببداية اإلصابة 
باضطراب ما بعد الصدمة الخطير سريرّيًا )اضطراب ما 
بعد الصدمة؛ سوندرز، 1994(. وُيعتبر العنف األسري، 

بجميع أشكاله، أحد القضايا الُملّحة اجتماعّيًا، وهو هدف 
جدير باالهتمام للسياسات القانونية واالجتماعية، فضاًل 

عن البرامج التعليمية.

 

ومن بين العوامل التي ُتسهم في اإلساءة للزوجات 
أنه غالبًا ما تمتلك المرأة موارد مالّية وقانونّية أقل من 

. فإذا أبلغت  الرجل، وبهذا ال يمكنهنَّ تغيير وضعهنَّ
المرأة عن إساءة زوجها لألطفال وكان بإمكانه تطليقها 
أو إخراجها من المنزل، فإنها قد ُتصبح بال مأوى. وإذا 

كان بإمكان الرجل تطليق المرأة، وليس العكس، فهذا 
االختالل في موازين القّوة قد ُيسهم أيضًا في اإلساءة 

للزوجة. ومع ذلك، فإّن البرامج التي تعمل على تعزيز 
الوضع المالي للمرأة تؤدي في بعض الحاالت إلى الحدِّ 

من اإلساءة للزوجة، ولكّنها قد تؤدي إلى زيادتها في 
بعض الحاالت أيضًا )بولس وهيوز، 2015(، ولهذا يجب 
أن يكون واضعو السياسات على درايٍة بالسياق الثقافي 
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لتدّخالتهم. وباإلضافة إلى ذلك، فإننا بحاجٍة إلى وضع 
قوانين صارمة لموجهة اإلساءة الزوجية، إضافًة إلى 

الحاجة إلى المزيد من المساواة.

ومن المشّجع رؤية انتشار برامج التدّخل الهادفة إلى 
زيادة الوعي بالعنف المنزلي وعواقبه الوخيمة، إضافًة 

إلى برامج العالج النفسي للصدمات النفسية، مع توفير 
جميع ذلك في سياقاٍت مالئمٍة ثقافّيًا. فعلى سبيل 

المثال، ُيوجب أحد البرامج في أمريكا الجنوبّية معالجة 
مرتكبي الجرائم الذكور في مجموعاٍت تجتمع في أماكن 

عامة )كورسي، 1999(. ويوفر برنامج آخر –المساعدة على 
التغّلب على اضطراب ما بعد الصدمة )برنامج المساعدة 

على التغّلب على اضطراب ما بعد الصدمة؛ جونسون 
وزلوتنيك، 2009( – عالجًا سلوكّيًا معرفّيًا قصير األمد 

للسّيدات الُمقيمات مؤقتًا في المالجئ المخصصة 
لضحايا العنف المنزلي، ويوّفر أيضًا موارد إضافية 

ألطفالهن. ومن السياسات األخرى التي من شأنها 
المساعدة على الحدِّ من اإلساءة الزوجية عدُم السماح 

للرجال فقط باّتخاذ إجراءات الطالق، بل السماح للسّيدات 
أيضًا بالشروع فيها.

وتمّثل البرامج العاّمة التي تهدف إلى الحدِّ من التحّرش 
الجنسي، جانبًا آخر من جوانب سالمة الزيجات، خاصّة 

بالنسبة للسيدات. وقد تتخذ هذه البرامج صورة حمالت 
خدمة عامة تعليمية تستهدف كاّلً من السلوكيات 

الُمسيئة، إضافًة إلى إيصال أصوات الضحايا واإلبالغ عن 
اإلساءات. وتتضمن البرامج األخرى التي يتناولها فصل 
الُمُدن السعيدة منّصة الجوال التي ُيمكن للضحايا من 

خاللها اإلبالغ فورًا عن اإلساءات التي تحدث في األماكن 
العاّمة. 

ُتشير منظمة الصّحة العالمّية )2009( إلى اآلثار الهّدامة 
المترتبة على اإلساءة الزوجية، بما في ذلك وفاة عدد كبير 
من األّمهات، وتقترح عّدة استراتيجيات للحّد منها. وُيشير 

التقرير إلى أنه يمكن للتدخالت التعليمية في المدارس 
ن المرأة،  ووسائل اإلعالم والبرامج المجتمعّية التي ُتمكِّ
أن تساعد على الحّد من اإلساءة والعنف. وتجدر اإلشارة 
إلى وجود إساءة لألزواج أيضًا، ومع أنها ال ُتعتبر خطيرة 

في بعض األحيان، إاّل أنه يوجد عدد كبير من حاالت 
اإلساءة الخطيرة لألزواج )مكتب اإلحصاءات الوطنّية، 

2017(. ويجب بالطبع أن تقوم البرامج التعليمّية 
واإلعالمّية وغيرها من األنشطة التي تهدف إلى الحدِّ من 

العنف، بمعالجة هذا النوع من اإلساءة.

اقتراح السياسة: االعتقال اإللزامي للمسيئين 

يعّد العنف المنزلي إحدى المشكالت التي تؤثر في كال 
النوعين االجتماعيين، وفي األشخاص من جميع األعمار 
وجميع الخلفيات التعليمية واالقتصادية. وهو أيضًا من 

بين القضايا -على األقل في الدول الغربّية-التي حاول 
القائمون على إنفاذ القانون بشأنها العمل كأخصائيين 

اجتماعيين بُحكم األمر الواقع. وفي حين تّتخذ الشرطة 
إجراءات صارمة في حاالت السطو المسّلح، ُتمّثل 

اإلساءة المنزلّية جريمة ُعنف يتم تشجيع الُضّباط على 
تجّنب اعتقال مرتكبيها. ويرجع ذلك جزئّيًا إلى حقيقة 

أّن اإلساءة المنزلّية تحدث في أغلب األحيان في إطار 
خصوصّية المنزل، دون وجود شهود أو في وجود عدد 
ْدَن  قليل منهم. ومن العوائق األخرى أن النساء قد يتردَّ
في توجيه االّتهامات. ويتمّثل أحد الحلول لهذه القضّية 

في أنه ينبغي أن يكون مصدر توجيه االتهامات هو 
ِعي العام، وليس الضحّية. وفي الحقيقة،  الشرطة أو الُمدَّ

كان على أفراد الشرطة في الواليات المتحدة قبل فترة 
الثمانينات أن يشهدوا شخصّيًا على حاالت اإلساءة حتى 

د أفراد  يكون بإمكانهم اعتقال مرتكبيها. ولطالما تردَّ
الشرطة على مّر التاريخ في التدّخل عن طريق االعتقال، 

بناًء على فرضّية أن االعتداءات البسيطة هي “مسائل 
ذات صلة بالعالقة”، وليست جريمة ُعنف قد يخضع 

مرتكبها للعقاب في المحاكم.

سياسات للحّد من العنف المنزلي

خطوط ساخنة لإلبالغ عن العنف المنزلي

التدريب على إنفاذ القانون

ِفَرق تدّخل خاّصة لحاالت اإلساءة للشريك

نموذج HUB للخدمات االجتماعّية )انظر فصل 
الُمُدن السعيدة(

العقوبات المتعلقة باإلساءة الزوجّية

البرامج التعليمّية في المدارس بشأن المهارات 
االجتماعّية المرغوب فيها

قوانين مكافحة العنف ضد المرأة 

برامج معالجة الكحولّيات والمخّدرات

حمالت خدمات عاّمة تهدف إلى الترويج لحلول بعيدة 
عن العنف

المساواة المالّية للمرأة 

التوزيع العادل لألموال في حاالت الطالق

برامج عالجّية لمرتكبي االعتداءات

االعتقال اإلجباري للمسيئين
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وتغّيرت سياسة إنفاذ القانون في الواليات المتحدة في 
عام 1994 مع إدخال قانون الُعنف ضد المرأة. حيث 

أظهر تحليل للعنف ضد شريك العالقة انخفاض معّدل 
االعتداءات البسيطة ضد اإلناث بنسبة %70 بعد صدور 

القانون، وانخفاض معّدل االعتداءات الخطيرة ضد اإلناث 
بنسبة %72 )كاتاالنو، 2013(. ومن بين التغييرات التي 
أعقبت تطبيق قانون مكافحة العنف ضد المرأة تنفيُذ 

قوانين االعتقال اإللزامي لمرتكبي العنف األسري. ونتج 
عن ذلك انتقال المسؤولية من الضحايا إلى الشرطة. 

ويوجد في أكثر من 20 من أصل 50 والية من الواليات 
المتحدة األمريكية قوانين اعتقال إلزامي )نقابة المحامين 

األمريكية، 2011(، فيما تمتلك العديد من الواليات 
األخرى “سياسات مؤّيدة لالعتقال”. 

كون من أن االعتقاالت التلقائية تنطوي  ويقلق الُمشكِّ
على خطر حدوث المزيد الجرائم ضد المرأة عبر أعمال 
انتقامية قد يرتكبها الُمعتدون الذين ُيطَلق سراحهم 

من السجون فيما بعُد. إال أّن هناك بحثين ُيشيران إلى 
خالف ذلك. فقد ُأجريت الدراسة األولى في مينيابوليس، 

المنطقة الحضرّية التي تحتل الترتيب الـ 16 من حيث 
كبر الحجم في الواليات المتحدة، ويبلغ عدد سكانها 

3.5 مليون نسمة. حيث اهتمَّ الباحثون بفهم العواقب 
المترتبة على استجابات الشرطة المختلفة للعنف المنزلي 
)شيرمان وبيرك، 1984(. واستعرض الباحثون 300 حادثة 
وقعت على مدار عام واحد. حيث كانت الشرطة تستجيب 

لهذه الحوادث بطريقٍة من بين الطرق الثالثة التالية: 
ث مع الضحّية  -1االعتقال؛ -2توجيه النصيحة )التحدُّ

والجاني في محاولٍة للتوّسط لحّل النزاع(؛ -3الفصل بين 
الضحّية والجاني )مثل: ُمطالبة الجاني بالّنوم في مكاٍن 

آخٍر في تلك الليلة(، وكانت تدّخالت الشرطة تنحصر 
عشوائّيًا في واحدة من هذه االستجابات. وتابع الباحثون 

لي بالشرطة من خالل إجراء مقابالت  االّتصال األوَّ
مع الضحايا، وُمراجعة سجاّلت اعتقال المجرمين على 
مدار األشهر السّتة التالية. وتوّصلوا إلى أن االعتقال 

اإللزامي –خاّصًة في الحاالت التي تستمع فيها الشرطة 
إلى روايات الضحايا أيضًا– يؤدي إلى انخفاض معّدالت 

السلوك اإلجرامي الحقًا بشكٍل كبير )انظر الجدول أدناه(. 
وقد أّدت نتائج هذا البرنامج، باإلضافة إلى التصميم 

التجريبي للدراسة، إلى اعتماد هذه السياسة على نطاق 
واسٍع بين إدارات الشرطة األخرى.

وقد توصلت الدراسة الثانية إلى نتائج الدراسة األولى، 
ووّسعت نطاقها. غير أّنه في الحالة األخيرة، جمع 

الباحثون البيانات من خمس مناطق حضرية مختلفة 
جغرافّيًا ومن عّينٍة أكبر )نحو خمسة آالف ُمْعَتٍد؛ 

ماكسويل، وجارنر، وفاجان، 2001(. وفي هذه الحالة، 
توّصل الباحثون إلى التوّجه السابق نفسه، إال أن تأثيره 
ًة. فقد وجدوا على وجه التحديد أن االعتقال  كان أقل ِحدَّ
ة العدوانية لدى المعتقلين على خلفية العنف  ُيقلل ِحدَّ
المنزلي بنسبة 8 في المائة تقريبًا مقارنًة بَمن ال يتم 

اعتقالهم. وعالوًة على ذلك، ازدادت الفترة الزمنّية 

الفاصلة بين ارتكاب ألعمال عنف جديدة. وكان خطر 
تكرار اإلساءة من الُمعتَقلين أقل بنسبة 10 في المائة 
مقارنًة بَمن لم ُيعتقلوا. وبناًء على ذلك، ُتقّدم هاتان 

الدراستان معًا دلياًل أولّيًا على أن االعتقال، بعّض النظر 
عن العقوبات أو أساليب الردع األخرى، يعّد أحد التدّخالت 

الفّعالة للحدِّ من معّدالت العنف المنزلي.

الجزء الخامس: االستنتاجات والتوصّيات
ن هذا الفصل عّدة رسائل رئيسّية. أّولها أن جودة  يتضمَّ

الحياة االجتماعية تعتبر موضوع اهتماٍم لواضعي 
السياسات على جميع المستويات الحكومّية. وتعّد 
العالقات االجتماعّية بجميع أنواعها مثل الصداقات 

واألسر والتفاعالت إيجابّية مع الغرباء والزمالء الداعمين، 
إحدى أهم العوامل الحاسمة لجودة الحياة. ومع ذلك، 

فمن الشائع جّدًا افتراض أّن هذا الجانب الحياتي 
يمّثل مسألًة فرديًة. كما توّصلنا إلى أّن السياسات 

والبرامج الحكومّية يمن أن تؤّثر بشكل كبير على جودة 
الحياة االجتماعية. وقد عالجت السياسات جودة الحياة 
االجتماعية على مدار التاريخ بإحدى هاتين الطريقتين: 

-1وضع سياسات اجتماعّية تهدف إلى الحدِّ من 
االضطرابات االجتماعّية مثل عدم المساواة والجريمة؛ 

-2باعتبارها نتاجًا للسياسات المتعّلقة بالبنية التحتّية 
والتنمية الحضرّية. ونرى في هذا الشأن أّن التركيز 

رة  المباشر على جودة الحياة االجتماعية هو أولوّية ُمبرَّ
لواضعي السياسات.

الجدول 6: النسبة المئوية لحاالت العنف 
المتكررة خالل 6 أشهر

االعتقال الفصل
واالستماع
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أّما الرسالة الثانّية التي يحملها هذا الفصل، فتنطوي 
على حاجة المجتمعات إلى تجربة برامج من شأنها تحسين 

الحياة االجتماعّية فيها. وعلى الرغم من وجود مجموعة 
كبيرة من األبحاث حول العالقات االجتماعّية اإليجابّية، 

إاّل أنه ال توجد خارطة طريق شاملة بشأن كيفية التدّخل 
لتحسين هذه الروابط وتعزيزها. ونظرًا ألّن كل مجتمع 

وثقافة لهما وضعهما الخاص، ُيستحَسن اختبار البرامج 
قبل تنفيذها بشكل كامل، وكذلك تقييم النتائج وفقًا 
للقواعد والقيم المحلّية. وفي هذا السياق، قد يكون 

رصد جودة الحياة الشخصية للدول )أو المدن، أو األحياء( 
ولمجموعاٍت محددٍة مفيدًا جّدًا في تقييم التقّدم الُمحرز. 

وقد ُتساعد هذه اإلجراءات أيضًا في تحديد َمواطن 
االزدهار والتعّثر في المجتمع، فالقول القديم المأثور 

 People Change What( ”الّناس ُيغّيرون ما يقيسونه“
They Measure( ثبتت صّحته، وهو ينطبق في هذا 

السياق على نطاق واسٍع. وبناًء على ذلك، فإّن مقياس 
جودة الحياة ضرورّي لوضع سياسة ُتراعي الثقافات 

وتنفيذها.

تتمثل التوصية األعّم التي يمكننا وضعها في إدراك 
واضعي السياسات ألهمية العالقات االجتماعّية الّداعمة 

لجودة حياة اإلنسان، وأّن جودتها ال تعتمد فقط على 
ظروف فردّية، بل تتأّثر بشكل كبير بالمجتمعات التي 

يعيشون فيها. فُيمكن للحكومات التأثير في جودة 
العالقات االجتماعّية من خالل البرامج التي تعمل على 

البناء اإليجابي لقدرات األشخاص على تعزيز صالتهم 
ومرونتهم االجتماعّية، إضافًة إلى الحدِّ من السلوكّيات 

غير المرغوب فيها. فاألمر بالغ األهّمية؛ حيث إّن 
مجرد الحدِّ من السلبيات لن ُيظهر إيجابّيات بحد ذاته. 

وتختلف الّتحدّيات والثقافة إلى حدٍّ ما بين مجتمع 
وآخر، ولكّن الخطوات األولى تكمن في تحديد َمنشأ 

القضايا االجتماعّية في تلك الثقافة، ثّم البدء في التفكير 
رق التي ُيمكن من خاللها معالجة  االستباقي بشأن الطُّ

هذه القضايا. وتجدر اإلشارة إلى أّن القادة وواضعي 
السياسات يسّخرون الكثير من الوقت والجهد للتركيز 

على السياسات االقتصادّية، إال أّن العالقات االجتماعّية 
الداعمة تتمتع بأهّمية كبيرة، وقد تتأّثر بالبرامج 

والسياسات التي يضعها القادة.

توصّيات البرامج والسياسات

ُيشير هولت-لونستاد وآخرون )2017( إلى أّن التدّخالت 
التي تّم اللجوء إليها لتخفيف العزلة االجتماعّية تتمّثل في 
برامج مثل: العالجات الزوجّية، وتدّخالت معالجة الوحدة. 

وتّم بذل عدٍد من الجهود االجتماعّية على نطاق واسع 
لمكافحة العزلة االجتماعّية في العالم، مثل الحمالت 
الرامية إلى الحدِّ من الوحدة. ومع ذلك، لم تخضع آثار 

البرامج المجتمعّية واالجتماعّية التي تهدف إلى مكافحة 
العزلة االجتماعّية للدراسة باستخدام أساليب صارمة فيما 
يتعّلق بنتائجها على الروابط والصّحة االجتماعّية. ولذلك، 

فإّن المنهجيات التي نقترحها في هذا المقال لزيادة 

الدعم والترابط االجتماعي قد تترك أثرًا كبيرًا على صّحة 
المجتمعات، وهي ُتوّفر أيضًا فرصًا لالطالع على أحدث 
الت من خالل أساليب صارمة  األبحاث التي تدرس التدخُّ

لجمع البيانات.

ونوصي بعدٍد من البرامج والسياسات للمجتمعات حول 
العالم، والُمصّممة لرفع مستوى جودة الحياة. وعليه 

فإّن توظيف هذه المقترحات لتحسين الحياة االجتماعّية 
للمواطنين –فضاًل عن التقّدم االقتصادي– من شأنه 

تحسين جودة الحياة والصّحة وجودة الحياة العاطفية في 
المجتمعات. وُنقّدم فيما يلي بعض المقترحات التي 

توصلنا إليها بناًء على استعراضنا لألدّلة:

القياس: تحتاج المجتمعات إلى قياس مستوى جودة حياة . 1
المواطنين لتحديد األفراد الذين ينعمون باالزدهار، وأولئك 

الذين ُيعانون، إضافًة إلى تحديد مواضع وكيفية تحسين 
جودة الحياة. وقد تناول داينر، ولوكاس، وشيماك، وهيليويل 
)2009( بالتفصيل مسألة إنشاء حسابات وطنّية لجودة الحياة 

على غرار الحسابات االقتصادّية الوطنّية. ومن بين مزايا 
الحسابات الوطنّية لجودة الحياة أّنها “ُتزيح الستار” ما يجعل 
جودة الحياة أكثر وضوحًا للمواطنين والقادة على َحدٍّ سواء. 

ونظرًا لميل الناس إلى تجاهل سمات الخيارات غير الواضحة، 
قد ُتمثل حسابات جودة الحياة تذكيرًا بُمراعاة جودة الحياة عند 

اّتخاذ قرارات شخصّية أو حكومّية.

إجراء الّتجارب: عند تسليط الضوء على السياسات والبرامج، . 2
يتمّثل أحد المناهج المرغوب بها في تنفيذ البرامج 

والسياسات على أساس تجريبي، ثّم جمع بيانات بشأن النتائج 
بحيث يكون باإلمكان تحديد قيمتها في سياقات وثقافات 

معّينة. وينبغي إشراك علماء السلوك في تقييم برامج 
السياسات بغرض إدراج ضوابط مناسبة وجوانب منهجّية 

صارمة أخرى للتقييم.

وزارة جودة الحياة: من المهم وجود وظيفة أو مكتب في . 3
س خصيصًا لجودة الحياة مثل وزير السعادة كما  الحكومة ُمكرَّ
هو الحال في دبي واإلكوادور، ومفّوض األجيال المستقبلّية 

في ويلز، وشبكة )What Works( في الحكومة البريطانّية، 
وجدول عمل سياسة “حالة جودة الحياة” التابع لرئيس الوزراء 
في حكومة جنوب أستراليا. حيث تدرس هذه المكاتب األدّلة 
م توصّيات  المتوّفرة بشأن التدّخالت التي ُتجدي نفعًا، وُتقدِّ

للحكومات على المستويين المحّلي واالجتماعي. وعلى عكس 
الوحدات الحكومّية األخرى، يهدف وزراء جودة الحياة على 

الترابط االجتماعي ضروري لجودة الحياة. فجودة الحياة ال 
تتعّزز بالنمّو االقتصادي فحسب، بل بالسياسات والبرامج 

التي ُتنشئ عالقات اجتماعّية قوّية وداعمة في جميع 
المجتمعات! 
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وجه التحديد إلى النهوض بجدول أعمال جودة الحياة؛ استنادًا 
إلى ممارسات قائمة على أدّلة. وبالطبع، يجب أال تقتصر 

سياسة جودة الحياة على هذه اإلدارات، بل إّن إنشاء مثل هذه 
الوظائف يسمح بدعم جودة الحياة لتنسيق جهود واضعي 

السياسات في جميع المجاالت الحكومّية. وعلى وجه التحديد، 
ُيمكن للمكتب الُمخصص للرفاه تذكير الفروع الحكومّية 

األخرى باستمراٍر بآثار جودة الحياة المترتبة على سياساتها 
وبرامجها. وقد أصدرت اإلمارات العربية المتحدة مؤخرًا 

دليل سياسات لفروع الحكومة المختلفة، حيث يوّضح كيف 
يجب تناول موضوع جودة الحياة ورصده لتقييم السياسات 

والبرامج. أّما في حالة جنوب أستراليا، فإّن برنامج عمل جودة 
الحياة ُيحّفز إجراء تدّخالت وأبحاث نفسّية اجتماعّية في جميع 

أنحاء المجتمع. وبالطبع، يجب أاّل يحّل مكتب جودة الحياة 
محّل جميع المجاالت الحكومّية التي ُتدرك آثار جودة الحياة 

على أنشطتها.

التصميم الحضري: ُيمكن للتصميم الحضري وتقسيم . 4
المناطق ذات االستخدامات المختلطة التي ُتتيح إمكانّية 

المشي إلى المتاجر وأماكن الترفيه وأيضًا إلى أماكن العمل، 
الحدُّ من الوقت الضائع في التنّقل، والحفاظ على البيئة، 

وتقليل االزدحام المروري، وزيادة الترابط االجتماعي. ولذلك، 
يجب إعطاء قيمة خاّصة للتصميم الحضري القائم على أدّلة 

جودة الحياة.

المساحات الخضراء، والمتنّزهات، والمساحات العاّمة . 5
الجّذابة: ُتؤّدي المساحات الخضراء والبيئات الحضرّية الجّذابة، 

خاصًة تلك التي ُيمكن للناس االسترخاء أو االجتماع فيها أو 
المشاركة في أنشطة ترفيهية أو اجتماعية فيها، إلى زيادة 

مستوى جودة الحياة والروابط االجتماعّية.

األنشطة المجتمعّية: يحظى تماسك األحياء بأهميٍة كبيرٍة . 6
لجودة الحياة، وُيمكن التشجيع عليه من خالل العديد من 

األنشطة المختلفة، مثل: برامج مراقبة األحياء، والتطّوع، 
والمهرجانات المجتمعّية.

المساكن ميسورة التكلفة: يجب توفير مساكن غير باهظة . 7
الثمن والئقة في الوقت ذاته لجميع المواطنين، بما في ذلك 

المالجئ التي تحمي من ظروف الطقس.

القضاء على الفساد: ُيضعف كٌل من الفساد والمحسوبّية . 8
واإلعالنات الخادعة وغيرها من أشكال عدم األمانة، الثقة 

الضرورّية ألداء المجتمعات عملها بفعاليٍة، وينبغي القضاء 
عليهما من خالل قوانين الشفافية، وفرض عقوبات صارمة 
على ممارسات الفساد وغيرها من الممارسات غير العادلة، 

ووضع قواعد وقيم قوّية لمساعدة الجيران والمجتمع والغرباء 
حّتى.

التشجيع على التحّلي بسلوكّيات اجتماعّية إيجابّية: غالبًا ما . 9
تبدو المدن الحديثة كما لو كانت مضمار سباق، حيث يتنافس 

الجميع فيما بينهم. وُيمكن للمجتمعات ضمان أن ُيصبح 
األشخاص أكثر إيجابيًة، وتعاونًا، وُمساعدًة لبعضهم البعض 

من خالل حمالت الخدمة العاّمة، والبرامج اإلعالمّية، وبرامج 

الجوائز. بل وُيمكن أيضًا تشجيع األشخاص على أن يكونوا 
وُدودين مع الغرباء، األمر الذي من شأنه زيادة مشاعر جودة 

الحياة لدى الطرفين )إيبلي وشرودر، 2014(.

عالقات وثيقة أقوى: يعتبر وجود األسر القوّية واألصدقاء . 10
بون ضروريًا لجودة الحياة اإلنسانية، وُيمكن للحكومات  الُمقرَّ

التأثير في قّوة هذه الروابط. ولذلك، يجب وجود سياسات 
تضع حّدًا لإلساءة األسرّية، مثل االعتقال اإللزامي للُمسيئين. 

عين أيضًا الحرص على عدم َسنِّ سياسات  ويجب على الُمشرِّ
اقتصادّية تفرض عقوبات على الزواج والحياة األسرّية وُتثّبط 

الروابط األسرّية القوّية. وباإلضافة إلى ذلك، ُيمكن لبرامج 
تثقيف األبوين واألزواج مساعدة الناس، خاصًة أولئك الذين 

يشرعون في مراحل حياة جديدة وينتقلون إليها.

الصّحة العاّمة: تبدي جميع الدول في العالم اهتمامًا بالصّحة، . 11
وقد يكون من الُمفيد الربط بين جدول أعمال جودة الحياة 

وإطار عمل الصّحة العاّمة. فالروابط االجتماعّية القوّية 
تؤّثر في الصّحة، بل غالبًا ما يتجاوز تأثيرها أهمّية ممارسة 
منة، والتدخين، واألمراض  التمارين الرياضّية، وتفادي السِّ

الُمعِدية. ولهذا، فإّن تعزيز العالقات القوّية والداعمة القائمة 
على الثقة يحظى باألولوية؛ ألنه ُيؤّثر في الصّحة واإلنتاجّية 

والمواطنة. ومثلما حدث في مجاالٍت أخرى، مثل تجّنب 
سرطان الجلد، وصّحة األسنان، واللياقة البدنّية، ُيمكن تعزيز 

الصّحة العاطفّية كهدف في حدِّ ذاته، وكوسيلٍة لتحسين 
الصّحة البدنّية. وتحظى جودة الحياة باألولوّية؛ نظرًا لما تتمتع 

به هي والروابط االجتماعّية القوّية من فائدة على اإلنتاجّية 
والمواطنة والصّحة. وبناًء على ذلك، ُيمكن أن ُيسفر التركيز 

على جودة الحياة على المدى الطويل عن خفض التكاليف 
الصحّية، وزيادة السلوكّيات االجتماعّية اإليجابّية، مع جعل 

الحياة أكثر إرضاًء لجميع المواطنين.

142

143





المساهمون
البروفيسور روب آدامز, مدير هيئة تصاميم ومشاريع المدن في ملبورن بأستراليا.

كال كورلي, الجمعية الكندية لمعارف السالمة المجتمعية )Community Safety Knowledge Alliance( في 
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1. مقدمة 
يركز هذا الفصل بصورة أساسية على كيفية جعل المدن 

أكثر سعادة، وسنتعرف أيضًا على كيفية جعل المدن 
أكثر سعادة من خالل وصف أنشطة أمناء المدن الذين 
يعملون على زيادة معدالت السعادة وجودة الحياة في 

المدن. يستخدم مصطلح “السعادة” هنا بالمعنى الذي 
أورده تقرير السعادة العالمي )هيليويل، واليارد، وساكس، 
2017(، ويستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية الخاصة بقياس جودة الحياة 
الشخصية. ويمكن تعريف جودة الحياة الشخصية، التي 

تعتبر مرادفًا “للسعادة”، بأنها مزيج من ثالثة عناصر: 
أولها “تقييم الحياة، وهو عبارة عن تقييم يعكس حياة 

األفراد أو جوانب محددة منها، وثانيها “العاطفة”، وتعني 
ردود فعل الفرد تجاه التأثيرات العاطفية والتي تقاس 

عادة بالنسبة إلى مرحلة زمنية معينة؛ وأخيرًا جودة الحياة 
المفضية إلى السعادة )Eudaimonia(، وتعني أن يكون 
للحياة مغزى وهدف محدد، وتعني أيضًا األداء النفسي 

الجيد” )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2013 
بي، الصفحة 10(. وعندما يتعلق األمر بالمدن، فمن 
المهم أيضًا إضافة المزيد من االحتياجات األساسية 

ر الخدمات وبساطتها وسهولة  لسكان المدن، مثل توفُّ
استخدامها. ومن شأن تلبية هذه االحتياجات أن يؤدي 

إلى زيادة معدالت السعادة، وباإلضافة إلى ذلك، 
تعتبر جوانب البيئة االجتماعية مثل الثقة واإلنصاف 

واالستقاللية “عوامل تمكين” للسعادة.

ومع ذلك، ونظرًا ألن هذا الفصل يركز على أنشطة 
السعادة والتدّخالت التي يمكن تطبيقها في سياقات 

وثقافات أوسع للمدن، فسيتم التركيز على الخصائص 
األساسية والمشتركة لطبيعة الحياة في المدن، والتي 

تتطلب تناول مجموعة واسعة من المواضيع التي 
ُتعنى بالمدن. وألننا نعيش في عالم يتصاعد فيه دور 
التكنولوجيا بشكل متزايد ويتسم بتطور هائل، فال بد 

أن يتناول هذا النقاش كيفية تمكين هذه األنشطة 
باستخدام التكنولوجيا واالبتكارات بشكل عام، مع تسليط 
الضوء على دراسات الحالة على الصعيد العالمي وأفضل 

الممارسات، والتركيز على التوصيات المقدمة لتحقيق 
أقصى قدر من النجاح في مجال التكنولوجيا الرقمية 

والعالم الذكي. ولذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على 
كيفية مساهمة التكنولوجيا في تنفيذ هذه األنشطة 

والتدّخالت بطريقة أكثر كفاءة، أو بطرق لم تكن ممكنة 
دون هذه التقنيات.

وألغراض هذا الفصل المبينة أعاله، سيتم تناول العديد 
من الطرق المستخدمة في تنظيم األنشطة والتركيز 

التنظيمي في المدن. وقد تكون هناك تصنيفات 
وظيفية واضحة، مثل إدارة النقل، والبلديات والشرطة 

وما إلى ذلك، أو قائمة طويلة من مجاالت الحياة كتلك 
المدرجة في مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

للحياة األفضل )Better Life Index )BLI(( )منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، 2017 سي(. وتم تطوير 

هذا المؤشر لقياس مستويات جودة الحياة عبر البلدان، 
وتقييم الجوانب التالية: السكن والدخل والوظائف 

والمجتمع والتعليم والبيئة والمشاركة المدنية والصحة 
ومستوى الرضا عن الحياة، والسالمة والتوازن بين 

العمل والحياة. وفي مقابل ذلك، يركز مؤشر منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية لجودة الحياة اإلقليمية 

)OECD RWB( )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
2016 سي( على قياس الجوانب ذاتها التي ُيعنى بها 

مؤشر قياس الحياة األفضل، لكنه يستبدل التركيز على 
إيجاد توازن بين العمل والحياة بالوصول إلى الخدمات. 

وثمة مقياس آخر ذي صلة –وإن كان مطبقًا على نطاق 
واسع– وهو مؤشر التقدم االجتماعي )SPI( الذي يقيس 

ثالثة أبعاد باستخدام البيانات المتاحة للعموم في مصادر 
مختلفة. وتشمل هذه األبعاد االحتياجات اإلنسانية 

األساسية )مثل المأوى والماء والغذاء(، وأسس جودة 
الحياة )مثل الصحة والبيئة والمعلومات والتواصل 

والمعرفة األساسية(، والفرص )مثل الحقوق الشخصية 
وحرية االختيار والتسامح والشمولية( )بورتر، وستيرن، 
وجرين، 2017(. أّما العامل الذي كان له قدر كبير من 

األهمية في سياق “المدن الذكية”، فهو ما أورده التقرير 
الصادر عن االتحاد األوروبي )CRS/EU2007(. ويتمثل 
هذا العامل في التركيز الخاص الذي توليه هذه المدن 

على أهمية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى بناء 
الكفاءة والخبرات المعززة، بما في ذلك جودة الحياة. 

وباإلضافة إلى ذلك، يطرح تقرير االتحاد األوروبي طرقا 
مختلفة لتصنيف المدن فيما يتعلق باألنشطة “الذكية”، 

وفي هذا الصدد، قام المؤلفون بدارسة طرق مختلفة 
لتصنيف األنشطة. وتوّصلت هذه الدراسة إلى األبعاد 

التالية: االقتصاد واألفراد والحوكمة والتنقل والبيئة 
والحياة، كما توّصلنا إلى أّن هذا الترتيب أيضا يمثل خيارًا 
عقالنيًا لهذا الفصل )وإن كان ذلك مع بعض التعديالت 

المبينة الحقًا(، خاصة وأن بعض المدن قد اعتمدت 
بالفعل نهج المدن الذكية، وبالتالي فإن تخطيط محتوى 

هذا الفصل وفقًا ألنشطة هذه المدن سيكون خيارًا 
أسهل بالنسبة لهم. وسيتم تعريف جميع األبعاد والبنود 

الفرعية في األقسام الخاصة بكل منها.

وتّم تقسيم هذه الفصل إلى عدة أقسام، ويحرص 
القسم األول منه على تذكير القارئ بضرورة اتباع نهج 

يرّكز على أساسيات جودة الحياة إلى جانب التدّخالت 
المعروفة، وذلك قبل التطرق إلى األساليب والطرق 

األحدث، كما ُيركز على التكنولوجيا باعتبارها وسيلًة لتعزيز 
مثل هذه التدّخالت، إضافًة إلى غيرها من األمور التي 

أصبح تطبيقها ممكنا باتباع أساليب جديدة. وعلى الجانب 
اآلخر، يستخدم القسم الثاني المفهوم البسيط لحلقة 
التغذية الراجعة لتسليط الضوء على الحاجة إلى هيكلة 

أّي نهج مع الحاجة إلى قياس النتائج لتبرير القرارات 
المدعومة بالبيانات، في حال وجود بيانات ذات صلة، 

قبل القيام بأّي تدّخالت. ويركز القسم الثالث على ستة 
أبعاد تنظيمية تستند إلى موضوعات شائعة ومعروفة 

في المدينة التي سبق ذكرها، وسيتناول هذا القسم كل 
من هذه المواضيع على حدة لتوضيحها بأمثلة. ويتضمن 
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ويحتل التركيز على األفراد واالهتمام المركزي بالمواطنين 
أهمية بالغة في العديد من البرامج الرائدة في العمارة 

الحديثة، وأدبيات التخطيط الحضري أيضًا، مثل األهداف 
الرئيسية األربعة التي أوردها غيهل في كتابه الذي يحمل 

 cities for people(( ”عنوان “مدن بنيت لخدمة الناس
Gehl, 2010((. ويرى غيهل أن الهدف الذي يتحتم على 

مخططي المدن السعي إلى تحقيقه هو إنشاء مدن 
قابلة للعيش تتسم باألمان واالستدامة والصحية. 

ويمكن “تعزيز هذه األهداف بشكل هائل من خالل زيادة 
االهتمام بالمشاة وراكبي الدراجات وحياة المدينة بشكل 
عام”، وجعل المدينة أكثر دعمًا للمشي “لسكانها البشر”. 
وتّم تسليط الضوء أيضًا على أهمية “قابلية المشي” من 

قبل سبيك في استدالالته لمدن أكثر سعادة، وشدد 
على أربعة نقاط أساسية لجعل المدينة قابلة للمشي. 

وبالنسبة له، يجب أن يكون المشي مفيدًا وآمنًا ومريحًا 
وممتعًا. وبهذه الطريقة، سيلقى المشي تشجيعًا متزايدًا 

على نحو يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث التفاعالت 
االجتماعية عندما يلتقي الناس ببعضهم أثناء ممارسة 

المشي، عوضًا عن اللقاءات العابرة التي تفرضها الحواجز 
المادية المتمثلة في السيارات.

إذًا كيف يمكن للتكنولوجيا أن تضطلع بدوٍر في المدينة 
السعيدة؟ اضطلعت التكنولوجيا منذ بداية تطور المدن 
قبل آالف السنين في بالد ما بين النهرين، بدوٍر فّعال 

ومباشر في ازدهار المدن وتطورها، من حيث البنية 
التحتية مثل الصرف والمرافق الصحية والمستندات 

والحرف المختلفة التي عززت النمو التجاري، وفي 
مقدمتها اختراع العجلة. وتشكل التكنولوجيا جزءًا ال 

يتجزأ من حياة المدينة، ولذلك فإن فهم كيفية تفاعل 
األفراد مع التكنولوجيا هو أمر جوهري في هذا المجال 

)العزاوي، 2013(. وفي عصرنا الحالي توفر التقنيات 
الرقمية، التي باتت منتشرة في كل مكان، مزيدًا من 

الفرص واآلفاق لتحسين جودة الحياة، ال سيما في ظل 
الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم وتتداخل فيها 

العوالم المادية والرقمية والبيولوجية بفعل التكنولوجيا 
التي تبشر بتحقيق قيمة أكبر لألفراد )شواب، 2015(. 
لذا يجب أن يدعم تصميم المدينة )من حيث الجوانب 

المادية والتنظيمية واإلعالمية وما إلى ذلك( كافة المزايا 
السابقة التي تقدمها المدينة لسكانها. ويمكن استخدام 

التكنولوجيا لتعزيز هذا الدعم وصواًل إلى مدينة أكثر 
سعادة.

وعلى أية حال، يجب أن يؤدي استخدام التكنولوجيا 
إلى الهدف النهائي المتمثل في خدمة األفراد، مع 

األخذ في االعتبار أن اللبنات األساسية لبناء مدن أكثر 
صحة وسعادة لم يطرأ عليها أي تغيير. ويجب أاّل يؤدي 

التركيز على التكنولوجيا الجديدة إلى الحد من الدور 
الحيوي للمبادئ األساسية المتمثلة في تخطيط أراضي 
االستخدام المختلط وتنسيق االستثمارات في استخدام 

األراضي والنقل، والتركيز على التنقل النشط أو ركوب 
الدراجات وتشييد أحياء سكنية يمكن التنقل فيها سيرًا 

كل قسم أيضًا دراسات حالة تفصيلية أدت إلى تحسين 
نوعية الحياة في المدينة، وتوجز خاتمة الفصل الرسائل 

المستفادة والمستمدة من األقسام السابقة، وستكون 
مفيدة ألمناء المدن عند وضع الخطط لمدنهم.

ال يهدف هذا التقرير بأي شكل من األشكال إلى تقديم 
قائمة شاملة بالمدن أو األنشطة التي يمارسها القائمين 

عليها لجعل مدنهم أكثر سعادة، وإنما يركز على إظهار 
قدر كاٍف من التنوع واألمثلة لتغطية األبعاد الحضرية 
التي سبق مناقشتها، لتمكين القارئ من تكوين رؤية 

واضحة أوسع حول أفضل الممارسات الحالية. والهدف 
هنا هو تقديم مجموعة من التوصيات المستقلة 

المجدية والعملية. وفي التقرير الثاني الصادر من قبل 
المجلس العالمي للسعادة، يعتزم المجلس الفرعي 

للمدن المساهمة الحقًا بقيمة إضافية عبر التركيز على 
االقتصادات ونماذج األعمال الجديدة وتصميم المدن 

والتخطيط الحضري وهندسة االختيار وتصميم الخدمات.

2. السعادة في المدينة
ليس هناك أفضل من تأكيد أفالطون أن “المدينة في 
جوهرها ليست إال تجسيدًا لوجود وثقافة مجتمعها”، 
للتذكير بمدى أهمية الناس في تحديد معالم المدينة 

وسماتها، وجودة حياة الناس فيها. ويعتبر هذا األمر بالغ 
األهمية في ضوء التوقعات التي تقدر أن 75 في المائة 

من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 
2050. وقد تتناقض هذه اآلراء مع التعاريف الخالية من 

روح المدينة، والتي تنظر إلى المدن باعتبارها “مناطق 
جغرافية حضرية تابعة لحكومة أو عدة حكومات محلية 

وهيئات تخطيطية”. )االتحاد الدولي لالتصاالت، 2016(.

وعند دراسة نشوء المدن من وجهة نظر اقتصاد 
التكتالت، يصف المؤرخون المدن بأنها “الوحدة 

االجتماعية والسياسية األكثر استمرارية ونجاحًا في بالد 
ما بين النهرين ... حيث بدأ ظهور وتطور أول المجتمعات 

الكبرى عندما بدأ الناس في االستفادة من نظام يتجاوز 
حد االكتفاء إلى إنتاج فوائض تزيد عن حاجتهم وتنويع 

أنشطتهم الثقافية بأعداد كبيرة ومتزايدة )ليك، 2001(. 
وبالتالي، فإن إنشاء المدينة هو “شكل جديد من أشكال 

المجتمع الجماعي”.  ولذلك، تكمن المزايا المركزية 
للمدينة، من بين جملة أمور أخرى، في األنشطة 

االجتماعية والتجارة واألمن واالستقرار االجتماعي، 
ما يحتم على المدينة أن تدعم هذه المزايا. ومن شأن 
الحوكمة الرشيدة والشفافية تعزيز الشعور باإلنصاف 

والثقة، التي تعتبر بدورها عوامل تساهم في تعزيز جودة 
الحياة )هيليويل وآخرون، 2017؛ وستارمانز، وشيسكين، 

وبلوم، 2017(. وال تزال الصحة العامة والتنقل 
والمساحات المعيشية في بيئة مادية صحية تمثل أهم 

جوانب التمكين للمزايا السابقة.
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على األقدام )مونتغمري، 2013(. إن المدن الذكية 
حقًا هي تلك التي تستجيب لمؤشرات الصحة العامة 

واألدلة التي يطرحها علم النفس السلوكي وغيرها من 
التخصصات، وهي التي تملك تصاميم وأنظمة بنى 
تحتية ذكية وتعمل على االستفادة من النمو األسي 

وتوافر البيانات باستخدام تقنيات وضع النماذج المختلفة 
)بينالند، 2014؛ راتي وكالوديل، 2016؛ “شوشال 

جالس” 2014( لتقدم بذلك علمًا جديدًا للمدن )باتي، 
2013(. ومن هذا المنطلق، يجب على القائمين على 
المدن تجنب االعتماد فقط على أساليب التكنولوجيا 

المتقدمة، وإنما اللجوء إلى مصادر فّعالة مثل علم 
النفس السلوكي لوضع تصاميم قائمة على البيانات، 

والعمل على دعم سياساتهم ببيانات يمكن حمايتها 
قدر اإلمكان. ومن المرجح أن تؤدي هذه المنهجية 

إلى إقامة أحياء ومجتمعات مفعمة بالحياة إضافٍة إلى 
تحسين الصحة العامة. هناك العديد من مشاريع تجديد 
المدن، مثل مشروع “ماي ستريت” في موسكو، وهو 
أكبر مشروع في تاريخها الحديث، حيث يهدف إلى جعل 

المدينة أكثر مالئمًة للعيش عبر إعادة بناء واجهات األبنية 
وتحسين اإلنارة. ويمكن القيام بالكثير من األمور األخرى 

دون إشراك التكنولوجيا المتطّورة.

وهناك أيضا العديد من المشاريع التي تهدف إلى تشجيع 
Pon� )المشي، ومن أمثلة ذلك مشروع “بونتيفيدرا” 

tevedra( على ساحل المحيط األطلسي بإسبانيا، حيث 
نجح المسؤولون في تخفيض حركة المرور في الحي 

التاريخي بوسط المدينة بنسبة %97 منذ عام 1999، 
وبأكثر من %50 في المدينة ككل. وفي وقت الحق 

عملت المدينة على تشجيع المشي من خالل نشر خريطة 
“ميترومينوتو” للمشي )على غرار مماثل لخارطة مترو 
لندن(، والتي توضح وجهات المشي وأنسب األوقات 

لممارسته. وقد أدى ذلك كله إلى تحسين نوعية الهواء 
في األماكن التي تزداد فيها رغبة األفراد في ممارسة 

المشي، فضال عن انخفاض معدالت الحوادث المرورية. 
ويسّلط هذا النوع من المشاريع الضوء على جعل المدينة 
أكثر مالءمًة للعيش، قبل التركيز على التكنولوجيا. وعلى 

الرغم من ذلك، يمكن للتكنولوجيا توفير حافز إضافي 
للوصول إلى مدينة أكثر سعادة، كما هو مبين في 

األقسام التالية.

وتحدد العديد من المدن خططها بشكل صريح، وهذا 
ينطبق على رؤية “دبي الذكية” التي تهدف إلى جعل دبي 

المدينة األكثر سعادة على وجه األرض. وفي المقابل 
يوجز الرئيس التنفيذي بشؤون التكنولوجيا بالمدينة 

الذكية في برشلونة رؤيته في “إعادة النظر في التكنولوجيا 
وما يمكن أن تقدمه للمواطنين” )تيمان، 2017(. بينما 

تستخدم أمستردام ولندن فرقًا متعددة التخصصات 
إليجاد سبل لتحسين حياة المواطنين بشكل مستدام. 
ويجب أن يكون التركيز في المدن الذكية على األفراد ال 
على التكنولوجيا بحّد ذاتها، بمعنى تسخير “التكنولوجيا 

لخدمة الناس”.

3. حلقة التغذية الراجعة: القياس واألدوات 
والتدخالت

تعتمد المنظمات أسلوب حلقة التغذية الراجعة بقدر ما 
وبمستويات مختلفة من التطور، حيث تستند األفعال 

إلى بعض األسس المنطقية والرؤى المستمدة من 
البيانات، ما يمّثل حلقة التغذية الراجعة الكالسيكية. 

وفي حالة المدن )الذكية أو غيرها(، يمكن الحصول على 
البيانات من مصادر مختلفة، مثل الرصد والمراقبة 

واالستبيانات والمصادر الرقمية بما في ذلك إنترنت 
األشياء ومستودعات البيانات وحتى المعرفة العامة. 
ويمكن في هذه الحالة معالجة وتجميع األفكار يدويًا 

باستخدام خوارزميات بسيطة، أو حتى الذكاء االصطناعي 
األكثر تقدمًا. وقد تأتي االستجابة بطرق مختلفة، مثل 
التقديم الفوري للخدمات المخصصة، أو تعديل معايير 

الخدمة العامة لزيادة الكفاءة. وهناك العديد من األمثلة 
حول كيفية قيام المدن بتجديد مباني البلدية واالستفادة 

من البيانات في العصر الرقمي لتحسين نوعية الحياة 
وجعلها أكثر تركيزًا على المواطن وجعل أدائها قائمًا على 
البيانات، وتمكينها من الدخول في منافسة حقيقية مع 
مدن أخرى )تاونسيند، 2014(. وفي المقابل، ُينظر إلى 

المدن الذكية التي تتبنى حلقات تغذية أكثر تطورًا، كمدن 
واعية ومتجاوبة )جولدسميث وكراوفورد، 2014؛ بالتي 
وبار، 2015(، أو كبيئة حضرية قائمة على البيانات حيث 
“تصبح المدن أفضل تجهيزًا وارتباطًا بالشبكات، وذات 

أنظمة متشابكة ومتكاملة، ويتّم توليد واستخدام كميات 
ضخمة من البيانات الهاّمة للتحكم في الحياة الحضرية” 

)كيتشن، 2017 الصفحة 44(. وقد بات نموذج المدن 
القائمة على البيانات أكثر انتشارًا في ظل الثورة الصناعية 

الرابعة )المنتدى االقتصادي العالمي، 2017(. ويعرض 
هذا القسم مختلف المكونات واألمثلة في حلقة التغذية 

الراجعة التناظرية والرقمية والتي يمكن أن يستخدمها 
القادة المدنيون للوفاء بالوعود المتمثلة في اعتماد طرق 

جديدة متطورة إلشراك المواطنين، دون االقتصار على 
مجرد الطلب، وإّنما الحصول على استجابات في الوقت 
الفعلي للبيانات السلوكية وخلق مدٍن فّعالة تعمل على 

تحقيق السعادة. تتمثل هذه المكونات األساسية )الشكل 
1(، الرقمية والتناظرية، لحلقة التغذية الراجعة في:

القياس: جمع البيانات السلوكية )مثل االتصاالت وبيانات 	 
قطاع التجزئة( والبيانات التي تم اإلبالغ عنها )مثل درجات 

الرضا(.

المعالجة: تحليل البيانات والمدخالت وتحويلها إلى تبّصرات 	 
وتوصيات )مثل أدوات وضع النماذج والتقييم(.

االستجابة: االستجابة للرؤى، بشكل تلقائي أو يدوي، عبر 	 
معايير محددة )مثل األنشطة والتدخالت والسياسات(.

ولربما كان طرح العديد من األمثلة التي ُتظهر اتساع 
نطاق تطبيقات حلقة التغذية الراجعة أكثر جدوى من 

التركيز على بضعة أمثلة تستخدم البيانات. فقد يرغب 
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القراء في متابعة المراجع والتركيز على األفكار األكثر 
صلة بمجاالتهم والفرص المتاحة لهم، ومع ذلك، ستتم 

مناقشة بعض األمثلة المبينة أدناه ببعض التفصيل. 
ومن األمثلة على ذلك أجندة السعادة في دبي، والتي 

توّلد حلقة التغذية الراجعة على شكل حافظات من 
المشاريع التي تركز على كل جانب من جوانب حلقة 

التغذية الراجعة.

وُأطلقت مبادرة أجندة السعادة من قبل صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مايو 2016، وتتمثل 
رؤيتها في جعل دبي المدينة األسعد على وجه األرض. 

وتضم المبادرة مجموعة من البرامج والمشاريع التي 
يتمحور تنظيمها حول حلقة التغذية الراجعة، وتشمل أربع 

حافظات هي: االكتشاف والتغيير والتعليم والقياس. 
وُتعنى حافظة االكتشاف بضمان التقييم المستمر لجمع 
المعلومات األساسية، بما في ذلك تقسيم سكان دبي، 

والتعرف على احتياجات األفراد، باإلضافة إلى قياس 
األساليب والتدخالت العلمية في جميع أنحاء العالم. 
وتركز حافظة التغيير على تحويل هذه األفكار والرؤى 
إلى تدخالت مخصصة لالستخدام المحلي، في حين 

تهدف حافظة التعليم إلى نشر النتائج والمعارف حول 
السعادة وإتاحتها للجمهور والقوى العاملة في المدينة، 

باإلضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية ذات الصلة. 
وأخيرًا، تركز حافظة القياس على تنفيذ وتطوير أساليب 

قياس السعادة وجودة الحياة، وقياس فعالية أجندة 
السعادة نفسها. وبناًء على ذلك، تحدد هذه الحافظات 
معالم حلقة التغذية الراجعة، بما يضمن االستناد إلى 

البيانات في أي إجراء يتم اتخاذه، في حين يساعد القياس 
المستمر في إجراء التعديالت وفقا لنتائج القياس، من 

أجل تحقيق الرؤية المطلوبة.

3.1 القياس

يتمثل النشاط الرئيسي في عالم ينصب فيه االهتمام 
على مصلحة المواطن، في جمع البيانات بمختلف 

أنواعها، مثل البيانات السلوكية )االتصاالت المتنقلة أو 
البيانات السوقية( أو البيانات التي يتم اإلبالغ عنها ذاتيًا 

من خالل الدراسات االستقصائية. وبطبيعة الحال، ليست 
فكرة جمع البيانات لدعم اتخاذ القرارات وتحسين نوعية 
الحياة بالفكرة الجديدة على أي حال. ففي اآلونة األخيرة 

من العقود الماضية، وفرت المجالس البلدية بالمدن 
خطوط هاتفية ساخنة لتمكين السكان من اإلبالغ عن 

األحداث التي تجري داخل المدينة. ومع ذلك، فإن ظهور 
األجهزة الرقمية المحمولة قد أدى إلى تغيير واقع األمور 
إلى األبد. ففي عام 2009، وبعد فترة وجيزة من إطالق 

أول هاتف إنترنت )آيفون( في عام 2007، تم اإلعالن 
 )Citizen Connect( ”عن تطبيق “اتصال المواطن

المعروف اآلن بالسم )BOS:311( كأول تطبيق للهواتف 
الذكية لمساعدة المدن في التسهيل على مقيميها 
عند رغبتهم بجمع بيانات ذات جودة عالية عن طريق 

استخدام نظام التموضع العالمي )GPS( في اإلبالغ 
عن مواقع وصور األحداث التي يواجهونها في المدينة. 

وهناك اآلن المئات من هذه التطبيقات في جميع أنحاء 
العالم، حيث باتت هذه األنواع من مصادر البيانات اآلن 
أمرًا مسلمًا به. وتكمن أهمية هذه المصادر في كونها 

تتفادى الحواجز والعوائق التقنية، وتمّكن المقيمين من 
استخدامها بسهولة، ما يفضي إلى زيادة اإلقبال على 

قنوات التواصل والمشاركة، وتمكين المدينة أيضا من 
االستجابة إلى األحداث وتتبعها، ما يعجل بجني الفوائد 

للمدينة وسكانها.

وبالنسبة لبيانات االستقصاء المبلغ عنها ذاتيًا، تعتمد 
العديد من المدن آلية لرصد جودة خدمات المعامالت 

باستخدام درجات الرضا. ويعد مقياس السعادة في دبي 
واحدًا من األمثلة الجيدة لنماذج األنظمة البسيطة التي 

يمكن تطبيقها على مستوى المدينة. ولطالما كانت 

الشكل 1: حلقة التغذية الراجعة الكالسيكية

االستجابة القياس

المعالجة
المدخالت

التغذية الراجعة

المخرجات

لتقرير العالمي لسياسات السعادة 2018



User In� )بساطة النشر وتصميم واجهة المستخدم 
terface UI( إلشراك المواطنين من بين أهم العوامل 

التي ساعدت في زيادة معدل تبني قنوات المشاركة عن 
طريق الحد من الحواجز المفاهيمية وغيرها من العوائق 

التي تقف أمام سهولة االستخدام، ما أدى إلى زيادة في 
كمية البيانات المتاحة. بيد أن هناك توازن يتعين تحقيقه، 

إذ أفضى تبني النظم المبسطة للغاية إلى رؤى وأفكار 
قليلة الثراء من حيث جوهرها، فضاًل عن أنها قد تحد من 
جودتها. وعالوة على ذلك، يتطلب قياس السعادة أيضا 

 Cantril( ”تبني تدابير مباشرة أكثر، مثل سلم “كانتريل
Can�( المستخدم في تقرير السعادة العالمية )Ladder
tril, 1965(، وتدابير مركبة مثل مؤشر المدينة السعيدة 

)Happy City Index( )هيسكون، رين لويس، سابيل، 
مانلي، 2016(. 

وال ينبغي أن يتم استخراج البيانات من قبل السلطات 
البلدية للمدينة فحسب، بل يمكن أيضا “جمعها” من 

قبل السكان، كما هو الحال في تشيناي بالهند )هاميل، 
2014( والتي اختار سكانها البالغ عددهم سبعة ماليين 
نسمة، بأحيائها الفقيرة التي تعاني من ندرة الخدمات 
األساسية في بعض المناطق، تسجيل موقع وجودة 
الخدمات داخل المدينة بصورة منهجية ومنظمة. إن 

وجود مثل هذه البيانات بصورة مرئية على الخرائط على 
منصة متاحة للجمهور، وإظهار التفاوت بين الواقع 

والمعايير الدولية المقبولة، قد دفع السياسيين إلى اتخاذ 
إجراءات أدت في نهاية المطاف إلى تحسين نوعية الحياة. 

وقد تمثل الهدف المتوخى من قبل منظمي منصة 
تشيناي للشفافية )Transparent Chennai( في “تمكين 

السكان، وخاصة الفقراء، من أداء دور فاعل في التخطيط 
وإدارة المدينة”، وأدى هذا بدوره إلى توليد بيانات من 

المنصة وإدراجها ضمن حلقة تغذية راجعة جاهزة لتمكين 
مديري المدن من معالجة هذه البيانات كما ينبغي.

وهناك أيضا طرق مختلفة لقياس معنويات المدينة 
باستخدام التكنولوجيا من خالل تحليل خالصات الوسائط 

 .)hydonometer.org :االجتماعية )على سبيل المثال
وقد حققت هذه األساليب نجاحات متباينة، وإن كانت 
sen� )تتسم بطابع جدلي.  كما أن تحليل اآلراء الداللي 
tic analysis( األكثر تطورا أخذت تتزايد شعبيته، كونها 

تجمع ما بين تحليل اآلراء )sentiment( من جهة والتحليل 
الداللي )semantic( من جهة أخرى للحصول على بيانات 

أكثر وضوحا )كامبريا وحسين، 2015(. ومن بين الطرق 
البسيطة األخرى إلشراك األفراد هي استخدام األكشاك 

المعلوماتية )راجع مثال من لندن في الشكل 2، أو 
مشروع )LinkNYC( في مدينة نيويورك، حيث يعمل 

الجهاز في كال االتجاهين المتمثلين في جمع المالحظات 
العامة أو استخدام قنوات المدخالت )مثل اللمس أو 

الصوت(، كوسيلة لتقديم معلومات عامة أو سياقية أو 
إرشادات لألفراد. 

ولكن ال يزال العصر الرقمي يشكل معضلة مستمرة 
للمواطنين فيما يتعلق بتوافر البيانات. وتكمن القضايا 

الرئيسية في هذا الصدد في حقوق اإلنسان والخصوصية 
والمساءلة، وال تزال بعض المدن تعمل على إيجاد سبل 

 .) www.tada.city  للتعامل مع هذه الشواغل )مثل
وكلما توفرت بيانات أكثر، كلما كانت تجربة المدينة أكثر 

فائدة ومالئمة للحاجات الشخصية لألفراد، لكن هذا 
التوافر الهائل قد يعرض الناس لعواقب غير مرغوب 

فيها بسبب المستخدمين من أصحاب النوايا الخبيثة، 
ما يستلزم وضع أطر تشريعية لحماية األفراد )مؤسسة 

بيانات دبي، 2015، االتحاد األوروبي، 2016(.

3.2 المعالجة

يتم تحليل البيانات بمجرد توافرها ليتم بعد ذلك تحويلها 
إلى أفكار وتوصيات. وفي حالة البيانات النوعية، يمكن 

أن يتم ذلك عن طريق تحليل المواضيع، من بين العديد 
من الطرق األخرى )Willig, 2001(. وبالنسبة للبيانات 
الكمية، يمكن استخدام التحليالت البسيطة أو طريقة 
تحليل أكثر تعقيدًا. وهناك ثالث طرق رئيسية لتحليل 

البيانات الكمية. تستخدم التحليالت الوصفية البيانات 
التاريخية إليجاد األنماط واالرتباطات، في حين أن التحليل 
التنبؤي يستهدف إنشاء نماذج تعطي رؤى عن االتجاهات 

المستقبلية المحتملة. وفي المقابل، تذهب التحليالت 
اإلرشادية إلى أبعد من ذلك من خالل اقتراح القرارات 

والتأثيرات المحتملة.

الشكل 2: األكشاك المعلوماتية في لندن 
لقياس التفاعل والسعادة 
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ُيعد مؤشر مدينة بوسطن لألداء )CityScore(، الموضح 
بمزيد من التفصيل الحقًا، مثاال جيدًا للمؤشر المركب 

الذي يرصد مختلف مؤشرات قياس )KPIs( في المدينة 
)مثل أوقات االستجابة لحاالت الطوارئ(، حيث يتيح 

المؤشر للمستخدمين طريقة سهلة للتعرف على 
التجاوزات. ومن األمثلة األخرى على نظام المعالجة هو 
Happiness Impact Assess� )أداة تقييم أثر السعادة 

Hap�( وهي جزء من دليل سياسة السعادة ،)ment
piness Policy Manual HPM( في اإلمارات العربية 
المتحدة. ويهدف الدليل نفسه إلى مساعدة الجهات 

الحكومية على مواءمة سياساتها مع سعادة المجتمع، 
وذلك بإدراج عنصر السعادة في عملية صنع السياسات. 
ويسهم االستخدام اإللزامي ألداة تقييم األثر في فلترة 
السياسات المقدمة للموافقة عليها، بما يضمن إيالء 

االعتبار الواجب للسعادة وبصورة شاملة عند صنع 
السياسات. وتقيم األداة أيضًا األثر المتوقع ألي سياسة 

استنادًا إلى ستة مجاالت للتقييم هي: االقتصاد؛ 
الصحة؛ التعليم؛ المجتمع والثقافة؛ والخدمات الحكومية 
والحوكمة؛ والبيئة والبنية التحتية. وكأداة تكميلية، يقوم 

مكتب “دبي الذكية” بتطوير أداة تقييم السعادة للمشاريع 
الذكية )SHAPE( التي سيتم التطرق إليها الحقًا )المبينة 
تفاصيلها الحقا(، والتي تعتبر نظامًا يتيح للمستخدمين 

تقييم مشاريعهم من حيث قدرة المشروع على زيادة 
معدالت السعادة وتحسين مؤشرات قياس األداء 

)KPIs( في المدينة الذكية. وعلى الرغم من نشر دليل 
سياسة السعادة وأداته على المستوى الوطني، فسيتم 

تطبيقهما أيضا على مستوى كل إمارة، كعناصر تكميلية 
ألداة تقييم السعادة للمشاريع الذكية، وهي أمثلة جيدة 

على المبادرات التي يتم تبنيها على مستوى الدولة وعلى 
مستوى كل إمارة، كونها تعمل معًا بشكل جيد نحو 

شرائح سكانية أكثر سعادة.

3.3 االستجابة

في نهاية المطاف، ومن أجل إغالق دورة التأثير، يجب 
اتخاذ بعض القرارات أو اإلجراءات استجابة للرؤى. ويمكن 
تنفيذ هذا اإلجراء أوتوماتيكيًا أو يدويًا، استنادًا إلى معايير 
محددة، والتي قد تتطلب القيام بأنشطة معينة أو إجراء 
تدخل أو إصدار سياسة. على سبيل المثال، في محاولة 

لزيادة االهتمام الموجه نحو المواطنين في المشاريع 
على مستوى المدينة، قاد رئيس بلدية المدينة الذكية 

في سيول جهودًا حثيثة لزيادة شفافية البيانات )من 
خالل بوابة البيانات المفتوحة(، واالستماع مباشرة إلى 

السكان من خالل إشراكهم عبر مختلف القنوات الرقمية، 
فضاًل عن استخدام بيانات المدينة لتحسين نوعية الحياة. 
على سبيل المثال، تم تحليل بيانات مستخرجة من ثالثة 
مليارات مكالمة هاتفية ليلية لتحسين مواعيد ومسارات 

الحافالت الليلية لتناسب بشكل أفضل المسافرين 
في وقت متأخر من الليل. وجاءت االستجابة متمثلة 

في وضع مسارات ومواعيد تجريبية جديدة، ما أدى في 
نهاية المطاف إلى خفض التكاليف غير الضرورية لركوب 
سيارات األجرة، وزيادة الراحة واالعتماد على وسائل النقل 

العام. وفي هذا المثال نرى أن المدينة اتخذت إجراءات 
استنادًا إلى البيانات، ونجحت في تحسين نوعية الحياة 

لسكانها.

ومع ذلك، فإن التكنولوجيا المتاحة حاليًا تسمح أيضًا 
بأن تكون االستجابات موجهة نحو مجموعات األقليات، 

وحتى على مستوى الفرد، وذلك على غرار األساليب التي 
يستخدمها موقع )Amazon.com( لتقديم توصيات على 
أساس التفضيالت الشخصية وأنماط السلوك السابق. 

على سبيل المثال، تم تطوير تطبيق خرائط السعادة 
)Happy Maps app( للتعرف على مسارات السفر 

األمثل، دون التركيز على الطريق األقصر أو األسرع، بل 
على الطريق “األسعد”، حيث يركز التطبيق بصفة خاصة 
على الخيارات المفضلة ومستوى الضوضاء في الشوارع 

والمناظر الجذابة )كيرسيا، شيفانيال، أييلو، 2014(.

3.4 التدخالت القائمة على األدلة

في أثناء إجراء البحث لهذا الفصل، كانت النتيجة المثيرة 
لالهتمام هي عدم وجود وصف عام لألدلة )أو المنهج 

العلمي( المتعلقة بالطريقة التي يتم بها تنفيذ التدخالت 
في المدينة أو اإلبالغ عن نتائجها. وعلى الرغم من وجود 
العديد من الدراسات العلمية للتدخالت على نطاق أصغر 

)كينج، 2016؛ المبيرى درافين وباشا�زيدي، 2014؛ 
What Works Wellbeing، 2017(، إال أن هناك بعض 

الدراسات التي أجريت عن طريق مقاييس جودة الحياة 
المرتبطة بتدخالت واسعة النطاق على مستوى المدينة. 

ومن المؤكد أنه ال يوجد سوى القليل في النماذج 
التجريبية التقليدية التي خضعت فيها الرفاهية للقياس، 

وتم القيام بنشاط تدخلي في المدينة متبوعًا بقياس آخر 
لجودة الحياة. ومع ذلك، فقد يكون من الممكن اللجوء 
إلى تصاميم تجريبية أخرى )على سبيل المثال: الدراسات 

االستقرائية quasi experiments(، أو يمكن استخدام 
مقاييس بديلة لجودة الحياة بداًل من ذلك. على سبيل 
المثال، تعتبر زيادة استخدام )أو اإلقبال على( خدمة ما 

مؤشرًا على رضا الجمهور عن هذه الخدمة أو تفضيلهم 
لها، وفي حالة مدينة ملبورن، اعتبرت الزيادة في معدل 

نشاط المشاة وغيرها من األنشطة التي ال تتسم بطابع 
حركي )static activity( كمقاييس للنجاح )مدينة ملبورن، 

2005(. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه ما لم يجبر الناس 
على استخدام الخدمة، فيمكن االستدالل على أن زيادة 
استخدامهم لها يعكس شعورهم بجدواها. وهذا بدوره 
يؤدي إلى إثارة تحديات إزاء إيجاد تدخالت على مستوى 

المدينة تستند إلى األدلة بشكل كامل.

ويمكن النظر إلى مثل هذه التحديات على أنها مماثلة 
لتلك المرتبطة باالبتكار بشكل عام. ومن أجل تجنب 

إعاقة االبتكار وعرقلته بإجراءات بيروقراطية في عملية 
االختيار، وضعت نيستا )Nesta( إطارا لمستويات أدلة 
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االبتكار. ويتبنى هذا اإلطار نهجًا خاصًا لمعايير األدلة 
)Standards of Evidence(، وذلك من خالل “الموازنة 

ما بين الحاجة إلى األدلة والحاجة إلى االبتكار” )بوتيك 
ولودلو، 2013(. ويقترح اإلطار المستويات التالية من 

األدلة:

المستوى 1: يمكنك وصف ما تفعله ولماذا هو مهم، 	 
بصورة منطقية وبشكل متسق ومقنع.

المستوى 2: يمكنك التقاط البيانات التي تظهر حدوث 	 
تغيير إيجابي، ولكن ال يمكنك تأكيد أنك كنت سببًا في 

حدوث هذه التغييرات.

المستوى 3: يمكنك إثبات العالقة السببية باستخدام 	 
مجموعة المقارنة.

المستوى 4: لديك واحد )أو أكثر( من تقييمات الحاالت 	 
المكررة المستقلة التي تؤكد هذه االستنتاجات.

المستوى 5: لديك كتيبات وأنظمة وإجراءات لضمان 	 
الحصول على حاالت مكررة متسقة وتأثير إيجابي.

ولذلك، وبداًل من اإلصرار على أعلى مستوى من األدلة 
فقط، فمن األفضل أن يتم استخدام نهج مماثل إزاء 
التدخالت التي تهدف إلى زيادة السعادة في المدينة. 

وهذا يعني أن يكون النهج أكثر شموال وواقعية إزاء 
مجموعة واسعة من التدخالت، وأن يكون قادرًا في ذات 

الوقت على التمييز بين نوعية األدلة، وبالتالي وضع 
التوقعات.

 SHAPE( 3.4.1  الحالة 1: أداة تقييم السعادة للمشاريع الذكية
Tool( )دبي، اإلمارات العربية المتحدة(

من بين األنشطة الهامة الموكلة إلى أمناء المدن 
في جزء االستجابة )Response( من دورة التأثير، هو 
تطوير مشاريع تكتيكية من شأنها أن تزيد من التقدم 
في استراتيجيتهم للمدينة، ويجب عليهم أيضًا إعطاء 

األولوية لهذه المشاريع بشكل فعال وصحيح، استنادًا 
إلى الموارد المتاحة ومعايير أخرى. وتحقيقًا لهذه الغاية، 
تعاون مكتب دبي الذكية مع جامعة أكسفورد ومنظمة 
Smart Happi� )“غالوب” لتطوير مؤشر السعادة الذكي 

ness Index ”SHI”(. يوفر هذا المؤشر المركب المستمد 
من تحليل البيانات الكمية أداة للربط ما بين السعادة 

واألبعاد الستة الستراتيجية دبي الذكية 2021: االقتصاد، 
األفراد والمجتمع، الحوكمة، التنقل، البيئة، الحياة. وقد 

تم االنتقال بهذا المشروع منذ ذلك الحين إلى مرحلته 
التالية، وهي تطوير أداة التخاذ القرارات تسمى أداة تقييم 

.)SHAPE( السعادة للمشاريع الذكية

 )KPIs( تأخذ األداة في االعتبار مؤشرات قياس األداء
المختلفة ضمن األبعاد الستة الستراتيجية المدينة، 

مستخدمة في ذلك بيانات من عينة تمثيلية ألكثر من 

4,300 من سكان دبي )من جميع شرائح المجتمع، بما 
في ذلك المقيمين والمواطنين(. كما تتيح األداة تطبيق 

 )KPIs( ترجيحات على أساس ارتباط مؤشرات قياس األداء
هذه بسعادة العينة التمثيلية. وتأخذ األداة أيضًا عددًا 

من العوامل األخرى في االعتبار عند حساب مؤشر كل 
مشروع. وأحد هذه العوامل هو التكيف، حيث تأخذ األداة 

في االعتبار المدة التي ستستمر خاللها الفوائد وسرعة 
ومدى اعتياد الناس على المشاريع الجديدة أو التحسينات 

في الخدمات. وأخيرًا، استنادًا إلى تكلفة المشروع الخاضع 
للتقييم، تتيح األداة حساب نسبة المردود إلى التكلفة، 

والتي تمثل مكاسب السعادة المتوقعة لكل درهم ينفق.

ويقدم المستخدمون إجاباتهم على مجموعة من األسئلة 
المنظمة عبر واجهة بسيطة على اإلنترنت، وبعد ذلك 

تعطي األداة درجة تقييم السعادة للمشروع الذكي 
ونسبة المردود إلى تكلفة المشروع الذكي، وتتيح 

األداة للمستخدمين رؤية هذه النتائج ومقارنتها مع 
نتائج المشاريع األخرى. وهذا يعطي المستخدم شعورًا 

بالمعنى النسبي لألرقام، بداًل من أن تكون هذه األرقام 
اعتباطية للغاية. وتعطي هذه المخرجات رؤى قائمة 
على البيانات حول مدى مساهمة المشروع المعني 

في تحقيق رؤية السعادة للمدينة. وهذا يسمح لمديري 
المشاريع بتنظيم مشروعاتهم وتحسينها لجعلها أكثر 

فعالية.

ويساعد استخدام األداة في دعم عملية التخطيط وصنع 
القرار في القطاعين العام والخاص، من خالل السماح 

للمؤسسات بتعديل المشاريع بهدف تحقيق أقصى 
ديمومة وتأثير على السعادة )يشمل ذلك السياسات في 

اإلصدارات الالحقة(. وهكذا، تهدف األداة إلى تحقيق 
سعادة مستدامة على المدى الطويل في مدينة ذكية، 

مع تجنب التركيز على المكاسب قصيرة األجل في 
السعادة.

 )CityScore( 3.4.2  الحالة 2: مؤشر مدينة بوسطن لألداء
)بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية(

تغطي السعادة والرفاهية في سياق الحياة المدينة أيضًا 
القدرة على الحصول على الخدمات والحاجات األساسية. 
وكما هو الحال في العديد من المدن، ارتأى المسؤولون 

بمدينة بوسطن أنه من الضروري مراقبة مؤشرات قياس 
األداء )KPIs( الخاصة بهم، وعرضها في لوحة معلومات 

واحدة، ومن ثم قاموا بابتكار مقياس موحد أطلقوا 
عليه مؤشر أداء المدينة “CityScore” )مدينة بوسطن، 
2017(، وهو عبارة عن رقم إجمالي واحد، حيث القيمة 
واحد تعني أن مؤشرات قياس األداء )KPIs( التشغيلي 
تحقق الهدف وضمن الحدود الطبيعية. وترتبط العديد 
من مؤشرات قياس األداء )KPIs( هذه بعالقة مباشرة 

بالرفاهية، مثل الشعور باألمان في المدينة. وبفضل هذه 
البساطة التي يتسم بها المقياس، يمكن للجهاز أو أي 
شخص، بما في ذلك عمدة المدينة، التعرف بسهولة 

152

153



على أي انحراف عن المعايير، ولفت االنتباه إلى ضرورة 
إجراء دراسات مستفيضة لمعالجة هذه االنحرافات.

وهناك مثاالن يوضحان كيفية استخدام هذه األداة 
بفعالية. المثال األول هو حينما أدى االنخفاض في 

مؤشر المقياس إلى إجراء تحقيق أظهر أن السبب وراء 
ذلك االنخفاض هو زيادة متوسط زمن استجابة هيئة 

الخدمات الطبية الطارئة بمدينة بوسطن األمريكية 
)Emergency Medical Services ”EMS”( بما يتجاوز 

الحد األقصى المستهدف وهو 6 دقائق، حيث بلغ زمن 
االستجابة 6 دقائق و11 ثانية، بداًل من 5 دقائق و59 

ثانية. وقد شكلت كل ثانية جديدة إلى زمن إسعاف 
المرضى تطورًا مثيرًا للقلق لهم، ومن ثم فقد  تقرر 

إجراء تحقيقات موسعة مع فريق هيئة الخدمات الطبية 
الطارئة، والتي كشفت عن أن السبب وراء تأخر زمن 

االستجابة هو عدم التطابق بين زيادة التعداد السكاني 
بالمدينة نتيجة األعداد المتزايدة للزوار، وبين عدد 

الموظفين وخدمات اإلسعاف المتاحة من أجل االستجابة 
لمكالمات الطوارئ، ما دفع عمدة المدينة إلى اتخاذ 

إجراءات من شأنها زيادة عدد فرق الخدمات الطبية الطارئة 
وعدد سيارات اإلسعاف، ما أدى إلى عودة مؤشر قياس 

أداء المدينة )CityScore( إلى وضعه الطبيعي.  

المثال الثاني هو االنخفاض اآلخر في مؤشر أداء المدينة 
)CityScore(، والذي تبين أنه ُيعزى إلى طول الوقت 

المستغرق في تثبيت وصيانة اللوحات والالفتات 
بالمدينة، بما في ذلك عالمات الطرق، ما دفع عمدة 

المدينة إلى اتخاذ إجراءات أخرى كون هذه المسألة تمس 
السالمة. وتبين وقتها أن السبب في ذلك يعزى إلى 

وجود أعمال متراكمة لما يقرب 90 الفتة ولوحة. وأدى 
التعامل الفوري مع هذه المسألة إلى خفض هذا التراكم 
إلى سبع الفتات تنتظر التركيب، وعاد مؤشر أداء المدينة 

)CityScore( بعدها إلى وضعه الطبيعي.

4. أبعاد المدينة وأفضل الممارسات
المدينة هي المكان الذي يحتضن حياة سكانها، وال 

شك في أن قرب هؤالء السكان من بعضهم البعض 
يخلق فوائدًا وفرصًا وتحديات. ويضطلع القائمون على 

المدن بمهام إدارتها للمساعدة في معالجة هذه الفرص 
والتحديات لتحقيق أقصى قدر من المنافع لسكانها 

وزوارها، وصواًل إلى رفاهية األفراد وسعادتهم. وكما 
أسلفنا أعاله، يقسم هذا الفصل هذه األنشطة داخل 

المدينة إلى ستة أبعاد، استنادًا إلى مجموعة أبعاد 
مشتركة وصفتها نتائج البحوث التي أجراها مشروع 

االتحاد األوروبي )معيار اإلبالغ المشترك/االتحاد 
األوروبي، 2007(. كان اهتمام المشروع منصبًا على 

ترتيب المدن الذكية، ولذلك كان ال بد من وضع إطار 
يصنف األنشطة إلى أبعاد. وبهدف استخدام اإلطار 

في حالتنا الماثلة، تم إدخال تعديل بسيط إلعادة ترتيب 

البنود الفرعية ضمن بعدي األفراد والحياة لتكون أكثر 
اتساقًا مع سياق جودة الحياة وكذلك المدن بشكل عام، 
وليس فقط “المدن الذكية”. كما تم تغيير العنوانين من 

“األفراد” إلى “األفراد والمجتمع”، و”الحياة” إلى “ممكنات 
الحياة” لتكون أكثر شمواًل للقضايا األوسع نطاقًا، ومن 

أجل التمييز بصورة أكثر وضوحًا بين البعدين. ولذلك فإن 
األبعاد المستخدمة هنا هي كما يلي: االقتصاد، األفراد 
والمجتمع، الحوكمة، التنقل، البيئة، وممكنات الحياة. 

وسيتم تعريف كافة األبعاد والبنود الفرعية في األقسام 
الخاصة بكل منها.

يصف كل قسم أدناه كل بعد من هذه األبعاد على حدة، 
مع سرد أمثلة في البنود الفرعية. وتسلط األقسام 

الضوء على بعض األنشطة النموذجية من جميع أنحاء 
العالم، حيث قام مديرو المدن بتنفيذ مشاريع تعزز جودة 

حياة السكان والزوار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 
والهدف من ذلك هو تحديد االتجاهات العامة، وإلقاء 

الضوء على بعض األمثلة بشيء من التفصيل. ولذلك، 
فإن نطاق هذا الفصل هو النظر في قائمة شاملة من 

األمثلة لكل بعد من هذه األبعاد مع بنوده الفرعية. 
وتهدف هذه الطريقة المستخدمة في عرض هذه األبعاد 

إلى إعطاء القراء رؤية واسعة قدر اإلمكان، بداًل من التركيز 
على التفاصيل. وبهذه الطريقة، يمكن صياغة رؤية عامة 

حول تصور السعادة في المدينة واألنشطة المرتبطة بها. 
وكما ُذكر آنفا، ينظر إلى استخدام التكنولوجيا هنا على 

أنها عامل تمكين وليس بوصفها محور التركيز الرئيسي 
المتمثل أساسًا في تجربة السكان، وبالتالي تحقيق 

مصلحة المواطن كهدف رئيسي.

وال يقصد من األمثلة المعطاة لتوضيح األبعاد التالية أن 
تكون مقتصرة على بعد معين، بل قد تتداخل مع أبعاد 
أخرى. ومع ذلك، فإن كل منها يوضح جانبًا من جوانب 

المشروع التي سيتم تناولها في سياق البعد المعني.

4.1 االقتصاد

إن أحد األبعاد الهامة في أي مدينة هو اقتصادها وقدرتها 
على دعم األعمال والتجارة، وهو السبب الرئيسي لوجود 

المدينة، ووجود الناس فيها، فالمدن هي اقتصادات 
 )economies of agglomeration( التجميع أو التكتل
)جالسير، 2010(. وتتعاظم أهمية هذا الدعم في حالة 

تنظيم المشاريع، والشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها 
تشكل شريان الحياة القتصاد المدينة. وقد تدعم المدن 

األعمال بطرق عدة، مثل زيادة كفاءة التفاعل مع الحكومة 
وتقليل الحواجز التي تعترض سبيل األعمال التجارية. وفي 
سياق هذه الوثيقة، يشير البعد “االقتصادي” في المدينة 

إلى جوانب مختلفة مثل: الكفاءة، وريادة األعمال، 
واإلنتاجية، واالبتكار، والبطالة، والقوى العاملة الشاملة 

)راجع قاموس المصطلحات(.
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ونظرًا ألهمية اقتصاد المدينة بالنسبة لوجود المدينة 
نفسها، ولتحقيق الرفاهية لسكانها، تسعى معظم 

المدن إلى دعم أعمالها كأولوية أولى. وتوفر بعض المدن 
منصات خدمات مركزية تركز على األعمال التجارية، كما 

هو الحال في مدينة كيتو في اإلكوادور، التي تدير منصة 
لخدمات المواطنين. ويتمثل الغرض من هذه المنصة 
في الحد من اإلجراءات البيروقراطية والروتين للتسهيل 
على المواطنين عند اتخاذ إجراءات ألغراض مختلفة من 

خالل شبكة اإلنترنت، وتمكينهم من القيام بإجراءات 
مختلفة في مكان واحد فقط. وهذا يقلل من حاجة 

المواطنين إلى التنقل بين المكاتب الحكومية، وضياع 
الوقت في الطوابير الطويلة، فضاًل عن منع الفساد 

والممارسات الخاضعة للسلطة التقديرية. على سبيل 
المثال، يمكن للمواطنين الحصول على تصريح لبدء 

األعمال التجارية في غضون 24 ساعة )وخاصة بالنسبة 
للشركات التي لديها مخاطر أو أخطار محتملة منخفضة 
على الجمهور(، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب البلدية. 
وعالوة على ذلك، تستخدم المنصة الذكاء االصطناعي 

لتوفير إجابات لحظية على أسئلة المواطنين األكثر 
شيوعًا. وقد سجلت كمية المعامالت التي جرت من 
خالل منصة خدمات المواطنين ما بين عامي �2016

2017 أكثر من الضعف، حيث تم إجراء 365,197 
معاملة عبر اإلنترنت، مقارنة بـ 317,973 معاملة أجريت 

بشكل شخصي في المكاتب الحكومية. كما يستخدم 
المواطنون المنصة أيضًا للتعرف على اإلجراءات وفي 

بعض األحيان يفضلون إجراءها بأنفسهم. وتهدف 
المنصة إلى جعل كيتو مدينة أكثر تنافسية. وبالمثل، 
تعاونت الدائرة االقتصادية في دبي مع مكتب “دبي 
الذكية” الستخدام أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي 
لشركة “آي بي إم واتسون” )IBM Watson( لتقديم 

 ،)Rashid( ”خدمة متعددة القنوات تسمى “راشد
على منصة موحدة وشاملة هي منصة “دبي اآلن” 

)DubaiNow(. تساعد خدمة الذكاء االصطناعي رواد 
األعمال المحتملين في التعرف على قواعد التجارة داخل 
المدينة من خالل توفير واجهة مبسطة للرد على أسئلة 
العمالء واستفساراتهم من خالل محادثة فورية ومن ثم 

تزويدهم بتوجيهات دقيقة حول خطواتهم القادمة مع 
قائمة كاملة بالمتطلبات والوثائق المطلوبة.

وال شك بأن هذه الخدمات اآللية ذات التكنولوجيا 
العالية تتمتع بالقدرة على جعل حياة الناس أسهل وأكثر 

كفاءة، فضاًل عن أنها تسهم في توفير الوقت الذي 
يمكن استغالله في القيام بأنشطتهم الخاصة، وتخفف 

من حالة اإلحباط وعدم الرضا، وبالتالي تعزيز الشعور 
بالسعادة في المدينة.

وهناك مشروع آخر في كيتو وهي مبادرة “أغروبار” 
)Agrupar( الحائزة على عدة جوائز والتي تهدف إلى تطوير 
الزراعة الحضرية من أجل ضمان األمن الغذائي ومكافحة 
سوء التغذية، وجعلها مصدرًا بدياًل للدخل. وُتدار مبادرة 

 )ConQuito( ”أغروبار” بواسطة مؤسسة “كونكيتو“

المكلفة بالنهوض باالقتصاد في كيتو. ويستخدم 
gobier� )المشروع بيانات من منصة الحكومة المفتوحة 
noabierto.quito.gob.ec( للتعرف على المناطق األكثر 
حاجة في كيتو واألكثر معاناة من سوء التغذية، ومن ثم 

تنفيذ المشروع في هذه المناطق. كما ينظم مشروع 
“أغروبار” أيضا تسويق المنتجات من الحدائق الحضرية 
من خالل مجموعات الدردشة على تطبيق “واتساب” 

وهو األسلوب الذي أثبت فعاليته كوسيلة بسيطة 
وناجحة لمساعدة المنتجين في توزيع وبيع منتجاتهم 
في أسواق مختلفة من خالل كيتو. وقد نال مشروع 

 Impulse( ”أغروبار” مؤخرًا جائزة “دفعة من أجل التغيير“
for Change( التي يمنحها مؤتمر األمم المتحدة لتغير 

المناخ، وذلك تقديرًا للمشروع الذي يمثل مبادرة زراعية 
مستدامة تتبنى دمج ومشاركة المرأة في كيتو. ويبلغ 

عدد المستفيدين من المشروع نحو 65,000 شخص، 80 
في المائة منهم من النساء. وقد ساعد المشروع، بفضل 

مرونته ورؤيته الشاملة، في تغذية االقتصاد وزيادة 
الرفاهية من خالل منح الناس شعورا باالستقالل ومعنى 

لحياتهم.

4.1.1 الحالة 1: رائد األعمال في وسائل التواصل االجتماعي

تشير األدلة المتزايدة على وجود رابٍط قوي بين رأس 
المال االجتماعي والسعادة الفردية )كير، وفونغ، فونغو 

سبراول، 2011(. تعتبر رعاية بيئٍة اقتصادية مشجعة على 
ريادة األعمال ممارسًة شائعًة بين المدن التي تسعى 

لتحقيق أجندة السعادة والذكاء. بإمكان العالقة الموجودة 
بين تنظيم المشاريع االجتماعية والمشاركة المدنية أن 
تؤثر على سعادة وجودة حياة الناس في المدينة. يملك 

أمناء المدن الذين يدعمون “رواد األعمال العالميين” 
على المستوى المحلي فرصة زيادة المشاركة المدنية 

من خالل رعاية بيئة ريادة أعمال مساندة للمجتمع. 
وأظهرت األبحاث تأّثر رواد األعمال االجتماعيين مع 

الشركات “عالمية المنشأ” بالحافز لرد الجميل، لكلٍّ من 
البلد المضيف الذي يعملون فيه والذي دعم مشاريعهم 

التجارية، وكذلك بلدهم األم في حال اختالف البلدين 
)هوتشاديل، 2017(. وتشير النتائج األولية إلى أن “رواد 
األعمال الذين ينشؤون شركات عالمية ويشاركون في 

شبكات األعمال العابرة والمهاجرة عبر الحدود يشكلون 
أيضًا جزءًا ال يتجزأ من سياقهم المحلي ويعملون على 

تحسينه”. وفي حين يعمل أمناء المدينة على بناء 
منظومٍة أكثر ريادة لألعمال كجزٍء من جهود تحقيق 
السعادة في المدينة، فقد يعملون في الوقت ذاته 
على زيادة المشاركة المدنية من خالل ريادة األعمال 

االجتماعية.

ولذلك وبهدف مساعدة دعم ريادة األعمال بشكٍل 
عام، والمشاريع التجارية المبنية على وسائل التواصل 

االجتماعي بشكٍل خاص، قامت “اقتصادية دبي”، 
وهي الدائرة الحكومية المحلية في دبي المسؤولة عن 

ترخيص المشاريع التجارية، بإنشاء منصة الكترونية تدعى 
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)e�Trader( بهدف المساعدة في تسريع تراخيص رواد 
األعمال في مجال وسائل التواصل االجتماعي. وتتيح 
هذه المنصة لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 

)مستخدمي اليوتيوب وغيرهم( قدرة الحصول على 
رخصة عمل تجاري بسهولة، لكي يتمتعوا بفوائد العمل 

ضمن إطار قانوني، بينما يستطيعون في الوقت ذاته أن 
يفيدوا أنفسهم، ومجتمعهم، ومدينتهم. وحققت منصة 

)e�Trader( إلى يومنا هذا نجاحًا منقطع النظير، حيث 
استقبلت 869 طلبًا للترخيص التجاري منذ إطالقها. 

4.1.2 الحالة 2: مؤسسة دعم المبادرات المحلية )الواليات 
المتحدة األمريكية(

عادًة ما تحقق المجتمعات التي تتقبل الجميع نتائج 
أفضل فيما يخص الصحة والسعادة )مونتغمري، 

2013(. كما ينبغي على منهج اإلدماج االجتماعي أن 
يتطرق إلى الحاجة أو العزلة حيثما وجدت )برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي ،2007(. يذهب هذا المنهج إلى ما بعد 
إنفاذ حقوق اإلنسان إلى الحد من الفقر والعوائق أمام 
التواصل االجتماعي في المدينة. يفتح منهج اإلدماج 

المسارات أمام الجميع ليصلوا إلى الفرص االقتصادية 
والمدنية، ويشمل كل أعضاء األنشطة المجتمعية مثل 

العمليات االقتصادية واالجتماعية. وبإمكان المدن 
أن تستخدم التصميم القائم على األدلة والتكنولوجيا 
لضمان حصول الشريحة األوسع من األشخاص على 

فوائد الحياة في المدينة. 

تقوم بعض المنظمات بنقل هذه الفلسفة إلى الواقع 
العملي، مثل مؤسسة دعم المبادرات المحلية، وهي 
منظمة غير ربحية تشجع الحكومات وشركات القطاع 

الخاص والمنظمات غير الربحية للعمل معًا على إعادة 
إحياء المجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء الواليات 

المتحدة األمريكية. تأسست مؤسسة دعم المبادرات 
المحلية في عام 1980 ألداء مهمٍة واضحة تتمثل بخلق 

“مجتمع الفرص القوي والمتقبل للجميع في أنحاء 
أمريكا�أماكن رائعٌة للعيش والعمل والزيارة والمشاريع 

التجارية وتنشئة األسر”. وتقوم مؤسسة دعم المبادرات 
المحلية إلى جانب المبادرات التي تركز على مجاالت 

الصحة والتعليم بإدارة مبادرة التنمية االقتصادية. 
وتهدف هذه إلى تحسين صحة األحياء من خالل 

“االستثمار في المقدرات المادية واالجتماعية للمنطقة 
التجارية ألي مجتمع. وفي سبيل هذه الغاية، نقوم بدعم 
برامج ونستثمر في مشاريع ترعى ريادة األعمال، وتجذب 

المشاريع التجارية الجديدة، وُتنّوع مزيج تجارة التجزئة 
المحلية، وُتحفز العمالة”.

ويمكن استخدام الرمز البريدي لمنازل األشخاص في 
جميع أنحاء الواليات المتحدة للتنبؤ بإمكانية وصولهم 

إلى نوعية جيدة من الوظائف، والمدارس، والشوارع 
اآلمنة، والسكن �والتنبؤ بمتوسط العمر المتوقع لهم. 

وتقوم مبادرة “ اإلسكان الميسور” لمؤسسة دعم 

المبادرات المحلية بالجمع بين بيانات احتياجات الناس 
والتصميم القائم على األدلة في المدن مثل فينيكس 

بهدف الحصول على المنح، والقروض، واستثمارات 
األسهم في مجال اإلسكان والتي بدورها ستؤمن للناس 
وصواًل أكبر إلى المدينة في حين تخفض تكاليف الرعاية 

الصحية )مؤسسة دعم المبادرات المحلية، 2017(. 
وقامت مؤسسة دعم المبادرات المحلية على سبيل 

المثال ببناء مجمع سكني ميسور متوسط الكثافة 
السكانية )أبنية ذات شقق من 6�4 طوابق( في أحياٍء 
يمكن التنقل فيها مشيًا على ممٍر للسكك الحديدية 

الخفيفة في منطقة فينيكس.

تتبنى المبادرة منهج التنمية الموجهة العابرة الخاص 
بالتنمية الحضرية وتقوم بوضع مساكن ميسورة في 
مناطق يمكن التنقل فيها مشيًا وبالقرب من وسائط 
نقٍل عالية الجودة. وبهذه الطريقة تضع مؤسسة دعم 

المبادرات المحلية األشخاص في أماكن أقرب إلى 
أعمالهم وفي الوقت ذاته تخفف من تكاليف السيارات 
الخاصة، ويتزامن التشجيع على المزيد من المشي مع 

تخفيض اإلنفاق على الرعاية الصحية العامة. مّولت 
مؤسسة دعم المبادرات المحلية مشروعًا في بروكتون، 
ماساتشوستس الفتتاح مركٍز صحي جديد بالقرب من 

متجر بقالة. أّدى هذا التنسيق إلى مزيٍد من المشي، 
والذي تصدى لتحديات أمراض السكري والقلب في 

الحي. 

4.2 الناس والمجتمع 

ليس هناك شكٌّ بأّن المدن لألشخاص وللمجتمع ككل. 
ولكي تزدهر المدينة ينبغي عليها أن تدعم سكانها وتقوي 
مجتمعها بكافة مظاهره وثقافاته. هناك عناصر أساسية 

تتطلب االنتباه في هذا البعد بشكٍل محدد، وتتضمن 
هذه العناصر مجاالٍت مثل الصحة، والتعليم، والتعلم 

المستمر، والثقافة، والخدمات االجتماعية، ورأس المال 
البشري، والترفيه، والتماسك االجتماعي، واإلدماج 

االجتماعي )انظر إلى قائمة المصطلحات لالطالع على 
التعاريف(.

تعتبر المدينة بالتأكيد ساحة بحكم الواقع للحياة العامة. 
ُينظر إلى الحياة العامة وفقًا لما ذكر في دليل العمدة إلى 
الحياة العامة بأّنها “ما يحدث في المساحات العامة، وفي 

الشوارع، وبين األبنية... تزدهر عندما يستمتع الجميع 
بكونهم معًا في األماكن العامة”. ويصف الدليل أيضًا 

حياًة عامًة نابضًة بالحياة والتي “تعزز الصحة، وتجعل 
مدننا أكثر أمانًا... المشاركة المدنية... الفرص االقتصادية 

والتنقل، بناء رأس المال االجتماعي، وتربط الناس 
بمجتمعاتهم المحلية”. )معهد غيهل، 2017(. بّينت 

الدراسات أّن انعدام المشاركة االجتماعية قد يؤدي إلى 
انحالل واسع النطاق في رأس المال االجتماعي للمجتمع 

)بوتنام، 2000(. ولكن، ما هي أنواع التدخالت التي 
بإمكانها رفع مستوى السعادة في مثل هذه الساحة؟ 
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 )What Works( تهدف المنظمة البريطانية المدعوة
التي تحمل شعار “أدلة موثوقة من أجل قراراٍت أفضل، 

بهدف تحسين مستوى الحياة” إلى مساعدة اآلخرين 
على ضمان اإلنفاق الصحيح للموارد على التدخالت 

التي تتمتع بفرص عالية إلعطاء النتيجة المرجوة والتأثير 
اإليجابي المنشود على جودة حياة األفراد بشكٍل عام 
وبعضها ينطبق على الحياة العامة. وتنشر المنظمة 

تحديثاٍت منتظمة حول عملها مثل “ما هي جودة الحياة؟ 
استعراض مفاهيمي” والهدف منه توضيح الجوانب 
المختلفة لجودة الحياة في سياق المجتمع، بما فيه 
 What Works( المقاييس، والمؤشرات، والتدخالت

Wellbeing، 2017(. هذا وتوجد مصادر أخرى لمعلوماٍت 
مشابهة مثل سجل جامعة ستانفورد للتدخالت القائمة 
على األدلة إجاباٌت اجتماعية ونفسية لتساؤالت العالم 

الحقيقي )إس بيه إي آر كيو، 2017(.

ومع ذلك، ترتبط الصحة البدنية مع السعادة بشكٍل 
إيجابي على مستوًى شخصي أكثر )ريف، وسينغر، 2003، 

فينهوفن، 2008(، ومن المرجح أن يتمتع األشخاص 
السعداء بصحٍة أفضل. ولكن تعتبر الصحة البدنية ذات 

أهميٍة بالنسبة لألشخاص بحد ذاتها، وبما أّن الحركة 
والتمارين مرتبطان بالصحة، يتوجب عندها إعادة تصميم 

الحركة إلدخالها مجددًا إلى حياة المواطنين في المدن، 
وإن هناك حركة متنامية تمثل بداية نشطة لثورة في 

مجال السفر. وتشهد التوجهات في معظم المدن 
العالمية تغيرات في السياسة العامة والسلوك وبرامج 

تكنولوجية لفهم وتشجيع وتصميم النشاط في حياة 
الناس مجددًا. ويرتبط هذا األمر بالعديد من مجاالت 
التصميم والتشغيل واإلدارة ويتداخل عبر العديد من 
المنظورات المتعلقة بالمدينة والذكاء وجودة الحياة، 

وُيدخل مختلف الجهات الفاعلة في حياة بعضها البعض 
بطريقٍة غير مسبوقة، مثل تخطيط استخدام األراضي، 

واالستثمار طويل األجل في البنية التحتية، ونتائج 
الصحة العامة، وسالمة الشركات، ونماذج األعمال على 
شكل المنصات. ويتم تمكينه بصورٍة أساسية من قبل 

بحوث متعددة التخصصات، وتصميٍم مدروس يركز 
على اإلنسان، واالبتكار المشترك بين المجتمع المحلي 

والمواطن، وروح المدينة، والتكنولوجيا الرقمية. أما 
من حيث الدوافع والنتائج، فهي تؤدي دورها في وجه 

التحديات الرئيسية بما في ذلك الُسمنة، وداء السكري 
من النوع الثاني، واالزدحام، ونوعية الهواء الخطيرة، 

والعزلة االجتماعية والصحة النفسية، وفي هذا السياق، 
تنفق الواليات المتحدة األمريكية ثالثة تريليونات دوالر 

سنويًا لمعالجة المشاكل الصحية. وتشّكل تكاليف الرعاية 
الصحية 17 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي للواليات 

المتحدة األمريكية. وينبغي أن يؤدي التصميم والحركة 
والحياة العامة النابضة بالحياة دورًا هامًا في الحد من هذه 

التكاليف في حين تقوم بزيادة مستوى السعادة. ويوجد 
عدٌد كبيٌر من األمثلة التوضيحية، مثل برنامج أمستردام 
للوزن الصحي )مدينة أمستردام، 2013 إيه(، وغيرها من 
المدن مثل باريس وسانتاندير وسان فرانسيسكو ودبي. 

ففي لندن، هناك مجتمع )GoodGym( الذي يحمل 

شعار “افعل الخير وحافظ على لياقتك” وهو عبارٌة عن 
مجموعٍة من العدائين الذين يزورون بيوت األشخاص 
المعرضين لخطر الوحدة ويقومون بأداء بعض المهام 
لهم، كما تتمتع بعض المبادرات بنطاٍق أوسع. ونشر 

أحد موظفي الصحة العامة الوطنية في كندا تقريرًا اقترح 
فيه استجابات تصميم حضرٍي تهدف إلى تحقيق الحد 

األقصى من الصحة وجودة الحياة، ما سيؤدي إلى الحد 
من النفقات على الرعاية الصحية العامة. وتؤكد مثل 

هذه التقارير على الصلة بين البيئة المادية والصحة، حيث 
تقوم بزيادة الوعي حول كيفية تمكن بيئتنا المادية من 

توفير أساٍس لحياة صحية ولصحتنا في نهاية المطاف. 
وبإمكاننا أن نحسن صحة شعوبنا أو نجعلها أكثر سوءًا 
من خالل تغيير عالمنا المادي” )كبير موظفي الصحة 

العامة، 2017(.

وتنظم مدن عدة فعالياٍت على مستوى المدينة بهدف 
التشجيع على التمارين البدنية والعادات الصحية. وكمثال 

على ذلك، وفي سبيل رفع مستوى الصحة والسعادة 
في دبي، قامت القيادة في هذه اإلمارة بإطالق تحدي 
للياقة، إذ رّكز “تحدي دبي للياقة” على المتعة والحفاظ 

على اللياقة، وضم شهرًا من الفعاليات واألنشطة 
على مستوي المدينة، بما فيها أكثر من 1,500 درس 

مجاني على التمارين في 88 منشأة رياضية شريكة، 
و75 موقعًا مؤقتًا لممارسة الرياضة للقيام بالتمارين 

السهلة والمريحة، و16 عشر فعاليًة رياضية مع الشركاء، 
وأيام كرنفاالت ترفيهية عائلية في عطل نهاية األسبوع 
وامتدت لخمس أسابيع، إلى جانب تشكيلٍة واسعة من 

أنشطة الرياضة واللياقة البدنية. وتّمكن المشاركون من 
االشتراك عن طريق موقع إلكتروني وتطبيق هاتف نقال 

مخصص، وتم تحفيزهم بشكٍل أكبر من خالل تقديم 
1,500 درس مجاني باإلضافة إلى القسائم اإللكترونية. 

ولقي هذا التحدي متابعًة واسعًة بين منظمات القطاعين 
العام والخاص باإلضافة إلى األفراد. 

ومع ذلك، فقد تكون البيئة الحضرية مؤذيًة للصحة 
النفسية، فمن المرجح أن يعاني األشخاص الذين 

يعيشون في المدن من مرٍض نفسي )كوان، 2016(. 
على الرغم من أنه لم يتم العثور على أمثلة مباشرة ُتظهر 

استخدام التكنولوجيا الذكية في دعم الصحة النفسية 
على نطاق المدينة، إاّل أّن حجم الفرصة والمخاطر 

مرتفعة جدًا وال يمكن تجاهلها )انظر إلى الفصل الخاص 
بالصحة النفسية في هذا التقرير(. وتوجد العديد من 

اآلليات التي قد تؤثر على الصحة النفسية في السياق 
الحضري، بما فيها: العزلة االجتماعية والوحدة، والتحفيز 
المفرط واإلجهاد، االزدحام وقلة الخصوصية، والضائقة 

االقتصادية، وظروف النقل، والتفاعل غير الكافي مع 
الطبيعة )ليتمان، 2017(. وبرغم ذلك، توجد العديد 

من األمثلة حول تناول الصحة النفسية على الصعيد 
الحضري والصعيد الوطني أيضًا. ويوجد في لندن على 

سبيل المثال مبادرة تحسين الوصول إلى العالجات 
النفسية، ومركز الصحة النفسية وتوجد في العديد من 
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المدن األخرى مراكز التصميم الحضري والصحة النفسية 
)مكاي، وسوزوكي، وتشانغ، 2017(. كما توجد مؤلفاٌت 
أكاديمية غنية حول التداخل بين المجال الحضري ومجال 

الصحة النفسية. وبات من الممكن في المشهد الرقمي 
في يومنا هذا فحص البيانات الصحية والسلوكية 

وتصنيفها بهدف العثور على األشخاص الذين يعانون 
من نقاط ضعٍف محتملة ومشاكل في الصحة النفسية، 

على الرغم من أّن هذه المنهجيات تخضع لتحديات 
خصوصية البيانات وتوافرها. وقام، على سبيل المثال، 

فرع خدمات اإلطفاء في مدينة سري الكندية بتحليل 
البيانات المتعلقة بالصحة النفسية ومكالمات الطوارئ، 
ووجد ترابطًا جغرافيًا قويًا بين االثنين، ما دفع اإلدارة إلى 

االستثمار في خدمات الصحة النفسية كوسيلة لمنع 
الحرائق. ومن الناحية األخرى، اعتمدت “إتش إتش إس�
كونيكت” )HHS�Connect( في نيويورك على تشارك 

البيانات كعامٍل رئيسٍي لنجاحها. وربط مشروعهم مختلف 
الدوائر الحكومية ببعضها البعض للحد من احتمال عودة 

المشردين إلى السجن مرًة أخرى، وسيحدد النظام المبتكر 
األشخاص المحتملين ويتيح للخدمات االجتماعية 

إعطاءهم األولوية على سبيل المثال، ما ُيفضي إلى 
وضع هؤالء األشخاص على مساٍر أكثر إيجابية. وبات 

“إتش إتش إس�كونيكت” أداًة أساسيًة لفرق وزارة الصحة 
والخدمات البشرية في نيويورك، حيث يتم الدخول إليه 
أكثر من 60,000 مرة في األسبوع، وتطور حاليًا ليصبح 

“إن واي سي أوبورتونيتي” )NYC Opportunity( وهو 
خدمة أكثر شموليًة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز 

العدالة داخل المدينة )غيل، ودوتا�غوبتا، روتش، 2014، 
مدينة نيويورك، 2017(.

ويقدم مركز التصميم الحضري والصحة النفسية في 
طوكيو بعض التوصيات لتعزيز الصحة النفسية في 

السياق الحضري بناًء على خبرتهم في التصميم لتعزيز 
الصحة النفسية )مكاي وآخرون، 2017(. ويقترح المركز 
على سبيل المثال تمكين السكان وتحفيزهم على نشر 

الطبيعة في كّل مكان )وتأمين وصول سهٍل إلى األماكن 
الطبيعية خارج المدينة(، وتوجيه السيارات إلى شوارع 

أوسع إلعطاء األولوية للنقل النشط، وحياة الشارع 
االجتماعية، والمساحات الخضراء...إلخ، وبإمكان األمكنة 

الشعبية المغلقة كمراكز التسوق أن تكون خضراء 
ونشطة وإيجابيًة اجتماعيًا مثل الشوارع الرئيسية، ويجب 

أن تتضمن تدخالت التصميم االبتكاري في محطات 
القطار ضوء أزرق وصورًا للطبيعة، وينبغي أن يكون 

التفاعل االجتماعي في صلب أي تصميم للمساحات 
العامة، إذ أن ساعات العمل الطويلة تعكس أهمية 
التنقل اليومي وتصميم المكاتب في تعزيز الصحة 

النفسية، وزيادة الوعي لدى المصممين والمخططين 
الحضريين، كما عليهم إظهار التقدير لفرص التصميم 

الحضري والصحة النفسية المتاحة.

يرتبط التعليم والتعلم المستمر بالسعادة )انظر إلى 
الفصل الخاص بالتعليم في هذا التقرير( وبرأس المال 

البشري بشكٍل عام. ويشير رأس المال البشري تقريبًا 
إلى مستوى الصفات البشرية مثل التعليم، والمعرفة، 
والثقافة والتي قد تكون هدفًا لالستثمار في المجتمع 
)مينسر، 1958(. وما يثير االهتمام هو على الرغم من 

أّن الدخل هو أكثر العوامل المرتبطة بالسعادة على 
المستوى الوطني والشخصي، إاّل أّن هذا ال ينطبق على 

األشكال المجتمعية المتواجدة بين هذين المستويين. 
إذ كشفت دراسٌة حديثٌة حول العوامل المختلفة 

المساهمة في سعادة المدن أن رأس المال البشري هو 
المساهم الرئيسي في السعادة في المدينة )فلوريدا، 
وميالندر ورينتفرو، 2013(. وبالتالي توجد في المدن 

الحديثة الرقمية فرٌص كبيرة لالستثمار في رأس المال 
البشري باستخدام تكنولوجيا مثل التعلم عبر اإلنترنت 

)كالمساقات الهائلة المفتوحة عبر اإلنترنت مثاًل( 
لزيادة كفاءة القوى العاملة بشكٍل عام، ورفع كفاءتها 

فيما يخص المهارات الذكية مثل علم البيانات والذكاء 
االصطناعي في سياق التوجهات التكنولوجية في يومنا 

هذا. 

ونطرح شهادة البكالوريا االفتراضية الشاملة في كيتو 
كمثاٍل على االهتمام البلدي بالتعليم )مدينة كيتو، 

2014(، إذ أطلقت البلدية هذه المبادرة في عام 2014 
لتوفير فرصٍة ثانية للبالغين الذين تسربوا من المدارس 

الثانوية. ويوجد بناًء على اإلحصائيات الوطنية نحو 
26,000 شخصًا من البالغين تسرب من المدارس 

الثانوية في كيتو خالل األعوام الثالثة للمرحلة الثانوية. 
وتتيح شهادة البكالوريا االفتراضية الشاملة للبالغين 

إنهاء دراستهم من خالل نماذج تعليم عبر اإلنترنت، لكي 
يحصلوا على الشهادة، ويجدوا عماًل أفضل ويتمكنوا 

بالتالي من إعالة أسرهم بشكٍل أفضل. ويسمح النظام 
للطالب بالتواصل مع بعضهم البعض من خالل 

اللقاءات في مختلف القاعات البلدية المجتمعية حيث 
يحصلون أيضًا على النصائح واإلرشادات من الُمدّرس. 
كما يتكامل التعلم عبر اإلنترنت مع ورشات عمٍل تركز 

على إنشاء مشاريع الحياة وغيرها من األنشطة الترفيهية، 
وتعطي المبادرة األولوية لتلك المناطق في كيتو حيث 

نسبة التسرب من المدارس أعلى من غيرها، وحيث نسبة 
البالغين الذين لم يكملوا تعليمهم عالية. تنهض مثل 

هذه الخدمة برأس المال االجتماعي، وتقود إلى تحسين 
جودة حياة األفراد وتحد من التأثير السلبي للبطالة على 

السعادة.

4.2.1. الحالة 1: برنامج الوزن الصحي )أمستردام، هولندا(

حالما علمت بلدية أمستردام بأّن 12 بالمائة من األطفال 
في عمر العاشرة، وشخٌص من بين كل أربعة أو خمسة 
أشخاص من صغار السن يعاني من زيادة الوزن، قررت 

التصرف من خالل إطالق برنامج أمستردام للوزن 
 )Amsterdam Healthy Weight Programme( الصحي

في عام 2013. ووجدوا أن المشكلة ليست موزعة بشكٍل 
متساٍو وأّنها متمركزٌة في مناطق محددة من المدينة، 
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كما أّن تركيزها يزيد بين المجتمعات المحلية ذات التعليم 
المحدود والدخل المنخفض. 

وحددت البلدية مجال نفوذها وبقية األطراف الواجب 
تضمينهم في الخطط، مثل األهل واألطفال بحد ذاتهم. 

 )Rainbow Model( كما استخدمت نموذج قوس قزح
لصياغة سياستها، وهو نموذج مستخدم على نطاٍق 

واسع لمعالجة التفاوتات االجتماعية في مجال الصحة 
)داهلغرين ووياتالند، 1991،2006(. ويأخذ نموذج 

السياسة في الحسبان عدة مستويات مثل نمط الحياة 
الفردية، والعوامل الثقافية والبيئية، باإلضافة إلى 

مواضيع مثل التعليم والفقر واإلسكان وبيئة العمل. 
وتم الحقًا تنظيم البرنامج بحيث “�1يؤثر على عوامل 

نمط الحياة الفردية من خالل منهجياٍت مهنية، �2يؤثر 
على البيئتين المادية واالجتماعية المباشرة لألطفال، 

�3يؤثر على ظروف الحياة والعمل ذات الصلة” )مدينة 
أمستردام، 2013 ب(. بينما ُتعطي الخطة العامة األولوية 

لألحياء األكثر اكتظاظًا، والمدارس األكثر ازدحامًا، فهي 
تستخدم استعارًة “الركض” والتي تحدد عدة مراحل 

بدءًا من “العدو السريع لمسافة قصيرة” إلى “سباقات 
الماراثون” للتحمل. وفي مرحلة “العدو السريع لمسافة 
قصيرة” )2018�2015(، تهدف سباقات الـ 5000 متر 

لتحقيق الوزن الصحي لمن هم في عمر 5�0 أعوام، 
ونصف الماراثون لمن يبلغون من العمر 10�0 أعوام 

)بحلول 2023(، بينما يكون الماراثون لكل الشباب 
واليافعين في أمستردام )بحلول 2033(. تنقسم المراحل 

إلى مجموعاٍت متكاملٍة من األنشطة، فتنقسم مرحلة 
“العدو السريع” مثاًل إلى الوقاية، والعالج، والتيسير. 
تحّمل إداريو هذه المدينة مسؤوليتهم بهذه الطريقة 

ولعبوا دورهم في خلق مدينة أكثر مساواة وصحة، ما 
أدى إلى ارتفاع مستوى جودة الحياة.

4.2.2 الحالة 2: المراكز المجتمعية )برينس ألبرت، كندا(

نجد أن نظم الخدمات اإلنسانية، مثل الشرطة والخدمات 
االجتماعية في العديد من المدن، تكون قائمة على 

االستجابة. وبذلك، فإنها تخفق في التدخل قبل وقوع 
الضرر على األفراد المعرضين لخطر سوء المعاملة أو 
أزمات الصحة النفسية أو أنشطة غير قانونية. فعلى 

سبيل المثال، يدخل بعض الشباب المعرضين للخطر 
في المجتمعات الكندية في النظام الجنائي، بسبب عدم 
تقديم الخدمات االجتماعية لهم خالل تزايد عوامل الخطر 

التي يتعرضون لها، مقارنة بمرحلة ما بعد األزمة.

كما تفتقر العديد من المجتمعات األصغر إلى إمكانية 
الوصول إلى مزودي الخدمات اإلنسانية. ويستخدم 

نموذج المراكز المجتمعية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت للتغلب على عوائق التواصل والجغرافيا 

وتقاسم المعلومات والوصول إلى الخدمات في هذه 
المجتمعات.

ويعمل هذا النموذج، الذي أطلق بدايًة في برينس ألبرت 
بساسكاتشوان في كندا، على حشد العديد من الخدمات 
اإلنسانية ضمن تدخل عالي االنضباط قائم على الكشف 
المتواصل عن المخاطر، ومن أمثلة ذلك: عثرت الشرطة، 

قبل أربعة أعوام تقريبًا، في منحدر ثلجي على فتاة تبلغ 
من العمر 13 عامًا فاقدة للوعي في حالة سكر شديد 

في وقت متأخر من الليل، وتمت إعادتها إلى والدتها بعد 
حصولها على الرعاية الالزمة في المستشفى. والحظت 
الشرطة مؤشرات أخرى تدل على احتمال تعرض الفتاة 

لمخاطر أخرى في المنزل، ما دفعها إلى عرض هذه 
القضية في اجتماع المركز في اليوم التالي. وفي غضون 

24 ساعة، اجتمع فريق مصغر متعدد التخصصات مع 
األم وابنتها لمناقشة المسألة. وأفادت األم أنها دخلت 
قبل عدة أشهر في عالقة مع رجل أطلق سراحه مؤخرًا 

من السجن، تعرضت خاللها لإلساءة، ما تسبب في 
تدهور التحصيل الدراسي للفتاة. وكانت األسرة تتلقى 

دعمًا من الخدمات االجتماعية، فضاًل عن ظهور عالمات 
واضحة للعنف األسري على األم. وكان لهذه العالقة 

تأثير بالغ على األسرة، ولمعالجة هذه المشكلة تم تقديم 
الدعم الالزم إلخراج المرأة من هذه العالقة، وتم تزويد 

األسرة بدعم اجتماعي ونفسي شامل، ولم تتطلب الفتاة 
وأسرتها أي دعم إضافي منذ هذا التدخل.

وأدى هذا النموذج إلى الحد من المخاطر على أفراد 
المجتمع قبل وقوع الضرر )مثل العنف والجرعات 

المفرطة( من خالل توفير الخدمات األساسية بشكل 
مبكر. وأظهرت تقييمات متعددة أن نموذج تبادل 

المعلومات بين المراكز المجتمعية يحسن من إمكانية 
الحصول على الخدمات، ويزيل العوائق التي تحول دون 

الحصول على الخدمات، ويحد من المخاطر الكلية. وعلى 
الصعيد الوطني ]CM5[، فإن 95 في المائة من الحاالت 

في كندا )حجم عينة البحث: 9,500( تقبل الخدمات 
والدعم المقدم لها من خالل نموذج التدخل.

4.3 الحوكمة 

يجب أن تتمتع أي مدينة بنظام حوكمة، وتؤثر طريقة 
حوكمة المدينة وكيفية مشاركة السكان في الحياة 

المدنية حتمًا على جودة حياة السكان. ومن هذا المنطلق 
نجد العديد من جوانب حوكمة المدن التي تعتبر بالغة 

األهمية لتحقيق مدينة سعيدة، مثل القيادة والشفافية 
والمشاركة والخدمات العامة وكفاءة القطاع العام )انظر 

قاموس المصطلحات لالطالع على تعريفاتها(.

ويتميز القادة الناجحون حاليًا بسمات وسلوكيات تقّدم 
بيئة حوكمة أفضل، مع التركيز على السعادة. ويمكن 

مالحظة ذلك على المستويات الوطنية، مثل تحول 
مملكة بوتان عن االعتماد على الناتج المحلي اإلجمالي 

كمؤشر رئيسي وتبني مؤشر السعادة الوطنية اإلجمالية 
)GNH( كمؤشر أساسي للتقدم، ومبادرات الحكومة 
البريطانية لجودة الحياة، فضاًل عن مشروعات مدراء 
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المدن مثل أعضاء مجلس مدينة ملبورن إلعادة تصميم 
المدينة وتسخيرها لخدمة قاطنيها، والحملة التي أطلقها 
 Listening( ”القادة في سيول بعنوان “العمدة المنصت

 ،)Sharing City( لترأس مبادرة مدينة المَشاَركة ،)Mayor
ومبادرة “أجندة السعادة” المنهجية التي أطلقها صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على نطاق الدولة. 

ويتمحور تركيز هذه المبادرات حول االبتعاد عن الحلول 
التقليدية للمشكالت، وتبني منهجية إيجابية أوسع 

وتقارب التفكير التصميمي، وصنع القرارات ضمن إطار 
من االنفتاح والشفافية.

وتحتم الضرورة العملية وجود قيادة محلية ألي مدينة. 
وينبغي على القادة المحليون ضمان جودة حياة وسالمة 

المواطنين والمقيمين، وذلك يتضمن حاليًا تلبية 
االحتياجات األساسية مثل السالمة والصحة. كما تقع 

على عاتقهم مسؤولية ضمان وجود وسائل لجمع 
المخلفات، وأمن الطرقات، وتوفير خدمات التعليم 

والطوارئ، وأن تكون الميزانية المحلية قادرة على تحمل 
هذه الخدمات األساسية. ومع ذلك، غالبًا ما يعتمد 
القادة المحليون في المدن العالمية الناشئة خالل 

سعيهم لتعزيز السعادة، منهجيًة أوسع نطاقًا للحوكمة 
المحلية، حيث تبّنى بعض “المسؤولين المنتخبين تحول 

أدوارهم من مدير ومسؤول عن تقديم خدمات المدينة 
على المستوى المحلي إلى ناشط ومشرع وسياسي 

وصاحب مبادرات مبتكرة على الصعيدين المحلي 
والوطني” )هوتشاديل، 2017(. وينبغي أن يسعى القادة 

الستكشاف فرص زيادة رأس المال االجتماعي ونوعية 
الحياة في مدنهم، السيما مع تزايد توقعات السكان 

نتيجة اطالعهم على إنجازات المدن الرائدة األخرى.

وبداًل من التركيز على أنشطة المعامالت المحلية وحدها، 
يسعى هؤالء القادة إلى أنشطة عالمية قادرة على إحداث 
تحوالت واسعة لخلق منظومة محلية أكثر ازدهارًا. وتتجه 

األبصار نحو هؤالء القادة المحليين في المدن العالمية 
الناشئة، بتركيزهم على نوعية الحياة والمراكز المعرفية 
واالقتصادات المتخصصة، مع سعيهم لوضع أجندة 

السعادة على المستوى المحلي )كالرك، 2016(.

وحددت األبحاث الجديدة صفات القيادات المحلية التي 
يمكن أن تسهل تحّول منطقة محلية إلى منطقة تسعى 

إلى تحسين جودة الحياة من خالل الترابط العالمي 
)هوتشاديل، 2017(. ويتبنى هؤالء القادة المحليون فكرًا 
يجمع بين التفكير العملي الواقعي على النطاق المحلي 

ومنظور أكثر عالمية ومثالية، وشعور بإمكانية تحسين 
مستوى جودة الحياة المحلية من خالل تحالفات عالمية 

مشتركة. ويعمل هؤالء القادة على تلبية االحتياجات 
المحلية، إضافًة إلى تقديم حلول عالمية للمشاكل 

المشتركة، مثل تحسين جودة الهواء المحلي وآثار التغير 
المناخي. وتمثل حكومة مقاطعة هاكني في لندن، أحد 

األمثلة على حكومات محلية قامت بوضع هيكل حوكمة 

عالمي، ويشير التحول االقتصادي لمقاطعة هاكني 
خالل فترة التقشف إلى قدرتها على التكيف مع اآلليات 

العالمية، إال أنه ال ضمانة على استدامة هذا التعافي. 
وتمكنت المقاطعة، خالل األعوام العشرة الماضية، أن 
تصنف نفسها كمركز للفنون والتكنولوجيا، ما ساعدها 

على خلق هوية عالمية والقت قبواًل في جميع أنحاء 
العالم. وأبدى مستشارو المقاطعة استعدادًا كبيرًا لتجربة 

طرق جديدة للعمل واختبار شراكات جديدة والبحث عن 
حلول في الخارج. وأثبتوا قدرتهم على جذب االستثمارات 

والسياح، واستعدادهم إلبرام شراكات إبداعية بين 
القطاعين العام والخاص لتحقيق األهداف، ويساهم 

هذا النمط من القيادة في تهيئة الظروف للسعادة، عبر 
التركيز على إنشاء منظومة اقتصادية مزدهرة، ودعم 

ريادة األعمال االجتماعية، وتسهيل التواصل بين الجهات 
المحلية والعالمية وتشجيع مستوى عاٍل من المشاركة 

المدنية.

كما يزداد سعي قيادات المدن الحديثة إلى التواصل مع 
سكان المدينة وزوارها للتعرف على احتياجاتهم، ومنحهم 

مجااًل أكبر للمشاركة الشاملة، وفي بعض الحاالت 
إشراكهم في عمليات التصميم. ويعتبر التعهيد الجماعي 

من األنماط البديلة للمشاركة المدنية، ويوفر لألفراد قناة 
منتظمة للتواصل مع مدراء المدينة. ويمكن تطبيق ذلك 

بطرق مختلفة، مثل اإلنترنت أو تطبيقات الجوال، مثل 
بوابة “صوت الغرب” )Voice of West( للتعهيد الجماعي 

في أمستردام )مدينة أمستردام،2017(، و”مجلس 
محمد بن راشد الذكي” في دبي )المشار إليه أدناه(. إال 

أن برنامج “تشارك المدن” )Sharing Cities( في االتحاد 
األوروبي يقطع شوطًا أبعد، فإضافة إلى مشاركة أفضل 

الممارسات فيما يتعلق بحلول المدن الذكية ميسورة 
التكلفة، يوفر البرنامج “إطارًا لمشاركة المواطنين 

والتعاون على المستوى المحلي، ما يعزز الثقة بين المدن 
والمواطنين”.

وعلى الرغم من أهمية المشاركة لتتيح لسكان المدينة 
التعبير عن آرائهم، وتقّديم منصة مناسبة لالستماع 

إليهم، ينبغي االنتباه إلى التحيزات التي تؤثر على عملية 
التعهيد الجماعي. وخلصت دراسة بحثت في جودة 

األفكار والتأثيرات االجتماعية لمنصات االبتكار إلى أن 
“أصوات المستهلكين عبر اإلنترنت تعتبر مؤشرات غير 
موثوقة لجودة الفكرة الفعلية” )هوفستاتر، أريوبسي، 

هيرمان،2017(. وتؤدي التحيزات االجتماعية مثل 
“االعجابات” التي يحصل عليها األفراد المؤثرون على 
اإلنترنت على نحو يتجاوز ما تستحقه أفكارهم فعليًا، 

فضاًل عن التصويت المتبادل، الذي يؤثر على مصداقية 
البيانات ويحد من قدرة قنوات االبتكار القائمة على 

الجدارة. ويوصي البحث باستخدام مجموعة أصغر من 
المتخصصين، بداًل من مجموعة عشوائية أكبر.

وتزيد منهجيات إشراك السكان هذه من الشفافية 
وتوفر القدرة على المساءلة، بما في ذلك المساءلة تجاه 
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“وعود” زيادة السعادة، كما هو الحال في أجندة السعادة 
في دبي، ما يمنح التقدم شفافيًة في ضوء النتائج 

المنشورة لمقياس السعادة.

وتقوم بعض المؤسسات بتجربة طرق أخرى البتكار 
أساليب جديدة إلشراك السكان، مثل مبادرة “سدد 
بسعادة” )HappyToPay( التي أطلقتها دبي الذكية 

بالتعاون مع شرطة دبي، إذ يتم تمكين السائقين الذين 
تكبدوا مخالفات مرورية من االطالع على شاشة خاصة 

على تطبيق الشرطة عبر الجوال، كي يتسنى لهم التعرف 
على نسب اإلنفاق من الميزانية السنوية للمدينة على 
مختلف القطاعات في المدينة، مثل الصحة واألمن، 
كما يوفر لهم التطبيق وسيلة القتراح “النسب” التي 
يفضلونها. ويؤدي إشراك السكان على هذا النحو إلى 

زيادة الشفافية، ويمنح السكان وسيلة للتعبير عن رأيهم 
في قيادة المدينة. ومن األمثلة األخرى نجد مشروع 

“أورغانيسيتي” )OrganiCity( متعدد الشركاء والممول 
من قبل االتحاد األوروبي، والذي يستعرض كيفية 

التعاون والمشاركة بين مختلف األطراف المعنيين في 
المدينة مثل المواطنين والشركات ومدراء المدينة، 

إلنشاء “حلول رقمية للتحديات الحضرية” )“أورغانسيتي، 
2016(. ونعود لنذكر أن هذه المشاريع التعاونية تطرح 
احتياجات األفراد خالل عملية التصميم، وتحافظ في 

ذات الوقت على استدامة األعمال لمواجهة التحديات في 
المدينة.

4.3.1 الحالة 1: “مجلس محمد بن راشد الذكي” )دبي، اإلمارات 
العربية المتحدة(

أطلقت القيادة في دبي في عام 2015، “مجلس محمد 
بن راشد الذكي” معلنة أن هدفه هو “إتاحة الفرصة 

لجميع أفراد المجتمع لحضور مجلسنا، وتقديم أفكارهم 
وطرح مالحظاتهم والتشاور والتعاون لتعزيز عملية 
التنمية. وال يمكن أن نحقق ذلك إال بدمج الفكرة 

التقليدية للمجلس مع التكنولوجيا المتقدمة”.

ويعتبر “مجلس محمد بن راشد الذكي” تطبيقًا على 
اإلنترنت والجوال يتيح للمشاركين، في أي مكان في 
العالم، تقديم اقتراحات وأفكار مبتكرة بهدف تطوير 
مدينة دبي، وتتمثل أهداف المبادرة في توفير قناة 

مباشرة للتواصل مع قيادة المدينة، ويوفر النظام إدارة 
لتدفق األفكار، مع ضمان الشمولية ومكافأة االبتكار، 

وتمثل شفافية العملية جزءًا أساسيًا من المبادرة. 
وبوجود أكثر من 41 هيئة حكومية وشبه حكومية مسجلة 

في النظام، يمكن للمشاركين تتبع مقترحاتهم ومعرفة 
ما إذا كانت أفكارهم القت قبواًل أو أعيد توجيهها أو 

رفضت، وتكون الهيئات المستلمة مسؤولة عن األفكار 
التي تتلقاها ويجب أن تبدي مسببات واضحة للرفض. 

وتنص المبادرة أيضًا على احتفاظ أصحاب األفكار بحقوق 
ملكيتها، وتعد ثقة المستخدمين من أهم عناصر النظام، 

السيما وأن صاحب السمو حاكم دبي أكد أنه سيتابع 

شخصيًا التقدم في تنفيذ األفكار المقترحة المقبولة. 
ومن المثير لالهتمام أن 50 في المائة من األفكار 

اقترحها سكان دبي، في حين أن بقية األفكار جاءت من 
“المعجبين بدبي” من جميع أنحاء العالم. وحقق نظام 

مجلس محمد بن راشد الذكي نجاحًا هائاًل من خالل 
اعتماده واستخدامه على نطاق الدولة، ويديره فريق 
مكون من 450 فردًا مدربين في جميع أنحاء المدينة.

4.3.2 الحالة 2: الحكومة المفتوحة )كيتو، اإلكوادور(

يسهم تبني المدن لمنهجية تتسم بالشفافية واالنفتاح 
حيال البيانات، في تمكين المواطنين من إنشاء تطبيقات 

ومبادرات تجعل الحياة أسهل وأكثر مالءمة وأقل تكلفة 
للجميع. وتعد منصة برشلونة المفتوحة للبيانات 

)Open Data BCN( أحد األمثلة الرائدة في هذا المجال. 
 Transport( ”ومثال آخر هو مشروع “مواصلة للقاهرة

for Cairo(، حيث استخدم المشروع بيانات التعهيد 
الجماعي إلنشاء أول خريطة لشبكة النقل غير الرسمية 

في المدينة، فضاًل عن بوابة بيانات هيئة النقل في لندن 
)هيئة النقل في لندن، 2017(.

كما يستخدم سكان جاكرتا تطبيقًا جوااًل ولوحة بيانات 
تخص مدراء المدينة، للمساعدة في رصد العديد من 

جوانب المدينة، مثل الفيضانات والرشوة والطرق 
المتضررة. ويستخدم أساس هذه الفكرة أيضًا في كيتو 

gobiernoabierto.( ضمن منصة الحكومة المفتوحة
quito.gob.ec(. وتمكنت البلدية من خالل منصة 

الحكومة المفتوحة )Gobierno Abierto(، من جمع 
وتحديث البيانات المتناثرة في جميع أنحاء المدينة. وتعد 

منصة الحكومة المفتوحة في كيتو جزءًا من مبادرة 
عالمية للحكومة المفتوحة تهدف إلى تحسين أداء 

الحوكمة من خالل إنفاذ الشفافية في اإلدارة العامة، 
وتعزيز التعاون بين المواطنين لوضع حلول تسهم في 
حل مشكالت للصالح العام، وتحسين الخدمات العامة 

من خالل منصة تسمح بإدارة المعلومات والتفاعل 
بين المواطنين واإلدارة العامة، وتعزيز الديمقراطية 

ومؤسساتها. ويرتبط برنامج الحكومة المفتوحة بخطة 
التنمية في كيتو، التي تسترشد بثالثة مبادئ هي: مدينة 

ذكية، ومدينة للفرص، ومدينة شاملة. ولتحقيق هذه 
الغاية، تم إرساء ثالثة مبادئ لدعم هذه المنصة وهي: 
شفافية اتخاذ القرارات وتخصيص الميزانية واإلجراءات 
والمخرجات، والتعاون لتعزيز اإلنتاج المشترك للحلول 
الحضرية المبتكرة من خالل التكنولوجيا، والمساهمة 
لتعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون العامة وتعزيز 

مرونة المؤسسات السياسية مع المواطنين.

وتجمع المنصة طبقات مختلفة من بيانات المدينة، بما 
في ذلك الخدمات والبنية التحتية والمعلومات السكانية 

ومؤشرات الفقر وتوافر الخدمات وغيرها. كما تتيح 
المنصة للمواطنين تحميل إحصاءات المدن والبيانات 

الجغرافية، فضاًل عن مؤشرات اإلدارة المتعلقة بالعمل 
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الذي تؤديه البلدية. وهناك المزيد من العمل الجاري 
إلتاحة المنصة للمواطنين بصورة أوسع عبر إضافة 

ميزات جديدة، مثل الميزانيات التشاركية عبر اإلنترنت. 
وفي أغلب الحاالت، استخدم المواطنون البيانات في 

جوانب تتعلق باالقتصاد والشمول والسياحة واإلسكان 
والديموغرافيا والنوع.

4.4 التنقل

يحتاج األفراد إلى التنقل في جميع أنحاء المدينة لقضاء 
حاجاتهم وتسيير أعمالهم، وهناك بالطبع العديد من 
الطرق التي يستخدمها السكان والزوار للتنقل ضمن 

المدينة، وال شك في أن جودة التنقل في المدينة تؤثر 
على جودة حياة األفراد. هناك عدة جوانب للنقل، مثل 

المركبات ذاتية القيادة، والتنقل النشط، والتنقل اليومي 
إلى مكان العمل، والنقل العام، والخدمات اللوجستية 

)انظر قاموس المصطلحات لالطالع على تعريفاتها(.

ومن بين العديد من أنواع التنقل داخل المدينة، يشكل 
التنقل اليومي إلى أماكن العمل أهمية بالغة كونه يمثل 
النشاط األساسي لألفراد. وترتبط فترات التنقل اليومي 

الطويلة بصورة سلبية بجودة الحياة )ستوتزر وفراي، 
2008(. وتوافقت نتائج دراسة أجراها مكتب اإلحصاءات 
الوطنية في المملكة المتحدة، مع الدراسات السابقة، 

بأنه “نظرًا لوجود عالقة بين تراجع جودة الحياة الشخصية 
والتنقل اليومي إلى أماكن العمل، تشير النتائج إلى أن 
عوامل أخرى مثل ارتفاع الدخل أو السكن األفضل قد 
ال تعوض المتنقلين بصورة كاملة عن اآلثار السلبية 
المرتبطة بالتنقل اليومي إلى أماكن العمل” )مكتب 

اإلحصاءات الوطنية، 2014(. ومع ذلك، خُلَص البحث 
إلى وجود تحسن على المدى الطويل في مستوى الرضا 
عن الحياة بالنسبة لألفراد الذين يتحولون من القيادة إلى 
استخدام وسائل النقل )وربما المركبات ذاتية القيادة( أو 
التنقل النشط مثل ركوب الدراجات )أولسون، جارلينج، 

إيتيما، فرايمان، وفوجي، 2013(.

ونظرًا لما يحققه التنقل النشط من فوائد متعددة 
للمدينة وسكانها، مثل النقل منخفض التكلفة، والحد 

من االزدحام، وزيادة جودة الحياة البيئية، تزايد التوجه 
لنشر مبادرة مثل خطط مشاركة الدراجات في عدة مدن 
في مختلف أنحاء العالم مثل لندن وشيكاغو وبرشلونة 

ووارسو. كما تبين وجود فوائد واضحة في مجال الصحة 
وجودة الحياة، حيث “يرتبط طول المدة المستغرقة في 

التنقل النشط إلى أماكن العمل بمستويات أعلى من 
جودة الحياة البدنية” )هامفريز، جودمان، وأوجيلفي، 

.)2013

ووجدت دراسة بحثت فيما إذا كان “التنقل النشط 
يحسن جودة الحياة النفسية؟” أنه “باإلضافة إلى الفوائد 

الصحية البدنية المحتملة، ينبغي اعتبار اآلثار اإليجابية 
لجودة الحياة النفسية الواردة في هذه الدراسة عند تقييم 

تكلفة ومنافع التدخالت التي تسعى إلى تشجيع التنقل 
النشط”. )مارتن، جورياكين، وسورك، 2014(.

وهناك شكل آخر من أشكال التنقل النشط الذي شهد 
اهتمامًا متناميًا مؤخرًا، وهو الجري. وجرى توظيف 

هذا الجانب في فعالية “ران هاك” )RunHack( التي 
نظمتها مبادرة هاكاثون في لندن. وكان الهدف الذي 

أعلنه القائمون على هذه الفعالية هو “جعل مدننا أكثر 
مالءمة لممارسة الجري”، من خالل إزالة العوائق الفعلية 

والمتصورة أمام ممارسة رياضة الجري بسعادة وأمان 
وسهولة في المدن. وتمخضت هذه الفعالية عن أكثر 
من 50 فكرة، بما في ذلك منتجات وخدمات تهدف 
إلى زيادة الشعور بالسالمة والثقة، وأساليب جديدة 

لمساعدة السكان على الجمع بين وسائل النقل الجماعي 
والتنقل النشط، باإلضافة إلى قواعد مرورية جديدة 

لمساعدة العدائين والمشاة وراكبي الدراجات. وتستخدم 
هذه النتائج في شركات ناشئة وللتأثير على مختلف 

مؤسسات المدينة، مثل هيئة النقل في لندن والجمعية 
 International Association of( الدولية للنقل العام

Public Transport(، لحثها على استخدام هذه النتائج عند 
إجراء بحوثها، وصياغة سياساتها العامة، وفي الحمالت 

الترويجية والمنتجات والخدمات.

ومن المهم التنويه إلى أن بعض الدراسات أفادت 
أنه على الرغم من تحسين التنقل النشط )مثل ركوب 

الدراجات أو المشي( لجودة الحياة البدنية بصورة عامة، إال 
أن بيئة النشاط، مثل حركة المرور الكثيفة أو األحياء غير 
المرغوبة، ستؤثر على التجربة العامة للسكان وتزيد من 
مستويات القلق لديهم )بوستوك، 2001(. وتشير هذه 

النتائج إلى أهمية تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للتنقل النشط 
لتعزيز جودة الحياة النفسية. ومع ذلك، فإن القدرة على 

معرفة ما يقوم به مستخدمو التنقل النشط ضمن البنية 
التحتية الحالية قد يكون مفيدًا لمدراء المدن، ويمكن 
الحصول على هذه البيانات من مصادر متنوعة. على 
Glob� )سبيل المثال، ترصد خريطة تطبيق “سترافا” 
al Heatmap( مواقع يستخدم فيها األفراد التطبيق 

الجوال لتتبع نشاطاتهم البدنية، كركوب الدراجات والجري 
)“سترافا”، 2017(. في حين تستخدم عدة مدن، مثل 
أمستردام، هذه البيانات حاليًا لتخطيط البنية التحتية، 

إضافًة إلى مصادر وتبصرات أخرى لتخطيط مناطق 
ممارسة النشاط بصورة أفضل )“سوشال جالس”، 

.)2014

وتتمتع المركبات ذاتية القيادة أيضًا بإمكانية تحسين 
جودة الحياة والتنقل النشط. إال أن اآلراء تباينت حول 

هذا الخيار، حيث يرى البعض أنه قد يتسبب في تقويض 
جودة الحياة. في حين ترى الجمعية الدولية للنقل العام 

)UITP(، أن المركبات ذاتية القيادة يمكن أن تقلب 
المعايير في مجال النقل في المناطق الحضرية، ففي 

تحليلها لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 
)SWOT( للمركبات ذاتية القيادة، أشارت الجمعية إلى 
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بعض نقاط القوة مثل “الشمول االجتماعي: خيارات 
تنقل إضافية للجميع )المسنين والمجتمعات المحرومة 

واألطفال والمناطق األقل سكانًا(، وحلول النقل من 
مراكز التنقل إلى الوجهة األخيرة، وخدمات التوصيل، 

وخدمات النقل من األحياء إلى خطوط المواصالت 
الفرعية” )الجمعية الدولية للنقل العام، 2017(. فيما يرى 
آخرون أن تشغيل المركبات ذاتية القيادة يحقق مكاسب 

في الصحة إذا ما استخدمت ضمن حلول النقل من مراكز 
التنقل إلى الوجهة األخيرة )وودكوك، جيفوني، ومورجان، 

 .)2013

وأشار آخرون إلى أنه برغم المزايا التي تقدمها المركبات 
ذاتية القيادة نظرًا لسهولة استخدامها، إال أنها قد تزيد 

من المسافات المقطوعة في التنقل واالزدحام، وبالتالي 
قد تؤدي إلى تجدد ظاهرة “الزحف العمراني واآلثار 

المرتبطة به ]مثل[ تزايد معدالت السمنة أو التأثيرات 
الصحية السلبية األخرى التي يرافقها تدني مستويات 
اإلقبال على المشي وركوب الدراجات”. )ثوموبولوس 

وجيوفوني، 2015(. ويرى هذا الفريق أيضًا أن هذا االبتكار 
قد “يؤدي إلى تفاقم التفرقة االجتماعية بين القادرين 

وغير القادرين على تحمل تكاليف المركبات ذاتية القيادة”. 
ومن ناحية أخرى، يشير أصحاب هذا الرأي أيضًا إلى 

الفوائد المحتملة والمتمثلة في “هجر استخدام السيارات 
الخاصة واالستعاضة عنها بوسائل النقل المشترك ... 

)يمكن أن تكون المشاركة زمنيًة ومكانية(”، ذلك أن 
المركبات ذاتية القيادة تسهل إقناع األفراد على ترك 

سياراتهم واالستعاضة عنها بمركبة مشتركة. ويمكن أن 
يؤدي هذا التطور إلى نتائج إيجابية أخرى تتجلى في الحد 
من اآلثار البيئية. كما تشجع المركبات ذاتية القيادة أيضًا 

على تحويل التركيز من النقل الخاص ذاتي القيادة إلى 
النقل العام ذاتي القيادة حيث “يمكن مضاعفة المكاسب 

في حال دمج النقل العام ذاتي القيادة مع مستويات 
أعلى من المشي وركوب الدراجات وخاصة بالنسبة النقل 

من مراكز التنقل إلى الوجهة األخيرة “ )ثوموبولوس 
وجيوفوني، 2015؛ وودكوك وآخرون، 2013(.

بيد أن زيادة استخدام المركبات المشتركة وذاتية القيادة، 
يتطلب من القائمين على المدن دراسة سبل تنظيم 

هذه التكنولوجيا، وكيفية تخصيص بنيتها التحتية 
لتتوافق مع سبل النقل األخرى المشتركة، وباإلضافة 

إلى الدراجات والمشي. ولذلك ينبغي على مدراء المدن 
اعتماد منهجيات استباقية لضمان أال تؤدي هذه 

التقنيات المبتكرة إلى تفاقم الزحف العمراني واالزدحام. 
وما من شك في أن هناك مبررات منطقية لمختلف 

أشكال النقل األخرى للوصول إلى المدينة، غير أنه يمكن 
إدارة الطلب على هذه األنماط لتحفيز وتثبيط األنماط 
المناسبة من المستخدمين. وهذا بدوره سيقلل من 

االزدحام، فضاًل عن تحسين جودة الحياة.

ولذلك ينبغي أن تعيد إدارات النقل النظر في 
اختصاصاتها لتشمل جودة الحياة، ويمكنها من خالل 

إدارة الطلب وخلق بنية أفضل للنقل، أن تنجح في 
تحسين مستويات الرضا عن الحياة من خالل تغيير أنماط 

حياة األفراد وجودة الحياة. ومثلما تستخدم مدن مثل 
مكسيكو سيتي بيانات الطلب إلعداد سياسة رسوم 

مواقف السيارات، نجد أن مناطق مثل مدينة فانكوفر 
تعمل على إعداد مخططات لتعرفة السير على الطرق 
السريعة لتحديد شكل الطلب وخيارات النقل اليومية 
للمقيمين لتحقيق أقصى قدر من السهولة والكفاءة 
والسلوك الصحي للجميع. وفي محاولة إلدارة حركة 
المرور في المدينة، قدم مكتب عمدة لندن مشروع 
رسوم االزدحام )Congestion Charge(، الذي ُيلزم 

السائقين بدفع رسوم لدخول المنطقة الداخلية للمدينة. 
وبعد خمسة أعوام من إطالق المبادرة، انخفض عدد 
السيارات في المنطقة بنسبة 41 في المائة، وارتفع 
عدد الحافالت بنسبة 19 في المائة، وارتفع استخدام 

الدراجات بنسبة 50 في المائة تقريبًا )جيل، 2010(. 
وتطبق هذه المدن بالفعل أو تخطط ألنشطة تحدد 

شكل الطلب باستخدام التسعير الذكي للتنقل، أو تتبنى 
استخدام حافالت ذاتية القيادة في المسارات ذات 

األولوية، أو توظف البيانات الضخمة والسياسات لصالح 
األفراد األكثر استخدامًا لخيار النقل التشاركي أو خيارات 

االستخدام المشترك للسيارات. ويجري تنظيم مثل هذه 
األنشطة التي “تحفز” سلوك األفراد نحو حياة أكثر سعادة 
واستدامة، من قبل هيئات مختلفة مثل فريق التبصرات 

السلوكية )حكومة المملكة المتحدة(، و”وحدة التحفيز” 
التابعة لفريق العلوم االجتماعية والسلوكية )حكومة 

الواليات المتحدة األمريكية(. وتقوم بعض المدن أيضًا 
بتجريب حوافز مختلفة لتغيير مقدار األفراد الذين يتنقلون 
يوميًا للوصول إلى أماكن عملهم. ففي شيكاغو أظهرت 

نتائج مشروع تجريبي أن 18 في المائة من هذه الفئة 
من الركاب اقتنعوا بالتنقل في أوقات مختلفة خالل 

فترة ازدحام متوقعة بسبب حدث رياضي كبير. وعرض 
على المتنقلين حوافز مختلفة مثل استرداد األموال أو 

التبرع الخيري. وأظهرت البيانات تراجعًا في حدة االزدحام 
 UI labs، ”وتحسن تجارب التنقل )مختبرات “يو آي البز

.)2017

ومع ذلك، تتزايد توقعات المتنقلين بالحصول على 
 )Uber( ”تجربة أفضل، فيما يسعى المبتكرون مثل “أوبر

و”ليفت” )Lyft( إلى االستفادة من االنتشار الواسع 
للتقنيات الذكية وبين المتنقلين لخلق أسواق جديدة ترفد 

وتنافس وسائل النقل في المدينة. وتعمل العديد من 
المدن على مواكبة هذه الموجة الجديدة من االبتكارات 
المستمرة سعيًا منها إلى تحسين تجربة التنقل، والحد 

من االزدحام. هذا وتعاون مكتب االبتكار االستثنائي 
)The Office of Extraordinary Innovation(، في 

لوس أنجلوس بكاليفورنيا، مع مثل هذه الشركات لطرح 
خدمات متنوعة، وأطلق مؤخرًا خدمة تجريبية تسمى 

“مترو ميكروترانزيت” )Metro MicroTransit( التي “تعمل 
بطريقة مشابهة لمركبات النقل المشترك، وتحدد 

مسارات حيوية للمركبات لتلبية طلب ركاب المدينة، 
فضاًل عن توفير الوقت مقارنة بخيارات المسارات الثابتة، 
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وإزالة المركبات ذات الراكب الواحد من شوارعنا والطرق 
السريعة”. )شانك، 2017(. ويتزايد ظهور مثل هذه 

التحالفات في جميع أنحاء العالم، وهي تعتبر “تكنولوجيا 
من القطاع الخاص تحقق أهداف سياسة القطاع العام، 

وتجمع بين أفضل إمكانات القطاعين من أجل الصالح 
العام”.

إن معدل التغير السريع في االبتكارات التقنية ليس 
فريدًا، نظرًا للتطور الكبير لنماذج النقل الحضري. ومع 
ذلك، هناك تحديات اجتماعية وتشريعية كبرى ينبغي 

مواجهتها، إذ يتعين على مختلف مقدمي الخدمات إعادة 
النظر في نماذجهم التجارية التشغيلية. فعلى سبيل 

المثال، تسببت حافلة “تشاريوت” )Chariot( الصغيرة 
التي تملكها شركة فورد )والتي تعتمد مساراتها اليومية 

بناًء على التعهيد الجماعي(، في سان فرانسيسكو ومدن 
أخرى، في ازدحام في محطات الحافالت، وأخفقت في 

بعض الحاالت في التأكد من أن السائقين يحملون 
التراخيص المناسبة. ولذلك تلقت الشركة عددًا كبيرًا من 
الشكاوى من ركاب آخرين، ولم تفلح في رفع مستويات 

سعادتهم )مارشال، 2017(. ولوحظت هذه التحديات 
أيضًا في العديد من المدن، إذ اشتكى سائقو سيارات 

األجرة مثاًل من التعدي على مجالهم، حتى أن مسؤولي 
النقل في المدن ليسوا واثقين من تأثير هذه الخدمات 

الجديدة على منتجاتهم الخاصة )هيل، 2014(. وبهذا نجد 
أن أنظمة النقل “الذكية” الجديدة تواجه تحديات تقليدية 

في المدن، مثل محدودية مساحات الطرق العامة. 
ويتعين على واضعي السياسات وسلطات النقل ضمان 
عدم إغراق البنية التحتية والخدمات التقليدية للمدينة أو 
إغفالها عند دعوة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص 
إلى استخدام حلول البيانات والشبكات لتمكين أنظمة 

النقل المشترك الجديدة.

وبهدف تحسين تجربة النقل في المدن بشكل عام، 
تلجأ بعض سلطات النقل إلى استخدام أنظمة مرورية 

متطورة تهدف إلى تحسين حركة المرور في الوقت 
الفعلي، مثل نظام “سكوت” )SCOOT( المستخدم 

في لندن وتورونتو وبكين، والجاري نشره حاليًا في دبي. 
وساعدت هذه األنظمة في خفض أوقات التنقل بنسبة 

15 في المائة )وانج، ليو، وانج، ولي، 2013(. بيد أن 
مدراء المدن األخرى، مثل أمستردام، ال يزالون ينظرون 

إلى األمر من زاوية إيجابية، ومنهم من يدرس كيفية 
تغيير المصطلحات السلبية، مثل “االختناقات المرورية”، 
إلى أخرى إيجابية، مثل “الوصول إلى العمل”، واستخدام 

التكنولوجيا لدفع هذه المبادرات من وجهة نظر تجربة 
إيجابية. وتقتضي وجهة النظر دراسة ما يعتبر من الناحية 

التقليدية مشكالت، ثم تحولها إلى فرص لتصميم 
مخططات تركز على مصلحة المواطن وتستهدف تحقيق 

احتياجات المواطنين، مع تبني موقف أكثر شمولية 
واستخدام التقنيات الذكية لتحقيق ذلك.

وتشكل مسألة التنقل اآلمن للمشاة جانبًا مهمًا أيضًا 

في هذا الصدد، وأظهر تقرير رئيسي عن اإلحصاءات 
المرورية في الواليات المتحدة األمريكية أن “أغلبية 

األطفال وكبار السن واألفراد من غير البيض يعانون 
بشكل غير متناسب من حركة المرور”. )“سمارت جروث 
أمريكا، 2014(. وعلى الرغم من أن إجراء تحليالت كهذه 

قد ال يكون متاحًا بسهولة لدول أخرى، فإن وجود 
تفاوت كبير في سجالت السالمة لفئات عرقية وعمرية 

في الواليات المتحدة األمريكية، يثير مخاوف ينبغي 
معالجتها. وتمثل هذه الظاهرة مصدر قلق أخالقي، 

وتحديًا للصحة العامة والمدن الذكية. وللتصدي لهذه 
الظاهرة، تبنت جهات تخطيط النقل في الواليات 

المتحدة نهجًا قائمًا على األدلة والبيانات. ويستخدم 
النهج التقليدي األكثر استخدامًا لتحديد سرعة السيارات، 

السرعة التي تسير بها 85 في المائة من المركبات في 
غير أوقات الذروة )الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل في 

المدن، 2017(. ورغم أن هذا النهج تم تطويره للطرق 
السريعة في المناطق الريفية، فقد تم تطبيقه لفترة 

طويلة على الشوارع الحضرية المزدحمة. لكن المخططين 
يدعون اآلن إلى اتباع منهجية جديدة قائمة على بيانات 

أكثر موثوقية، في حين تدعو الرابطة الوطنية لمسؤولي 
النقل في المدن إلى التغيير. ورغم دعوات من جهات 
أخرى في قطاع النقل إلنشاء شبكة جديدة من أجهزة 

االستشعار تتجاوز مهمتها قياس سرعة وعدد المركبات 
إلى عدد وسرعة مستخدمي الطرق األكثر ضعفًا )لوور، 

2017(. وبتجميع بيانات أفضل عن المستخدمين األكثر 
ضعفًا )بما في ذلك المشاة وراكبي الدراجات(، يمكن 

إعادة تصميم شبكات الشوارع الحضرية ويمكن تعيين 
حدود السرعة لحماية جميع المتنقلين، حيث تقوم مدن 

مثل فانكوفر وكوبنهاجن بإحصاء عدد راكبي الدراجات. في 
حين، يجري حاليًا إعادة تصميم الشوارع الحضرية لضمان 

تحقيق معدل وفيات صفري في المدن بدءًا من فيينا 
إلى نيويورك )شبكة “فيجن زيرو”، 2017(.

وما سبق ذكره هو مجرد عينة من العوامل التي ينبغي 
أخذها في االعتبار فيما يتعلق بالنقل وجودة الحياة. 

ومن أجل رصد هذه العوامل بطريقة منهجية، تم إطالق 
مؤشر االبتكار في التنقل الحضري في عام 2016، الذي 

يهدف إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب التنقل 
داخل المدينة، ما يساعد في تحسين تجربة التنقل. 

ويتضمن المؤشر أيضا عناصر تتعلق بتجربة المتعاملين 
وجودة الحياة، مثل سالسة رحلة المستخدم، والترابط 

بين أقسام النظام )توفير خيارات متعددة الوسائط(، 
وسهولة استخدام نظام النقل في المدينة، والسالمة، 
وسهولة الوصول، فضاًل عن اإلنصاف والمساواة في 

نظام النقل باعتبارها من عوامل للسعادة. ويتم جمع 
البيانات من مختلف مدن العالم، المدعوة للمشاركة في 

المؤشر ليتم دمجها بعد ذلك في تقرير موحد )مؤشر 
االبتكار في التنقل الحضري، 2016(. ويوفر هذا المؤشر 

وتقريره تبصرات حول النقل الحضري واالبتكار في 
المدن في جميع أنحاء العالم. وتدل هذه المؤشرات التي 

تشمل العنصر البشري في النقل على الفائدة المرجوة 
من إعادة تعريف تجارب النقل متعددة الوسائط، وعدم 
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اعتبار وقت التنقل العامل الرئيسي الوحيد في هذا الصدد 
)مثل االختناقات المرورية(، بل والتركيز على جودة التجربة 

نفسها.

4.4.1 الحالة 1: إدارة الطلب )مقاطعة أرلينغتون، الواليات 
المتحدة األمريكية(

بات مختبر التنقل )Mobility Lab(، استنادًا إلى أبحاثه 
التي تدعم بناء هيكل إدارة الطلب على النقل لتحسين 

المجتمعات، )وهو خلية فكر دولية مقره مقاطعة 
أرلينغتون بفيرجينيا في الواليات المتحدة األمريكية( قادرًا 

على العمل في مختبر ميداني لتطوير النقل، مستفيدًا 
من انتشار الهواتف الذكية )التي يستخدمها نحو ثلثي 

سكان الواليات المتحدة(، إلى جانب زيادة توافر البيانات 
المفتوحة ضمن مدن مثل واشنطن العاصمة ونيويورك 

وشيكاغو ولوس أنجلوس. ويعمل المختبر على بناء 
أدوات تتيح للسكان إمكانية التعرف على خيارات النقل 
الجديدة تجمع بين وسائط النقل المختلفة مثل المشي 

وركوب الدراجات والقيادة ووسائل النقل المشتركة 
والنقل بالعبور “ترانزيت” للوصول إلى األنشطة 

االجتماعية والعمل. وأسفرت جهودهم عن إقناع 40,000 
فرد لالنتقال من استخدام السيارات إلى التنقل النشط، 

وشملت أدواتها توفير معلومات التنقل في الوقت 
الفعلي، واقتراحات متنوعة المصادر عن مواقع محطات 

الدراجات، وخرائط لمواقع حوادث الدرجات، ما منح 
األفراد مزيدًا من خيارات التنقل.

4.4.2 الحالة 2: وحدات التنقل ذاتية القيادة )سيفوكس، فرنسا(

بصرف النظر عن التحديات المختلفة، يبقى المجال 
مفتوحًا أمام المركبات ذاتية القيادة. وتقوم “ترانسديف” 

)Transdev(، شركة النقل الفرنسية، بتشغيل أسطول 
من المركبات ذاتية القيادة في موقع محطة الطاقة 

النووية في سيفوكس بفرنسا، وذلك باستخدام وحدات 
تنقل ذاتية القيادة لنقل الموظفين بين مختلف أنحاء 
الموقع )الجمعية الدولية للنقل العام، 2017(. وفي 
منتصف عام 2017، أعلنت الشركة عن عزمها إبرام 
شراكة مع “دلفي”، وهي شركة سيارات يقع مقرها 

الرئيسي في إنجلترا، لتشغيل أول خدمات النقل ذاتية 
القيادة في أوروبا على الطرق المفتوحة في باريس 

�ساكالي ورون )“ترانسديف”، 2017(.

ومن األمثلة الجديرة بالذكر نجد مشروع مدينة نيشيكاتا 
اليابانية )تاجيتسو، 2017(، حيث جرى اختبار وحدات 

التنقل ذاتية القيادة في المدينة، ويصل “روبوت شاتل 
)Robot Shuttle( إلى منازل المسنين لنقلهم إلى أماكن 

مثل التجمعات االجتماعية، دون أن يتطلب منهم ذلك 
الذهاب إلى محطة الحافالت. ورغم أنه لم يبدأ بعد في 

العمل لكنه أثبت جدوى تطبيق هذه الفكرة. وتجمع هذه 
المشاريع بين النقل وجودة الحياة عبر تعزيز التواصل 

االجتماعي، وخاصة بالنسبة للشرائح التي تحتاج إلى مثل 

هذه التدخالت لزيادة جودة حياتهم. ويجري دراسة طرح 
هذه األنظمة في مدن أخرى مثل سنغافورة ودبي.

وتسهم هذه المشاريع بتوفير جودة أفضل في مجال 
التنقل، ما يقلل من فرص وقوع الحوادث )إذ يعتبر الخطأ 
البشري أهم أسباب وقوع الحوادث(، كما يوفر وتيرة أكبر 

للتنقل في أماكن تعاني من قلة وسائل النقل، ما يتيح 
للسكان المسنين الوصول إلى الخدمات المجتمعية 

والصحية، لم يكن بمقدورهم الوصول إليها لوال توافر 
هذه الوسائل.

وباتت تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة حقيقة واقعة، 
في ظل وجود مركبات “تيسال” جاهزة لتصبح ذاتية 
القيادة للتنقل الخاص، فضاًل عن جاهزية الوسائل 
المذكورة أعاله للنقل العام. وكما ورد في ملخص 

سياسة الجمعية الدولية للنقل العام )الجمعية الدولية 
للنقل العام ،2017(، وينبغي أن تباشر المدن في 

وضع خطط لدمج وسائل النقل ذاتية القيادة في نظام 
النقل بالمدينة، كحلول قابلة للتطبيق في مجال النقل 

من مراكز التنقل إلى الوجهة األخيرة، مع أخذ مختلف 
التحديات والفرص بعين االعتبار. 

4.5 البيئة

تعد جودة البيئة الطبيعية للمدينة من العوامل الرئيسية 
المؤثرة في مستوى جودة الحياة في المدينة. ويتمتع 

العامل البيئي بآثار بالغة األهمية على الصعيدين المحلي 
والعالمي. لذلك، من المهم أن نولي اهتمامًا خاصًا 

للجوانب البيئية المختلفة مثل جودة الهواء، والمخلفات، 
واستهالك الكهرباء والمياه، واالستدامة )انظر قاموس 

المصطلحات لالطالع على تعريفاتها(.

وال شك أن العديد من المدن تولي حرصًا بالغًا لتحسين 
جودة بيئتها الطبيعية. وأصدرت شبكة المدن األربعون 

القيادية للتغير المناخي )C40( بيانًا حول “الشوارع 
الخالية من الوقود األحفوري”: “بصفتنا عمداء كبرى 
مدن العالم، فإننا ملتزمون بتحويلها إلى أماكن أكثر 
خضرًة وصحًة وازدهارًا. يجب أن تكون شوارعنا آمنة 

ومتاحة للجميع ويجب أن يكون الهواء نظيفًا وخاليًا من 
االنبعاثات الضارة. وسيحسن ذلك جودة الحياة لجميع 

المواطنين، ويساعد في التصدي للتهديد العالمي الذي 
يمثله التغير المناخي”. )شبكة المدن األربعون القيادية 
للتغير المناخي ،2017(. ويسهم هذا التحرك اإليجابي 

المباشر من قبل عمداء بارزين في تحسين الرفاهية 
واالستدامة والكفاءة في المدينة. ولكن، ما مدة فائدة 

هذه التدخالت للبيئة بشكل مباشر، أو إفادتها للبيئة 
في النهاية كمنتج نهائي، في حين أنها تستهدف تحقيق 

جودة الحياة بشكل أساسي؟ فعلى سبيل المثال، قد 
تساعد المبادرات القائمة على األعمال في تحسين البيئة 
)مثل إعادة التدوير(، فضاًل عن أنها تساعد أيضًا أصحاب 

األعمال والمستفيدين من خالل توفير فرص العمل 
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والدخل وما إلى ذلك. وهناك العديد من المشروعات 
التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في وعي األفراد 

حول استخدام الموارد الطبيعية، تتزامن مع إحداث 
تأثيرات على االستدامة، بما في ذلك استخدام العدادات 

الذكية والحوافز المرتبطة بها وأساليب اإلقناع لتقليل 
 )gamification( االستهالك، مثل أسلوب التلعيب

والضغط االجتماعي. وفي فانكوفر، تتناول خطة عمل 
“المدينة األكثر رفقًا بالبيئة” )Greenest City( خفض 

غازات االحتباس الحراري )Green House Gases( وزيادة 
عناصر الطبيعة في ذات الوقت. فعلى سبيل المثال: 
Rain Gar� )يمكن حجز مياه األمطار في حدائق المطر 

dens( لتخفيف العبء على أنظمة تصريف مياه األمطار، 
وإنشاء بيئات طبيعية يستمتع بها المواطنون في كل 

شارع، إضافًة إلى مبادرة أمستردام لتخزين مياه األمطار 
)Amsterdam Rainproof(، وهي مبادرة تحث المواطنين 

على اتخاذ تدابير تتعلق بهطول األمطار الغزيرة، فإلى 
جانب التأثير على البنى التحتية الكبيرة، تشكل التدابير 

المحلية أهمية بالغة في هذا المجال، مثل تطوير 
األسطح والحدائق )مدينة أمستردام، 2014(. ويلقى 

هذا البرنامج دعمًا من شركة المياه )المملوكة للمدينة(، 
ويساعد المواطنين على اتخاذ التدابير والتعاون مع 

شركات التأمين وشركات اإلنشاءات المحلية.

وعالوة على ذلك، تساهم بعض البرامج أيضًا في 
مؤشرات قياس األداء البيئية اإلجمالية في المدن، مثل 

حاسبة كيتو للكربون والبصمة المائية. وتهدف هذه 
البرامج إلى التوعية بالبصمة البيئية في المدينة، حيث 
تتيح الحاسبة على اإلنترنت للمواطن حساب انبعاثات 

الكربون والبصمة المائية ألنشطة مختلفة. ويمكن 
للمواطنين االختيار بين فئات مختلفة، مثل المنازل 

والمدارس أو بيئات العمل. وتقارن الحاسبة بصمة كل 
فرد مع متوسط البصمة المستهدفة. وبمجرد احتساب 

البصمة، يتلقى المواطنون إشعارات من البلدية على 
شكل نصائح وتوصيات للحد من البصمة وسبل 

تعويضها. ويعد هذا المشروع جزءًا من جهود تحويل كيتو 
إلى مدينة أكثر استدامة ورفقًا بالبيئة من خالل توعية 

المواطنين والممارسات البيئية المناسبة.

4.5.1 الحالة 1: مرافق تنقية المياه )ماريبور، سلوفينيا(

في ظل التمويل المحدود للمشاريع الكبرى، سعت 
الحكومة السلوفينية إلى معالجة التدهور البيئي لنهر 

درافا، الذي يمر عبر مدينة ماريبور، والذي نتج عن 
اإلهمال بعد فترة طويلة من الحرب. وتدهورت المساكن 

الطبيعية لكثير من األحياء، ما خلف مخاطر صحية على 
السكان المحليين. وأراد مدراء المدينة إصالح الوضع 

وإعادته إلى حالة أفضل واتباع استراتيجية اقتصاد 
مستدام ودائري، وذلك بعدما أدركوا “أهمية وجود محيط 
طبيعي محمي لجودة حياة السكان، كونه يوفر جودة هواء 

أفضل )ال يزال هذا المجال يتطلب مزيدًا من الجهود( 
ويجعل المدينة جذابة للعيش فيها أو زيارتها”. )مبادرة 

“متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة”، 2017(.

وتبنى مدراء المدينة منهجية الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص لتنقية مياه النهر عبر منشأة لتنقية مياه الصرف 

الصحي وتحسين العديد من جوانب نوعية الحياة في 
ماريبور )مبادرة “متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة”، 

2017(. وعلى الرغم من أن المدراء كانوا يتبعون خطة 
التنمية الحضرية المتكاملة المستدامة للمدينة، ومع 

ذلك، كانوا يرغبون بـ “دمج النهر في حياة السكان بصورة 
أوسع، مع تخطيط أنشطة مختلفة على ضفاف النهر 

والحفاظ على جودة مياه الشرب”.

ونجح المشروع في نهاية المطاف في تحقيق العديد من 
الفوائد للمدينة ومواطنيها بطرق عديدة، وأدى إلى خلق 

فرص عمل جديدة في قطاع االقتصاد األخضر، وقلل 
االعتماد على المواد من شركات المرافق العامة، وساهم 

أيضًا في توعية المواطنين “بفوائد الطرق المستدامة 
للتعامل مع المخلفات والمواد المختلفة”، وخفض 

استهالك المياه، في حين أعيد استخدام مياه الصرف 
المعالجة ضمن نظام المدينة. وباإلضافة إلى إعادة جودة 
المياه إلى درجة سمحت بعودة ازدهار الحياة البرية، تمكن 
السكان، عند االنتهاء من المشروع، من االستمتاع بالنهر 

في لممارسة أنشطة رياضية وترفيهية دون التعّرض 
لمخاطر صحية، ما أدى إلى تحسين الجودة والراحة في 

المدينة بشكل عام.

4.5.2 الحالة 2: اإلدارة الجيدة للمخلفات، )سيول، كوريا الجنوبية(

واجه القائمون عل مدينة سيول في إطار مشروع 
“مشاركة المدينة” )Sharing City( في سيول، تحديًا 
يتمثل في إيجاد توازن عملي بشأن جمع المخلفات 

والتخلص منها. وكانت الطريقة المقترحة هي تحصيل 
رسوم على جمع القمامة على أساس الحجم، والتي 

كانت مختلفة عن النظام القائم الذي يستند على 
ضريبة الممتلكات. واعتمد النظام الجديد إلى مبدأ 

اإلنتاج المشترك، كونه تعاونًا بين المواطنين والمدن 
في صورة أقرب إلى التطوع، ما يعطي السكان شعورا 

بالمشاركة المدنية. أّما الجانب اآلخر فتمّثل في تحصيل 
رسوم بحسب كمية المخلفات التي يتم جمعها. وقد 

أعطى هذان الجانبان حافزًا غير مباشر إلعادة التدوير من 
خالل تحفيز السكان على فرز مخلفاتهم قبل جمعها، ما 

أدى إلى خفض الرسوم التي يسددونها. وقد نجح هذا 
النظام بالفعل في تغيير السلوك وأسفر عن تخفيض 

في المخّلفات التي ينتجها األفراد بنسبة 30 في المائة 
منذ بداية المشروع في عام 1994 حتى عام 2000. 

وأّدت هذه الخطة أيضًا إلى زيادة كمية المخلفات القابلة 
إلعادة التدوير، إضافًة إلى زيادة المشاركة المدنية من 
قبل السكان، والتي تعد في حد ذاتها مساهمة قوية 

في جودة الحياة. هذا باإلضافة إلى أن الناس كانوا واعين 
بحقيقة أنهم يسهمون في تحسين البيئة، والمزايا 

المادية الفعلية للوصول لمدينة أكثر استدامة.
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4.6 ممكنات الحياة

على الرغم من أن الحياة في المدينة تتأثر بالعديد من 
األنشطة، كما هو مبين في مختلف األبعاد المذكورة 

في األقسام السابقة، إاّل أن الموقع والمساحة يشكالن 
ركيزة مادية، إلى جانب العديد من الهياكل الحضرية 

األخرى، لتمكين الحياة في المدينة. وتتخذ هذه الهياكل 
أشكاال ومفاهيم ومقاييس مختلفة، مثل المساحات 

الخضراء والزرقاء، والسكن، والسالمة، والبنية 
التحتية، والتخطيط الحضري، واالتصال )راجع قاموس 

المصطلحات(.

وعند الحديث عن العيش في المدينة، يبرز مفهوم 
“المكان” كأحد العناصر التي تهم الناس عند العيش في 

مكان ما، حيث يرتبط مكان المعيشة وكيفيتها بشكل 
وثيق بنوعية حياتهم. يضم أي مكان ثالثة عناصر أساسية 

هي المادية، أي الجزء المادي؛ والمعنى، الذي يصيغه 
األفراد أو الجماعات؛ والممارسة، أي ما يقوم به الناس 

فعليا )كريسويل، 2015(. واليوم، في ظل العالم الرقمي 
والذكي الذي يتزايد تأثيره على حياتنا، نجد أن تجربة 

“المكان” قد تتداخل فيها التكنولوجيا كعنصر أساسي. 
ونتيجًة لذلك، يمكن استخدام األماكن في وقت واحد 
لمختلف األنشطة )مثل العالقات االجتماعية والعمل 

والتسوق(، من المكان ذاته. 

وُتعّد الطريقة التي ينظر بها الناس إلى هذه األهمية 
المادية للمكان، أو حتى “الصورة” الذهنية للمدينة ككل، 

موضع اهتمام أكاديمي منذ فترة طويلة )جيبسون، 
1979؛ لينك، 1960(. وهناك توصية نموذجية تكمن 

في جعل شكل المدينة أكثر حيويًة وروعة للسكان والزوار، 
ما يؤدي إلى خلق بيئة يسهل التجّول فيها وفهمها. 

وباإلضافة إلى ذلك، تتباين طبيعة تصور الناس للحيز 
الذي يعيشون فيه وفقا لمقاييس مختلفة بالمدينة وتبعًا 
للشكل البشري )هول، 1963، 1966(. وعلى نحٍو مماثل، 

يجب أن تّتسم المدن بالشمولية والقدرة على استيعاب 
جميع شرائح المجتمع، مع احتياجاتها المختلفة. ويتمّتع 

هذه األمر بأهمية خاصة في ظل الزيادة الحالية في 
أعداد السكان المسنين، ما يتطلب إيالء اهتمام خاص لـ 
“المدن الصديقة للمسنين” )هاندلير، 2014(. ويمكن أن 

يتمّتع المقياس بـ “سرعات” ووجهات نظر مختلفة كأن 
يكون القياس على مستوى وتيرة المشي وسرعة القيادة، 
ونادرًا ما يجري القياس من وجهة نظر عامة، فهو لألسف 
وجهة نظر مشتركة لبعض المهندسين المعماريين الذين 

يبحثون عن نموذج للمدينة أثناء عملية التخطيط )جيل، 
 .)2010

ومع ذلك، هناك الكثير مما يدعو إلى التغني بفوائد 
المشي في مدينة يمكن التجول في أرجائها سيرًا على 

األقدام. وتعتبر المدن الصالحة للمشي مدنًا صحية، بدنيًا 
واجتماعيًا )سبيك، 2012(، وتدعم العديد من الشركات 

المعمارية التصاميم التي تشجع على المشي، حيث 
“ينعكس المشي إيجابيًا على صحة المدينة وإنتاجيتها 

االقتصادية وبيئتها. وعلى الصعيد الفردي، يؤثر المشي 
على طريقة تواصلنا مع العائلة واألصدقاء والعمل 
والطبيعة”. )أروب، 2016(. لذلك، وبما أن إمكانية 

المشي تجعل المدينة أكثر حيوية، يمكن لتشجيع مثل 
هذا األنشطة أن يؤدي إلى تأثير إيجابي على جودة الحياة. 

ومن أجل التدخل لتحفيز مثل هذه األنشطة، وتقديم 
وجهة نظر أكثر مالءمة للسياق، يتوّجب علينا عدم النظر 

إلى المدينة من مسافة ثابتة أو وجهة نظٍر جغرافية، 
وإنما من الناحية الديناميكية التي تأخذ األنشطة بعين 

االعتبار، مثل المشي أو إمكانية الوصول. وتتمثل إحدى 
الطرق الجديدة للنظر إلى المدينة، في وضع المستخدم 

في منتصف حلقات متحدة المركز تظهر مسافة المشي 
من حيث الزمن )لوي، 2017(. وبهذه الطريقة، سيكون 
الفرد قادرًا على مقارنة العديد من الوجهات التي تتماثل 

من حيث مسافة المشي. ويمكن أن يشجع هذا النوع 
من الواجهات الناس على المشي من خالل تقديم خيار 
ذا صلٍة بالطريقة التي ينظرون بها إلى المدينة. وهناك 
تطبيق آخر للمشي “ووك سكور” )Walk Score( يقوم 

بتقييم المدن من حيث قابلية المشي فيها )ووك سكور، 
2017(. وُيستخدم تطبيق تقييم المشي أيضًا من قبل 

وكالء العقارات والمشترين، ويمكنه تقييم مسارات 
المشي من مختلف الجوانب النوعية، مثل وسائل الراحة، 

والحواجز في الشوارع، والتأخير الناجم عن تقاطعات 
الطرق. في نهاية المطاف، يجب أن تستوعب مساحات 

المعيشة هذه التصورات والمقاييس، وأن تراعي إتاحة 
الفرصة للتواصل االجتماعي، وحتى المرح، ألن اإلنسان 

بطبعه مخلوق اجتماعي، وألن األماكن لها تأثير قوي 
على جودة الحياة قد يفوق أثر الممتلكات والمقتنيات 

)ناشيونال تراست، 2017(.

وسّلطت جين جيكوب الضوء على أهمية تعزيز الشعور 
بمكان ذا معنى من خالل تشديدها على التفاعل الوثيق 
والمنتظم بين الناس، والتفاعل االجتماعي على أرصفة 
المشاة )جيكوبس، 1961(، ما يؤدي إلى أماكن أفضل. 

وهناك العديد من المنشورات التي تتناول كيفية تطبيق 
مبادئ تصميم األماكن لتحقيق “السعادة الحضرية” 

)سيبي، 2017؛ سيلبيربيرج، 2013(. وتشير إحدى 
الدراسات المنشورة حول “تصميم األماكن ومستقبل 

المدن” إلى عملية تصاعدية تنطلق من القاعدة إلى 
القمة، بحيث تقود عملية تصميم األماكن إلى “مكان 

يشعر فيه المجتمع المحلي بالملكية والمشاركة، ويؤدي 
التصميم فيها دورًا يخدم الوظيفة. وفي عملية كهذه، 

تتم تلبية االحتياجات البشرية والوفاء بها...من خالل نهج 
يعمل على تمكين الناس وإشراكهم بطرق ال توفرها 

عمليات التخطيط التقليدية. وتعتمد هذه العملية على 
أصول ومهارات المجتمع المحلي، عوضًا عن االعتماد 

على ’الخبراء‘ المهنيين وحدهم” )مشروع المساحات 
الخضراء، 2012(. ويقّدم المؤلفون شرحًا تفصيليًا 

لعشر طرق محددة لتحسين المدينة من منظور مبادئ 
تصميم األماكن لخلق “أماكن عامة نابضة بالحياة وآمنة 

وجذابة”. على سبيل المثال، يركز المؤلفون على الساحات 
والحدائق متعددة االستخدامات، وبناء االقتصادات 
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المحلية عبر األسواق من خالل وضع أجندة شاملة 
لألماكن العامة ترتبط بجدول أعمال الصحة العامة، 

وإعادة هيكلة الحكومة لدعم المساحات العامة. ومن بين 
التوصيات الجديرة باالهتمام ما يسمونه “قوة العشرة” 

)the power of 10(، التي تؤكد على الفوائد األسية 
المستمدة من تعدد وتنوع األنشطة واالستخدامات 

داخل المساحات.

وعلى الرغم من أن موضوع التخطيط الحضري سيحظى 
باهتماٍم كامل في التقرير القادم على سبيل المتابعة 

لهذا الفصل، إاّل أنه ال يزال جديرًا باإلشارة إليه هنا بإيجاز 
في سياق الحديث عن ممكنات الحياة في المدينة. 

لذلك، تبرز الحاجة إلى دراسة تصميم المدينة عند التفكير 
في دعم السكان لتمكينهم من ممارسة ما يفعلونه 

في مدينتهم. وبصفة عامة، ووفقًا لدراسة أجريت في 
نيوزيلندا )وزارة البيئة، 2005(، يؤدي استخدام ممارسات 

جيدة في مجال التصميم الحضري إلى تحسين نوعية 
الحياة، ذلك أن مثل هذه الممارسات قادرة على تحسين 

النسيج الصحي واالجتماعي للمدينة. ويمكن تحقيق هذه 
الفوائد من خالل توجيه االهتمام إلى العناصر األساسية 
للتصميم الحضري، مثل االستخدام المختلط لألراضي، 

والكثافة، واالتصال/التنقل )راجع قسم التنقل(، ومشاركة 
المستخدمين )راجع قسم الحوكمة(. كما يمكن استخدام 

البيانات المتعلقة باآلثار النفسية للمساحات واألنظمة 
الحضرية لالسترشاد بها التخاذ قرارات مدروسة لخلق 

بيئات تعزز الشعور بالتجديد، وغرس روح المودة واالرتباط 
والثقة في الغرباء، فضاًل عن إنتاجية مكان العمل 

)سيلبيربيرج(. ويمكن أيضًا أن تستخدم هذه األفكار لتغيير 
القرارات الفردية المتعلقة باختيار نمط التنقل والمشاركة 

المدنية واحتمالية العودة إلى مكان ما. واستخدمت 
مدينة ويست بالم بيتش في والية فلوريدا، بحثًا في علم 

األعصاب المكاني التخاذ قرارات مدروسة في مسابقة 
لتصميم الواجهة البحرية وتنشيط الحركة في وسط 
المدينة )المدينة السعيدة، 2017 بي(. كما تستخدم 

التدخالت التكتيكية في نيويورك ولندن وبوغوتا الختبار 
آثار التصاميم القائمة على األدلة. وفي فيينا، تعتمد 

الجهات التخطيطية للمدن على نطاق تجربة المستخدم 
لتعزيز المساواة بين الجنسين في تصميم األماكن 

العامة.

وسيتناول فصل المتابعة القادم الطريقة التي يتم من 
خاللها تصميم البيئة المبنية وتنظيمها، وأثرها على 

تفاعالت الناس اليومية مع بعضهم البعض، وكيف تؤثر 
على “مشاعرنا بالثقة، ومدى استعدادنا لمساعدة الغرباء، 

وسعادتنا بظروفنا المعيشية” )إيالرد، 2015، الصفحة 
138(. وقد تناولت العديد من الدراسات هذا الجانب 

 lost( ”باستفاضة، ومن أبرزها تجربة “الرسالة المفقودة
letter( الكالسيكية التي ناقشت موضوع الثقة في بيئة 

حضرية )ميلجرام، ومان، وهارتر، 1965(.

ومع ذلك، يجب أن تعمل المدينة أيضًا على تعزيز 
التواصل بين سكانها داخل حيز المدينة، على الصعيدين 

المادي والرقمي. ونظرًا النتشار االتصال باإلنترنت، 
قد يغفل واضعو السياسات عن حقيقة أن االتصاالت 

قد ال تكون متاحة لجميع األفراد. وبما أن االتصال 
باإلنترنت يرتبط بالسعادة، كما هو مبين في بيانات 

“استطالع غالوب العالمي”، فإنه يمكن اعتباره عامل 
تمكين أساسي في المدينة الحديثة. وكان توفير هذه 

الخدمة توّجهًا متناميًا )لألشخاص الذين ال يستطيعون 
تحمل تكاليفها( لما تقدمه من فوائد جمة مثل تعزيز 

تفاعل المواطنين مع المدينة، وتحسين وصول الناس 
إلى البيانات البلدية، ودعم االبتكار، وتحسين األنشطة 

السياحية، والشمولية. وتم توفير تقنية االتصال 
الالسلكي باإلنترنت في األماكن العامة من خالل وسائل 

مختلفة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما 
هو الحال في لندن وسيول ودبي ونيويورك. أّما في كيتو 

QuitoTeConec� #باإلكوادور، أطلقت البلدية مبادرة )
ta(، التي تهدف إلى تحسين االتصال في المدينة، 

وتمكين المواطنين والسياح من االتصال باإلنترنت 
بشكل مجاني في األماكن العامة. ومنذ عام 2014، تم 

تثبيت 460 نقطة اتصال السلكي باإلنترنت في الحدائق 
االستراتيجية في جميع أنحاء المدينة، ومحطات النقل 

العام األساسية، والمساكن الشعبية، وحرم الجامعات. 
وفي المتوسط، يتصل 5,000 مستخدم بشبكة اإلنترنت 
في المدينة على أساس يومي. وتضمن مدينة نيويورك 

أيضًا إمكانية االتصال باإلنترنت للجميع عن طريق تحويل 
7,500 هاتف عمومي إلى شبكة “لينك إن واي سي” 

)LinkNYC(، وهي شبكة محلية مجانية لخدمة االتصال 
الالسلكي باإلنترنت وتوفر سرعات تصل إلى جيجابيت، 
وشحن مجاني للهواتف ومكالمات محلية مجانية، فيما 

يتحمل المعلنون في الشارع تكاليف عمليات تحديث 
النظام. وهكذا، يعيد البرنامج استخدام البنية التحتية 

القائمة، مع تعزيز صورة الشركات المحلية، واألهم من 
ذلك كله، يتيح لمزيد من الناس فرصة الوصول إلى 

اإلنترنت على نطاق أوسع.

ومع ذلك، يؤثر كلٌّ من تخطيط المدينة والطبيعة على 
جودة حياة السكان. ويعتبر حب الطبيعة الذي طرحه عالم 

األحياء إي أو ويلسون في الثمانينيات مفهومًا جديرًا 
باالهتمام، وتتمحور فكرته حول وجود رابطة طبيعية 

وغريزية بين البشر والعالم الطبيعي )ويلسون، 1984(. 
وقد تم بحث هذا الموضوع بشكل معّمق في علم 

النفس البيئي، ما أدى إلى توليد معارف واسعة حول 
تجربة الطبيعة )كابالن وكابالن، 1989(. وعلى سبيل 

المثال، تمتاز المساحات الطبيعية بانخفاض معدالت 
الجريمة وارتفاع مستويات سعادة الناس، حيث “وُجد أن 

مستويات الخوف لدى السكان الذين يعيشون في محيط 
“أكثر ُخضرًة “ أقل مما هي عليه عند غيرهم، إضافًة إلى 
انخفاض العنف والسلوكيات غير الحضارية والعدوانية” 

)فرانسيس إي كو وسوليفان، 2001(. ويرتبط توافر 
المساحات الخضراء والزرقاء بصحة أفضل من الناحية 

العقلية والعامة )دي فريز وآخرون، 2016(، ويمكن 
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للتصاميم القائمة على حب الطبيعة تحسين نوعية 
الحياة، حتى في السجون )سوديرلوند ونيومان، 2017(. 
وفي اآلونة األخيرة، القى موضوع المساحات الخضراء 
اهتمامًا واسعًا باعتباره جانبًا بالغ األهمية في تصميم 

مساحات العمل، وذلك بسبب تأثير المساحات الخضراء 
على اإلنتاجية واإلبداع. وغالبًا ما تطبق هذا المفهوم 

مؤسسة “كارلو راتي أسوسياتي” للتصميم الحضري على 
مكاتب مؤسسة “أغنيلي” في تورينو على سبيل المثال، 

حيث يمكن للناس العمل في حديقة متقنة التصميم. 
ويرتبط الوصول إلى المتنزهات والمساحات الطبيعية 
بشكل وثيق بالثقة وحسن الجوار والصحة واإلنتاجية. 

راجع نشرة الجمعية الوطنية للترفيه والمنتزهات بشأن 
الحدائق والبيئات الخضراء األخرى في دراسات لحاالت 
حضرية محددة )فرانسيس إي كو، 2010(. هذا وتجري 

حاليًا مناقشة مفهوم “المنزل” بمعزل عن أماكن العمل، 
وتؤثر الطبيعة المتغيرة لتكوين األسر في العديد من 

المدن على جودة الحياة االجتماعية والكفاءة الحضرية. 
فعلى سبيل المثال، في بلدان مثل كندا تتكون 

األسرة على األغلب من شخص واحد. ولذلك يعكف 
المهندسون المعماريون وراد األعمال على دراسة نماذج 

www.( سكنية جديدة، مثل أماكن المعيشة المشتركة
roam.co في مدن متنوعة أو في “كوليكتيف أولد أوك” 

Collective Old Oak Common في لندن(، والسكن 
المشترك والمساكن المخصصة للراشدين. وكانت 

الحكومات بطيئة في إعطاء األولوية لهذه االبتكارات 
أو رصد تأثيرها على الثقة وجودة الحياة االجتماعية. 

ومن األمثلة التي أثارت الحاجة إلى إعادة تعريف مكان 
المعيشة هي ارتفاع اإليجارات في سان فرانسيسكو، 

والتي دفعت بعض الناس إلى توسيع نطاق تفكيرهم 
تجاه مفهوم المشاركة في الترتيبات المعيشية، حيث 

يقوم المهنيون الشباب في المدينة ومنطقة جريتر 
باي باستئجار العقارات الكبرى وتحويلها إلى أماكن 

للمعيشة المشتركة. كما ُأسست مجموعة “أوبن دور 
 The Open Door Development( ”لالستثمار العقاري

Group( بغرض شراء أبنية وتحويلها إلى أماكن للمعيشة 
المشتركة. ويعتقد مؤسسوها أن بإمكانهم تحقيق التنوع 

عبر إنشاء مجتمعات منسقة عوضًا عن مساكن فاخرة.

وحّددت مدينة فانكوفر بمقاطعة كولومبيا البريطانية 
في كندا، العالقة بين األبراج السكنية وانخفاض الثقة 

االجتماعية والتواصل االجتماعي. وبناء على ذلك، أنشأت 
مؤسسة كولومبيا البريطانية لإلسكان، ومؤسسة 
المدينة السعيدة )مؤسسة لجودة الحياة الحضرية(، 

مجموعة من األدوات القائمة على األدلة لتحقيق أكبر 
قدٍر من العالقات االجتماعية في المساكن متعددة 
األسر، مستفيدًة من نتائج عشرات الدراسات التخاذ 

إجراءات محددة في التصميم )المدينة السعيدة، 2017 
إيه(. ويجري حاليًا استخدام األدلة الواردة في مجموعة 

األدوات هذه لالسترشاد بها في تصميم نماذج اإلسكان 
الخاصة التي من شأنها تعزيز العالقات االجتماعية مثل 

مشروع “تومو” )Tomo( السكني المشترك في فانكوفر 
المكون من 12 وحدة والذي يشمل مساحات فريدة 

يمكن تخصيصها حسب الحاجة، لتسهيل الترابط بين 
الفئات االجتماعية بمختلف مستوياتها )بوال، 2017(.

4.6.1 الحالة 1: تشييد أماكن للعامة )ملبورن، أستراليا(

بعد صياغة واعتماد خطتها االستراتيجية عام 1985، 
شرعت مدينة ملبورن في التركيز أوال على “مركز المدينة 

الفارغ وغير المستخدم” منذ عام 1978، بعدما أعادت 
رسم معالمها على أنها “مكان يحتضن الناس”، وذلك 

بفضل التحول الواضح والمتضافر نحو “التركيز على 
احتياجات الجنس البشري”، وهو المفهوم الذي طرحته 

“جيل” )Gehl(. وشرعت المدينة في عام 1985 في 
عملية تدريجية لتحسين شبكة ممرات المشاة وتحسين 

جودة أماكن التجمع وتعزيز األنشطة في الشوارع عبر 
إحداث تغييرات مادية، وتشجيع المزيد من الناس للعيش 

في المدينة واستخدام مرافقها. وفي عام 1993، 
 )Gehl( ”وجهت المدينة دعوة إلى مهندسي شركة “جيل

الدنماركية، للتعاون في قياس التغييرات التدريجية 
التي تهدف إلى جعل المدينة أكثر أمنًا وصحة وأكثر 

قابلية للعيش، مع السعي إلى تحقيق االستدامة في 
الوقت ذاته. وبعد إجراء بحوث مستفيضة في المدينة 
 )Gehl( ”ذاتها، وضعت المدينة ومهندسو شركة “جيل

أساسًا للقياسات المستقبلية وقدمت بعض التوصيات 
الرئيسية لمواصلة العملية التي بدأت عام 1985 )مدينة 

ملبورن، 1994(. وواصلت المدينة التنفيذ التدريجي 
لهذه االستراتيجية وتمكنت من اإلعالن عن النتائج 

الرئيسية في عام 2004 )مدينة ملبورن، 2005(. ووجد 
القائمون على التنفيذ أن المدينة كان لديها شبكة أفضل 

للمشاة، والمزيد من أماكن التجمع التي كانت موضع 
ترحيب للجميع، وكانت المدينة مفعمة بالحياة بشكل 

أكبر وشوارعها أكثر نشاطًا، وتزايدت أعداد السكان الذين 
يستفيدون من مرافق المدينة على مدار الـ 24 ساعة. 

وعلى الرغم من أن البيانات المتعلقة بنمو استخدام 
األماكن العامة لم تأخذ بعين االعتبار النمو السكاني، ما 
يعني أن هذا االرتفاع يمكن أن يعزى ببساطة إلى الزيادة 

في مجموع السكان، إاّل أن االرتفاع بحّد ذاته ُيعتبر مؤشرًا 
على نجاح المدينة كونها المكان الذي يرغب الناس في 

التواجد فيه.

وأشار عمدة ملبورن أن المدينة شهدت تطبيقًا متسقًا 
لعدد من استراتيجيات التصميم الحضري والمبادرات 

الفردية على مستويات مختلفة. كما ركزت على اإلجراءات 
القابلة للتنفيذ، والتي تهدف إلى تعزيز السمات الحالية 

للمدينة. 

ووّفر منشور “أماكن للناس: مدينة ملبورن 1994” صورة 
واقعية وواضحة لكمية األنشطة التي تحدث في األماكن 
العامة للمدينة وأنواعها... وتبين النتائج )في عام 2004( 

نجاح ملبورن الملحوظ في جذب المزيد من مظاهر 
الحياة العامة عبر إدخال تحسينات مادية على األماكن 

العامة القائمة، وتوفير مساحات عامة إضافية ... وقد 
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تغيرت طبيعة الحياة العامة جذريا مع ميل المزيد من 
الناس إلى ممارسة أنشطة اختيارية حتى وقت متأخر من 
المساء، بداًل من األنشطة التي تحتمها عليهم الضرورة 

البحتة. وتبين النتائج بوضوح أن األماكن المصممة 
لتكون مالئمًة للناس هي األقدر على جذبهم )مدينة 

ملبورن، 2005(. وتبين حالة ملبورن كيف يمكن ألنشطة 
التخطيط الحضري المرتكزة على الناس، واتباع حلقة 

التغذية الراجعة التي سبق وصفها، أن تنجح في تحسين 
حياة الناس في مدينة مزدهرة.

الحالة 2: ال للتحرش )كيتو، إكوادور(  4.6.1

تعد كيتو في اإلكوادور مثااًل جيدًا على استخدام 
التكنولوجيا لرفع الشعور باألمان في المدينة، وبالتالي 

زيادة السعادة في المدينة. وصممت المدينة منصة 
“ال للتحرش”، وهي منصة للجوال تستخدم لإلبالغ عن 

حاالت التحرش الجنسي التي تقع في أنظمة النقل العام 
المحلية. وفي عام 2012، أفادت 83 في المائة من 

النساء في كيتو أن وسائل النقل العام غير آمنة. وأظهرت 
البيانات أن ثلث النساء والفتيات في كيتو عانين من نوع 

من التحرش الجنسي سواء في األماكن العامة أو في 
منازلهن.

ويتمثل هدف البرنامج في الحّد من التحرش الجنسي في 
األماكن العامة، مثل أنظمة النقل العام المحلي. ويهدف 

أيضًا إلى تحسين الوعي االجتماعي بشأن العنف ضد 
المرأة ومواجهته من خالل العقوبات االجتماعية، حيث 
تتاح للضحايا فرصة إبالغ الشرطة عن حاالت التعرض 

للتحرش. كما يستهدف البرنامج زيادة عدد البالغات 
المتعلقة بحاالت التحرش الجنسي، التي لم يكن يجري 
اإلبالغ عنها في السابق، حيث كان 6 في المائة فقط 

من الفتيات أو النساء يتقّدمن بشكاوى رسمية. وتوجد 
ست نقاط للسالمة في محطات الحافالت الرئيسية، 

تضم موظفين متخصصين ومدربين على إجراءات لمنع 
التحرش ومراقبته، فضال عن 220 من أنظمة النقل العام 

المحلي.

ويتيح البرنامج ألي فتاة أو امرأة تتعرض للتحرش 
الجنسي إرسال رسالة نصية قصيرة لإلبالغ عن الحادث 
ورقم وسيلة النقل التي تتواجد بها. وبمجرد تلقي مركز 
التحكم هذه الرسالة تبدأ إجراءات االستجابة خالل ثالث 
دقائق، وفي الوقت نفسه يتم إطالق إنذار في الحافلة.

ويمكن للضحية أن تطلب مرافقتها من قبل موظف 
حكومي ينتظرها في محطة الحافالت القادمة، ويمكن 

أن يتعامل هذا الموظف أيضًا مع مرتكب واقعة التحرش. 
ونظرًا لعدم انتشار الهواتف الذكية على نطاق واسع بين 

السكان الذين يستخدمون وسائل النقل العام، تضمن 
منصة الرسائل النصية القصيرة وصواًل شاماًل للجميع.

وقبل بدء هذا المشروع أشارت البيانات إلى أن 91 في 
المائة من النساء اللواتي يعشن أو يعملن في جنوب 
كيتو قد تعرضن للتحرش الجنسي في األماكن العامة 

في كيتو )المصدر: هيئة األمم المتحدة للمرأة و”باتروناتو 
سان خوسيه”، في بلدية كيتو، 2012(، وأن 82 في 

المائة من النساء في كيتو يعتقدن أن وسائل النقل العام 
غير آمنة )مرصد أمن المواطنين، 2015(. وأن 39 في 

المائة من النساء في كيتو عانين من أحد أنواع التحرش 
الجنسي في أنظمة النقل العام. ومنذ تطبيق البرنامج 
في مارس 2017، تلقت منصة الرسائل القصيرة 768 

بالغًا، ونظرت 28 قضية، وأصدرت أحكامًا في 14 
منها. وشملت خمسة من األحكام الصادرة عقوبات 
بالسجن لمدد تتراوح ما بين 12 و36 شهرًا. وانتهت 

تسع قضايا بالبراءة. وبلغت نسبة االستجابة للبالغات 
100 في المائة، إما عن طريق المكالمات الهاتفية أو من 

قبل موظفي برنامج “ال للتحرش”، أو الشرطة المحلية 
والشرطة الوطنية.

ويشكل حل “ال للتحرش” جزءًا من برنامج “كيتو، مدينة 
أكثر أمانًا للنساء والفتيات”، الذي يهدف إلى بناء مدينة 
أكثر أمانًا وشموليًة للفتيات والنساء. وهو مرتبط أيضًا 
بخطة التنمية في كيتو، والتي تسترشد بثالثة مبادئ: 
كيتو كمدينة ذكية، وكمدينة للفرص، وكمدينة تتسم 

بالشمولية. وُيعد البرنامج مثااًل جيدًا على استخدام 
التكنولوجيا الشاملة بصورة مباشرة لصالح المواطنين، 

والتأثير المباشرة على السعادة وجودة الحياة.

5. الخاتمة

على الرغم من أن هذا الفصل يتضمن تداخالت ومجاالت 
متقاطعة مع فصول أخرى في هذا التقرير، ومنها على 

سبيل المثال السعادة الشخصية، والسعادة في بيئة 
العمل، إال أن التركيز هنا ينصب أكثر على استكشاف 
الفرص التي توفرها المشاريع على مستوى المدينة. 

وتنظم األقسام هذه المشاريع بالتوازي مع أبعاد المدن 
الذكية، وقد أوردت هذه األقسام أيضًا أمثلة كثيرة على 

المشاريع التي تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى 
تحسين جودة الحياة والسعادة على نطاق المدينة. غير 

أن إجراء البحوث وجمع النتائج في هذا الفصل قد ساعد 
على تسليط الضوء أيضًا على بعض األفكار التي تستحق 

الذكر.

عند مناقشة مفهوم المدينة الذكية، قد يعتقد الناس 
أّن التكنولوجيا عنصٌر أساسي في هذا السياق. وهذا 

يستدعي النظر في نطاق أوسع وأكثر شمواًل من 
أجل إعادة تشكيل معالم المدن الذكية لتجنب التركيز 
الحصري على التكنولوجيا. وقد يساعد هذا الرأي على 

تعميم مفهوم المدينة الذكية، لتشمل البلدان التي ال 
تملك ميزانيات كبيرة، ولكنها ال تزال تفعل الكثير لجعل 
مدنها أكثر ذكاء لتحقيق مستويات أعلى من جودة الحياة 
لسكانها. يشير مفهوم “األكثر ذكاًء” في هذا السياق إلى 
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استخدام الموارد واألساليب والتقنيات بحكمة )بما في 
ذلك التكنولوجيا المتقدمة( لتحقيق فوائد أوسع نطاقًا 

لجميع أصحاب المصلحة والوصول إلى مدينة ذكية أكثر 
إنصافًا وشمولية )وارديل جيراردوزي، 2017(. وعلى الرغم 

من ذلك، ال يمكن اعتبار اإلجراءات والتدخالت “ذكية” 
بالفعل إال إذا كانت توفر فائدة ألوسع شريحة من سكان 

المدينة وزوارها. ويتمثل التحدي األكبر الذي يواجه مزودي 
الخدمات في المدن الذكية في ضمان استجابة اإلجراءات 

الحتياجات السكان الذين ال يستفيدون بصورة تقليدية 
من االبتكارات التكنولوجية. ولربما يكون من السهل 
توفير حلول فعالة للفئات األكثر ثراًء في المدينة؛ إاّل 

أنه سيكون من الصعب إيصال هذه الفوائد والمزايا إلى 
األشخاص الذين ال يملكون هواتف ذكية أو سيارات أو 

بطاقات ائتمان.

ومع ذلك، قد يؤدي إدخال بعض األساليب والتقنيات 
الرامية إلى تحسين الحياة بالمدينة، إلى إثارة مسألة الثقة 

في مثل هذه األساليب من حيث األثر الذي ستحققه. 
وتشكل مسألة التدخالت القائمة على األدلة أهمية 

بالغة عند النظر في استخدام الموارد بحكمة. ومع ذلك، 
وكما أوردنا في قسم حلقة التغذية الراجعة، فإن هذه 
العقبات تحمل في طياتها تحديات وثيقة الصلة بها. 

ولذلك، عوضًا عن اإلصرار على تحقيق أعلى المستويات 
من األدلة فقط، فمن األفضل استخدام منهجياٍت 

مماثلة نحو التدخالت بهدف زيادة السعادة في المدينة 
)كالمنهجية الذي تتبعها مؤسسة “نيستا” في المملكة 

المتحدة(. وهذا يعني أن تكون المنهجية أكثر شمواًل 
وواقعية فيما يتعّلق بمجموعة واسعة من التدخالت، 

وأن تكون قادرًة في الوقت ذاته على التمييز بين نوعية 
األدلة، وبالتالي وضع التوقعات.

إضافة إلى ذلك، عندما ينتقل القائمون على المدن نحو 
استخدام التدخالت القائمة على األدلة وعندما يتصرفون 

على نحو أكثر شمولية في تدخالتهم، فإن مستويات 
الثقة التي يشعر بها سكان المدينة تجاههم، سيتزيد دون 

شك. وهناك الكثير من األدلة على أن أحد أهم العوامل 
القوية التي تسهم في تحقيق السعادة هو الشعور بالثقة 

تجاه البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد، والمدينة ليست 
استثناء من هذه القاعدة )هيليويل وآخرون، 2017(. وال 
يقتصر هذا المفهوم على وضع الثقة باألجهزة اإلدارية 

بشكل مباشر، ولكن أيضًا بشكل غير مباشر عبر استخدام 
قنوات التكنولوجيا. لذلك، يجب بذل الكثير من الجهود 
لزيادة ثقة الناس في التكنولوجيا، عوضًا عن اللجوء إلى 

“الطرق القديمة الموثوق بها”. ومن شأن زيادة الثقة 
في القنوات األكثر كفاءًة ومالئمة أن تسهم في زيادة 
استخدام هذه القنوات، ما يؤدي إلى زيادة مستويات 

جودة الحياة. وفي المقابل، يتطلب نجاح التدخالت 
وجود مثل هذه الثقة التي يجب أن تكون غاية للعديد 
من التدخالت نظرًا الرتباطها بجودة الحياة. وتحقيقًا 

لهذه الغاية، يمكن ألمناء المدن العمل على زيادة الثقة 
بطريقتين:

ابتكار تدخالت تهدف بشكل خاص إلى تعزيز الثقة داخل 	 
المجتمع ككل، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الثقة 

في المدينة؛ وثقة األفراد بعضهم البعض، وثقة األفراد 
بالمدينة.

إضافة “الثقة” ضمن عناصر التدخالت، حيث يؤدي ذلك 	 
إلى زيادة مستويات السعادة كجزء من التدخالت، ذلك 
أن الثقة هي إحدى العوامل المعروفة التي تؤدي إلى 

السعادة.

ويمكن تعزيز الثقة وجودة الحياة عبر االستثمار في 
رأس المال البشري، حيث تشير األدلة إلى وجود عالقة 
قوية بين رأس المال البشري والسعادة على مستوى 

المناطق والمدن. ويشير هذا األمر إلى أنه قد يكون من 
المجدي إجراء مزيد من الدراسات والعمل على االستثمار 

في التعليم والقاعدة المعرفية للمدينة، باإلضافة إلى 
األنشطة الثقافية التي تزيد من السعادة وتجعل المدن 

أكثر تنافسيًة أيضًا. ومن المجدي أيضًا استكشاف طرق 
أخرى لتسخير التكنولوجيا في جعل هذه االستثمارات 
أكثر كفاءة. ويجب تمويل هذه االستثمارات في رأس 
المال البشري والمادي بشكل فّعال. وبناًء على ذلك، 
يسعى أمناء المدن الذكية إلى تسخير الفوائد التجارية 

القائمة والمقبلة لتعزيز الكفاءة في المدينة عبر شراكات 
بين القطاعين العام والخاص. وتنطبق هذه المنهجية 

أيضا على السعادة. وفي هذا الصدد، يمكن للمدينة من 
خالل ضمان االستدامة التجارية لمشروع السعادة، زيادة 
السعادة دون دفع تكلفتها بشكل مباشر، باإلضافة إلى 

توفير منصات لصالح العديد من األطراف المعنيين. 
إن هناك العديد من األمثلة على المشاريع المشتركة 

والتدخالت التي تتعلق بزيادة السعادة على المدى 
الطويل بطريقة مستدامة، دون الحاجة إلى الموارد 

التشغيلية للمدينة. وتعيد هذه التوّجهات تعريف دور 
الحكومة، حيث يمكن النظر إليها باعتبارها وسيطًا 

للشراكات بين القطاعين العام والخاص مع كونها أمينًا 
على المصلحة العامة.

وبهدف توجيه أمناء المدن نحو الوعي المطلوب لزيادة 
السعادة في المدينة، سّلط هذا الفصل الضوء على 

آليات زيادة السعادة بشكل منهجي في المدينة، وناقش 
عدة أمثلة على مستويات مختلفة من التفصيل. ولكي 

تكون األمثلة على صلة أكبر بالسياق الرقمي الحالي 
وتوّجهات المدن الذكية، فقد كان البد من استخالص 
أمثلة يمكن ربطها بهذه التوجهات. وركزت النقاشات 
أيضًا على أبعاد مختلفة في المدينة لطرح مجموعة 

واسعة من األمثلة، وبالتالي تكوين رؤية واسعة للسعادة 
على نطاق المدينة. ومع ذلك، فإن أّي خطط لتحسين 

المدن يجب أن تراعي “التكاليف الباهظة لتجديد المناطق 
الحضرية القائمة على األبنية، ألن المدن ببساطة ليست 

مجرد هياكل فحسب، وإنما المدن هي من يسكنها” 
)جاليسير، 2012(. ومن هذا المنطلق، يجب أن تركز 
برامج التجديد على السكان، وأن تسعى جاهدة إلى 

استخدام التدخالت القائمة على البيانات والمستندة إلى 
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األدلة، مع وضع رؤية طويلة األمد لضمان أن تتماشى 
هذه الخطط مع جوهر المدينة، وأن تكون مكرسة 

لتحقيق السعادة لجميع سكانها.

وأخيرًا، تجدر اإلشارة إلى أن أنشطة األفراد أنفسهم تفوق 
أثر ما قد يتخذه القائمون على المدينة من إجراءات لتحديد 

شكل طابعها وعراقتها. ويمكن القول إن الكثير مما 
يحدث في المدينة يجري في الواقع بأسلوب تصاعدي 

من القاعدة إلى القمة. وهذا تحديدًا هو ما يعطي لمدينة 
أو مكان ما أصالته، وعادة ما ينجذب الناس إلى تفاصيل 
الحياة البسيطة التي تصنع نسيج المدينة. وكما ناقشنا 

في أقسام تصميم األماكن، فإن هذا اإلبداع المتمثل 
في أسلوب العمل من القاعدة إلى القمة هو ما يصنع 

المكان، وعليه فهو يتسم بقيمة كبيرة. وفي الواقع، 
سيتناول الفصل المكمل لهذا الفصل الطريقة التي 

يمكن للمدن من خاللها تنظيم هذا النسيج، مع تسليط 
الضوء على أنشطة التخطيط الحضري الناجحة التي تشجع 

على تطوير مدن أكثر سعادة وقابلة للعيش للجميع.

6. قاموس المصطلحات
يقتبس قاموس المصطلحات هذا محتواه من مختلف 

المصادر الرسمية واألكاديمية وغيرها من المصادر، 
ويهدف إلى المساعدة في طرح وجهات نظٍر متنوعة أو 
أكثر من تعريف أو سياق للمصطلحات المستخدمة في 

هذا الفصل.

االقتصاد

ريادة األعمال

يمكن تعريف ريادة األعمال على أنها مبادرة خاصة تتجلى 
في كافة قطاعات االقتصاد بطرق عديدة ومختلفة وتركز 
على توليد القيمة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2017 إيه(.

ويمكن أيضًا تعريف ريادة األعمال بأنها “عملية توظيف 
مبادرٍة خاصة لتحويل مفهوم تجاري إلى مشروع جديد أو 
لتوسيع وتنويع مشروع قائم أو مؤسسة ذات إمكانات 
نمو عالية، حيث يقوم رواد األعمال بابتكار أفكار جديدة 

الغتنام الفرص، وجمع األموال والمهارات اإلدارية، 
والدخول في مخاطرات محسوبة لفتح أسواق للمنتجات 

والعمليات والخدمات الجديدة” )مكتب التقييم التابع 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 1999(.

ويمكن تعريف ريادة األعمال بأنها “ظاهرة مرتبطة 
بأنشطة ريادة األعمال، وهو العمل البشري المؤسسي 
الذي يستهدف تحقيق قيمة من خالل إنشاء أو توسيع 

النشاط االقتصادي، أو تحديد وتسخير منتجات أو 

عمليات أو أسواق جديدة. وبهذا المعنى، فإن ريادة 
األعمال هي ظاهرة تتجلى في كافة قطاعات االقتصاد 

وفي أشكال مختلفة كثيرة ذات نتائج مختلفة كثيرة، وال 
ترتبط دائما بتوليد الثروة المالية، على سبيل المثال، 

قد تكون ذات صلة بزيادة العمالة، ومعالجة قضايا 
عدم المساواة أو القضايا البيئية.” )منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2017 إيه(.

اإلنتاجية

تقيس اإلنتاجية نسبة حجم اإلنتاج إلى المدخالت في 
االقتصاد. ويمكن تعريف اإلنتاجية بأنها “نسبة حجم 

المخرجات إلى حجم المدخالت. ورغم الخالف الدائر حول 
هذا المفهوم العام، إال أن مطالعة ما جرى تأليفه حول 

اإلنتاجية وتطبيقاتها المختلفة تكشف بسرعة كبيرة عدم 
وجود غرض فريد أو قياس واحد لإلنتاجية.” )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2001 دي(.

الكفاءة

الكفاءة هي نسبة الناتج إلى المدخالت مع التركيز على 
الحفاظ على الجودة، وتعرف بأنها “زيادة اإلنتاج من 
مدخالت معينة، أو التقليل من المدخالت في إنتاج 

معين، مع مراعاة الحفاظ على الجودة” )جاكسون، 
.)2012

الكفاءة هي “نسبة النواتج )أو ما تم تحقيقه( إلى الموارد 
المستخدمة إلنتاجها )المال والوقت والعمل وما إلى 

ذلك(. وتتجاوز آثار الكفاءة المحسنة نطاق العوامل 
الواضحة لتوفير التكاليف، وتبين األبحاث الحديثة وجود 

عالقة مباشرة بين الكفاءة التشغيلية للقطاع العام 
والنمو االقتصادي )“االختيار العام، 2008”(. وباإلضافة 

إلى ذلك، تسهم زيادة الكفاءة في مؤسسات القطاع 
العام في تحسين صورة الحكومة وشرعيتها العامة 

)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2011(.

االبتكار

ينطوي االبتكار على طرح منتجات أو عمليات أو طرق 
جديدة أو محسنة بشكل كبير باستخدام أحدث النماذج 

وأكثرها مالءمة. وينطوي االبتكار على “طرح منتجات أو 
عمليات أو طرق جديدة أو محسنة بشكل كبير، خاصًة 
تلك التي ستكون هناك حاجة متزايدة لها لدفع عجلة 

النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة” 
)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2010(.

وفي وثيقة مرافق االبتكار لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، ينظر إلى االبتكار على أنه “ليس غاية بحد 

ذاته، فهو يتعلق بإيجاد طرق أفضل لخلق تأثير للناس 

لتقرير العالمي لسياسات السعادة 2018



والكوكب، وتعزيز المرونة وبناء مجتمعات أكثر شمواًل. 
ويمكن القول إن االبتكار يرتبط أكثر باستخدام أحدث 
وأنسب النماذج للحصول على أفضل نتائج ممكنة 

للتنمية. وبناء على ذلك، يدعو إطار عمل االبتكار التابع 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( إلى اتباع 

منهجيات مبتكرة في مجال التنمية تستخدم مجموعة 
األساليب والتقنيات ووسائل اإلعالم الجديدة لدعم 
الحكومات الوطنية في مواجهة التحديات المعقدة 

وتحسين تقديم الخدمات وإشراك المواطنين” )برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، 2016 بي(.

البطالة

تعّرف البطالة بأّنها الحالة التي يكون فيها شخص ما 
بال عمل، وعندما يكون متاحًا للعمل المدفوع أو يسعى 
بنشاط للحصول على عمل خالل فترة معينة من الزمن. 

والعاطلون عن العمل هم “األشخاص الذين كانوا 
خالل فترة محددة: �1بال عمل، أي دون عمل بأجر أو 

عمل لحسابهم الخاص، �2متاحون حاليًا للعمل بأجر أو 
لحسابهم الخاص، �3يسعون للحصول على عمل من 

خالل اتخاذ خطوات فعالة. ويتضمن التعريف “الموسع” 
للبطالة كال من التعريفين )1( و )2( أعاله. وقد ُيصاب 
بعض األشخاص باإلحباط في البحث عن فرصة عمل 
بسبب ظروف العمل الحالية )األمم المتحدة، فيتنام، 

.)2003

و”عادة ما تترافق البطالة مع زيادة معدالت الجريمة 
واالنتحار والعنف وإدمان المخدرات وغيرها من 

المشاكل االجتماعية التي يمكن أن تزيد من انعدام 
األمن الشخصي. وتعمل الوظائف على تعزيز االستقرار 
والتماسك االجتماعيين، كما أن الوظائف الالئقة تعزز 

من قدرة األفراد على إدارة الصدمات وحاالت عدم 
اليقين” )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2014(.

القوى العاملة الشاملة

يمكن تعريف القوى العاملة الشاملة بأنها توفر فرص 
عمل متكافئة للجميع في سوق العمل، وال سيما 

الفئات األكثر ضعفًا. “لقد عززت األزمة المالية العالمية 
الحاجة إلى سياسات التنشيط لجعل أسواق العمل أكثر 
شمولية. وهذا يعني توفير الدعم للعاطلين عن العمل 
وغيرهم من الفئات على هامش سوق العمل، إضافًة 

إلى توفير الحوافز والمهارات والتدريب الذي يحتاجون إليه 
لالنتقال إلى العمل. وهذا يعني أيضا توفير فرص أفضل 

للعاملين في الوظائف ذات األجور المنخفضة وغير 
اآلمنة لالنتقال إلى وظائف أكثر استقرارًا تتسم بكونها 
مجزية وإنتاجية. وسّلط قادة مجموعة العشرين الضوء 
بشكل كامل على ذلك، حيث أكدوا مجددًا في مؤتمر 

القمة الذي عقدوه في لوس كابوس عام 2012، على 
التزامهم بوضع مسألة توفير وظائف جيدة في صميم 

خطط اإلصالح. وشددوا كذلك وعلى وجه الخصوص 
على ضرورة تشجيع السياسات الهادفة إلى توليد فرص 
عمل للشباب وغيرهم من الفئات األكثرضعفًا... ويجب 

أن تعالج السياسات العقبات الهيكلية طويلة األمد 
والتي تجعل العديد الشباب والنساء وذوي االحتياجات 

الخاصة والعمال ذوي المهارات المنخفضة، عاطلين عن 
العمل كليًا أو جزئيًا. وفي ظل االرتفاع السريع لمستويات 

السكان المتقدمين في السن، فإن إشراك هذه 
المجموعات بنجاح في سوق العمل هو أمر بالغ األهمية، 

ليس فقط لتحسين جودة حياتهم، بل أيضًا لتعزيز النمو 
االقتصادي الشامل والمساواة والتماسك االجتماعي” 

)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2013 إيه(.

“هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات 
لتعزيز مرونة أسواق العمل التي يمكن أن تتسبب في 

حدوث انتكاسات اقتصادية ذات تكاليف اجتماعية 
محدودة، وتعزيز أسواق العمل الشاملة التي تسمح 

للفئات التي ال تحظى بتمثيل كاف والفئات الضعيفة 
بالحصول على فرص عمل مجزية ومستدامة” )برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي، 2016 إيه(.

الدمج االجتماعي

“ُتعنى منهجية الدمج االجتماعي بمعالجة الحاجة أو العزلة 
أينما وجدت” )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2007(. 

ويصف تقرير التنمية البشرية الوطنية لعام 2007 
الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مفهوم 

الشمول االجتماعي بأنه يأتي “في صميم عملية وضع 
السياسات االجتماعية في االتحاد األوروبي، وينسجم 
إلى حد كبير مع كل من التنمية البشرية والمنهجيات 

القائمة على حقوق اإلنسان من حيث دورهما في التنمية 
االقتصادية االجتماعية. وتعتمد هذه المنهجيات على 

تحليالت الحقوق االقتصادية واالجتماعية وتراعي جميع 
االستحقاقات ذات الصلة لتوسيع خيارات األفراد لكي 

يحيوا حياة كريمة وهادفة. وباإلضافة إلى ذلك، تتشاطر 
هذه المنهجيات مخاوف مشتركة بشأن المساواة وعدم 

التمييز والمشاركة التي تشمل كافة أطياف المجتمع” 
)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2007(.

ويتابع تقرير برنامج األمم المتحدة وصفه قائاًل “ُتعنى 
منهجيات الشمول االجتماعي بمعالجة الحاجة أو العزلة 

أينما وجدت. فالشمول االجتماعي يتضمن أمورًا تتجاوز 
إنفاذ الحقوق من الناحية القانونية عبر معالجة الحرمان 

المادي والوصم والفصل االجتماعي، ولذلك تسعى هذه 
المنهجية إلى فهم هذه الظاهرة االجتماعية المعقدة من 

حيث األسباب والنتائج. كما أنها تتسم بالتحيز التشغيلي، 
وتقوم بصياغة استجابات قابلة للتطبيق في مجال 

السياسات، مع إدراك أن الدولة لديها “واجب الرعاية” 
بإشراك جميع أفراد المجتمع في العمليات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية” )برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، 2007(.
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األفراد والمجتمع

الصحة

“تعتبر الصحة حالة من جودة الحياة الجسدية والعقلية 
واالجتماعية الكاملة وليس مجرد غياب المرض أو العجز 

)منظمة الصحة العالمية، 2017 إيه(.

“تمّثل األدوار األشياء المختلفة التي قد يقدرها الشخص 
من حيث الوجود والفعل، مثل السعادة والتغذية الكافية 
والصحة الجيدة، إضافًة إلى تقدير الذات والمشاركة في 
حياة المجتمع” )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2019 

إيه(.

وتشير إحدى وجهات النظر األخرى المتعلقة بالصحة إلى 
أّن “تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة بكونها جودة 
الحياة لم يعد مناسبًا للغرض المقصود منه نظرًا الرتفاع 
األمراض المزمنة”، ويقترح تغيير التركيز على “القدرة على 
التكيف واإلدارة الذاتية في مواجهة التحديات االجتماعية 

والجسدية والعاطفية” )هوبير وآخرون، 2011(.

التعليم

تصل مشكالت عدم المساواة أوجها في مجال التعليم، 
وتنطوي على آثار واضحة طويلة األمد على القدرات 

)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2016 إيه(.

“يعتبر التعليم المفتاح الذي سيسمح بتحقيق العديد من 
أهداف التنمية المستدامة األخرى. فعندما يكون بمقدور 
الناس الحصول على التعليم الجيد، سيمكنهم ذلك من 
كسر دائرة الفقر. ولذلك، فإن التعليم يساعد على الحد 
من انعدام المساواة وتحقيق المساواة بين الجنسين، 

كما يمّكن الناس في كل مكان من عيش حياة أكثر 
صحة واستدامة. ويعتبر التعليم بالغ األهمية في تعزيز 
التسامح بين الناس، ويسهم في قيام مجتمعات أكثر 

سالمًا” )األمم المتحدة، 2017 إيه(.

“يجب أن يزود التعليم الطالب بالمهارات التي يحتاجونها 
لعيش حياة صحية وتتسم باإلنتاجية والمغزى” )البنك 

الدولي، 2018(.

التعّلم المستمر

يمكن تعريف التعلم المستمر على أّنه أي نشاط تعّلم 
رسمي أو غير رسمي يقوم به األفراد بهدف زيادة 

معارفهم ورفع كفاءتهم )منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية،2001 إيه(.

 “ظهر مفهوم التعلم مدى الحياة، أو التعليم مدى 
الحياة في سبعينيات القرن الماضي. واقترن المفهوم 

في مراحله األولى بإعطاء البالغين دروسًا رسمية في 
المؤسسات التعليمية. ومن خالل اختيار وزراء التعليم 
في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لهدف 

’التعلم مدى الحياة للجميع في عام 1996‘، فقد أعلنوا 
عن تحوٍل كبيٍر بتبينهم لرؤيٍة أكثر شمولية. ويغطي هذا 

الهدف جميع أنشطة التعلم الهادفة، من المهد إلى 
اللحد، ويطمح هذا إلى تحسين المعارف والكفاءات لكل 
األفراد الراغبين بالمشاركة في أنشطة التعّلم. كما تبنت 

المنظمات الدولية مثل ’يونيسكو‘ والمفوضية األوروبية 
هذا المنهج األكثر شمولية” )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2001 إيه(.

“يؤكد إطار التعلم مدى الحياة أن التعلم يظهر في كّل 
مراحل حياة اإلنسان. ويساهم التعليم الرسمي في 
عملية التعلم كما يساهم أيضًا التعليم غير الرسمي 

وغير النظامي في المنزل، وفي مكان العمل، والمجتمع 
المحلي، والمجتمع ككل” )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2001 إيه(.

“يحتاج األشخاص في كّل مرحلٍة من حياتهم ألن ُيعطوا 
الفرص لكي يتعلموا أشياء جديدة، ولكن ينبغي أيضًا 

تجهيزهم وتحفيزهم للقيام بالمزيد من التعلم، وأن 
يقوموا بتنظيمه وإدارته بأنفسهم عند الضرورة. ويتعين 
دراسة المناهج والممارسات التربوية وتنظيم كل عملية 

التعلم من هذا المنظور” )منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، 2001 إيه(.

الثقافة 

“ُتعّرف الثقافة على أّنها ’جميع السمات الروحية، 
والمادية، والفكرية، والعاطفية التي تميز مجتمعًا بعينه، 
أو فئة اجتماعية بعينها‘ )يونيسكو، 2001(”. )يونيسكو، 
صندوق األمم المتحدة للسكان، برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، 2015(.

“تعتبر الثقافة مجموعة السمات الروحية، والمادية، 
والفكرية، والعاطفية التي تميز مجتمعًا بعينه، أو فئة 

اجتماعية بعينها، وتشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة، 
كما تشمل الحقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم 

والتقاليد والمعتقدات” )يونيسكو، 2001(.

الخدمات االجتماعية

“تشمل الخدمة االجتماعية، وتسمى أيضًا خدمة الرعاية 
االجتماعية أو العمل االجتماعي، أيًا من الخدمات العديدة 

التي يقدمها القطاعان العام والخاص بهدف مساعدة 
األشخاص أو المجموعات المحرومة أو المنكوبة أو 

الضعيفة” )بينكر، 2017(. ولكن تضم بعض التعريفات 
مواضيع مجتمعية أخرى مثل الصحة والتعليم.
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تم إقرار التعريف التالي في المؤتمر العام لالتحاد الدولي 
لألخصائيين االجتماعيين والجمعية العمومية للرابطة 

الدولية لمدارس العمل االجتماعي في يوليو لعام 2014: 
التعريف العالمي لمهنة العمل االجتماعي:

“يعتبر العمل االجتماعي مهنًة قائمة على الممارسة 
وتخصٌص أكاديمي يعمل على تعزيز التغيير والتنمية 

االجتماعية والتالحم االجتماعي وتمكين الناس 
وتحريرهم. وُتعّد مبادئ العدالة االجتماعية، وحقوق 

اإلنسان، والمسؤولية الجماعية، واحترام التنوع، أمورًا 
أساسية في العمل االجتماعي. ُيشرك العمل االجتماعي 
الناس والهياكل في مواجهة تحديات الحياة وتعزيز جودة 

الحياة مدعومًا بنظريات العمل االجتماعي والعلوم 
االجتماعية واإلنسانية ومعارف الشعوب األصلية” 

)لالتحاد الدولي لألخصائيين االجتماعيين، 2014(.

“البرامج والخدمات التي تحسن من جودة حياة األفراد، 
واألسر، والمجتمعات”.

المجتمع

“مجموع األشخاص الذين يعيشون سويًة في مجتمع 
أكثر أو أقّل تنظيمًا” )منشورات جامعة أوكسفورد، 2017 

بي(.

“ويدعو علماء االجتماع هذا الهيكل االجتماعي ]المجتمع[ 
�العالقات المنظمة والتوقعات النمطية التي توجه 

التفاعل االجتماعي �وهو أساسي للحياة في كل 
المجتمعات” )تومبسون وهيكي، 2005(.

رأس المال البشري

“رأس المال البشري هو رصيد المهارات التي تمتلكها 
القوى العاملة” )غولدن، 2016(.

“يختلف األفراد فيما يملكون من قدراٍت موروثٍة 
ومكتسبة، ولكن األخيرة فقط هي التي تختلف فيما 

بين البلدان والفترات الزمنية. ويتطرق تحليل رأس المال 
البشري إلى اإلمكانات المكتسبة والتي يتم تطويرها من 
خالل التعليم الرسمي وغير الرسمي في المدارس وفي 
المنزل، ومن خالل التدريب والخبرة والتنقل في سوق 

العمل. والفكرة الجوهرية لنظرية رأس المال البشري هي 
أّن هذه األنشطة، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، 

تنطوي على تكاليف ومنافع وبالتالي يمكن تحليلها 
كقراراٍت اقتصادية، خاصة أو عامة” )منسر، 1981(.

“يعّد رأس المال البشري كتجسيٍد للمهارات، تصورًا 
مالئمًا لدوره كعامل تنسيٍق لإلنتاج في مساهمته في 
النمو االقتصادي الوطني. ويقوم رأس المال البشري 

بصفته مصدرًا للمعارف الجديدة بتحويل المهام اإلنتاجية 
بشكٍل تصاعدي ويولد نموًا اقتصاديًا على الصعيد 

العالمي” )منسر، 1981(.

“ولكن تغير هذا األمر بالتدريج، وبات هناك توافق 
متزايد منذ ستينيات القرن الماضي على جزٍء رئيسي من 

األحجية وهو أهمية األشخاص�وقدراتهم، ومعارفهم، 
وكفاءاتهم�بالنسبة للنمو االقتصادي. أو بمعنًى آخر، 

رأس المال البشري” )كيلي ومنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، 2007(.

“عّرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية رأس المال 
البشري بأّنه المعارف، والمهارات، والكفاءات، والسمات 
التي تتجسد في األفراد وتسهل خلق جودة الحياة الفردية 

واالجتماعية واالقتصادية” )كيلي ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، 2007(.

الترفيه  

يمكن تعريف الترفيه بأّنه األنشطة الممتعة والمسلية 
)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2009(.

“يمكن تعريف الترفيه على أّنه نشاطات محددة يعتقد 
تقليديًا أّنها ’مرفهة‘. ويمكن أن يستند التعريف األكثر 
شمواًل على ما يصنفه أغلبية الناس ضمن األنشطة 

الترفيهية، مثل مشاهدة التلفاز، والمشاركة في الرياضة 
والتمارين، والقراءة، ومتابعة األفالم، وغيرها. وأخيرًا، 

يمكن تعريف الترفيه على أّنه حالة ذهنية يقصد بها 
االنخراط في أنشطة ممتعة أو مسلية” )منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2009(.

الحوكمة

الخدمات الحكومية الرقمية

يمكن تعريف الخدمات الحكومية الرقمية على أّنها 
الخدمات الحكومية التي يجري تقديمها بوسائل 

تكنولوجية رقمية في إطار يوجهه المستخدم أو المواطن 
)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 بي(.

إن البيئة الحكومية الرقمية هي تلك التي “يوجهها 
المستخدم إلى حٍد كبير، حيث يعبر المستخدمون عن 

طلباتهم وحاجاتهم وبالتالي يساهمون في تحديد 
شكل أجندة السياسة الحكومية وطبيعة ووسائل تلقي 

الخدمات المتكاملة المباشرة الشخصية. وسيتطلب إنجاز 
الحكومة الرقمية في بعض المجاالت تقدمًا خالل فترة 
من وجود الحكومة اإللكترونية، وهي المرحلة الوسطى 

في التحول الرقمي. وتستخدم الحكومات في ظل 
الحكومة الرقمية التكنولوجيا الرقمية بشكٍل أكبر، وخاصة 
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اإلنترنت، بهدف الوصول إلى حكومٍة أفضل تركز على 
إيصال الخدمات المصممة بناًء على االحتياجات الفردية 
في إطاٍر يوجهه المستخدم أو المواطن، في حين تحقق 
في الوقت ذاته تحسنًا في الكفاءة واإلنتاجية” )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 ب(.

الكفاءة الحكومية

يمكن تعريف الكفاءة الحكومية على أّنها الخدمات 
الحكومية المقدمة مع زيادة في القيمة مقابل المال 

)ديلويتي، 2013(.

“زادت األزمة االقتصادية األخيرة الضغوطات على 
الحكومات من أجل تحقيق مكاسب في كفاءة إيصال 

الخدمات العامة. وُتعرف ’الكفاءة‘ بناًء على النظرية 
االقتصادية التقليدية بأّنها العالقة بين ُمدخٍل واحد أو أكثر 

)أو عوامل اإلنتاج( وناتٍج واحد أو أكثر” )منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، 2015(.

“الكفاءة هي القيام بالكثير مقابل القليل. وتنطوي 
على الحصول على أقصى حٍد من المخرجات مثل حجم 
الخدمات المقدمة، وتخفيض المدخالت إلى أدنى حد 
ممكن مثل كمية الموارد أو رأس المال الالزم إلنتاج 
هذه الخدمات أو صيانتها أو تحسين جودتها. ويمكن 

قياس الفعالية من خالل التكلفة المطلوبة إلنجاز برنامٍج 
ما مقارنًة مع األعوام السابقة أو مقارنًة مع األقران، أو 

النتائج النسبية التي تحصل عليها الحكومات من مستوًى 
محدٍد من اإلنفاق. وأدت التوقعات المتزايدة للمواطنين، 

وشيخوخة السكان، والتقلبات االقتصادية العالمية إلى 
الضغط على الحكومات من أجل زيادة قيمة الخدمات 

العامة مقابل المال” )ديلويتي، 2013(.

المشاركة

يمكن تعريف مشاركة المواطنين بأّنها قدرة األشخاص 
على االنخراط في حوار مع حكومتهم والمشاركة في 

العملية السياسية )إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
باألمم المتحدة، 2003(.

وتنطوي مشاركة المواطنين على “مشاركة المواطنين 
في مجموعٍة واسعٍة من أنشطة صنع السياسة، بما فيها 

تحديد مستويات الخدمة، وأولويات الميزانية، وقبول 
مشاريع البناء العمراني من أجل توجيه البرامج الحكومية 

نحو االحتياجات المجتمعية، وحشد الدعم العام، وتشجيع 
نوٍع من التماسك بين األحياء. وتوجد العديد من النماذج 

للمشاركة، فمن جهة هناك تقديم المعلومات وهي 
تقديم المعلومات باتجاٍه واحد من الحكومة إلى المواطن 

بحيث تقوم الحكومة ببساطة بإخبار المواطنين ما تريد 
منهم أن يعرفوه من خالل وسائل اإلعالم أو غيرها. ومن 
الجهة األخرى، توجد المواطنة الفعالة أو نموذج التمكين، 

حيث تقوم مجموعات المواطنين بالمشاركة في صياغة 
األجندات وصناعة القرار والرقابة. هذا وقامت الرابطة 

الدولية للمشاركة العامة وبناًء على نموذج االستمرارية 
في المشاركة، بوضع تصوٍر للمشاركة مكوٍن من خمس 

فئات للعالقات: أبلغ، استشر، أشرك، تعاون، ومّكن” 
)قائمة مصطلحات اإلدارة العامة لألمم المتحدة، 2017(.

“يقّيم مؤشر المشاركة اإللكترونية مدى مالءمة وفائدة 
هذه الميزات من منظور قدرة الناس على االنخراط في 

الحوار مع حكوماتهم بصفتهم مستهلكين للخدمات 
العامة، ومشاركتهم في العملية السياسية كمواطنين” 
)إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، 

.)2003

الشفافية

“تدل الشفافية على إمكانية الوصول غير المقّيد للجمهور 
العام إلى معلوماٍت موثوقٍة وفي الوقت المناسب 

حول القرارات واألداء في القطاع العام، باإلضافة إلى 
األنشطة، واإلجراءات والقرارات السياسية واالقتصادية 

الحكومية” )قائمة مصطلحات اإلدارة العامة لألمم 
المتحدة، 2017(.

تدل الشفافية على إمكانية الوصول غير المقّيد للجمهور 
العام إلى معلوماٍت موثوقٍة وفي الوقت المناسب حول 

قرارات وأداء القطاع العام )آرمسترونغ، 2005(.

القيادة

تعتبر القيادة متغيرًا مهمًا وحاسمًا يؤدي إلى تعزيز 
الكفاءة اإلدارية واألداء التنظيمي. كما يؤدي تركيز اإلدارة 

دورًا تكامليًا بين مختلف مكونات إدارة الموارد البشرية 
بما فيها التوظيف، واالختيار، والتدريب، والتطوير، وإدارة 

األداء، وأخالقيات الخدمة العامة، والتخطيط لتعاقب 
الموظفين” )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2001 

إي(.

“يحرص القادة األقوياء على حصول تنمية الكفاءات على 
العناية الالزمة بكّل أشكالها، ولهذا السبب تعتبر العالقة 
بين تنمية الكفاءات والقيادة عماًل أساسيًا للتحول. ومن 

المهم رعاية القيادة بهدف حماية االستثمار في الكفاءات 
منذ البداية، ألّن بمقدور القادة الضعفاء أن يدمروا عقودًا 

من البناء الصبور للمهارات البشرية أو المؤسسات، أو 
حتى بإمكانهم استخدام المعارف المتوفرة للحّث على 

التراجع االجتماعي. ويمكنهم الخلط بين مطالبات الملكية 
وترك فراغ يمكن لقادٌة أقل شرعية بمن فيهم الخبراء، 

ملؤه بسهولة. خالصة القول هي أّن الكفاءة العالية مع 
القيادة الضعيفة قد تتسبب بتعثر منظمٍة أو بلد، ولكن 
بإمكان القيادة العاقلة حتى مع الكفاءات المنخفضة أن 

تقود البالد نحو األمام” )لوبس وثيسون، 2003(.
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“القيادة هي عملية يؤثر من خاللها فرٌد على مجموعٍة 
من األفراد بهدف تحقيق هدٍف مشترك” )نورث هاوس، 

 .)2007

التنقل  

االستقاللية

“تعني االستقاللية بشكٍل عام قدرة النظام أو العملية 
أو العنصر على تصميم مالمح المدخالت والمخرجات 

كرد فعٍل متوقع أو رجعي على القيود المتغيرة للعوامل 
البيئية. أحد المعايير المحددة للعمليات أو العناصر 

المستقلة هو اتخاذ قرار بحد ذاته على أساس العوامل، 
ما قد يؤدي إلى عملية مختلفة ولكن محددة سلفًا أو إلى 

خطوات لتنفيذ الطلب” )تشولز�ريتر، وويندت، وفريتاغ، 
.)2004

السفر النشط / التنقل

“السفر النشط هو وسيلة نقٍل تشتمل على نشاٍط بدني 
مثل المشي أو ركوب الدراجة الهوائية بهدف االنتقال 

من مكاٍن إلى آخر�بما فيه التنقل من وإلى األمكنة حيث 
نعيش، ونعمل، ونتعلم، ونزور، ونلعب. وهذه إحدى 

أفضل الطرق فعاليًة وكفاءًة لدمج التمارين االعتيادية في 
حياتنا اليومية، حيث تحد من الكثير من المخاطر الصحية 

طويلة األمد وتساهم في صحتنا البدنية والنفسية 
وجودة حياتنا” )حكومة إقليم العاصمة األسترالية، 

.)2017

التنقالت االعتيادية

“التنقل لمسافٍة محددة بين منزل الشخص ومكان عمله 
بشكٍل منتظم” )منشورات جامعة أوكسفورد، 2017 أ(. 

“يعتبر التنقل االعتيادي، بطبيعة الوقوف بين مكان 
العمل والمنزل جسديًا وزمنيًا، فترًة زمنيًة فريدٌة في 

موقعها ال يكون الموظفون خاللها في مكان عملهم أو 
في منازلهم” )جاتشيموفيتشز، ولي ستاتس، ومينيغز، 

وغينو، 2016، 2017(.

وسائل النقل العام

“يشمل النقل العام كّل الخدمات التي تنطوي على 
نقل الركاب بشكٍل مأجور عن طريق خطوط الحافالت، 
والسكك الحديدية المرتفعة، والسكك الحديدية تحت 

األرض، والمركبات اآللية، أو غيرها من وسائل النقل التي 
عمومًا ما تكون مقترنة أو مطورة من أجل نقل الجمهور 

العام فوق األرض أو تحت األرض، ولكّنها ال تشمل 
التنقل بسيارات األجرة، وخدمة تأجير سيارات المطار، أو 

الحافالت الصناعية” )يو إس ليغال، 2016(.

“إّن خدمات النقل العام هي تلك المتوفرة لعامة الناس 
بشكٍل مأجور وتعمل على خطوٍط معينة وفق جداول 

زمنية معينة وأجرة محددة، ضمن منطقٍة حضرية، 
فيما يخص سياق هذا التقرير” )برنامج األمم المتحدة 

للمستوطنات البشرية، 2013(.

الخدمات اللوجستية

“تعرف الخدمات اللوجستية بأّنها عملية تخطيط، وتنفيذ، 
وتوجيه التدفق والتخزين الكفء والفّعال من حيث 

التكلفة للمواد األولية، والبضائع، والمعدات واألشخاص 
من نقطة المنشأ إلى اكتمال النشاط، بما يتوافق مع 

متطلبات المستخدم النهائي. وبمعناها األوسع تشمل 
الخدمات اللوجستية كّل العناصر التي تشكل بنية 

تحتية للتنفيذ، ولكن سيكون التركيز في هذا السياق 
على جوانب الخدمات اللوجستية ذات الصلة بعمليات 

المشتريات” )األمم المتحدة، الفريق العامل المعني 
بالمشتريات المشتركة بين الوكاالت، 2006(.

البيئة

جودة الهواء

“تشير معايير جودة الهواء إلى مستويات ملوثات الهواء 
المنصوص عليها في اللوائح والتي ال ينبغي أن يتم 

تجاوزها خالل فترٍة محددة في منطقة معينة” )منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، 2001 بي(. 

“تنبعث ملوثات الهواء من مصادر بشرية وطبيعية، 
ويمكن أن تنبعث بشكٍل مباشر أو تتشكل في الغالف 

الجوي، ولها بعض التأثيرات على الصحة، واألنظمة 
الحيوية، والبيئة المادية، والمناخ، ويمكن أن تنتقل 

أو تتشكل عبر مسافاٍت طويلة، وبإمكانها التأثير على 
مساحات واسعة” )الوكالة األوروبية للبيئة، 2015(.

المخلفات

“إّن للطريقة التي تقوم فيها بلٌد ما بإدارة مخلفاتها 
الصلبة آثار ملموسة وطويلة األمد على الصحة العامة، 
واالقتصاد، والبيئة الطبيعية. وبالتالي، من المهم تعزيز 

برنامج سليٍم وبيئي للتخلص من المخلفات الصلبة 
ومعالجتها. وتدل اإلدارة المناسبة للمخلفات بشكٍل عام 
إلى أّن السلطات واعيٌة للمخاطر الصحية والبيئية، وبأّنها 

تقوم بدعم أو فرض تدابير مالئمة لمنع المخلفات أو 
الحد منها” )األمم المتحدة(.
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وكمثاٍل على ذلك، تعّرف “إرشادات االتحاد األوروبي 
المتعلقة بمدافن القمامة” المخلفات الصلبة على أّنها 

“المخلفات من األسر، باإلضافة إلى المخلفات األخرى، 
والتي تشبه مخلفات األسر بسبب طبيعتها وتركيبتها” 

)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014(.

استهالك الكهرباء والمياه

“يشكل الماء والطاقة مكونان أساسيان للحياة، والنمو 
االقتصادي والتقدم البشري. ويعتبر هذا األمر حقيقة 

بالنسبة للفقراء ألّن تأمين كّل من الماء والطاقة ما يزال 
حجز زاويٍة في جهود الحد من الفقر وتفكيك الحلقات 

المفرغة والتخلف الذي يسببه. وهو حقيقة كذلك 
بالنسبة إلى أولئك الذين ما زالوا على طريق تحقيق 
التنمية حيث يرتفع الطلب بشكٍل أكبر على الطاقة 

والغذاء، ويعتبر تأمين وفرة وسهولة الوصول للمياه 
والطاقة جزء ال يتجزأ من التقدم االقتصادي الذي يأتي 

من خالل تحدياٍت مهمة مثل تحقيق التوزان بين الموارد 
المحدودة للمياه الطاقة وبين الطلب المتزايد عليها وإدارة 

األمن الغذائي” )األمم المتحدة، 2014(.

االستدامة

تشير االستدامة إلى:

“أ�استخدام األجيال الحالية للمحيط الحيوي مع الحفاظ 
على إمكانات غلته )منفعته( من أجل األجيال المستقبلية، 

و/أو ب�االتجاهات غير المتناقصة للنمو والتنمية 
االقتصادية والتي قد تتضرر بسبب نضوب الموارد 

الطبيعية وتدهور البيئة” )منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، 2003(. 

“قدم تقرير ’مستقبلنا المشترك‘ في عام 1987 التعريف 
األكثر استخدامًا للتنمية المستدامة على أساس أّنها 
التنمية التي ’تلبي االحتياجات الحالية دون المساس 

بقدرة األجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها الخاصة‘. 
والقت هذه الصيغة قبواًل واسعًا لدى جميع بني البشر، 

كما أنها أثبتت قدرتها على االستمرار على مر األزمنة” 
)فيتاليس، 2003(. 

عوامل تمكين الحياة 

المساحات الخضراء

“المساحة الخضراء هي األرض المغطاة بالعشب، أو 
األشجار، أو الشجيرات، أو غيرها من النباتات بشكٍل 

جزئي أو كلي. وتشمل المساحات الخضراء المنتزهات، 
والحدائق المجتمعية، والمقابر” )وكالة الواليات المتحدة 

لحماية البيئة، 2017(.

“تشكل المساحات الخضراء، مثل المنتزهات، والمالعب 
الرياضية، والغابات، والمروج الطبيعية، واألراضي الرطبة 

أو غيرها من األنظمة الحيوية، مكونًا أساسيًا في أي 
منظومة حضرية. وتسهل المناطق الحضرية الخضراء 

النشاط البدني واالسترخاء، وتشّكل مالذًا من الضوضاء” 
)منظمة الصحة العالمية، 2017 بي(.

“تشمل المساحة الحضرية الخضراء كل األمكنة في 
المدينة التي تحتوي على نباتات. ويطلق عليها أحيانًا 

بشكٍل جماعي ’البنية التحتية الخضراء‘، وتضم كل 
المناظر الطبيعية في المدن والتي تؤدي دورًا في تحسين 
نوعية الهواء، وتحمي من الفيضانات، وتحد من التلوث” 

)برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2015 
إيه(.

اإلسكان 

“إّن الوحدة السكنية هي مكان منفصل ومستقل للسكن 
معٌد لتسكنه أسرة واحدة، أو مكان غير معد للسكن 

وشغلته أسرٌة وجعلته مكان معيشتها في وقت إجراء 
التعداد. وبالتالي قد يكون مسكنًا مشغواًل أو شاغرًا، أو 

وحدة سكنية محمولة أو عشوائية أو أي مكان آخر تشغله 
أسرة في وقت إجراء التعداد. وتتضمن هذه الفئة السكن 
بمختلف مستويات الديمومة والقبول” )منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2001 سي(.

“إّن الوحدة السكنية هي مكان منفصل ومستقل للسكن 
معٌد لتسكنه أسرة واحدة، أو مكان غير معد للسكن 

وشغلته أسرٌة وجعلته مكان معيشتها في وقت إجراء 
التعداد. وبالتالي قد يكون مسكنًا مشغواًل أو شاغرًا، أو 

وحدة سكنية محمولة أو عشوائية أو أي مكان آخر تشغله 
أسرة في وقت إجراء التعداد” )األمم المتحدة، 2001(.

السالمة

“يشكل األمن الشخصي عنصرًا أساسيًا لجودة حياة 
األفراد، ويشمل مخاطر تعرض األشخاص لالعتداء 

البدني أو الوقوع ضحية ألنواع أخرى من الجريمة. وقد 
تؤدي الجريمة إلى فقدان األرواح والممتلكات، فضاًل عن 
األلم الجسدي، واالضطراب والقلق بعد الصدمة. ويعتبر 
الشعور بالضعف الذي تسببه الجريمة أحد أكبر آثارها على 
جودة حياة الناس” )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2017بي(.

البنية التحتية

“تشكل االستثمارات في البنية التحتية �النقل والري 
والطاقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �عاماًل 

حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين 
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المجتمعات المحلية في كثير من البلدان. وبات من 
المسّلم به منذ فترٍة طويلة أّن نمو اإلنتاجية والدخل 

والتحسينات في نتائج الصحة والتعليم تتطلب االستثمار 
في البنية التحتية” )األمم المتحدة، 2017 ب(.

“أقّر البنك الدولي، على سبيل المثال، بأهمية البنية 
التحتية في عملية التغير التحويلي لتحقيق النمو 
االقتصادي واالنتقال على مسارات أكثر للتنمية 

المستدامة )البنك الدولي، 2012(”. )سكون وسيث، 
.)2012

“تدوم قرارات البنية التحتية لفتراٍت طويلة، وهي 
تؤثر على شراء السلع االستهالكية المعمرة وخيارات 
المواقع بالنسبة لألسر والشركات، وهي تخلق على 

هذا النحو قدرًا كبيرًا من الجمود في النظم االجتماعية 
واالقتصادية. وبما أّن النظام االقتصادي يعيد تنظيم 

نفسه حول البنية التحتية، فبإمكان هذا الجمود أن يتجاوز 
حتى العمر المادي الستثمارات محددٍة في البنية التحتية” 

)البنك الدولي، 2012(.

إن البنى التحتية كثيرٌة ومتنوعة: الطرقات، واألنفاق، 
والجسور، وسكك الحديد، والمطارات، والموانئ، 

والقنوات، ومترو األنفاق والترام، والسدود، وشبكات 
الري، وأنابيب المياه، وتنقية المياه، والنباتات، والصرف 

الصحي، ومحطات معالجة المياه، ومكبات ومحارق 
النفايات، ومحطات توليد الطاقة، وخطوط وشبكات 

توزيع الكهرباء، وأنابيب النفط والغاز، والمقاسم 
والشبكات الهاتفية، ومعدات تدفئة المناطق... الخ” 

)برودهوم، 2004(.

التخطيط الحضري

يؤدي التخطيط أيضًا دورًا حاسمًا في خلق مجتمعاٍت 
صحية وسعيدة، وتؤثر قرارات التخطيط على السلوك 

التنقلي والروابط االجتماعية.

“يمكن تعريف التخطيط الحضري والعمراني بأّنه 
عملية اتخاذ قرار تهدف إلى تحقيق أهداٍف اقتصادية، 

واجتماعية، وثقافية، وبيئية من خالل تطوير الرؤى 
واالستراتيجيات والخطط المكانية وتطبيق مجموعٍة 
من مبادئ وأدوات السياسات واآلليات المؤسسية 
التشاركية واإلجراءاٍت التنظيمية. ويضطلع التخطيط 

الحضري والعمراني بمهمًة اقتصادية أساسيًة ومتأصلة، 
فهو يعتبر أداًة قويًة إلعادة صياغة أشكال ومهام المدن 

والمناطق بهدف تحقيق النمو االقتصادي واالزدهار 
وفرص العمل بشكٍل ذاتي، في حين تتم تلبية حاجات 
المجموعات األكثر ضعفًا أو المهمشة أو المحرومة” 

)برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2015 
بي(.

االتصال

يمكن تعريف االتصال على أّنه قدرة األشخاص على 
التواصل مع البنية التحتية األساسية للمدينة، باإلضافة 

إلى التواصل مع المواطنين اآلخرين، والحكومات المحلية 
ورواد األعمال. )المنتدى االقتصادي العالمي، 2014(. 

أّما بالنسبة لالتصال الرقمي: “االتصال هو أساس 
االقتصاد الرقمي، ونجحت شبكة اإلنترنت بالفعل في 

تحقيق التواصل بين ثالثة مليارات مستخدم حول العالم 
وبين نحو 14 مليار جهاز” )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2016 بي(.

أّما بالنسبة لالتصال المادي: “يعد مبدأ ’مدينة الـ 30 
دقيقة‘ إحدى سبل التطرق إلى حاجة االتصال مع مدننا. 

يقوم مبدأ ’مدينة الـ 30 دقيقة‘ على فكرة إمكانية 
الوصول لألماكن التي يجب زيارتها بشكٍل يومي أينما كان 

عنوان السكن في المدينة” )كومنويلث أستراليا، 2016(.

كما توجد تصوراٌت أوسع لالتصال حيث “يتشكل 
االتصال من مكونين: صلب ومرن. االتصال الصلب 

هو البنية التحتية األساسية التي تربط الناس بالطاقة، 
والمياه وغيرها من الخدمات. أما االتصال المرن قد يدل 

على بيئة من الترابط بين المواطنين ورواد األعمال، وهي 
تتعلق بقدرة المواطنين على االتصال مع حكوماتهم 
المحلية، والتعبير عن آرائهم، والوصول إلى الخدمات 

وأن يشعروا بارتباطهم بمجتمعاتهم. باإلضافة إلى 
ذلك، فهي تتعلق بقدرة رواد األعمال على التواصل مع 

بعضهم البعض بهدف خلق نظام ابتكار أوسع” )المنتدى 
االقتصادي العالمي، 2014(.
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نثمن عاليًا المساهمات والمقابالت الخلفية والتعليقات على دراسات الحاالت لكلٍّ من: فنسنت أوسيلوكس، 
نانسي هي، نانان لوندين، فريدا نانيسون، غيرول كاراتش أوغلو، تيم نغ، ريناتو لويرو، فيديريكو غياموسو، 

جيوسيبي دي ميشيل، روبيرتو كاستيلو، لورينا مورينو.

الفصل الثامن

تجارب البلدان المتعلقة بمقاييس 
جودة الحياة والسعادة

         

مارتين دوراند
مديرة اإلحصاء وكبيرة اإلحصائيين في منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية

مساعدة قسم اإلحصاء لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من قبل:  

كارلوتا باليسترا
كاري إكستون

ديفيد مارغويرت
ماركو ميرا دي إيركولي

جوشوا مونجي-جيلفس
كاثرين سكريفنز
ميشال شينويل

إيلينا توسيتو
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1. مقدمة 
تكاد تعود فترة النقاش حول أهمية الناتج المحلي 

اإلجمالي باعتباره مقياسًا لجودة حياة الناس إلى فترة 
نشأة المقياس نفسه، ويتضح هذا بشكٍل جيد من 

االقتباس الشهير لروبرت إف. كينيدي: “يقيس الناتج 
القومي اإلجمالي كّل شيء، باستثناء الشيء الذي يجعل 

الحياة جديرًة باالهتمام”. وأقر مهندسو الناتج المحلي 
اإلجمالي، سيمون كوزنيتس وريتشارد ستون، بأوجه 
القصور فيه كمقياس للرفاه )ليكيلير وبليدز، 2014(. 
وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي يعتبر 

أمرًا بالغ األهمية لتحقيق عدد من األهداف الهامة، مثل 
القضاء على الفقر المدقع إلى التمويل الكافي للبرامج 

االجتماعية واالستثمارات العامة، إاّل أّنه ينبغي النظر إليه 
دائمًا كوسيلة لتحقيق غايات أخرى بداًل من أن يكون غايًة 

في حد ذاته.

واعترافًا بضعف الناتج المحلي اإلجمالي في استيعاب 
األبعاد الهامة لحياة البشر، ظهرت حركة قوية لالنتقال 

إلى ما هو أبعد من إجمالي الناتج المحلي، وتسليط تركيز 
أكبر على مقاييس أخرى قادرة على استيعاب الظروف 

المعيشية للناس وجودة حياتهم. ولذلك تم تطوير 
مجموعة كبيرة من األبحاث والجهود اإلحصائية بهدف 
توفير مقاييس بديلة أو تكميلية للتقدم البشري )انظر 

ستيغليتز وآخرون 2009، ومنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية 2011 على سبيل المثال(. ووضعت الكثير من 

البلدان أيضًا أطرًا لقياس جوانب جودة الحياة، بهدف 
الوصول إلى فهم أفضل لحياة الناس على مستوى 

األفراد واألسر والمجتمع المحلي.

ومع ذلك، ال يعتبر قياس جودة الحياة غايًة بحد ذاته. 
ومن أجل أن ُتسهم مؤشرات جودة الحياة في تحسين 

حياة الناس، يجب أن يستخدمها صانعو السياسات 
والجمهور العام في اتخاذ القرارات. وعلى الرغم من أّن 

عددًا متزايدًا من الدول أخذت على عاتقها التحدي المتمثل 
بوضع أطٍر لجودة الحياة، وغالبًا ما تكون هذه األطر 

موثقًة بشكٍل جيد في التقارير ومواقع اإلنترنت، إاّل أّن 
ما تم تسجيله حول كيفية استخدام هذه المؤشرات أو 

ما إذا كانت مستخدمًة أصاًل في ترتيبات السياسات كان 
أقل بكثير. يهدف هذا الفصل إلى توصيف التقدم الذي 

تم إنجازه في مجال قياس جودة الحياة واستخدام هذه 
المقاييس في ترتيبات السياسات الوطنية. ويبدأ الفصل 

بإلقاء نظرٍة على مبادرات القياس الوطنية المرتبطة بحركة 
ما بعد الناتج المحلي اإلجمالي، وأطر قياس جودة الحياة 

التي تم تطويرها في دوٍل أخرى. ويدعو الجزء التالي إلى 
استخدام مقاييس جودة الحياة في ترتيبات السياسات. 

ويليه نقاش لكيفية استخدام أطر جودة الحياة في 
السياسات طوال دورة السياسات لتحسين عملية صنع 

السياسات. ويتبعها استعراٌض للمواضيع والتحديات 
المشتركة التي لوحظت في 7 دراسات حالة لدوٍل قامت 

بتنفيذ أطر قياس جودة الحياة في سياساتها من خالل 
عدة آليات )تم وضع دراسات الحالة لكلٍّ من: اإلكوادور، 

وفرنسا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، وإسكتلندا، والسويد، 
والمملكة المتحدة بالتفصيل في الملحق الخاصة بهذا 
الفصل(. وتعتبر معظم التجارب الوطنية المسجلة في 
هذا الفصل جديدة نسبيًا إلى حٍد ما، ولكّنها تلمح إلى 

صعوبة تحديد اآلثار والتحديات القائمة في هذه المرحلة؛ 
وبأّنه ال يوجد خطٌة للتنفيذ الناجح. وهكذا، فإّن الجزء 

األخير يمهد الطريق أمام فصل في النسخة المقبلة من 
تقرير السعادة العالمية، والذي بدوره سيبحث المسائل 

والقضايا المتبقية التي يتعين معالجتها من أجل النهوض 
باستخدام أطر قياس جودة الحياة في صنع السياسات.

2. تطوير مقاييس جودة الحياة-ما وراء الناتج 
المحلي اإلجمالي

حظي الناتج المحلي اإلجمالي وألعوام طويلة بالقبول 
بصفته المقياس الرئيسي لألداء والرفاه االقتصادي. 

ولكن الناتج المحلي اإلجمالي هو مقياس لإلنتاج 
االقتصادي وليس لجودة حياة الناس، فهو ال يستوعب 

خصائص مهمة لعناصر الحياة مثل أوقات الترفيه، 
والترابط االجتماعي، أو جودة بيئة العمل، كما أّنه ال 
يعكس التفاوتات، والتي تعتبر مهمًة من أجل تقييم 
جودة حياة أي جماعًة من األشخاص، كما أّنه يتجاهل 

التأثيرات التي تفرضها التغيرات في حجم اإلنتاج 
االقتصادي على رصيد الموارد الذي يحقق استدامة جودة 

الحياة عبر الزمن.

هذا وتطورت أجندة “ما بعد الناتج المحلي اإلجمالي” 
بشكٍل ملحوٍظ عبر العقود الماضية، وتم العمل على 

العديد من األطر والمبادرات الجديرة بالذكر خالل األعوام 
األخيرة الماضية. وكانت منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية بالتحديد نشطٍة في دعم هذه األجندة، إذ قامت 
في عام 2001، بتطوير إطار لقياس جودة الحياة والذي 

بدوره يعكس ويدعم تطوير أطٍر للقياس على المستوى 
الوطني. )المربع 2.1(. وقامت العديد من الدول ببث 

الروح في أجندة القياس من خالل إنشاء األطر ونشرها 
وتحديثها بشكٍل منتظم.
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المربع 2.1 مبادرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من أجل حياٍة أفضل

طورت إدارة اإلحصاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام 2011 إطارًا لقياس جودة الحياة، وتم تصميمه بالتشاور مع الدول األعضاء، 
وأخذ بعين االعتبار التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي )ستيغلتز، وسين، وفيتوسي، 2009(، 

باإلضافة إلى العديد من المبادرات الوطنية والدولية األخرى. ويحدد هذا اإلطار 11 ُبعدًا أساسيًا لحياة الناس، “هنا واآلن”، وتتراوح من الحالة الصحية، 
والتعليم، والمهارات، إلى جودة البيئة المحلية، والسالمة الشخصية، وجودة الحياة الشخصية، باإلضافة إلى أبعاٍد مادية أكثر مثل الدخل والثروة، 

واإلسكان...وغيرها )انظر الشكل 2.1(. وتم تسليط الضوء على أربعة مخزوناٍت من الموارد )رأس المال الطبيعي، والبشري، واالقتصادي، واالجتماعي( 
نظرًا ألهميتها في استدامة نتائج جودة الحياة بمرور الوقت.

الشكل 2.1 إطار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المتعلق بمفاهيم جودة الحياة

يقدم تقرير “كيف هي الحياة؟”، الذي تصدره منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كّل عامين، مجموعًة شاملًة من مؤشرات جودة الحياة القابلة 
للمقارنة دوليًا لكلٍّ من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول الشريكة. وتستعرض نسخة شهر نوفمبر لعام 2017 آخر األدلة على كلٍّ من 

جودة الحياة الحالية والموارد الخاصة بجودة الحياة المستقبلية، مع تركيز على التغيير الحاصل منذ عام 2005. ويتضمن نظرًة معمقًة على التباينات 
في جودة الحياة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول الشريكة، ويقوم بوصف “التباينات العمودية” )أي الثغرات بين الناس الموجودين 

في قمة وقاع التوزيع(، والـ “التباينات األفقية” )أي الثغرات بين مجموعات األشخاص حسب النوع االجتماعي، والسن، والمستوى التعليمي(، وأوجه 
الحرمان من جودة الحياة )أي نسبة السكان الذين يعيشون تحت الحد األدنى لجودة الحياة(. وباإلضافة إلى ذلك، تبحث الفصول المخصصة في جودة 

http://www.( ”حياة المهاجرين، والحوكمة والجودة الحياة. كما أنشأت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في الوقت ذاته “مؤشر الحياة األفضل
oecdbetterlifeindex.org( بوصفه أداًة إلشراك المواطنين في نقاش “ما وراء الناتج المحلي اإلجمالي”. يتيح الموقع اإللكتروني للمستخدمين 
استطالع مجموعة من مؤشرات جودة الحياة الخاصة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وأن يقوموا بإنشاء مؤشرهم الدولي الخاص لجودة 

الحياة، من خالل تصنيف أبعاد جودة الحياة من حيث أهميتها بالنسبة لهم.
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إن الجدول 2.1 يقدم 12 إطارًا وطنيًا للقياس، والوكاالت 
الرائدة، واستخدام جودة الحياة الشخصية ضمن هذه 
األطر. وعلى الرغم من اختالف الدوافع الكامنة وراء 

تطوير أطر القياس بين الدول إاّل أّن بعض الخاصيات 
متشابهة بشكٍل ملحوظ. بدايًة، تم تطوير معظم هذه 

األطر في العقد الماضي، برغم وجود بعض األطر التي 
يعود تاريخها إلى عام 1974 )مثل “مؤشر وضع الحياة” 

في هولندا(.

أما الخاصية الثانية التي تمت مالحظتها فهي اتخاذ كّل 
األطر لمنهجية متعددة األبعاد، بحيث تقوم عمومًا بجمع 

البيانات حول الظروف االقتصادية للناس والظروف 
المعيشية المادية مع مؤشراٍت تأخذ بالحسبان مجموعًة 
واسعًة من عوامل نوعية الحياة. وتمثلت الخاصية الثالثة 
المشتركة بين هذه المبادرات المختلفة في التشاور مع 

شريحة واسعٍة من الناس خالل عملية تصميم األطر، 
وتم القيام بهذا على مستوياٍت متباينٍة من الشدة 

وتتعلق إّما بالمؤشر أو باألبعاد التي يغطيها اإلطار. 
ويوضح المربع 2.2 بعضًا من هذه المشاورات العامة 

التي عقدت كجزٍء من عملية خلق أطر ومبادرات لقياس 
جودة الحياة.

والخاصية المشتركة األخيرة بين هذه المبادرات الوطنية، 
هي أّنه على الرغم من تشاركها في فهم جودة حياة 

الناس كهيكٍل متعدد األبعاد، إاّل أّنها تقوم أحيانًا بتضمين 

مقاييس لجودة الحياة الشخصية للناس )أو السعادة( 
كواحدٍة من مكوناتها الرئيسية. ويصف العمود األخير 

من الجدول 2.1 كيف تم تضمين مؤشرات جودة 
الحياة الشخصية في هذه المبادرات الوطنية. وغالبًا ما 
يتم تضمين مقياس الرضا عن الحياة، ولكن يتم أيضًا 

استخدام أنواٍع أخرى من المقاييس الشخصية. انظر أدناه 
لالطالع على نقاٍش أكثر تفصياًل حول التطورات الخاصة 

بقياس جودة الحياة الشخصية.

وفي المقابل، يتعلق اختالٌف واحٌد واضح بين هذه 
المبادرات الوطنية بقيادتها ودوافعها. فقد تم تطوير هذه 

األطر في بعض الدول في مراكز تابعة لدوائر حكومية 
)مثل مكتب رئاسة الوزراء في السويد والمملكة المتحدة، 

والمستشارية االتحادية في ألمانيا، مع مسؤولية القيام 
بإصداراٍت منتظمة، وثم يتم تحويلها في بعض األحيان 

إلى وكاالت أخرى( أو من خالل الجمع بين وكاالت 
مختصة بالسياسات )مثل سلوفينيا، وإيطاليا، وفرنسا، 

وفنلندا(، مع دافٍع واضح الستخدام مقاييس جودة الحياة 
فيما يخص إعدادات السياسة. بينما تقع المسؤولية 

في حاالٍت أخرى على مكاتب اإلحصاء الوطنية أو 
الوكاالت المشابهة لها )مثل النمسا، وهولندا(، ما يدل 
على أّن الدافع الكامن يتعلق بشكٍل أكبر بالحصول على 

معلوماٍت أكثر وتتجاوز مجرد الناتج المحلي اإلجمالي، 
ومن دون الحاجة إلى تضمين هذه المعلومات في إطار 

سياسة واضحة.

الجدول 2.1 مجموعات مبادرات ومؤشرات وطنية مختارة لقياس جودة الحياة 

مجموعة البلد
مبادرات/

مؤشرات 
القياس

استخدام جودة الحياة الشخصية وصف مختصرالوكالة الرائدة
في اإلطار

قياس التقدم الُمحَرز أستراليا
)MAP( في أستراليا

المكتب األسترالي 
)ABS( لإلحصاء

يقوم المكتب األسترالي لإلحصاء منذ عام 2002 بنشر تقريٍر 
مكون من 26 مؤشرًا في أربعة أبعاد )المجتمع، واالقتصاد، 

والبيئة، والحوكمة( لقياس التقدم في أستراليا. آخر إصداٍر 
للتقرير كان في عام 2013 .

لم يتم تضمين مقاييس جودة الحياة الشخصية 
في هذا اإلطار.

"أحوال النمسا" النمسا
)How’s Austria(

هيئة اإلحصاء في 
النمسا

تقوم هيئة اإلحصاءات النمساوية منذ عام 2012 بنشر تقريٍر 
سنوي حول ثالثين مؤشرًا مصنفٍة في ثالثة أبعاد: الثروة 

المادية، نوعية الحياة، واالستدامة البيئية. كما تم تطوير أداٍة 
تفاعلية تسمح باستكشاف النزعات التاريخية والمقارنة بين 

المؤشرات .

تم تضمين مقياس لجودة الحياة الشخصية في 
هذا اإلطار، وهو مبنٌي على الرضا عن الحياة من 
مقياس يبدأ بالصفر )عدم الرضا على اإلطالق( 

إلى العشرة )الرضا التام(. مصدر البيانات: 
مكتب االتحاد األوروبي لإلحصاءات حول الدخل 

.)EU SILC( والظروف المعيشية

مؤشرات تكميلية بلجيكا
للناتج المحلي 

اإلجمالي

معهد الحسابات 
الوطنية

نص قانون تم اعتماده في عام 2014 على أن ينشر معهد 
الحسابات القومية تقريرًا سنويًا عن المؤشرات التكميلية 

للناتج المحلي اإلجمالي، يهدف إلى قياس جودة حياة 
الناس وتطورهم المجتمعي على المستوى االتحادي. تم 
نشر التقرير في عامي 2016 و2017 وفّصل اتجاهات 67 

مؤشرًا مجتمعٍة في 13 موضوعًا وتغطي ثالثة أبعاد متعلقة 
بالمفاهيم: الجيل الحالي )هنا واآلن(، وجيل المستقبل 

)الحقًا(، ودول أخرى )في مكاٍن آخر(.

تم تضمين مقياس لجودة الحياة الشخصية في 
هذا اإلطار، "تقييم وجود الفرد"، وهو مبنٌي 

على الرضا عن الحياة من مقياس يبدأ بالصفر 
)عدم الرضا على اإلطالق( إلى العشرة )الرضا 

التام(. مصدر البيانات: مكتب االتحاد األوروبي 
لإلحصاءات حول الدخل والظروف المعيشية، 
الدراسات االستقصائية االجتماعية األوروبية.
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مجموعة البلد
مبادرات/

مؤشرات 
القياس

استخدام جودة الحياة الشخصية وصف مختصرالوكالة الرائدة
في اإلطار

المكتب اإلحصائي العيش الكريماإلكوادور
باإلكوادور

بهدف دعمه لعمل أكبر في برنامج "العيش الكريم" )انظر 
الجدول 3.1 أدناه(، قام المكتب اإلحصائي باإلكوادور بصياغة 

مجموعٍة من المؤشرات لمراقبة التقدم بناًء على مفهوم 
"العيش الكريم" )انظر إلى دراسة الحالة في الملحق(.

اقترح إطاٌر طوره المكتب اإلحصائي في عام 
2015 قياس عدة عناصر لجودة الحياة الشخصية 

أو االزدهار: تقييم الحياة )سلم كانتريل(، الرضا 
عن الحياة )من 10-0(، والتأثير اإليجابي والسلبي 

)جودة الحياة القائمة على المتعة(، الروحانية 
واالزدهار البشري.

المؤشر الفنلندي فنلندا
)Findicator(

هيئة اإلحصاء 
الفنلندية ومكتب 

رئاسة الوزراء

قام مكتب رئاسة الوزراء وهيئة اإلحصاء الفنلندية في عام 
 )Findicator( "2009 بإطالق المؤشر الفنلندي "فندكيتور

وهو عبارًة عن موجز الكتروني على شبكة اإلنترنت يحوي أكثر 
من 100 مؤشٍر على التقدم االجتماعي، مع فئٍة مخصصة 

لمؤشرات جودة الحياة. تحتوي فئة جودة الحياة على 23 
مؤشرًا متوزعٍة على ثمانية أبعاد .

توجد جودة الحياة الشخصية التي يتم قياسها من 
خالل الرضا عن الحياة في هذا اإلطار ولكن ليس 

ضمن فئة جودة الحياة، ولكن تحت بند التنمية 
المستدامة. البيانات من الدراسة االستقصائية 

األوروبية بشأن نوعية الحياة.

جودة الحياة في ألمانيا ألمانيا
 Gut Leben in(
)Deutschland

أطلقت الحكومة الفيدرالية في ألمانيا مبادرة "جودة الحياة الحكومة الفيدرالية
في ألمانيا-ما يهم بالنسبة لنا" كالتزاٍم منها باتفاق التحالف 

في ديسمبر لعام 2013، والذي نًص على: "نود أن ننسق 
سياساتنا بشكل أوثق مع قيم وآمال المواطنين األلمان، 

ولذلك سنجري حوارًا معهم من أجل التوصل إلى فهم 
آلرائهم بشأن قضايا جودة الحياة...". وعقب عملية تشاوٍر 

وطنية ونتائج المشاريع والمناقشات البحثية الوطنية 
والدولية األخرى، تم تحديد 12 بعدًا و46 مؤشرًا من أجل 
وصف وقياس الحالة الراهنة واتجاهات جودة الحياة في 

ألمانيا. سيتم تحديث المؤشرات بشكٍل منتظم .

لم يتم تضمين مقاييس جودة الحياة الشخصية 
في هذا اإلطار، ولكن أشار التقرير األول لهذه 

المبادرة إلى عدٍد من المؤشرات بصفتها عوامل 
محركة للرضا عن الحياة.

مقاييس جودة الحياة إيطاليا
المنصفة والمستدامة

المجلس الوطني 
لالقتصاد والعمل 

)CNEL(، والمعهد 
الوطني لإلحصاء 

)ISTAT(

أفضى مشروع "جودة الحياة المنصفة والمستدامة" إلى 
خلق إطاٍر لجودة الحياة مبنٍي على توصيات لجنة شّكلها 
رئيس الوزراء اإليطالي، يتم مراقبة هذا اإلطار من خالل 
مجموعة من المؤشرات وتقريٍر سنوي يصدره المعهد 

الوطني لإلحصاء. ونّص قانون اعتمد في عام 2016 على 
إنشاء إطار أضيق لتقديم التقارير إلى البرلمان في سياق 

المناقشات المتعلقة بالميزانية. )انظر الجدول 3.1 ودراسة 
الحالة أدناه( .

يتضمن مشروع "جودة الحياة المنصفة 
والمستدامة" المؤشرات التالية بصفتها 
مؤشراٍت لجودة الحياة: الرضا عن الحياة، 

والرضا عن وقت الترفيه، والتقييم اإليجابي 
لآلفاق المستقبلية والتقييم السلبي لآلفاق 

المستقبلية. وهي من ضمن مجموعة مكونٍة 
من 130 مؤشرًا.

اللجنة المعنية بقياس اليابان
جودة الحياة

مفوضة من قبل 
الحكومة

تم تشكيل اللجنة المعنية بقياس جودة الحياة في عام 2010 
من قبل رئاسة وزراء الحكومة الوطنية بمشاركٍة من بعض 
الخبراء. كان هدفها المعلن دعم األبحاث والدراسات حول 
النمو الجديد وجودة الحياة، باإلضافة إلى تطوير وتحسين 

اإلحصاءات حول المؤشرات المعنية، كجزٍء من "استراتيجية 
النمو الجديد" التي تبنتها الحكومة. نشرت مناقشات هذه 

اللجنة في تقرير شهر ديسمبر لعام 2011 "قياس جودة 
الحياة الوطنية-المؤشرات المقترحة لجودة الحياة". يعتمد 

اإلطار على ثالثة مجاالت: الظروف االجتماعية واالقتصادية، 
والصحة، والترابط ويشمل كّل مجاٍل منها مؤشراٍت شخصية 

وموضوعية .

تم قياس المستوى الحالي لجودة الحياة من 
خالل الدراسة االستقصائية الوطنية لتفضيالت 

أنماط الحياة التي يتم إجراؤها منذ عام 
1978 من خالل الطلب من األفراد أن يعطوا 

لسعادتهم درجًة من الصفر إلى العشرة.

المكتب المركزي رصد جودة الحياةهولندا
لإلحصاء

فوضت الحكومة الهولندية في عام 2017 المكتب 
المركزي لإلحصاء بإجراء رصٍد سنوي لجودة 

الحياة بهدف جعله أداًة تسهل المناقشة العامة 
والسياسية حول جودة الحياة. كما سيشترك في 
عملية الرصد كّل من المكتب الهولندي لتحليل 
السياسات االقتصادية، ووكالة التقييم البيئي 

الهولندية، والمعهد الهولندي للبحوث االجتماعية. 
كما سيقومون باستطالٍع دوري على جودة الحياة 
بناًء على الرصد. سيكون الرصد مبنيًا على أساس 

رصد االستدامة والذي يتم نشره منذ 2011 ويقدم 
التقارير حول التقدم فيما يخص ثالثة مواضيع: 

تتألف مجموعة المؤشرات من ثالثة لوحات متابعٍة 
منفردة: نوعية الحياة هنا واآلن، الموارد المستقبلية 

والتأثير على دوٍل أخرى، وما مجموعه تسعة أبعاد .

ليتم تأكيده الحقًا-سيتم نشر أول تقريٍر 
للرصد قريبًا.
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مجموعة البلد
مبادرات/

مؤشرات 
القياس

استخدام جودة الحياة الشخصية وصف مختصرالوكالة الرائدة
في اإلطار

مؤشرات جودة سلوفينيا
الحياة في سلوفينيا

معهد تحليل 
االقتصاد 

الكلي والتنمية 
)IMAD(، والهيئة 

السلوفينية 
لإلحصاء 

 ،)SURS(
والوكالة 

السلوفينية 
 ،)ARSO( للبيئة
والمعهد الوطني 

للصحة العامة 
)NIJZ(

تم تطوير مؤشرات جودة الحياة كجزٍء من 
االستراتيجية الوطنية للتنمية التي أطلقتها الحكومة 

السلوفينية في عام 2015 بهدف تأسيس رؤيٍة 
مشتركة لمستقبل سلوفينيا في عام 2050 

)انظر دراسة الحالة في الملحق. تم تنفيذ المؤشر 
المحدد من قبل اتحاٍد مكوٍن من أربع مؤسسات: 

معهد التحليل االقتصادي الكلي والتنمية، والهيئة 
السلوفينية لإلحصاء، والوكالة السلوفينية للبيئة، 
والمعهد الوطني للصحة العامة. تقدم المؤشرات 
في ثالثة فئات: جودة الحياة المادية، واالجتماعية، 
والبيئية. يتم تحديث المؤشرات مرًة كّل عام، ويتم 

تقديم هذه البيانات منذ عام 1996 .  

يتضمن اإلطار كاّلً من الرضا عن الحياة 
والسعادة.

المملكة 
المتحدة

برنامج قياس جودة 
الحياة الوطنية 

)MNW(

مكتب اإلحصاءات 
الوطنية في 

المملكة المتحدة

بدأ برنامج قياس جودة الحياة الوطنية في عام 
2010. وكان يهدف إلى الرصد وكتابة التقارير حول 
"كيف حال المملكة المتحدة بشكٍل عام" من خالل 

مقاييس جودة الحياة. يتم نشر تقرير التطورات 
مرتين في العام ويغطي مجاالٍت مثل الصحة، 

والبيئة الطبيعية، والمالية الشخصية، والجريمة. 
تشمل المقاييس بياناٍت موضوعية وشخصية.

يتضمن االستقصاء السكاني السنوي 
)وغيره العديد من االستقصاءات الرسمية( 

أربع أسئلٍة حول جودة الحياة الشخصية، 
وهو أكبر االستقصاءات األسرية. ويطلب 

من الناس أن يجيبوا على هذه األسئلة 
على مقياس من صفر إلى عشرة. 

1.2 التقدم الذي تم إحرازه في قياس جودة الحياة في 
اإلحصائيات الوطنية

تتمتع مقاييس جودة الحياة الشخصية الموجودة في 
مكاتب اإلحصاء الوطنية بأهميٍة خاصة في سياق 

مجلس السعادة العالمي. عندما أطلقت منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية مبادرة “حياة أفضل” في عام 2011 
)انظر المربع 2.1(، تضمن أحد مشاريع البحوث المنهجية 

األولى إعداد مبادئ توجيهية لقياس جودة الحياة 
الشخصية. جاء هذا بعد توصية محددة في تقرير اللجنة 

المعنية بقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي 
)ستيغلتز وآخرون، 2009(، والتي شجعت مكتب اإلحصاء 
الوطنية على تضمين أسئلٍة حول جودة الحياة الشخصية 

في أدوات الدراسات االستقصائية الخاصة بها. وفي 
ذلك الوقت، كان هناك اهتماٌم كبيٌر بمسألة كيف يتم 

القياس وما الذي ينبغي قياسه، مع مجموعة متنوعة من 
األساليب المستخدمة فعاًل، ولكن لم يكن هناك توافٌق 

دولي في اآلراء بشأن الممارسة الجيدة، مع وجود عدٍد 
من المشككين في مجتمع القياس والذين كانوا بحاجٍة 

إلى مزيد من اإلقناع حول صحة وقيمة هذه البيانات.

وبالتالي فقد هدفت المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية حول قياس جودة الحياة الشخصية 
)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2013( إلى توفير 

الدعم لمكاتب اإلحصاء الوطنية وغيرها من منتجي 
البيانات من أجل تصميم، وجمع، ونشر وتحليل بيانات 

جودة الحياة الشخصية.
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المربع 2.2 المشاورات العامة ضمن مبادرات إطار القياس الوطني

أخذت العديد من الدول على عاتقها مهمة إجراء مشاوراٍت عامة كجزٍء 
من عملية تطوير أطر القياس المتعلقة بجودة الحياة. يمكن إجراء هذه 

المشاورات في مراحل مختلفٍة من عملية تطوير إطار جودة الحياة، 
وبالتالي يمكن للمدخالت من هذه المشاورات أن تساهم في صياغة 

اإلطار بعدة طرق. تتطلب المشاورات العامة الوقت والموارد، ومن 
شأنها أن تطيل الوقت المطلوب إلكمال عملية اختيار المؤشرات بشكٍل 

ملحوظ، إاّل أّنها ستساهم أيضًا في إضفاء رؤيٍة هادفة على ما يهم 
الناس أكثر من غيره.

قد تكون للمشاورات عدة ميزات: إذ يمكن استخدامها للحرص على أن 
تجد منهجية القياس والمؤشرات المنتقاة قبواًل لدى الجمهور العام، وأن 

يكون لديها شرعية نابعة من االشتراك الهادف مع شريحٍة واسعة من 
األطراف المعنيين، كما أّنها تقدم طريقٍة واضحًة إلظهار االلتزام بجودة 

حياة الناس من خالل اكتشاف ما يهم الجمهور العام من أجل معرفته 
وقياسه، كما يمكنها أن تنشر الوعي بين الجمهور العام وترعى قبواًل 

واسعًا إلطار القياس واعترافًا بفائدته المحتملة.

وتشتمل األمثلة الدولية على استشارات جودة الحياة ما يلي: 

إيطاليا: كجزٍء من عملية إنشاء إطار مشروع “جودة الحياة المنصفة 	 
والمستدامة”، تم تشكيل مجموعة توجيهية حول “قياس التقدم في 
المجتمع اإليطالي”، وضمت المجموعة 33 ممثاًل عن رواد األعمال، 

والجمعيات المهنية، ومجموعات اإلرث الثقافي اإليطالي، والمجموعات 
النسائية، ومجموعات حماية المستهلك، وشبكات المجتمع المدني. 

وتهدف المجموعة إلى خلق منهجية متعددة األبعاد لقياس جودة 
الحياة. باإلضافة إلى ذلك تم تأسيس هيئة علمية مكونة من 80 باحثًا 
وخبيرًا من المعهد اإليطالي الوطني لإلحصاء، والجامعات وغيرها من 

المؤسسات بهدف إجراء مباحثاٍت حول هذه العملية. وعالوًة على ذلك، 
تم إجراء دراسة استقصائية على عينٍة من اإليطاليين )تم إجراء مقابالٍت 
مع نحو 45,000 شخص( لالستفسار عن األبعاد األكثر أهميًة بالنسبة 
لجودة الحياة. وتم دعم هذا الجهد من خالل موقع إلكتروني مخصص، 
ومدونة، ودراسة استقصائية على اإلنترنت بهدف التشاور مع الجمهور 

العام حول قرارات اللجنة )نحو 2,500 مشاركة(. وأخيرًا، وبعد عرض 
التقرير األول، تم عرض المبادرة في سلسلٍة من اللقاءات في مناطق 

مختلفة من إيطاليا.

نيوزيلندا: أجرت وزارة الخزانة في نيوزيلندا ورشات عمل موجهة حول 	 
تطوير إطارها لمستويات المعيشة. وُعقدت ورشات العمل في الجولة 

األولى من المشاورات في عام 2009 بمشاركة الحكومة، والمشاريع 
التجارية، واألكاديميين، وجماعات المجتمعات المحلية وذلك بهدف 

الحصول على التغذية الراجعة حول اإلطار المقترح، ونشر اإلطار، 
والمواضيع والمسائل المهمة، وشارك في الورشات نحو 200 شخص. 

باإلضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجموعٍة استشارية إلجراء المشاورات 
حول اإلطار وضمت المجموعة ممثلين عن الحكومة واألطراف خارج 

الحكومة .

ألمانيا: استهلت ألمانيا في عام 2015 حوارًا وطنيًا حول القضايا 	 
الرئيسية المهمة بالنسبة لنوعية الحياة واستمر الحوار على فترة امتدت 

ألكثر من ستة أشهر . وهدفت هذه العملية إلى تحديد المقاييس 
الممكن استخدامها لتوصيف نوعية الحياة، من خالل تحديد ما هو 

مهٌم بالنسبة للناس. وكان الحوار مكونًا من عدة أشكاٍل من المشاورات 
العامة: لقاءات، ودراسات استقصائية عبر اإلنترنت، وبطاقات بريدية. 

ّعقد نحو 200 لقاء في أنحاء البالد مع مشاركة أكثر من 8,000 شخص. 
وشارك المستشار األلماني وأعضاء من الحكومة ومجلس الوزراء في 

نحو 50 من هذه اللقاءات، كما دعمت منظمات ممثلة للمجتمع المدني 
والرابطات التجارية والنقابات العمالية هذا الحوار أيضًا. وتجاوب نحو 

7,000 شخصًا مع االستقصاءات عبر اإلنترنت والبطاقات البريدية. تم 
إدراج نتائج الحوار مع مشاريع األبحاث والمقارنة الدولية في إطار مكوٍن 

من 12 بعدًا و46 مؤشرًا، وسيتم تحديثه بشكٍل منتظم.

المملكة المتحدة: شّكلت عملية المشاورات بداية برنامج “قياس 	 
جودة الحياة الوطنية” في نوفمبر لعام 2010 والمناقشات الوطنية 

التي استمرت لستة أشهر. سألت هذه المناقشات األفراد “عّما يهمهم” 
بهدف فهم ما يجب تضمينه في مقاييس جودة الحياة الوطنية. وتم 

إجراء المناقشة الوطنية من قبل المكتب الوطني لإلحصاء وشمل: 175 
فعاليًة ُنظمت في أنحاء المملكة المتحدة، واستضافت 7,250 شخصًا 

وتلقت أكثر من 34,000 استجابة، باإلضافة إلى استجاباٍت من منظمات 
تمثل عددًا أكبر من األشخاص. كما ُعقدت اللقاءات أيضًا مع المواطنين 
والجماعات التي يصعب الوصول إليها والمنظمات والجمعيات الخيرية 

ومختلف الخبراء والمنتدى االستشاري الوطني لإلحصائيين والفريق 
االستشاري التقني )المكتب الوطني لإلحصاء، 2011(. وقام المكتب 
الوطني لإلحصاء في المملكة المتحدة بعد المناقشة الوطنية بإجراء 

مشاوراٍت عامة حول عدة مواضيع أخرى تخص جودة الحياة، بما فيها 
مقترحاٍت لمجاالٍت ومقاييس رئيسية لجودة الحياة، باإلضافة إلى 

مقاييس رأس المال البشري والطبيعي.

فرنسا: بعد سن القانون حول “المؤشرات الجديدة للثروة”، باتت 	 
عملية اختيار المؤشرات مكونًة من عملية مشاورٍة مؤلفٍة من شقين. 

شهد الجزء األول تشكيل مجموعة عمٍل من أكثر من 60 شخصًا 
تتألف من الباحثين، وممثلين عن المجتمع المدني، والمنظمات 

والخبراء الدوليين، ووضعت مجموعة العمل قائمًة أولية بالمواضيع 
والمؤشرات. أّما الجزء الثاني من العملية فكان عبارًة عن مشاوراٍت عامة 

موسعة تهدف إلى تقييم مالءمة المؤشرات وترتيب أولوية المواضيع 
والمؤشرات من أجل تقليص المجموعة النهائية. وتم عقد ثالثة أنواٍع 

من المشاورات: دراسة استقصائية عبر اإلنترنت، حيث ُطلب من 
40,000 مشارك فيها أن يرتبوا المواضيع بناًء على أهميتها، ودراسة 

استقصائية عبر الهاتف لعينٍة تمثل المجموع العام للسكان وطلب فيها 
من المشاركين ترتيب المواضيع والمؤشرات، وأربع مجموعات تركيز 
تكونت كّل منها من عشرة أشخاص، وتم من خالل هذه المجموعات 

مناقشة المنهجيات والمواضيع والمؤشرات المنتقاة.
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المربع 2.3 المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول قياس جودة الحياة الشخصية 
)2013(

نموذج األسئلة األساسية

تستفسر األسئلة التالية عن مدى الرضا الذي تشعر به، على مقياس يبدأ من الصفر وينتهي بالعشرة. يرمز الرقم صفر إلى أّنك “لست راضيًا على 
اإلطالق” ويدل الرقم عشرة على أّنك “راٍض تمامًا”. 

أ1. عمومًا، ما مدى رضاك عن الحياة ككل في هذه األيام؟             )0-10(

تستفسر األسئلة التالية عن شعورك البارحة على مقياس يبدأ من الصفر وينتهي بالعشرة. يرمز الرقم صفر إلى أّنك لم تعش هذا الشعور “نهائيًا” 
البارحة، بينما يرمز الرقم عشرة إلى أّنك عشت هذا الشعور “طوال الوقت” البارحة. سأقرأ اآلن بعض المشاعر التي قد تكون عشتها البارحة. 

أ2. ماذا عن السعادة؟                                                )0-10(

أ3. ماذا عن القلق؟                                                   )0-10(

أ4. ماذا عن االكتئاب؟                                               )0-10(

يستفسر السؤال التالي عن مدى شعورك بقيمة أنشطتك التي قمت بها البارحة، على مقياس يبدأ من الصفر وينتهي بالعشرة. يرمز الرقم صفر إلى 
أّنك تشعر بأّنك نشاطاتك البارحة كانت “بال قيمة على اإلطالق”، بينما يرمز الرقم عشرة إلى أّنها كانت “قيمًة جدًا”. 

أ5. عمومًا، كيف تشعر بخصوص قيمة األنشطة التي قمت بها البارحة؟             )0-10(
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يمكن تعريف جودة الحياة الشخصية على أّنها “الحاالت 
الذهنية الجيدة، بما فيها كل التقييمات المختلفة، 

اإليجابية والسلبية، التي يقوم بها الناس في حياتهم 
وردود الفعل الفعالة للناس على تجاربهم” )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2013(. وتشمل ثالثة 
عناصر على األقل:

تقييم الحياة: تقييم متأٍن لحياة الشخص أو جانٍب محدد 	 
منها.

الشعور: الحاالت الشعورية أو العاطفية للشخص، والتي 	 
تقاس عادًة باالستدالل بنقطٍة زمنيٍة محددة.

 	 :)Eudaimonia( جودة الحياة المفضية إلى السعادة
إحساس بالمعنى والغاية في الحياة، أو األداء النفسي 

الحسن.

وفرت المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية األساس المنهجي لتطوير مقاييس ذات جودٍة 

عالية لجودة الحياة الشخصية ضمن األبعاد الثالثة 
المذكورة أعاله. وشملت المجاالت التي تغطيها ما يلي:

المفهوم والصالحية، بما فيها توفير إطار مفاهيمي، ونقاش . 1
حول جودة البيانات، ومدى ارتباط مقاييس جودة الحياة 

الشخصية بسياق السياسة العامة، ودقة هذه المقاييس.

االعتبارات المنهجية في قياس جودة الحياة الشخصية، والتي . 2
تشمل مجاالٍت مثل: صياغة األسئلة وأشكال اإلجابة، وترتيب 

األسئلة وتأثيرات السياق، طريقة الدراسة االستقصائية 
وتوقيتها، وأساليب اإلجابة وقابلية المقارنة الدولية للبيانات.

قياس جودة الحياة الشخصية، مناقشة محتوى ومخطط . 3
الدراسة االستقصائية، وتصميم الدراسة االستقصائية 

والعينة، وتصميم االستبيان-بما فيها المتغيرات التي يجب 
جمعها مع بيانات جودة الحياة الشخصية، وتنفيذ الدراسة 

االستقصائية.

مخرجات وتحليل مقاييس جودة الحياة الشخصية، بما فيها . 4
استخدام بيانات جودة الحياة الشخصية في إكمال مؤشرات 
جودة الحياة والمؤشرات االقتصادية األخرى، وفهم أفضل 
لمحفزات جودة الحياة الشخصية، وجودة الحياة الشخصية 

بصفتها مدخاًل في تحليل التكاليف والفوائد.

كما تضمنت المبادئ التوجيهية مجموعٍة من نماذج 
األسئلة المصممة لالستخدام في االستقصاءات 

األسرية وغيرها من عمليات جمع البيانات الروتينية، 
بهدف زيادة جودة، واتساق، وقابلية المقارنة الدولية 

لبيانات جودة الحياة الشخصية. وجسدت نماذج األسئلة 
ما كان معروفًا عن الممارسة الجيدة للقياس والمتوازنة 

مع الحاجة للحفاظ على االتساق مع األساليب المتبعة 
التي وضعت معظم األدلة على الصالحية والفائدة من 
أجلها. كان الهدف من مجموعٍة “أساسية” من األسئلة 

القصيرة توفير الحد األدنى من المقاييس من أجل 
استخدامها على نطاٍق واسع )المربع 2.3( -بما فيها 
مقياسًا رئيسيًا للرضا عن الحياة، فلم تسمح قيود 

المساحة إاّل بإدراج سؤاٍل واحد. إاّل أن النماذج المقترحة 
وّفرت مجموعٍة من المسائل التي تتطرق إلى جودة الحياة 
المحققة والتي تم قياسها عن طريق االستقصاءات التي 

تستخدم الوقت، باإلضافة إلى المقاييس الستخالص 
تقييمات الحياة المتعلقة بالمجال، والجوانب المتعددة 

لالزدهار، ومجموعٍة أكثر تنوعًا من التجارب المؤثرة.

أجرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام 
2016 دراسًة استقصائية حول مكاتب اإلحصاء الوطنية 
في الدول األعضاء والشريكة، بهدف جمع المعلومات 

حول استخدام أسئلة جودة الحياة الشخصية في عمليات 
جمع البيانات الرسمية )الجدول 2.2(. ووجدت الدراسة 

أّن 34 دولًة من بين 35 دولًة عضوًة في المنظمة تقوم 
حاليًا بجمع بيانات حول تقييم الحياة، وأن أكثر من ثالثة 

أرباع مكاتب اإلحصاء الوطنية قامت بجمع بعض البيانات 
عن األقل حول االزدهار والشعور، وهذا يعني نوعًا ما 

اتباع التوصية الموجودة في المبادئ التوجيهية لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية )إكستون، وسيغرينك، 

وسميث، يصدر قريبًا(.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه 
مؤخرًا في مجال القياس، ال يزال نطاق مختلف صيغ 
األسئلة المستخدمة في مختلف المكاتب اإلحصائية 
يفرض تحديات أمام إمكانية المقارنة الدولية لبيانات 

جودة الحياة الشخصية، حتى داخل بلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية. ويتمثل اإلجماع األكبر 

حول استخدام مقياس )10-0( للرضا عن الحياة، والذي 
يتوفر حاليًا في ثالثين بلدًا )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2017 إيه(. ويعتبر نموذج إحصاءات االتحاد 
األوروبي حول الدخل والظروف المعيشية لعام 2013 

المخصص لجودة الحياة الشخصية تقدمًا هامًا، وتم 
تطبيقه في جميع دول االتحاد األوروبي باإلضافة إلى 

أيسلندا والنرويج وسويسرا وتركيا. واحتوى النموذج 
على أسئلٍة حول الرضا عن الحياة واالزدهار، متسقٍة مع 

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
والتجارب الوجدانية التي تّم جمعها عبر فترٍة امتدت ألربعة 

أسابيع. وتم اتخاذ قراٍر اآلن بإدراج السؤال األساسي 
حول الرضا عن الحياة كجزٍء رئيسي من إحصاءات االتحاد 

األوروبي حول الدخل والظروف المعيشية. وتساعد حاليًا 
عمليات جمع البيانات المتسقة مع المبادئ التوجيهية 
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي تجري في 

كندا، ونيوزلندا، وأستراليا، والمكسيك، وكوريا على 
تشكيل صورٍة متكاملٍة لمنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية. وُيمكن لهذا المنظور الدولي أن يكون ذا 
أهميًة خاصة ألغراض وضع أسٍس معيارية في الدول 
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بشكٍل منفرد، ما يوفر لمحة مقارنة عن كلٍّ من متوسط 
مستويات وحجم التفاوتات بين المجموعات السكانية. 

قد يكتسب وضع األسس المعيارية على الصعيد الدولي 
أهميًة في غياب بيانات االتجاهات طويلة األجل ضمن 

الدول، األمر الذي سيستغرق بناؤه بعض الوقت.

وما زالت مكاتب اإلحصاء الوطنية بشكٍل عام تنظر إلى 
بيانات جودة الحياة الشخصية كإحصاءات تجريبية، أي 
أّنها لم تصل بعد لمرحلة اعتبارها إحصاءاٍت رسمية، 

وحتى عندما يتم جمعها، ال يتم تضمين بيانات جودة 
الحياة الشخصية بشكٍل دائم في أطر السياسة العامة 

لجودة الحياة الوطنية )ألمانيا وإيطاليا على سبيل المثال، 
انظر الجدول 3.1 أدناه(. ومع ذلك، ال يزال هناك مجاٌل 

للتحسن في تطوير ودعم عملية قوية لجمع البيانات 
حول جودة الحياة الشخصية والتي يمكن مقارنتها مع 

مرور الوقت وبين الدول المختلفة من أجل تسهيل 
استخدامها في صنع السياسة.

3. استخدام مقاييس جودة الحياة في ترتيبات 
السياسة 

يعد تطوير مبادرات قياس جودة الحياة ومجموعات 
المؤشرات خطوًة عامًة نحو بناء قاعدة األدلة وتطوير 
فهٍم مشترك لما يسهم في تحقيق الحياة األفضل. 

إاّل أّن جمع متسع من المعلومات حول حياة الناس ال 
يكفي بحد ذاته لتحقيق الطموح المتمثل في تحسين 

السياسة العامة وعملية صنع القرار. وعلى الرغم من أّن 
تجميع البيانات حول جودة حياة الناس، وقياسها بشكٍل 
منتظم، ومن ثم نشرها يعد شرطًا مسبقًا، ويمكن أن 

الجدول 2.2 قياس جودة الحياة الذاتية في اإلحصاءات الوطنية: تقييم النشاط األخير في دول 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

المصدر: إكستون، وسيغرينك، وسميث )يصدر قريبًا(
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يكون في حد ذاته مؤثرًا على السياسة، إاّل أن هناك أيضًا 
المخاطر المتمثلة بأن تصبح المؤشرات الموضوعة حديثًا 
مجرد تحصيل حاصل بداًل من أن تؤدي إلى تغييٍر جوهري 

في عملية وضع السياسة وتأطيرها. إذًا، كيف يمكن 
للحكومات أن تستخدم هذه المؤشرات من أجل وضع 

سياساٍت لتحقيق حياٍة أفضل؟ 

3.1. مراحل ودورة السياسة التي يمكن استخدام المؤشرات 
واألدلة من خاللها

هناك مجموعة واسعة من الطرق التي يمكن عبرها 
للمؤشرات واألدلة بصورٍة عامة أن تحدد شكل السياسة 

العامة: من التأثير على النقاش العام حول األولويات 
االستراتيجية والقضايا الناشئة، إلى االستخدام في 

الدراسات التي ُكلفت بها من قبل الوكاالت الحكومية 
لتقييم تأثير البرامج المحددة للسياسة. ومن طرق 

تحديد خصائص الفرص المختلفة للمقاييس للتأثير على 
قرارات السياسات هي النظر في المراحل المختلفة لدورة 
السياسات )الشكل 3.1(. وبناًء على األوصاف المذكورة 

لمختلف دورات السياسة في المؤلفات )جان وآخرون 
2006، كيرني 2013، على سبيل المثال(، فهي تتكون 

من المراحل التالية:

وضع جدول األعمال )تحديد أهداف السياسة العامة(: . 1
وذلك بناًء على تحليل استراتيجي للوضع الحالي ومحفزاته، 

واستعراٍض استراتيجي ألهداف السياسة العامة من أجل 
تحديد المجاالت التي تتطلب تدخاًل حكوميًا، ويتبعها تحديد 

األولويات ووضع جدول األعمال. قد يشمل هذا وكاالت 
حكومية مركزية، والبرلمان، والمجتمع المدني. 

صياغة السياسة )مسبق(: التحقق من خيارات السياسة، . 2
وتقييم التكاليف والفوائد والجدوى، واختيار أدوات ووسائل 

السياسة العامة. يمكن أن تشمل هذه المرحلة الوكاالت 
الحكومية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ التدخالت في 

السياسة العامة، وتخصيص الموارد للوكاالت الحكومية 
والبرلمان في بعض السياسات ذات التأثير الكبير. 

التنفيذ: تنفيذ البرامج وتدخالت السياسة من قبل الوكاالت . 3
الحكومية المسؤولة عن عملية التنفيذ والتي تم تزويدها 

بالموارد المناسبة، بما يتوافق مع األولويات وصياغة 
السياسة العامة.

المراقبة: تعتبر مراقبة تدخالت السياسة شرطًا مسبقًا من . 4
أجل الخطوة التالية المتمثلة بتقييم تأثيرات السياسة، وينبغي 

أن تكون الرقابة أثناء وبعد التنفيذ. وتشمل عملية المراقبة 
استعراض المدخالت المستخدمة في التدخل، والمخرجات 

التي تولدت عنه، والنتائج التي تمت مالحظتها، كما يمكن أن 
يستفيد التقييم الشامل أيضًا من مراقبة الوضع المعاكس 

للتدخل في السياسة. وستكون الوكالة الحكومية المسؤولة 
عن التنفيذ متواجدًة في هذه المرحلة أيضًا، ولكن هناك دوٌر 
أيضًا ألطراف معنية خارجية، مثل المجتمع المدني، من أجل 

مراقبة تأثيرات التدخالت على السياسة.

التقييم )الحق(: تقييم نتائج التدخل من منظور أهداف . 5
السياسة، والتفكير باحتماالت إيقاف التدخل أو االستمرار به. 
يمكن أن تشمل هذه المرحلة من صنع السياسة كل الجهات 

المعنية: الوكاالت الحكومية، والبرلمان، والمجتمع المدني 
وغيرهم ممن يتأثرون بالسياسة العامة.

الشكل 3.1 دورة السياسة
وضع جدول األعمال 

)تحديد أهداف السياسة 
العامة(

صياغة السياسة 
التقييم )الحق()مسبق(

المراقبةالتنفيذ
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3.2 ما هو المختلف بين منهجية جودة الحياة ومنهجية ما بعد 
الناتج المحلي اإلجمالي؟ 

تؤدي العديد من مؤشرات جودة الحياة بالفعل دورًا 
راسخًا في السياسة العامة ويتم استخدمها في جميع 
مراحل دورة السياسة. وغالبًا ما تجري مراقبة الوظائف 

واإليرادات والتحصيل التعليمي والقدرة على تحمل 
تكاليف السكن والنتائج الصحية عن كثب من قبل 

الوزارات المسؤولة عن هذه المجاالت. إذًا، كيف يختلف 
األمر ولماذا يختلف عند التطرق للسياسة العامة من 

منظور جودة الحياة؟ كيف يمكن أن تختلف عملية صنع 
السياسة-أو أن تصبح أفضل؟ هذا وتشمل بعض أوجه 
القيمة المضافة المحتملة والتي تنتج عن أخذ مؤشرات 

جودة الحياة في االعتبار في سياق السياسة العامة ما 
يلي:

توفير صورٍة أكثر اكتمااًل: وبالتحديد جذب االنتباه إلى 	 
النتائج التي تعتبر هامًة لظروف حياة الناس ونوعية 

حياتهم، والتي ال يتم أخذها عادًة بعين االعتبار في التحليل 
الروتيني للسياسة العامة.

دعم المواءمة االستراتيجية للنتائج على امتداد الحكومة: 	 
يعتبر التعاون واالتساق بين مختلف أجزاء الحكومة أمرًا 
رئيسيًا في جميع مراحل دورة السياسة. تعمل الوكاالت 

الحكومية عادًة على شكٍل وحدات مستقلة، بحيث تركز على 
الموارد والمخرجات التي تعتبر مسؤولًة عنها بشكٍل مباشر 

ومن دون اإلشارة إلى التأثيرات األوسع إلجراءاتها، فهي 
ميالٌة إلى التركيز على النتائج التي تكون مسؤولٌة عنها 

بشكٍل مباشر. فعلى سبيل المثال، تميل وكاالت الجريمة 
والعدالة إلى التركيز على اآلثار المباشرة إلجراءاتها في الحد 

من الجريمة وإنفاذ تدابير السالمة عند تحديد األولويات، 
على الرغم من كبر حجم التأثيرات الجانبية من مجاالت 

السياسات األخرى واألنماط المجتمعية على نتائج السالمة 
الشخصية وجودة الحياة الشخصية. كما أّن التأثيرات 
الجانبية للسياسة تعمل في االتجاه المعاكس نتيجة 

العتبار السالمة الشخصية عاماًل محددًا رئيسيًا للنتائج في 
مجاالت أخرى من السياسة، إذ تعتبر السالمة الشخصية 

على سبيل المثال، محركًا للنتائج الخاصة بالتعليم والصحة 
والترابط االجتماعي. وتظهر التأثيرات الجانبية المشابهة في 

كل مجاالت السياسة العامة تقريبًا، ويمكن لقياس جودة 
حياة األفراد من خالل تأطير مجموعة واضحٍة من النتائج 

التي ينبغي النظر فيها، أن يعزز االتساق عبر الحكومة وأن 
يوفر لغة مشتركة للوكاالت لمناقشة النتائج. وعالوًة 

على ذلك، يمكن لدمج أطر جودة الحياة أن يخلق تفاعالت 
بين الوكاالت الحكومية. كما يمكن أن يساعد في توضيح 

المسؤوليات عبر وداخل مختلف مستويات الحكومة 
ومختلف المجموعات المعنية، ما يزيد من التنسيق بين 

السياسات. 

تسليط الضوء على التفاوتات وتنوع الخبرات من خالل 	 
توفير البيانات على المستوى التفصيلي الذي يركز على 

األفراد: بخالف الكثير من المقاييس التجميعية التي 
تركز على أداء األنظمة االقتصادية ككل، فإّن التركيز على 
الناس والنتائج على المستوى الفردي ومستوى األسرة 

يمّكن من تحليل التفاوتات، وبؤر الحرمان والضعف، و/أو 
المجموعات التي تتباين النتائج عبرها مع مرور الوقت.

التفكير في كلٍّ من نتائج جودة الحياة اليوم والموارد 	 
من أجل الغد: يتمثل أحد أهم االنتقادات للناتج المحلي 

اإلجمالي في عدم قدرته على أخذ االستدامة بالحسبان 
سواًء من حيث ما إذا كان النمو االقتصادي مستدامًا بمرور 

الوقت أو إن كان يتم تحقيق النمو بطريقٍة مستدامة، 
أي من دون التكاليف البيئية أو االجتماعية التي تقابل 

الفوائد االجتماعية اإلجمالية للنمو، والتي من شأنها أن 
تقوض استقرار هذا النمو في المستقبل. ولهذا السبب 
ُتعتبر التغطية االقتصادية والبيئية واالجتماعية الواسعة 
لمقاييس جودة الحياة ميزًة رئيسية. باإلضافة إلى ذلك، 

تحتوي العديد من المنهجيات الخاصة بقياس جودة الحياة 
مكوناٍت تطلعيه، مثل المؤشرات التي تغطي أرصدة 

رأس المال الطبيعي والبشري واالقتصادي التي ستدعم 
جودة الحياة في المستقبل. ويعيد هذا التوازن من أرجحية 
التركيز على “هنا واآلن” عند التفكير بتقدم المجتمعات، 
كما أّنه يمّكن الحكومات من التحقق فيما إذا كان تقدم 

جودة الحياة اليوم يتم على حساب استنزاف أرصدة الموارد 
الالزمة لألجيال المستقبلية.

تعزيز المناقشة العامة: يسمح هذا بنقاٍش مبنٍي على 	 
مفهوٍم أساسي مشترك لما يحقق الحياة الجيدة، بين 
جميع المعنيين، من السياسيين، والمجتمع المدني، 

وقطاع المشاريع التجارية، وواضعي السياسات. فعلى 
سبيل المثال، يمكن للمشاركة والمشاورات العامة )المربع 
2.2 على سبيل المثال( أن تؤمن مساحًة للجمهور للتعليق 

على وتناول مجموعة المؤشرات أو األبعاد المقترحة، 
وتشجع على الملكية المشتركة للمؤشرات، وتحفز النقاش 

حول أهم األمور بالنسبة لجودة الحياة.

تعزيز تقييم تأثير برامج السياسة العامة على حياة الناس: 	 
لو كانت هناك إمكانيٌة لتشجيع مختلف اإلدارات الحكومية 

على مراعاة مجموعٍة واسعة من نتائج وتأثيرات جودة 
الحياة، فمن شأن هذا أن يساعد في جعل المبادالت 

والتأثيرات الجانبية بين السياسات أكثر صراحًة ووضوحًا. 
تعّد المساءلة المتعلقة بالنتائج مسألًة أساسيًا لتحقيق 
حوكمٍة فعالٍة وتتسم بالكفاءة، كما تعد المساءلة مبررًا 

أساسيًا لتقييم التدخالت على السياسة، الالحقة، كما أّنها 
ُمدخٌل مهٌم في عملية وضع األولويات االستراتيجية. يمكن 

ألطر جودة الحياة أن تشكل األساس إلجراءات المساءلة 
بالنسبة للوكاالت الحكومية. ومن خالل تحديد مجموعة 

النتائج المرجوة المتوقعة من التدخالت على السياسة عبر 
طائفٍة من المؤشرات المرتبطة بجودة حياة الناس، يمكن 
أن يؤدي التقييم الالحق للسياسة إلى مساءلٍة أعلى على 
نطاٍق من النتائج أوسع مما كان ينظر فيه مسبقًا. ومن 

شأن االتفاق حول األبعاد والمؤشرات التي تعكس جودة 
حياة الناس أن يبسط تدابير المساءلة الخارجية، مثل الرقابة 

البرلمانية، وكاالت التدقيق، والمجتمع المدني وذلك 
من خالل خلق لغٍة مشتركٍة وإجماع حول النتائج التي تم 

قياسها.
 

3.3. آليات دمج مؤشرات جودة الحياة في عملية وضع السياسة 
واتخاذ القرار  

يمكن لإلبالغ الروتيني عن إحصاءات جودة الحياة أن 
ُيسهم في حد ذاته في تسليط الضوء على األمور وُيرشد 

قرارات السياسة العامة في مرحلة وضع جدول أعمال 
من دورة السياسة العامة، دون اللجوء إلى أدوات أو 

وسائل خاصة بالسياسة العامة. فعلى سبيل المثال، من 
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شأن توفير البيانات حول مستويات وتفاوتات وتوجهات 
جودة الحياة لشريحٍة واسعٍة من المعنيين، أن يغير اآلراء، 

ويرشد النقاش، ويؤثر على إعداد أولويات السياسة 
العامة. 

ومع ذلك، فمن الضروري المضي إلى ما هو أبعد من 
مجرد توفير المؤشرات لشريحة واسعة من الجمهور، من 
أجل إطالق بعٍض من الفوائد المحتملة لمقاييس جودة 

الحياة المبنية في الجزء السابق. فعلى سبيل المثال، 
يتطلب دمج مقاييس جودة الحياة في مراحل صياغة 

وتقييم السياسة قرارًا واعيًا من جانب أولئك الذين يؤدون 
أو َفوضوا بتنفيذ البحث والتحليل، باإلضافة إلى طلٍب 

)من صناع القرار( لتوفير قاعدة أدلة يمكن االعتماد عليها، 
ومجموعٍة راسخٍة من األدوات واألساليب المعترف بها 

بين أوساط المحللين داخل الحكومات )مثل الطرق الواردة 
في الكتاب األخضر لخزينة المملكة المتحدة: التقييم 
والتقدير في الحكومة المركزية، خزانة صاحبة الجاللة، 

.)2011

ولهذا السبب قامت عدة دوٍل من منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية بتطوير آلياٍت رسميًة و/أو هيكليات 
لضمان دمج مؤشرات جودة الحياة أو مؤشرات “ما بعد 

الناتج المحلي اإلجمالي” في عمليات صياغة سياساتهم. 
ويمكن لهذه الخطوات أن تستهدف جوانب محددًة من 

دورة السياسة، أو أن تتضمن عدة خطوات. ويوفر الجدول 
3.1 نظرٍة عامًة على عشرة دوٍل قامت بتطوير مثل هذه 

اآلليات، والوكالة المسؤولة، ومرحلة دورة السياسة التي 
دمجت فيها اآللية، واستخدام مؤشرات جودة الحياة 

الشخصية. وتم إدراج دراسة حالة تفصيلية لسبعة دوٍل 
من الدول العشرة المذكورة في الجدول 3.1 في الملحق.

توفر دراسات الحالة المدرجة في الملحق الخاص بهذا 
الفصل المزيد من التفاصيل والسياقات لسبعٍة من 

هذه المبادرات. تشمل الدول الممثلة في دراسات الحالة 
اإلكوادور، وفرنسا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، واسكتلندا، 

والسويد، والمملكة المتحدة.  وتم وصف اإلعدادات 
التي تم فيها وضع آليات وأطر السياسات لكٍل من 

دراسات الحاالت. ويمكن من خالل دراسات الحالة تحديد 

الجدول 3.1 أمثلة من بعض الدول عن اآلليات واألطر المستخدمة لدمج مقاييس جودة الحياة في وضع 
السياسة

المرحلة وصف مختصرالوكالة الرائدةاآلليةالبلد
المستهدفة من 

دورة السياسة

استخدام جودة الحياة 
الشخصية في اإلطار

إطار لجودة الحياة تم تطويره في عام الخزينةإطار جودة الحياةأستراليا
2004 من قبل الخزينة بهدف دعم التحليل 

والنصح في كل مجاالت مسؤوليات 
سياسة الخزينة. ويتكون اإلطار من خمسة 

عناصر لجودة الحياة: مستوى إمكانيات 
االستهالك، وتوزيعها، ودرجة الخطر التي 
يتحملها األفراد والمجتمع، ودرجة التعقيد 
التي نواجهها في خياراتنا، ومستوى الحرية 

والفرص التي نتمتع به. تخلت أمانة 
الخزينة في عام 2016 عن إطار مستوى 

المعيشة وتبنت إطارًا آخر يركز على الميزانية 
واإلنتاجية والعولمة .

صياغة السياسة، 
وتقييم السياسة

ورد في إطار الخزينة أّن 
")اإلطار( منفتح لألفكار 
الشخصية والموضوعية 

لجودة الحياة، وللمخاوف 
المتعلقة بالنتائج والعواقب، 

وكذلك بالنسبة للحقوق 
والحريات .

-1الدستوراإلكوادور

-2خطة التنمية 
الوطنية

-3أمانة برنامج 
“العيش الكريم” 

)Buen Vivir(

تم إدراج مفهوم “العيش الكريم” في الحكومة
الدستور األكوادوري في عام 2008، وشّكل 

الرئيس رافايل كوريرا في عام 2013 أمانة 
 ،)Buen Vivir( ”برنامج “العيش الكريم

وهي وزارة جديدة داخل الحكومة الوطنية. 
وتعتبر خطة التنمية الوطنية آليًة رئيسيًة، 

ترسم االستراتيجية الوطنية لبرنامج “العيش 
الكريم” لكل أربعة أعوام.

إعداد جدول 
األعمال، وصياغة 
السياسة، وتقييم 

السياسة.

تتضمن خطة التنمية 
الوطنية 2021-2017 ما 

يصل إلى 38 هدفًا مع 
مجموعٍة من المؤشرات لكل 

من األهداف.
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المرحلة وصف مختصرالوكالة الرائدةاآلليةالبلد
المستهدفة من 

دورة السياسة

استخدام جودة الحياة 
الشخصية في اإلطار

قانون الميزانية، فرنسا
باالعتماد على 

مؤشراٌت جديدة 
للثراء

االستراتيجية 
الفرنسية، 
والمجلس 

االقتصادي 
واالجتماعي 

والبيئي.

قام البرلمان الفرنسي في شهر أبريل 
لعام 2015 بإقرار القانون 411، والذي 

ُيلزم الحكومة بتقديم تقرير إلى البرلمان 
حول التقدم المنجز من منظور عشرة 

مؤشراٍت جديدة تعكس الوضع االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي للبالد. وسيتضمن 

التقرير باإلضافة إلى ذلك تقييمًا ألثر 
اإلصالحات الرئيسية المتوخاة في ضوء 

هذه المؤشرات، ويمكن مناقشته في 
البرلمان في حال طلبت الحكومة ذلك.

مرحلة وضع جدول 
األعمال، وصياغة 
السياسة، وتقييم 

السياسة.

تضم المؤشرات العشرة 
المتضمنة في اإلطار مؤشرًا 
عن جودة الحياة الشخصية، 

على شكل مقياس للرضا عن 
الحياة من صفر إلى عشرة. 

مصدر البيانات من إحصاءات 
االتحاد األوروبي حول الدخل 

والظروف المعيشية.

قانون الميزانية، إيطاليا
اعتمادًا على 

"مقاييس 
منصفة 

ومستدامة لجودة 
الحياة"

وزارة االقتصاد 
والمالية

تم إقرار قانوٍن في عام 2016 بناًء على 
"المقاييس المنصفة والمستدامة لجودة 
الحياة" الخاصة بالمعهد الوطني لإلحصاء 

في إيطاليا. ونص هذا القانون على أّنه 
ينبغي كتابة تقارير سنوية إلى البرلمان حول 
مجموعٍة صغيرة مكونة من 12 مؤشرًا في 

سياق مناقشات الميزانية.

وضع جدول 
األعمال، وصياغة 

وتقييم السياسة

لم تدرج مقاييس جودة الحياة 
الشخصية حاليًا في هذه 

المجموعة من المؤشرات 
الخاصة بتقارير البرلمان. 

ولكنها متضمنة في مبادرة 
"جودة الحياة المنصفة 
والمستدامة" األوسع.

مجلس الوزراء "يوم المساءلة" هولندا
الهولندي

فوضت الحكومة الهولندية بتاريخ فبراير 
لعام 2017 هيئة اإلحصاءات الهولندية 

بجمع رصٍد سنوٍي لجودة الحياة )انظر 
الجدول 2.1 أدناه(. سيشكل هذا الرصد 

أساسًا العتبارات الحكومة حول وضع 
جودة الحياة في هولندا. وستكون اعتبارات 

الحكومة الحقًا جزءًا من المناقشات حول 
المساءلة في مجلس النواب، والذي ينعقد 

في األربعاء الثالث من شهر مايو.

مرحلة وضع جدول 
األعمال

ليتم تأكيده الحقًا.

إطار مستوى نيوزيلندا
المعيشة

تم تطوير إطار مستوى المعيشة الخاص الخزينة
بالخزينة في عام 2011، كجزٍء من عمليٍة 
داخلية الهدف منها تعزيز المشورة حول 

السياسة وكاستجابٍة لالنتقادات الخارجية 
فيما يخص رؤية الخزينة. يهدف إطار 

مستوى المعيشة إلى تقديم مشورٍة مبنيٍة 
على األدلة للوزراء حول حياة النيوزلنديين، 
كما يقصد منه أن يكون ُمدخاًل في عملية 

السياسة، أكثر من كونه أداًة لصنع القرار 
بحد ذاته.

مرحلة صياغة 
السياسة

ال يحدد إطار مستوى 
المعيشة المؤشرات التي 
ينبغي استخدامها، ولكن 

يوفر اإلطار المتعلق 
بالمفاهيم. تؤكد المبادئ 
اإلرشادية لإلطار على أّن 

"قياس مستوى المعيشة 
باستخدام مقاييس جودة 

الحياة الشخصية يؤمن 
فحصًا دقيقًا مفيدًا لمعرفة 

ما هو مهم بالنسبة لألفراد". 

"أداء اسكتلندا" اسكتلندا
 Scotland(
)Performs

تم نشر إطار األداء الوطني للحكومة الحكومة
اإلسكتلندية ألول مرة كجزء من مراجعة 

اإلنفاق لعام 2007. وهي رؤية إلسكتلندا 
تمتد لعشر أعوام وتستخدم منهجيًة  قائمًة 
على النتائج لقياس إنجازات الحكومة، بداًل 

من المدخالت والمخرجات. ويشكل إطار 
األداء الوطني أساس اتفاقات األداء مع 

هيئات تقديم الخدمات العامة، ويستخدم 
لمراقبة فعاليتها.

تتضمن المؤشرات الموجودة المراقبة، والتقييم
في إطار "سكوتالند 

بيرفورمز" مقياسًا لجودة 
الحياة النفسية )وهي مشتقة 

من متوسط الدرجات على 
مقياس وارويك-إدينبورغ 

لجودة الحياة النفسية 
للبالغين الذين يبلغ عمرهم 

أكثر من 16 عامًا(.

مقاييس جديدة السويد
لالزدهار

أدرجت المقاييس الجديدة لجودة الحياة وزارة المالية
والتي أقرتها الحكومة السويدية باعتبارها 

مكملة للناتج المحلي اإلجمالي في مشروع 
الميزانية لعام 2017.

مرحلة وضع جدول 
األعمال، وتقييم 

السياسة

يتم قياس الرضا عن الحياة 
من ضمن البعد االجتماعي 
باستخدام البيانات الدراسة 

االستقصائية لمعهد 
"إس أو إم". توفر الدراسة 
االستقصائية أربع إجابات 
على السؤال حول الرضا 

عن الحياة: "راٍض جدًا، 
راٍض بعض الشيء، لست 
راٍض جدًا، لست راٍض على 

اإلطالق." 
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المرحلة وصف مختصرالوكالة الرائدةاآلليةالبلد
المستهدفة من 

دورة السياسة

استخدام جودة الحياة 
الشخصية في اإلطار

مركز "وات المملكة المتحدة
 What( "ووركس

Works( لجودة 
الحياة، العديد 
من األنشطة 

الحكومية 
المركزية 
المتنوعة

مركز "وات 
ووركس" 

 What(
Works( لجودة 

الحياة )وكالة 
مستقلة(، 
العديد من 

اإلدارات 
الحكومية 

المركزية، تم 
التنسيق بشكٍل 
مسبق من قبل 

رئاسة الوزراء.

لقد أخذت جهود إدراج مقاييس جودة 
الحياة في السياسة العامة في المملكة 
المتحدة العديد من األشكال. كان مركز 
"وات ووركس" )What Works( لجودة 

الحياة أحد هذه األشكال، وهو مركٍز تعاوني 
مستقل يهدف إلى تطوير وتعزيز جيٍل عالي 

الجودة من األدلة حول جودة الحياة والتي 
من المقرر أن يستخدمها صناع القرار في 

الحكومة، والمجتمعات، والمشاريع التجارية، 
وغيرها من المنظمات. 

مرحلة وضع جدول 
األعمال، صياغة 

السياسة، وتقييم 
السياسة

يستخدم مركز "وات 
 )What Works( "ووركس

لجودة الحياة مقاييس 
مختلفة لجودة الحياة 

الشخصية في مختلف 
مجاالت عمله، سواء التقييم 

أو البحث أو المناصرة، 
والتي غالبًا ما تعتمد )وغير 

مقتصرة( على األسئلة 
األربعة التي وضعتها هيئة 

اإلحصاءات الوطنية في 
دراساتها االستقصائية 

السكانية السنوية )انظر 
الجدول 2.1(. 

اإلمارات العربية 
المتحدة

دليل سياسة 
السعادة

وزير الدولة 
لشؤون السعادة 

وجودة الحياة، 
والبرنامج 

الوطني 
للسعادة 
واإليجابية

نشر البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية 
في شهر أكتوبر لعام 2017 دليل سياسة 

السعادة والذي يقترح فيه استخدام السعادة 
في صنع السياسات. ويعرض نهج التنفيذ 
من خالل ثالث مراحل من دورة السياسة: 

صياغة السياسة، وتقييم السياسة، وتنفيذ 
السياسة.

في كل مراحل دورة 
السياسة

يعد استخدام البيانات حول 
جودة الحياة الشخصية 

أمرأ مركزيًا بالنسبة لدليل 
سياسة السعادة، ويقترح 

الدليل استخدام مجموعة من 
البيانات حول جودة الحياة 

الشخصية، بما فيها الرضا 
عن الحياة، واالزدهار البشري، 
والرضا عن نوعية معينة من 

أبعاد الحياة.
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بعض المواضيع واالختالفات والتحديات المشتركة التي 
تنشأ عند تنفيذ أطر جودة الحياة في إطار السياسات من 
خالل آليات مختلفة. وفيما يلي مناقشة قصيرة حولها.

3.4 بعض القواسم المشتركة، واالختالفات والتحديات في 
استخدام مؤشرات جودة الحياة في إطار السياسة العامة

تلقي دراسات الحالة المدرجة في الملحق الضوء 
على بعض التحديات والتعقيدات النابعة من تطوير 

آليات لدمج مؤشرات جودة الحياة في صنع السياسة 
والقرارات. كما ظهرت بعض المواضيع المشتركة فيما 

يتعلق بإطار المقياس، والعملية، والسياق السياسي.

3.4.1 عملية تطبيق مؤشرات جودة الحياة في دورة السياسة

كما ُذكر آنفًا، لم يتم تطوير مؤشرات جودة الحياة في 
بعض الدول مع األخذ بعين االعتبار إمكانية استخدامها 
في السياسة العامة. وبالمقابل، بدأت العملية في دوٍل 
أخرى بتحوٍل مفاهيمي أو نموذجي، يهدف إلى توسيع 
ما يعتبر مهمًا بالنسبة لتحسين حياة الناس، كما حدث 

في اإلكوادور. وعلى نحٍو مماثل بعض الشيء، تم دمج 
مؤشرات جودة الحياة في إطار مراقبة األداء الذي كان 

موجودًا أصاًل، كما في حالة اسكتلندا.

كما يظهر اختالٌف في المرحلة التي يتم فيها استخدام 
المؤشرات، وغالبًا ما تستخدم مؤشرات جودة الحياة 

في مرحلة صياغة السياسة، كما هي الحال في نيوزيلندا 
واإلكوادور، أو في مرحلة التقييم، كما هي الحال في 
الدول األخرى. أّما في فرنسا وإيطاليا والسويد فيتم 

استخدام المؤشرات غالبًا في مرحلة وضع جدول 
األعمال، مع تقديم تقارير برلمانية في بداية عملية وضع 

الميزانية. ومن الجدير بالذكر أّن دليل سياسة السعادة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي ُنشر مؤخرًا 

يتناول استخدام بيانات السعادة في جميع مراحل دورة 
السياسة، وبالتالي فإّن تطبيقه قد يكون مفيدًا للبحوث 

المستقبلية.

3.4.2. اختيار مؤشرات جودة الحياة

يختلف عدد ونوع المؤشرات المستخدمة في إعداد 
السياسة بشكٍل كبيٍر بين الدول. ففي حالة السويد 

وإيطاليا وفرنسا، حيث يتم التنفيذ بشكٍل رئيسي من 
خالل إعداد تقارير للبرلمان، يكون عدد المؤشرات محدودًا 

بشكٍل ملحوظ، من 6/10 )فرنسا( إلى 12 )إيطاليا( و15 
)السويد( وذلك بهدف تسهيل عملية التواصل. ومن 
الناحية األخرى، يوجد في نيوزيلندا والمملكة المتحدة 
مجموعة واسعة من المؤشرات الصادرة عن المكاتب 

الوطنية لإلحصاء في البلدين، وذلك بهدف استخدامها 

في تحليل التكاليف والفوائد أو التقييم الالحق لعدٍد كبير 
من التدخالت على السياسة مثل مركز “وات ووركس” 

)What Works( في المملكة المتحدة، أو سابقًا لعملية 
تصميم السياسة كما هي الحال في نيوزيلندا. بينما 

تقبع اإلكوادور واسكتلندا في المنتصف بعدٍد محدٍد من 
المؤشرات، وإجراءاٍت محددٍة للمراقبة )من خالل خطة 

التنمية الوطنية في حالة األولى، وإطار األداء الوطني في 
حالة األخيرة(. 

كما يختلف استخدام مؤشرات جودة الحياة الشخصية 
في إطار ترتيبات السياسة فيما بين الدول. ففي إيطاليا 

على سبيل المثال، كان أحد المعايير المطلوبة الختيار 
المؤشرات لقانون الميزانية هو قدرتها على التنبؤ 

باالتجاهات لثالثة أعوام مقبلة، وتم استبعاد مؤشرات 
جودة الحياة الشخصية من القائمة بسبب الكم والنوعية 
المحدودة للبيانات التي تم جمعها. وبخالف ذلك، تبنى 
مركز “وات ووركس” )What Works( لجودة الحياة في 

المملكة المتحدة تركيزًا قويًا على نتائج جودة الحياة 
الشخصية.

3.4.3 العملية السياسية

دعم البرلمان في بعض الحاالت أطر سياسة لجودة 
الحياة، سواء تم إطالقها من البداية من قبل البرلمان أو 
الحكومة أم ال. وهذا هو الحال بالنسبة لفرنسا وإيطاليا 

وهولندا، حيث تتمثل النية بأن يكون للبرلمان قاعدة 
أدلٍة يمكن من خاللها مساءلة الحكومة عن األداء، من 
خالل التقارير السنوية عن مؤشرات جودة الحياة، وهذا 

هو الحال أيضًا بالنسبة للسويد ولكن بنسبٍة أقل. وفي 
حاالت أخرى، تولت وكالة حكومية مركزية القيادة، كما 
هي الحال في نيوزيلندا حيث تعتبر الخزينة مسؤولًة عن 

اإلطار، أو اإلكوادور، حيث تعتبر أمانة برنامج “العيش 
الكريم” ووزارة التخطيط مسؤولتان عن القيادة.

وعلى نطاٍق أوسع، وكما هو مبين في الجدول 3.1، 
استفادت بعض المبادرات المذكورة هنا من القيادة 

القوية، والتي غالبًا ما تحتوي على شخصيٍة سياسيٍة بارزة 
تقوم بتعزيز مفهوم جودة الحياة. وشكلت اإلكوادور أبرز 
األمثلة، حيث بدأ الرئيس السابق، رافائيل كوريا، مراجعة 

الدستور ليدمج فيه مفهوم “العيش الكريم”. وكان الحال 
مماثاًل في فرنسا، حيث تم اقتراح القانون من قبل 

إحدى أعضاء مجلس الشيوخ المدعوة إيفا ساس، وفي 
المملكة المتحدة حيث أطلق رئيس الوزراء السابق ديفيد 

كاميرون برنامج قياس جودة الحياة الوطنية.

وتجدر اإلشارة أخيرًا إلى أّن معظم هذه المبادرات ال 
تزال حديثة جدًا، وبالتالي من المتوقع إجراء تعديالت 

وتغييرات عليها، وربما كان من السابق ألوانه استخالص 
الدروس منها. ومع ذلك، فمن الواضح بالنسبة لمن 
أمامهم بضع سنوات للتنفيذ أن ضمان االستمرارية 
في المشاركة السياسية فيما يتعلق بمفاهيم جودة 

196

197



الحياة وأهداف السياسة العامة يظل مسألًة أساسية 
)انظر إلى أستراليا في الجدول 3.1(. وُيحتمل أن تتفاقم 
بعض الصعوبات عندما تكون المبادرات مرتبطًة بقوة 
مع شخصيٍة سياسية – فهل بإمكان اإلجراءات المتبعة 
لتنفيذ أطر جودة الحياة أن تدوم أكثر من صاحب الفكرة 

األساسي؟ سنحتاج بعض الوقت لمعرفة ذلك، ويعتمد 
ذلك على األرجح أيضًا على مدى قبول الجمهور لمنهجية 
جودة الحياة، وما إذا كان يتم إدراجها في الخدمة المدنية.

4. الملخص واالستنتاجات
وصف هذا الفصل المبادرات الوطنية لقياس جودة 

الحياة واآلليات الخاصة باستخدام مقاييس جودة الحياة 
في إطار ترتيبات السياسة العامة. 

وعلى الرغم من االختالف ما بين التجارب الوطنية، إاّل 
أّنه توجد بعض العوامل المشتركة أيضًا. ويعتبر السياق 

أمرًا مهمًا أيضًا، سواًء السياسي أو اإلجرائي، وتقوم 
كّل دراسات الحالة التي تم إدراجها في هذا الفصل 

بوصف التطورات الجديدة حول الطريقة التي يؤثر بها 
قياس جودة الحياة على صنع السياسات. ويمهد هذا 
االستعراض الطريق إلجراء نقاش أعمق حول كيفية 

تحقيق الدمج األفضل لمقاييس جودة الحياة في عملية 
صنع السياسات، وسيكون هذا جزءًا من نسخة عام 
2019 من تقرير مجلس السعادة العالمي. وال تزال 

العديد من األسئلة بحاجٍة إلى إجابات، ومن الضروري 
مراقبة التطورات في هذا المجال بهدف خلق فهٍم أكثر 
عمقًا، ومن شأن مواصلة استطالع العوائق التي تحول 

دون استيعاب أطر جودة الحياة في ترتيبات السياسة 
أن تخدم هذا الغرض. لقد حدد مشروع “إدراج مؤشرات 
بديلة في السياسة” ثالثة أنواٍع من العوائق التي تحول 

دون استخدام مجموعات مؤشرات جودة الحياة في إطار 
السياسة )برين بول، انظر إلى سيفورد وبيري، 2014(. 

العوائق السياسية: وتشمل عدم وجود شرعية لعملية 	 
تطوير مؤشراٍت جديدة، والتعريف الضعيف للصيغة 

المفاهيمية باإلضافة إلى عدم وجود ضرورٍة سياسية 
قوية تدفع للنظر إلى “ما بعد الناتج المحلي اإلجمالي”، 

أي وجود طلٍب محدود على استخدام مؤشرات جودة الحياة 
البديلة من المستوى السياسي.

العوائق المتعلقة بالمؤشرات: وترتبط هذه بشكٍل رئيسي 	 
بالمنهجية المستخدمة لقياس جودة الحياة واالستدامة، 

باإلضافة إلى غياب اإلجماع حول مجموعٍة محددٍة من 
المؤشرات من أجل استخدامها كمقياٍس لجودة الحياة. 

العوائق الهيكلية والعملية: وتتعلق هذه العوائق بالدعم 	 
والحوافز داخل عملية صنع السياسة والمتعلقة باستخدام 

أطر جودة الحياة، باإلضافة إلى الممانعة المؤسسية 
ضد التغيير وضعف تواصل هذه األطر مع المستخدمين 

المحتملين واألطراف المعنية.

وتظهر بعض هذه العوائق بشكٍل واضح في دراسات 
الحالة المدرجة في هذا الفصل، بينما يصعب تحديد 
بعضها اآلخر. وتعد عملية اختيار المؤشرات الواجب 

مراقبتها عمليًة معقدة، وما زالت هناك إمكانية للتطوير 
في حال تم تحقيق اإلجماع. وكما هو مبين، يوجد 
اختالٌف بين الدول في عدد المؤشرات ومكوناتها.

ومن الواضح أّن استناد مبادرات قياس جودة الحياة إلى 
إطار مفاهيمي واضح، يجعلها مفيدة في تحديد كيفية 
التفكير في جودة حياة الناس، وكيفية توسيع مجموعة 

النتائج التي ينبغي أن تحاول عملية السياسة استهدافها. 
ومع ذلك، فمن غير الواضح فيما إذا كان ينبغي أن 

يكون هذا على شكل مجموعٍة محددٍة من المؤشرات 
التي يتوجب االلتزام بها بشكٍل متشدد، أو إن كان ينبغي 

اعتبارها كمنظوٍر يمكن من خالله دراسة السياسات 
المختلفة. 

ويمكن أن يتطلب اختالف الجمهور والجهات الفاعلة 
وجود أدواٍت مختلفة. تتعامل مكاتب اإلحصاءات الوطنية 

مع إحصاءاٍت مبينٍة بشكل واضح، ومنهجياٍت محددة 
تتيح المقارنة والتدقيق. قد ال تكون الوزارات والبرلمانات 

ووكاالت المساءلة مرتبطٍة بالمؤشرات بل باإلطار 
المفاهيمي، ولكنها مع ذلك تحقق الهدف المتمثل 

في توسيع مجموعٍة االعتبارات في ترتيبات السياسة 
لجوانب مهمٍة في حياة الناس. كما يحتاج محللو الخدمة 
المدنية ومحللو السياسات إلى أدواٍت مختلفٍة أو هجينة، 

بحيث تسمح بتحليل معمٍق مبني على مقاييس جودة 
الحياة باإلضافة إلى أدوات التواصل، على سبيل المثال. 

وسيتطلب التواصل مع الشريحة األكبر من الجمهور 
العام استراتيجيًة مختلفة، كما يعد تسهيل الوصول إلى 

البيانات وجعلها مفهومة عاماًل رئيسيًا في تعزيز استخدام 
مقاييس جودة الحياة.

وينبغي أيضًا أن تساعد المزيد من األبحاث في التوصل 
لحلول للعديد من التحديات التي ظهرت من خالل هذا 

االستعراض للتجارب الوطنية:

إن أردنا تقييم “نجاح” مقاييس جودة الحياة في التأثير على 	 
عملية صنع السياسة، فمن الضروري أن نعرف ونحدد 

التأثير المتوقع. ومن الصعوبة بمكان تحديد التأثير الناتج 
على صناعة السياسة من مؤشٍر واحد. إّن عمليات صنع 

السياسة معقدة ومشتتة، وخاصًة مرحلة وضع جدول 
األعمال حيث من المرجح أن يكون لمقاييس جودة الحياة 

األثر الفوري األكبر، وسيكون من النادر جدًا إيجاد دليٍل حول 
قراراٍت محددة اتخذت على أساس تحليل وحيد أو دليل 

منفرد. 

يتطلب تطوير السياسات القائمة على األدلة تقدمًا متكررًا 	 
في عملية جمع ونشر وتحليل البيانات واختبار السياسة. 
تعد استدامة استعمال مقاييس جودة الحياة عبر الوقت 
تحديًا. ما هي الخطوات المهمة من أجل إدراج استخدام 

المقاييس ومنع تالشي المبادرات؟ ما هو دور الدعم 
وما هي األدوات الفعالة في توسيع دائرة االهتمام بين 

األطراف المعنية؟
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بإمكان العوائق الهيكلية أن تعرقل االندماج. تميل 	 
الوكاالت الحكومية والوزارات على سبيل المثال إلى التركيز 

على النتائج التي تعتبر مسؤولًة عنها بشكل مباشر، حتى 
ضمن إطار جودة الحياة. وقد يسبب هذا تهميشًا لألبعاد 
التي على الرغم من أهميتها بالنسبة لحياة الناس إاّل أّنها 

ال تقع تحت مسؤولية أّي من الوكاالت الحكومية وبالتالي 
لن يتم تناولها بشكٍل مناسب. وعلى العكس، فإّن توسيع 
نطاق النتائج التي تكون السياسة مسؤولًة عنها قد يؤدي 

إلى تدخل الوكاالت في مجاالٍت ال تملك فيها المعرفة 
أو الخبرة الكافية )فعلى سبيل المثال، هل ينبغي على 

وزارة التعليم أم وزارة الصحة أن تكون مسؤولًة عن برامج 
التعليم الصحي؟(.

يعد إظهار السببية في سياق السياسة العامة مسألة 	 
صعبة. ويعتبر توفر الظروف التجريبية المثالية لتحديد 

األسباب والنتائج أمرًا نادر الحدوث عندما نحاول تحسين 
حياة الناس بطريقٍة منصفٍة ومتوازنة من خالل قرارات 

رئيسيٍة متعلقة بالسياسة الوطنية. كما يعتبر جمع األنواع 
الصحيحة من البيانات في األوقات الصحيحة أمرًا حاسمًا 

من أجل بناء قاعدة األدلة الضرورية. وإن السياسات 
التي تستهدف نتائج محددة قد تؤثر دون قصد على 

شريحًة واسعًة من العوامل األخرى أو قد تسبب نتائج 
غير مقصودة. ويظهر تحٍد آخر في حالة مقاييس جودة 

الحياة، إذ أنه ونتيجة للطبيعة متعددة األبعاد لجودة الحياة 
سيكون من الصعب تحديد وتوضيح الروابط المشتركة بين 
المقاييس المختلفة لجودة الحياة. فعلى سبيل المثال، إّن 
استخدام مقاييس جودة الحياة في مرحلة تقييم السياسة 

من دورة السياسة قد يوسع مجموعة النتائج التي تم 
تقييمها، إال أن عزل تأثيرات مختلف أبعاد جودة الحياة 

يمثل أكبر التحديات. وبالنسبة للعديد من مؤشرات جودة 
الحياة التي تم إدراجها مؤخرًا في عمليات جمع البيانات 
الكبيرة ذات الجودة العالية باإلحصاءات الوطنية للدول 

-بما في ذلك جودة الحياة الشخصية- فسيستغرق األمر 
المزيد من الوقت لبناء السالسل الزمنية الالزمة للتحقق 
من مسائل السياسات الرئيسية ذات األهمية، ولتمكين 

األعمال التحليلية مثل التنبؤ. وإن هناك حاجٌة أيضًا لعملية 
دمج روتيني لمقاييس جودة الحياة في الدراسات المطلوب 
إجراؤها من أجل تقييم تأثيرات السياسة، بهدف بناء قاعدة 

األدلة المطلوبة.

سيتم تقديم المزيد من المطالعات حول هذه المسائل 
والممارسات الفضلى في التقرير القادم لمجلس 

السعادة العالمي.

الملحق: سبع دراسات حالة لمؤشر جودة الحياة 
وأطر السياسة العامة

اإلكوادور: “العيش الكريم”

تجسد مفهوم “العيش الكريم” في صميم مبادرة 
اإلكوادور لدمج أطر جودة الحياة في عملية صنع 

السياسة. ومضى برنامج “العيش الكريم” إلى ما هو 
أبعد من نظرة جودة الحياة المتمحورة حول اإلنسان، 

فهو يقدر جودة حياة الطبيعة، ليس من المنظور النفعي 
لألمور ولكن من منظور قيمتها الجوهرية. وكمبادرٍة من 

الرئيس رافيل كوريا فقد تم إدراج برنامج “العيش الكريم” 
في التعديالت الدستورية عام 2008 . وتم وضع برنامج 

“العيش الكريم” في قلب خطط التنمية الوطنية في 
البالد، كما تّم تأسيس وزارٍة مخصصة لـ “العيش الكريم” 

في عام 2013.

“العيش الكريم” – مفهوٍم يتجسد في الدستور الوطني

تبنى الدستور اإلكوادوري الذي تم إقراره من خالل 
استفتاء في سبتمبر لعام 2008 رؤيًة اجتماعيًة لعدة 

أعوام مقبلة، وإن مواد الدستور تمضي إلى ما هو أبعد 
من الحقوق المدنية، وتوزيع السلطات، وحدود النظام 
السياسي، بحيث تضع تصورًا للقيم والنظرة العالمية 

لشعوب “كويتشوا” )Quechua( حول ما يسمونه 
“سوماك كاوساي” )Sumak Kawsay(، والتي تعني 

“العيش الكريم”. وتقدم المؤلفات األكاديمية العديد من 
التعريفات لهذا المصطلح، وكّل منها يسلط الضوء على 
قيٍم وأطر نظريٍة مختلفة. ومع ذلك، كان الدستور نتاجًا 

لعملية ديمقراطية جمعت نحو 130 مواطنًا إكوادوريًا 
في الجمعية الدستورية، واتفقوا على أرضيٍة مشتركة: 

يمكن فهم “العيش الكريم” على أّنها الوصول إلى الوئام 
الداخلي، الوئام ضمن المجتمع وبين المجتمعات، 

باإلضافة إلى الوئام مع الطبيعة. ويكتسب هذا البعد 
األخير أهميًة خاصة بسبب التنوع البيولوجي الذي تتمتع 

به البالد والذي يتجسد في أرخبيل غاالباغوس. وتعد 
اإلكوادور الدولة األولى في العالم التي تعترف بامتالك 

الطبيعة لحقوٍق دستورية.

وتهدف هذه الرؤية في نهاية المطاف لتحقيق شكٍل 
جديد من التنمية المستدامة، الشكل الذي ينظر إلى 
التقدم الذي يتجاوز مجرد النمو االقتصادي من خالل 

التركيز على جودة حياة الناس داخل المجتمعات، واحترام 
الطبيعة كمادة أكثر منها مجرد مورٍد للبشر.

وأصدر الرئيس السابق، السيد كوريا في عام 2013 
مرسومًا تنفيذيًا إلنشاء “أمانة الدولة لشؤون العيش 

الكريم”، وعلى الرغم من أن تفويضها األصلي كان 
يستمر إلى ديسمبر 2017، إاّل أّنها ألغيت بعد االنتخابات 

الرئاسية األخيرة. ومع ذلك، فقد دامت المبادرة ألكثر 
من أربع سنوات، وُخصصت لها ميزانية بلغت 12 مليون 

دوالر أمريكي . وعمل لصالح هذه األمانة ما مجموعه 
21 موظفًا، ينتمون إلى خلفياٍت متنوعة تتراوح من 

مجاالٍت كعلم االجتماع والعلوم البشرية إلى االتصاالت 
وإدارة المشاريع . وشملت المجاالت الثالثة الرئيسية 

للعمل البحث في وتعزيز ممارسات “العيش الكريم” عن 
طريق وسائل اإلعالم الوطنية والمدارس، ومقترحات 

تنموية مقدمة إلى وزاراٍت أخرى حول موضوع “العيش 
الكريم”، باإلضافة إلى نشر مفهوم “العيش الكريم” على 
الصعيد العالمي. ووفقًا لما قاله عالم االجتماع اإلسباني 

والمدير السابق، إيسوس سانز ، فقد تم إنجاز كل 
األهداف على الرغم من تأمين 30 بالمائة من الميزانية 
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فحسب. وتضمنت المشاريع “خطة القيم الوطنية” التي 
تم تطبيقها في كل المؤسسات العامة، وإطالق كتاٍب 

لألطفال حول “القيم والفضائل” في قمة مجموعة دول 
أمريكا الالتينية والكاريبي في عام 2016 ، باإلضافة إلى 

مبادراٍت تمت من خالل تعاون وثيق مع مؤسسات أخرى 
بهدف تعزيز الفكر التطوعي، وأكثر من مائة فيديو للقناة 

التلفزيونية الوطنية حول تجارب المواطنين في السعي 
وراء السعادة.

وتمثلت الخطوة التالية من قبل الحكومة اإلكوادورية 
لتنفيذ هذه الرؤية الجديدة من خالل إدراج مفهوم 
“العيش الكريم” في خطط التنمية الوطنية، والتي 

وضعت أهدافًا ألربع أعوام للمشروع السياسي )-2009
2013: 2017-2013: 2021-2017(. وصرحت وزارة 
التخطيط في آخر تقاريرها عام 2017 بما يلي: “تلتزم 

ثورة المواطنين بالحياة الجيدة للجميع. إننا نريد مجتمعًا 
يتمكن فيه المواطنون من تلبية حاجاتهم وأن يعيشوا 

ويموتوا متمتعين بالمساواة االجتماعية والعدالة، 
مجتمعًا خاٍل من العنف والتمييز، ونهدف إلى تحقيق 

الوئام الشخصي واالجتماعي والطبيعي”.

وتنبع الخطة الوطنية للعيش الكريم 2021-2017 من 
التفويض الدستوري للحكومة، والذي يتمثل بـ”تخطيط 

التنمية الوطنية، واجتثاث الفقر، وتعزيز التنمية 
المستدامة وإعادة التوزيع العادل للموارد والثروات، 

بهدف تحقيق “العيش الكريم” )المادة 3(. وتحدد الخطة 
أهدافًا للسياسة العامة مبنية على عناصر أساسية من 
الدستور تضمن حقوقًا محددة. يتمثل الهدف الرئيسي 
للخطة المسماة “تخطيط مدى الحياة” باعتماد منهجية 

شاملٍة ال تهمش أحدًا في عملية التنمية من أجل تحقيق 
العيش الكريم. إّن هذه المنهجية مبنيًة حول ثالثة 

مجاالت رئيسية في السياسة: “حقوق مدى الحياة لكل 
المواطنين”، و”اقتصاد في خدمة المجتمع”، و”مجتمع 

أوسع من أجل دولٍة أفضل”. يتضمن كلٌّ من هذه 
المجاالت ثالثة أهداف تمثل المصالح الوطنية، مع 

مستويات مفصلٍة من الغايات والتي يتوجب تحقيقها 
بحلول عام 2021، وتستند األهداف الـ38 على مجموعٍة 

من المؤشرات المنسجمة مع كل من األهداف.

مقاييس العيش الكريم في صميم مواءمة السياسات

يتطّلب هذا الدور المركزي في إستراتيجية التنمية الوطنية 
أداة قياٍس وفقًا لإلطار المفاهيمي الذي حدده الدستور، 
وذلك للمساعدة في تصميم السياسة العامة وتقييمها. 
وفي تعاون وثيق مع األمانة الوطنية للتخطيط والتنمية 

)SENPLADES(، تحمل المعهد الوطني اإلكوادوري 
لإلحصاء مسؤولية وضع قياس شامل متعدد األبعاد 

لمراقبة البرامج التي تنفذها الحكومة الوطنية. وفي عام 
 )INEC( 2015، قّدم المعهد الوطني اإلكوادوري لإلحصاء
مقترحه المنهجي األول لقياس العيش الكريم، في تقرير  
سيكون نقطة االنطالق إلجراء دراسة بالتوازي مع اللجنة 
اإلحصائية لبناء المقاييس الجديدة للعيش الكريم. يتألف 

العيش الكريم من ثالثة مكونات، ويستند كل مكّون 
منها إلى وحدات تحليل مختلفة: األفراد، والمجتمعات، 

والطبيعة. ونظرًا لالفتقار إلى وجود معرفة منهجية 
باإلدماج المتزامن لثالث وحدات تحليل في مؤشر مرّكب 

واحد، فإن اإلستراتيجية التي اعتمدها المعهد الوطني 
اإلكوادوري لإلحصاء تمثلت في البدء في قياس العيش 

الكريم باستخدام المكّون األول وهو: األفراد. وبالنظر إلى 
األهمية المتساوية التي يوليها العيش الكريم للمكونات 

األخرى، فإن هذا يتضمن توسيع المؤشرات بحيث 
تعكس االزدهار ونوعية الحياة، وليس مجرد العيش على 

حد الكفاف.

الشكل أ. 1: المكونات الثالثة الرئيسية لبرنامج “العيش الكريم”

المصدر: مقتبس من “العيش الكريم في اإلكوادور، من المفهوم إلى القياس” الصفحة 52.

الوئـــام داخــل وبين 
المجتمعات

الوئام مع الطبيعة

الوئام الداخلي

العيش الكريم
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ويستند اختيار سبعة أبعاد وأكثر من 35 مؤشرًا موضوعيًا 
وذاتيًا إلى الحقوق المختلفة التي يقرها الدستور، 

والتجارب الدولية لقياس نوعية الحياة )بما في ذلك 
المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

بشأن قياس جودة الحياة الشخصية (، إضافًة إلى 
المؤلفات الوطنية بشأن األوجه األكثر شخصية وروحية 

للعيش الكريم )الجدول4.1(.

في البداية، تم تنظيم ورشة عمل بين الجهات الفاعلة 
واألكاديمية المحلية لتحديد أرضية مشتركة بين مختلف 

المدارس الفكرية، ضمن اإلطار القانوني المنصوص 
عليه في الدستور. وبعدها بوقٍت قصير، ُنّظمت ورشة 

عمل ثانية جمعت الجهات الفاعلة الدولية )منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة األغذية والزراعة، 

ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية والحد من الفقر 
وغيرها( لفتح باب المناقشة. وفي النهاية، تم عقد 

مجموعة نقاش لالستماع إلى صوت المجتمع المدني 
بشأن المسائل األكثر أهمية للعيش الكريم. ورغم 

أن الهدف النهائي المتمثل في إنشاء مؤشر متعدد 
األبعاد لم يتحقق بعد، إال أنه قد تم اتخاذ إجراءات 

مهمة منذ عام 2016، مثل إدراج مجموعة من أسئلة 
الدراسة االستبيان الوطني لألسر للبدء في قياس بعض 

المؤشرات التي لم يتم قياسها من قبل في اإلكوادور.

فرنسا: مؤشرات الثروة الجديدة 

وافق البرلمان في 14 أبريل 2015 على قانون ينص على 
أن تقدم الحكومة تقريرًا عن “مؤشرات الثروة الجديدة” 

إلى البرلمان بشكل سنوي. ويجب أن يتناول التقرير 

التقدم المحرز في ضوء “مؤشرات الثروة الجديدة”، وأن 
يتضمن أيضًا تقييمًا لتأثير اإلصالحات الرئيسية التي 

تم سّنها في العام السابق وفقًا لهذه المؤشرات. وقد 
تقرر أن يكون توقيت التقرير متزامنًا مع وضع الميزانية 

الوطنية.

المبادرات السابقة أعّدت األساس لقانون مؤشرات الثروة 
الجديدة

في وقت اقتراح القانون، كانت هناك عدة مبادرات 
سابقة قد رفعت بالفعل مستوى وعي الجمهور وواضعي 
السياسات. وعلى سبيل المثال، منذ بداية األلفية الثانية، 
وضعت عدة سلطات محلية  إجراءات بديلة لألداء تتجاوز 
الناتج المحلي اإلجمالي. وفي عام 2003، قامت منطقة 

نور با دو كاليه أواًل بحساب مؤشر التنمية البشرية على 
المستوى اإلقليمي. واستنادًا إلى هذه المبادرة األولى، 

وبمساعدة من الباحثين وممثلي المجتمع المدني 
والنقابات العمالية، وضعت الحكومة اإلقليمية في 

نور با دو كاليه مجموعة من المؤشرات لقياس الصحة 
االجتماعية لجميع المناطق الفرنسية عام 2008 )جاني-

كاتريس، مارلير، 2015(.

في العام ذاته، أنشأ الرئيس نيكوال ساركوزي لجنة 
 )Stiglitz-Sen-Fitoussi( “ ستيجليتز-سين-فينوسي“
لقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي، وهي 

اللجنة التي كان لها بعد ذلك دور عميق في إدماج 
مؤشرات ما وراء الناتج المحلي اإلجمالي. واستنادًا إلى 

توصيات اللجنة، أجرى المكتب الوطني الفرنسي لإلحصاء 
)INSEE( استبيانًا في عام 2011 لقياس نوعية الحياة 

الجدول4.1 لمحة عن أبعاد الحياة الكريمة ومؤشراتها

مثال للمؤشراتاألبعاد

أسر تتمتع بظروف معيشية مقبولة، وأنظمة صرف صحي مالئمة، وتملك سكنًا آمنًا.أماكن اإلقامة والمسكن

الوصول إلى مياه عبر مصادر آمنة، والوصول إلى أنظمة صرف صحي مالئمة، واتباع عادات صحية.المياه والصرف الصحي

توفير الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها، جودة الخدمات والتجهيزات، وقت انتظار مقبول.الصحة

فرص التوظيف، ظروف التوظيف الضرورية، عمالة األطفال.الوظائف واألمن

التحصيل الدراسي للكبار، التجهيزات التعليمية: أجهزة الكمبيوتر، المرافق الرياضية، اإلنترنت، المكتبات، المختبرات.التعليم

العالقات بين المجتمعات وجودة 
الحياة الشخصية

الثقة بين الناس والمجتمعات، التضامن والتطوع، االزدهار اإلنساني.

ممارسات جيدة في استخدام المياه والطاقة بكفاءة، ممارسات استهالك جيدة، التنقل المستدام.الممارسات البيئية
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في فرنسا ونشر منذ ذلك الحين عدة وثائق عن هذا 
الموضوع )المكتب الوطني الفرنسي لإلحصاء، 2013(. 
ووضع المكتب الوطني الفرنسي لإلحصاء مجموعًة من 
المؤشرات لتقييم نوعية الحياة على مستويات إقليمية 

مختلفة )المكتب الوطني الفرنسي لإلحصاء، 2014(.

وفي الفترة نفسها، أنشأ فريق من الباحثين والجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني منتدى المؤشرات األخرى 

للثروة )Forum for other indicators of wealth(؛ 
بهدف دعم استخدام مؤشرات بديلة عند تشكيل 

السياسات العامة وتقييمها. وينشر هذا المنتدى بشكٍل 
دوري وثائق متنوعة، وينظم مناظرات، ويشارك في 
المؤتمرات العامة من أجل التوعية بأهمية استخدام 

مؤشرات بديلة مكملة لمؤشر الناتج المحلي اإلجمالي.

تمت الموافقة على قانون مؤشرات الثروة الجديدة دون اعتراض 

م قانون مؤشرات الثروة الجديدة ألول مرة  لقد ُقدِّ
في 14 أكتوبر 2014 من مجموعة من ثالثة برلمانيين 

برئاسة “إيفا ساس” )سيناتور من حزب الخضر(. ووافقت 
الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ )البرلمان الفرنسي( 
على اقتراح القانون باإلجماع. ورغم أن مشروع القانون 

اقترح نشر تقرير مؤشرات الثروة الجديدة في أكتوبر، 
بالتزامن مع مناقشات البرلمان حول قانون الميزانية 
، رأى بعض النواب أنه يجب نشره في يونيو بعد أن 

يكون البرلمان قد وافق على اإلنفاق العام النهائي للعام 
السابق.

وتنص الصيغة النهائية للقانون الذي تمت الموافقة 
عليه في 14 أبريل 2015 على ما يلي : “تقدم الحكومة 
سنويًا إلى البرلمان، في الثالثاء األول من شهر أكتوبر، 
تقريرًا يعرض تطور مؤشرات الثروة الجديدة على مدى 

األعوام السابقة حول عدم المساواة، ونوعية الحياة 
والتنمية المستدامة، باإلضافة إلى تقييم نوعي أو 

كّمي لإلصالحات الرئيسية التي بدأت في العام السابق 
والحالي والعام المقبل. وُيعَرض التقرير أثناء المناقشات 

المتعلقة بقانون الميزانية وسيتم مقارنة هذه المؤشرات 
الجديدة بالناتج المحلي اإلجمالي. ويمكن طرح التقرير 

للمناقشة في البرلمان”.

وكانت النائبة “إيفا ساس”، صاحبة المبادرة باقتراح 
القانون، ترى أن هناك مسألتين لهما أهمية حيوية في 

القانون، وهما: -1 أن القانون لن يحدد قائمة المؤشرات 
ويجب بداًل من ذلك اختيار المؤشرات بعد مشاورة وطنية 

كبيرة تشمل باحثين وممثلين عن المجتمع المدني، 
ومنظمات دولية وخبراء. وكانت هناك حاجة إضافية إلى 
إجراء عمليات استبيان؛ للتأكد من أن المؤشرات تعكس 
آراء المواطنين بدقة. -2 أن التقرير يمكن مناقشته في 

جلسة عامة في البرلمان بناًء على طلب الحكومة، وهذا 
للسماح بدراسة مؤشرات الثروة الجديدة بالتزامن مع 

مناقشات قانون الميزانية.

بعد أن تم التصديق على قانون مؤشرات الثروة الجديدة، 
France Straté- )بدأت هيئة الرؤية االستراتيجية لفرنسا 
gie(، وهي هيئة استشارية تابعة لرئيس الوزراء، إضافًة 

 ،)CESE( إلى  المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
وهو مجلس استشاري، العمل على نطاق شامل الختيار 

مؤشرات الثروة الجديدة.

وكانت مجموعة المؤشرات النهائية المقدمة في 
يونيو 2016 نتيجة لمشاورات واسعة النطاق، شملت 

مجموعة عمل وضعت األسس للمشاورات العامة، 
ومشاورات عامة واسعة النطاق ثالثية األطراف، بما 
في ذلك استبيان عبر اإلنترنت، واستبيان عبر الهاتف 
وورش عمل مخصصىة )انظر المربع 2.2(. وفي نهاية 

المشاورات، نشر كٌل من هيئة الرؤية اإلستراتيجية لفرنسا 
والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي قائمة من 

عشرة موضوعات تّم قياسها باستخدام 15 مؤشر، 
كما تّم وضع توصيات للحكومة العتماد عشٍر من هذه 

المؤشرات )هيئة الرؤية االستراتيجية لفرنسا، والمجلس 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 2015(. وتّم اقتراح 
أكثر من مؤشر واحد لبعض هذه الموضوعات، حيث 

أتاح ذلك للحكومة االختيار بينها، وإن قائمة المؤشرات 
موضحة في الجدول 4.2.

اآلثار المترتبة على القانون

يحظى القانون المعني بمؤشرات الثروة الجديدة بالعديد 
من اآلثار، أقربها نشر تقرير يعرض هذه المؤشرات، 

وتقييم كيف ستتأثر المؤشرات باإلصالحات الرئيسية 
للعام السابق والحالي والمقبل . وُيظهر التقرير، الذي 

ينشره مكتب رئيس الوزراء في شهر أكتوبر من كل عام، 
تطور المؤشرات على مدى العقد الماضي  ويقارن مركز 

فرنسا بمتوسط االتحاد األوروبي أو بمجموعة من البلدان 
األوروبية . كما يفسر كيف أّثرت اإلصالحات الرئيسية 
التي ُأدخلت خالل العام الماضي على تطور المؤشرات 
العشرة )من خالل تقييم نوعي مختصر، وتقييم كّمي، 
إن أمكن(. وفي عام 2015، أصدرت الحكومة التقرير، 

وعرضته على لجان برلمانية مختارة  )لجان الشؤون 
الثقافية، والشؤون االقتصادية، والمالية، والتنمية 
المستدامة(، وليس في جلسة عامة للبرلمان. وفي 

عام 2016، أصدر مكتب رئيس الوزراء التقرير الثاني عن 
مؤشرات الثروة الجديدة، وتضّمن تقييمًا أكثر شمواًل 

آلثار اإلصالحات، ولكن دون مناقشة التقرير في جلسة 
عامة للبرلمان أو في لجان برلمانية.

أشارت مذكرة صادرة عن وزير الميزانية في مارس 2017  
إلى إدماج ستة من أصل عشرة من مؤشرات الثروة 

الجديدة في مجموعة مؤشرات األداء التي ُأدِخلت ألول 
مرة في عام 2001 . وبالنسبة إلى ميزانية 2018، هناك 

خمسة من أصل ستة من مؤشرات الثروة الجديدة مدرجة 
بالفعل في مؤشرات المستوى األول البالغ عددها 95 

مؤشرًا )الجدول 4.2(.
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وفي يوليو 2017، قّدم السيناتور فرانك مونتوجي من 
الحزب االشتراكي مقترح قانون يتعلق بمؤشرات الثروة 

الجديدة، وكان يتألف من ثالث مواد . تقترح المادة 
األولى منها إنشاء مجلس لتقييم السياسة العامة 

وجودة الحياة، بهدف إعالم البرلمان بعواقب السياسات 
العامة على جودة الحياة واالستدامة. وسيكون المجلس 

مسؤواًل أيضًا عن إنشاء واإلبقاء على منصة رقمية 
تنشر مؤشرات الثروة الجديدة للجمهور العام. وسيتألف 

المجلس من 18 عضوًا من البرلمان و18 سيناتور، 
وستكون هناك لجنة علمية مساعدة له. أما المادة 

الثانية من القانون، فتقترح إجراء تقييم لمؤشرات الثروة 
الجديدة؛ لتحديد ما إذا كان هناك مجال للتحسين، أو 

مؤشرات نوعية تكميلية. وتقترح المادة األخيرة أن تقدم 
هيئة مستقلة رأيًا ثانيًا، إلى جانب نشر التقرير السنوي 

الصادر عن مكتب رئيس الوزراء. وسيناقش البرلمان 
اقتراح القانون هذا في مطلع عام 2018.

وباإلضافة إلى ذلك، نشرت المفوضية العامة للمساواة 
بين األقاليم )CGET( عام 2016 تقريرًا عن مؤشرات 
الثروة الجديدة على المستويات اإلقليمية ، والتزمت 

بإصدار نشرة سنوية لهذه المؤشرات.

إيطاليا: جودة الحياة العادلة والمستدامة 

بدأت عملية تطبيق ُأُطر عمل جودة الحياة في عمليات 
وضع السياسات في إيطاليا بصياغة إطار عمل لقياس 

جودة الحياة. وقد وّفر هذا األمر األساس للجهود الالحقة 
لدمج مجموعٍة من المؤشرات في وضع السياسات من 

خالل عملية التمويل العام.

وبحكم الواقع، يتّم وضع دورة الميزانية السنوية في 
جزأين: وثيقة التخطيط االستراتيجي مع أخذ المستقبل 

بعين االعتبار لمدة ثالثة أعوام “الوثيقة االقتصادية 
DEF – Documento di Economia e Finan- )والمالية” 

الجدول 4.2 مؤشرات الثروة الجديدة في فرنسا 

المؤشرات المقترحة من هيئة الرؤية الموضوعات
اإلستراتيجية لفرنسا والمجلس االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي والمشاورات العامة

المؤشرات المختارة 
من قبل الحكومة 
في تقارير 2015/6

المؤشرات 
المدرجة في 

مجموعة مؤشرات 
أداء الميزانية

نعممعدل التوظيفمعدل التوظيفالتوظيفاقتصادية

األصول الثابتة، أو اإلنفاق على البحث والتطوير )النسبة االستثمار
المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(، أو براءات االختراع 

ثالثية التسجيل )Triadic Patents( المسجلة في كل من 
مكتب براءات االختراع األوروبي )EPO( ومكتب براءات 

 )USPTO( االختراع والعالمات التجارية األمريكية المسجلة
)JPO( ومكتب براءات االختراع الياباني

اإلنفاق على البحث 
والتطوير )النسبة المئوية 

من الناتج المحلي 
اإلجمالي(

نعم

ين إلى الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االستقرار المالي نسبة الدَّ
)الحكومة، والشركات، واألسر(

ين إلى الناتج  نسبة الدَّ
المحلي اإلجمالي حسب 

القطاعات )الحكومة، 
والشركات، واألسر(

ال

نعمأعوام الحياة الصحيةأعوام الحياة الصحيةالصحةاجتماعية

الالرضا عن الحياةالرضا عن الحياةنوعية الحياة

معدل الحصة العشرية من الدخل )S90/S10(، أو الفقر في عدم المساواة
الدخل، أو معدل الحرمان المادي

S80/S20 ومعدل الحرمان 
المادي

ال

حصة األشخاص ذوي التحصيل الدراسي الجامعي، أو حصة التعليم
األشخاص ذوي الدرجة المهنية والفنية

األشخاص الذين يتركون 
الدراسة باكرًا )25-18 عام(

نعم

نعمالبصمة الكربونيةالبصمة الكربونيةالمناخبيئية

نسبة المناطق االصطناعية مؤشر الطيورالتنوع البيولوجي
الدائمة 

ال

ال حصة النفايات البلدية المعاد تدويرهاالموارد الطبيعية
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م إلى  za( الصادرة في أبريل ، وقانون الميزانية الذي ُقدِّ
البرلمان في منتصف أكتوبر واعُتمد بحلول نهاية العام.

وينص قانون إصالح الميزانية، الذي ُيدرج مؤشرات جودة 
الحياة رسميًا في عملية التمويل العام في إيطاليا، على:

تقرير ُيلَحق بالوثيقة االقتصادية والمالية يتضمن - 
تطور مؤشرات جودة الحياة المختارة على مدى األعوام 
الثالثة الماضية، والتوقعات على مدى األعوام الثالثة 

المقبلة، مع األخذ باالعتبار أيضًا التأثير المحتمل 
للسياسة االقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة خالل 
هذه الفترة. ويستند التقرير إلى البيانات المقدمة من 
المعهد اإليطالي لإلحصاء )ISTAT(، ونماذج محاكاة 

.)MEF( التوّقعات المقدمة من وزارة االقتصاد والمالية

م إلى البرلمان اإليطالي في 15 فبراير من -  تقرير ُيقدَّ
كل عام، يوضح تأثير إجراءات السياسة المتضمنة في 

قانون الميزانية على مؤشرات جودة الحياة لألعوام 
الثالثة المقبلة.

 Benessere Equo“ إطار جودة الحياة العادلة المستدامة
)Sostenibile“ )BES

في ديسمبر 2010، أصدر كٌل من المجلس الوطني 
لالقتصاد والعمل )CNEL(، وهو هيئة دستورية تقدم 

المشورة للحكومة اإليطالية والبرلمان والمناطق 
تعزز المبادرات التشريعية بشأن المسائل االقتصادية 

واالجتماعية، والمعهد اإليطالي لإلحصاء مشروع “جودة 
 Benessere Equo e( ”الحياة العادلة والمستدامة

Sostenibile(، بهدف االتفاق على إطار عمل للقياس 
يمكن استخدامه لتقييم جودة حياة الناس في إيطاليا.

وتضّمنت المرحلة األولى من هذا المشروع إنشاء لجنة 
توجيهية )Comitato di Indirizzo( لتحديد مجاالت 

جودة الحياة. وكانت اللجنة التوجيهية مدعومة بلجنة 
علمية مكونة من خبراء وأكاديميين من المعهد اإليطالي 

لإلحصاء من مجاالت مختلفة. وقد اختارت اللجنة 
العلمية المؤشرات الخاصة بكل مجال من المجاالت 

التي حددتها اللجنة التوجيهية، بينما ساعدت لجنة دعم 
)Gruppo di supporto( اختير أعضاؤها بمعرفة المعهد 

اإليطالي لإلحصاء والمجلس الوطني لالقتصاد والعمل، 
في التنسيق بين الهيئتين واللجنة التوجيهية. 

وتّمت صياغة إطار عمل القياس، الذي ُحّدد على أنه 
“عمل قيد اإلنجاز”، عبر عمليتي مشاورة عامة: حيث 

رّكزت األولى على أهمية جوانب جودة الحياة الـ15 التي 
حددتها اللجنة، وجرت هذه المشاورة بإدارة المعهد 

اإليطالي لإلحصاء، حيث استندت إلى عينة من السكان 
 Indagine( اإليطاليين عبر االستبيان العام اإليطالي

Multiscopo( في فبراير 2011؛  أما المشاورة الثانية، 
فقد تم إجراؤها عبر اإلنترنت، حيث تمت دعوة مواطنين 

للحديث بشأن مجاالت جودة الحياة التي حّددتها اللجنة 
عبر موقع إلكتروني مخصص  )انظر المربع 2.2(. وفي 
أعقاب التقرير األول لجودة الحياة العادلة والمستدامة 

)BES( عام 2013، ونظم المعهد اإليطالي لإلحصاء مع 
الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أكثر من 100 لقاء، 

أسفرت عن تحسينات منهجية وفنية إلدماج مقاييس 
أعلى جودة وأفضل توقيتًا ضمن إطار عمل جودة الحياة 

العادلة والمستدامة.

يتضمن إطار جودة الحياة العادلة والمستدامة اآلن 130 
مؤشرًا تغطي المقاييس الموضوعية والشخصية لجودة 
الحياة والمساواة واالستدامة . وتصّنف هذه المؤشرات 

ضمن 12 مجااًل: الصحة؛ والتعليم والتدريب؛ والتوازن 
بين العمل والحياة؛ وجودة الحياة االقتصادية؛ والعالقات 

االجتماعية؛ والسياسة والمؤسسات؛ واألمن؛ وجودة 
الحياة الشخصية؛ والمناظر الطبيعية والتراث الثقافي؛ 

والبيئة؛ والبحث واالبتكار؛ وجودة الخدمات. ويتولى 
المعهد اإليطالي لإلحصاء مسؤولية النشر السنوي 

للمؤشرات الوطنية، التي تستند إما إلى بيانات إدارية 
أو إلى استبيانات رسمية. وتتوفر مقاييس “جودة الحياة 
العادلة والمستدامة” أيضًا على المستوى دون الوطني 
)أي على مستوى المقاطعات والمدن(، بفضل التعاون 

مع الحكومة المحلية.

استخدام السياسة لمقاييس جودة الحياة في إيطاليا

استنادًا إلى قانون إصالحات الميزانية، في 4 أغسطس 
2016، شّكل رئيس الوزراء اإليطالي لجنًة  مهمتها اختيار 

مؤشرات لقياس جودة الحياة العادلة والمستدامة؛ 
باالستفادة من التجارب الوطنية والدولية. وجاء ذلك 
 ،)MEF( بناًء على اقتراح من وزارة االقتصاد والتمويل
وتم سّنه من خالل مراجعة لقانون الميزانية. وترأس 

وزير االقتصاد والمالية اللجنة التي ضّمت رئيس المعهد 
اإليطالي لإلحصاء، ومحافظ البنك المركزي اإليطالي، 

إضافًة إلى وخبيرين يتمتعان بخبرة علمية متميزة.

ونّصت مراجعة قانون الميزانية على أن المؤشرات التي 
اختارتها اللجنة سيتم إدماجها في تقرير قامت وزارة 

االقتصاد والمالية بوضع مسودته، تحت مسمى وثيقة 
االقتصاد والمالية، التي تقّدم إلى مجلسي البرلمان 

إلحالتها إلى اللجان البرلمانية بحلول 15 فبراير من كل 
عام. ويشّكل تقديم تقرير وثيقة االقتصاد والمالية 

بداية دورة الميزانية السنوية، بتحديد توقعات االقتصاد 
الكلي لألعوام الثالثة المقبلة وتوفير توّجه عام للسياسة 
المالية، بما في ذلك حجم تخفيضات النفقات المطلوبة 

لقوانين الميزانية واالستقرار الالحقة.
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تنص المراجعة الجديدة للقانون على وجوب أن تضّم 
وثيقة االقتصاد والمالية )DEF( تقريرًا عن التقدم المحرز 

في ضوء مؤشرات جودة الحياة. وسيتناول هذا التقرير 
فترة األعوام الثالثة السابقة، والتوّقعات لألعوام الثالثة 

المقبلة. وسيعتمد التقرير على البيانات التي يقدمها 
المعهد اإليطالي لإلحصاء وعلى نماذج محاكاة التوّقعات. 

وقد اختارت اللجنة 12 مؤشرًا من 130 قياسًا تمت 

دراستها في إطار عمل جودة الحياة العادلة والمستدامة، 
وهي موضحة بالتفصيل في الجدول 4.3.

parsimo- )وتم اختيار المؤشرات وفق قاعدة الكّم األقل 
ny( )أي التركيز على عدد محدود من المؤشرات لتيسير 

اعتمادها في المناقشة العامة(، وحساسية تدخالت 

الجدول 4.3 مؤشرات جودة الحياة العادلة والمستدامة )BES( المحددة لتقرير وثيقة االقتصاد والمالية 
)DEF(

المصدرالتفاصيلالمؤشر

متوسط نصيب الفرد من 
إجمالي الدخل القابل للتصرف 

لألسرة

متوسط الدخل الذي "يمكن" أن ينفقه شخص يعيش في إيطاليا، بعد خصم 
الضرائب والمساهمات االجتماعية وإضافة التحويالت االجتماعية العينية الُمستحق 

الحصول عليها

المعهد اإليطالي لإلحصاء، الحسابات 
الوطنية

حصة الدخل بين أخماس 
الشرائح السكانية )قياس عدم 

المساواة في الدخل(

النسبة بين متوسط الدخل المتساوي  ألغنى 20 في المائة من السكان ومتوسط 
الدخل المتساوي ألفقر 20 في المائة من السكان

 ،)ISTAT( المعهد اإليطالي لإلحصاء
استبيان إحصاءات االتحاد األوروبي بشأن 

الدخل والظروف المعيشية

مؤشر الفقر المدقع )قياس 
االستبعاد االجتماعي(

النسبة المئوية لألشخاص الذين يعيشون في أسر يقل متوسط إنفاقها عن حد الفقر 
المدقع، من بين السكان المقيمين

المعهد اإليطالي لإلحصاء، استبيان 
إنفاق األسر

متوسط العمر المتوقع بصحة 
جيدة عند الوالدة

المعهد اإليطالي لإلحصاء، جداول متوسط عدد األعوام التي يمكن أن يتوقع أن يعيشها المولود بصحة جيدة
الوفيات واالستبيان االجتماعي اإليطالي 

العام

السمنة ومعدل زيادة الوزن 
)قياس المخاطر الصحية(

النسبة المئوية القياسية لألشخاص من ُعمر 18 عامًا أو أكثر الذين يعانون من السمنة 
أو زيادة الوزن

المعهد اإليطالي لإلحصاء، االستبيان 
االجتماعي اإليطالي العام

األشخاص الذين يتركون التعليم 
والتدريب باكرًا )قياس هدف 
االتحاد األوروبي لعام 2020(

النسبة المئوية للشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24( الذين أكملوا كحدٍّ أقصى 
تعليمًا أدنى من التعليم الثانوي ولم يشاركوا في أي تعليم أو وظيفة أو تدريب

المعهد اإليطالي لإلحصاء، استبيان 
القوى العاملة

مجموع العاطلين عن العمل و"القوة العاملة اإلضافية المحتملة" )أي األشخاص مشاركة العمالة غير المستخدمة
المتاحين للعمل، وإن لم يبحثوا عن عمل في األسابيع األربعة الماضية( من قوة 

العمل اإلجمالية )إجمالي األشخاص العاملين والعاطلين عن العمل(، و"قوة العمل 
اإلضافية المحتملة"، باإلشارة إلى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عام

المعهد اإليطالي لإلحصاء، استبيان 
القوى العاملة

نسبة العمالة للنساء اللواتي 
يرعين أطفااًل صغارًا

معدل عمالة النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 25 و49 عامًا اللواتي يرعين أطفااًل 
دون سن التعليم اإللزامي إلى نسبة عمالة النساء في المرحلة العمرية ذاتها دون 

أطفال

 ،)ISTAT( المعهد اإليطالي لإلحصاء
الدراسة االستقصائية للقوى العاملة

استبيان للشرطة والمعهد اإليطالي عدد عمليات السرقة والنشل و السطو لكل 1,000 نسمةمؤشر األعمال اإلجرامية
لإلحصاء عن األمن الشخصي

مدة الدعاوى المدنية ذات االختصاص العادي من الدرجة األولى والثانية: متوسط كفاءة النظام القضائي
المدة باأليام للدعاوى المدنية المحددة بحكم.

وزارة العدل

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
وغازات الدفيئة األخرى )قياس 

المخاطر البيئية(

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الميثان وأكسيد النيتروس  المكافئة لثاني أكسيد 
الكربون الصناعية الناجمة عن النشاط الزراعي والحضري والصناعي لكل فرد

المعهد اإليطالي لإلحصاء، حسابات 
االنبعاثات "مصفوفة الحسابات القومية 

)NAMEA( "والحسابات البيئية

مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية نسبة عدد المباني غير المصرح بها إلى عدد تصاريح البناء الصادرة من البلديات معدل البناء غير القانوني
)CRESME( في مجال البناء واألراضي
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السياسات )المساءلة(، وتوفر البيانات، وحسن التوقيت 
وتوفر السالسل الزمنية الطويلة وعالية التواتر. وجرى 

استبعاد المؤشرات الشخصية؛ ألنها غير مالئمة للتوّقع، 
على الرغم من إقرار اللجنة بأهميتها في فهم تجارب 

األشخاص في الحياة. وأكدت اللجنة أيضًا على أهمية:

المراجعة الدورية للقائمة لمراعاة التطور االجتماعي 	 
واالقتصادي للبلد، وتسليط الضوء على أحدث التطورات 

في مجالي القياس والمنهجية.

مراقبة تطور جودة الحياة في األعوام الثالثة السابقة 	 
لوثيقة االقتصاد والتمويل بما يتخّطى المؤشرات الـ12 

المختارة.

االستثمار في تحسين نماذج التوّقع وتطويرها لتقييم تأثير 	 
السياسات في مؤشرات جودة الحياة.

دخل القانون حّيز التنفيذ في سبتمبر 2016 في منشور 
وثيقة االقتصاد والتمويل لعام 2017، وهو أول تطبيق 

تجريبي لتأثير السياسات والتوّقعات على مجموعة فرعية 
من أربعة مؤشرات )متوسط نصيب الفرد من إجمالي 

الدخل القابل للتصرف لألسرة، وحصة الدخل بين أخماس 
الشرائح السكانية، ومشاركة العمالة غير المستخدمة، 

وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى(. 
وفيما يخص كل مؤشر وباإلضافًة إلى المعلومات 

المتعلقة بتطوره خالل األعوام الثالثة الماضية، فقد 
تم تقديم سيناريو توّقعات لمدة ثالثة أعوام، قائم على 

 scenario( ”السياسات الفعلية “سيناريو التوّجهات
tendenziale( وعلى إجراءات السياسة المدرجة في وثيقة 

االقتصاد والتمويل لعام 2017 “السيناريو المنّظم” 
.)scenario programmatico(

واستعرضت لجنة الميزانية بمجلس النواب )المجلس 
األدنى بالبرلمان اإليطالي ذي المجلسين( في أغسطس 

2017 المؤشرات الـ12 وأيدتها بتوافق كبير في اآلراء بين 
األحزاب وبجمع آراء اللجان البرلمانية. وقدم رئيس لجنة 

الميزانية بمجلس الشيوخ )المجلس األعلى بالبرلمان 
اإليطالي( استعراضًا إيجابيًا بخصوص المؤشرات. وسيتم 

تطبيق القانون بشكل كامل عام 2018، بموجب فقرة 
الحياد المالي )أي دون أي تكلفة إضافية على التمويل 
د بعد آثار اإلصالح  العام(. وبناًء على ما سبق، لم ُتحدَّ

على وضع السياسات. وسيكون الرصد المستمر لتنفيذ 
القانون وآثاره على وضع السياسات في إيطاليا قّيمة جدًا 

للتعّلم من هذه التجربة.

نيوزيلندا – إطار مستويات المعيشة

بذلت نيوزيلندا جهودًا كبيرة لتنفيذ إطار عمل لجودة الحياة 
في عمليات وضع السياسات، خاصًة ضمن عمل وزارة 

الخزانة. وتتميز تجربة نيوزيلندا بأنها أكثر نضجًا من بعض 
دراسات الحالة األخرى المطروحة في هذا الفصل، إذ 

توضح أهمية القدرة على تكييف إطار العمل والمشاركة 
المستمرة وانضمام كبار الموظفين.

 وعلى الرغم من تنفيذ هذا العمل في إطار التزام وزارة 
الخزانة بتحسين مشوراتها بشأن السياسات باستمرار، 

إاّل أنه كان نتيجة النتقادات جرى توجيهها بشأن عدم 
وضوح رؤية الوزارة )LECG، 2009(، وكذلك بسبب 

ظهور هيئة دولية للبحث بشأن الحاجة إلى تركيز سياسات 
الحكومة على ما هو “أبعد من الناتج المحلي اإلجمالي”. 

وكان لتوصيات لجنة قياس األداء االقتصادي والتقدم 
االجتماعي )CMEPSP( )التي ُتعرف أيضًا بتقرير 

 Stiglitz-Sen-Fitoussi، ”ستيجليتز-سين-فينوسي“
CMEPSP، 2009( تأثير خاص إذ دفعت وزير الخزانة 
السابق، جون وايتهيد إلى إطالق مسار عمل داخلي 

لتقييم كيفية تطبيق نتائج لجنة قياس األداء االقتصادي 
والتقدم االجتماعي على أبحاث الوزارة وتحليالتها. وقد 
ُنشرت نتيجة هذه الجهود بصفتها اإلصدار األول إلطار 

عمل مستويات المعيشة عام 2011 )وزارة الخزانة 
النيوزيلندية، 2011(. ومع ذلك، كانت وزارة الخزانة تنظر 

دومًا إلى إطار العمل كعملية متعددة الخطوات )وزارة 
الخزانة النيوزيلندية، 2012(، وينبغي تطويرها ألغراض 

مختلفة.

إطار مستويات المعيشة

يهدف إطار عمل مستويات المعيشة  إلى “مساعدة 
وزارة الخزانة في تزويد الوزراء بشكل متسق وثابت 
بمشورات سديدة تستند إلى أسس نظرية ودالئل 

تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في نيوزيلندا” )وزارة 
الخزانة النيوزيلندية، 2011(. وتم تطوير إطار العمل هذا 

على أساس عدد من المبادئ التوجيهية )وزارة الخزانة 
النيوزيلندية، 2011، 2012(، وهي: 

وجود مجموعة كبيرة من المحددات المادية وغير المادية 	 
لمستويات المعيشة بما يتجاوز الدخل والناتج المحلي 

اإلجمالي. 

تعتبر الحريات، والحقوق والقدرات مهمة لمستويات 	 
المعيشة. 

يعتبر توزيع مستويات المعيشة بين مختلف فئات 	 
المجتمع مصدر قلٍق أخالقي للجمهور العام، ومصدر قلٍق 

سياسي للحكومات.

استدامة مستويات المعيشة بمرور الوقت أمر مهم، ما 	 
يعني أن السياسة بحاجة إلى تقدير التكاليف والفوائد على 

المدى القصير والمدى البعيد.

يوفر قياس مستويات المعيشة عبر المقاييس الشخصية 	 
لجودة الحياة، مقارنة مفيدة لما هو مهم لألفراد.
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يستند إطار العمل إلى نموذج من األرصدة والتدفقات 
المجتمعية )الشكل أ.1 األرصدة والتدفقات في 

إطار عمل مستويات المعيشة(. وُتعرف أرصدة رأس 
المال األربعة )رأس المال المالي/المادي، والبشري، 

واالجتماعي، والطبيعي( بوصفها محّفزات للتدفقات 
الحالية في المجتمع. وفي المقابل، تؤثر التدفقات مثل 

الدخل والتوظيف والترفيه والحرية واألمن ووسائل 
الراحة، على أرصدة المستقبل، وبالتالي مستويات 

المعيشة المستقبلية. وتم في أول عرض إلطار العمل 
)نيوزيلندا، 2011( اقتراح عدد من األبعاد والمؤشرات 
كطريقة لتفعيل نموذج استخدام السياسة. وإجمااًل، 

تم تمثيل عشرة أبعاد، وهي الدخل والثروة والتوظيف 
والترفيه والتعليم والمهارات والصحة واألمن والبيئة 
وجودة الحياة الشخصية، باستخدام 44 مؤشرًا أوليًا 

سلطت الضوء على األداء العام في نيوزيلندا، باإلضافة 
إلى التوزيع بين السكان.

وحّولت وزارة الخزانة تركيزها في تلبية االحتياجات 
على مدى األعوام القليلة المقبلة، إلى توفير التوجيه 

للقرارات والخيارات السياسية اليومية )وزارة الخزانة 
النيوزيلندية، 2012(. وهذا يعني، بالرغم من أن نموذج 
أرصدة وتدفقات رأس المال ال يزال يدعم إطار العمل، 
إاّل أن التوجيهات المقدمة لمحللي وزارة الخزانة بشأن 
استخدام إطار العمل هذا، أكدت على “مجاالت تركيز 

رئيسية” لتشجيع المحللين على توسيع نطاق تحليلهم 

للسياسات إلى ما وراء المقاييس المالية التقليدية 
للتكاليف والفوائد، ولدراسة اآلثار المحتملة على النمو 

االقتصادي، واالستدامة للمستقبل، والمساواة، 
والتماسك االجتماعي، والمرونة. ولقد تم تحديد مجاالت 

التركيز الخمسة هذه لجعل األداة أكثر عملية لمحللي 
وزارة الخزانة. وتّم اختيار مجاالت التركيز استنادًا إلى 

أربعة معايير: وهي المجاالت التي تكون فيها القرارات 
الحكومية عاماًل مؤثرًا رئيسيًا؛ وتعكس دور وزارة الخزانة 

في عملية سياسات الحكومة؛ وتركز على المجاالت 
التي تحدث فرقًا كبيرًا )وليس هامشيًا( في مستويات 
المعيشة؛ وتمثل مجاالت التوتر الرئيسية التي تواجه 

الحكومة فيها غالبًا أهدافًا تنافسية )وزارة الخزانة 
النيوزيلندية، 2012(.

رّكز اهتمام التنمية منذ نحو عام 2016 على رؤوس 
األموال األربعة والحاجة إلى فهم تفاعالتها، وإمكانية 
االستبدال والتكامل والتبادل فيما بينها من أجل دعم 

تعميق انطباق اإلطار على مشورة في مجال السياسة. 
وتم إصدار البيان المالي طويل األجل للخزينة لعام 

 He( ”2016 والذي حمل اسم “هي تيروهانغا موكوبونا
Tirohanga Mokopuna(، واستخدم رؤوس األموال 

األربعة كإطاٍر لإلبالغ عن المسائل المالية طويلة األجل 
التي تواجه االقتصاد، وجدد التأكيد على منهجية تدفق 
األرصدة التي تم تعريفها سابقًا. ويجري تصوير رؤوس 

األموال األربعة اآلن على أّنها شبكة ذات نسيج متداخل، 

الشكل أ.1 األرصدة والتدفقات في إطار عمل مستويات المعيشة

المصدر: وزارة الخزانة النيوزيلندية 2011، 2012
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مع تركيٍز على الدالالت الخاصة بالعالقة المترابطة بين 
رؤوس األموال. 

تنمية إطار مستويات المعيشة وكيفية استخدامه في السياسة 

تم تطوير النسخة المبدئية من إطار مستويات المعيشة 
من قبل موظفي الخزينة على مدى ثمانية عشر شهرًا. 

وجرى تصميم النموذج والمفاهيم عن طريق بحٍث 
مكتبي )اعتمادًا على نتائج وطنية ودولية سابقة حول 
مفاهيم جودة لحياة، واالستدامة، والنمو االقتصادي 
الداخلي(، باإلضافة إلى مشاوراٍت واسعة النطاق مع 

دوائر حكوميٍة أخرى. وأدت البيانات والتحليل الذي 
ساهم به هيئة اإلحصاءات النيوزيلندية ووزارات التنمية 

االجتماعية والبيئة دورًا رئيسيًا في تطويره )الخزينة 
النيوزيلندية، 2011(. وعلى الرغم من كون المشاورات 

العامة حول اإلطار محدودًة في البداية، إاّل أّن بعض 
المكونات الرئيسية المساهمة )مثل عمل هيئة 

اإلحصاءات النيوزيلندية حول التنمية المستدامة ( أدرجت 
بالفعل المشاورات العامة )انظر المربع 2.2(، وصرحت 
الخزينة منذ البداية أّنه ينبغي النظر إلى اإلطار على أّنه 
“عمٌل قيد اإلنجاز”، وكانت تطلب التعليقات والتغذية 

الراجعة عند كّل مرحلة.

 

وكما ذكر آنفًا، رّكزت المرحلة الثانية من تطوير اإلطار 
على تحديد الطرق التي يمكن استخدام اإلطار من خاللها 
كأداٍة عملية لالستخدام اليومي من قبل موظفي الخزينة 
أثناء عملهم على تقييم السياسة العامة واتخاذ القرارات 

الخاصة بها. 

وكانت الوكاالت الحكومية األخرى )مثل وزارة التنمية 
االجتماعية وهيئة اإلحصاءات النيوزيلندية( قد بدأت 
بالفعل في قياس أداء نيوزيلندا بمرور الوقت وإجراء 

مقارنة مع الدول األخرى بناًء على أطر مشابهة )الخزينة 
النيوزيلندية، 2012(. كما تّم التأكيد على أهمية إعطاء 

األولوية للفائدة العملية من قبل موظفي الخزينة 
األسترالية، بناًء على خبرتهم الخاصة في تطوير إطاٍر 

أوسع لجودة الحياة.

وقامت مراجعة أجريت في عام 2015 الستخدامات 
السياسات لإلطار )آو، وكاراتش أوغلو، 2015( بتسليط 
الضوء على عدٍد من الطرق التي ُطّبق اإلطار من خاللها 

لهذه النقطة، إذ تم استخدام اإلطار بصفته: 

أداة للتذكير باألبعاد األوسع لجودة الحياة والتي ينبغي 	 
على مستشاري الخزينة أن يأخذوها بعين االعتبار عند 

صياغة المشورة المتعلقة بالسياسة العامة. كما اسُتخدم 
اإلطار من أجل العصف الذهني في المراحل األولى من 

الشكل أ.2 رؤوس األمول األربعة

  المصدر: خزينة نيوزيلندا. 
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المشروع، أو من أجل إجراء مراجعٍة معمقٍة لآلثار المحتملة 
لسياسة معينٍة أو مجموعٍة من السياسات، وساعد هذا 

االستخدام محللي السياسات في التركيز على أكثر األمور 
أهميًة بالنسبة للناس، باإلضافة إلى توفير طريقٍة جديدٍة 

للتفكير بالمشاكل القديمة.

دليٍل للتقييم الكمي للمفاضالت التي تتم بين خيارات 	 
السياسة البديلة. واسُتخدم اإلطار الستكشاف جوانب 
مستويات المعيشة األكثر أهمية لدى الناس، من أجل 

فهم المفاضالت التي يكون الناس مستعدين للموافقة 
عليها ومساعدة صناع القرار على اتخاذ الخيارات المثلى 

للسياسة العامة. فعلى سبيل المثال، أتاح تحليل متعدد 
المعايير مبنٍي على اإلطار ويستخدم منهجية استقصائيًة 

معقدة، للباحثين في الخزينة أن يستطلعوا آراء األفراد حول 
سيناريوهات مختلفة لتمويل التقاعد، من أجل تحديد حزمة 
السياسات األكثر تالؤمًا مع تفضيالت الناس )آو، وآخرون، 

 .)2015

دليٍل لتصميم السياسات، بناًء على رؤيٍة مشتركة للحياة 	 
التي ترغب نيوزيلندا أن تعيشها. كان من المخطط أن 

تشمل مجاالت التركيز الخمسة من اإلطار-وهي: النمو 
االقتصادي المحتمل، واالستدامة، والتكافؤ، والترابط 

االجتماعي، والقدرة على التحمل-، كل الجوانب التي تخضع 
العتبارات السياسة من مستويات معيشة النيوزيلنديين.

ما زال العمل على تطوير وتحسين استخدامات 
السياسة لإلطار جاريًا، وما زالت النية قائمة من أجل 

تطبيق اإلطار بطرٍق مختلفة في مجاالت متنوعة من 
السياسة وفي مراحل مختلفٍة من عملية وضع السياسة. 

ويشمل أحد االستخدامات المهمة توجيه المحللين 
إلى مجاالت يتوجب مراجعتها في األبحاث، وتوجيههم 
نحو المجتمعات البحثية المحددة الذي يتوجب عليهم 
التواصل معها، من أجل ضمان تقييم شامل لألدلة 

المحدثة وذات الصلة. 

يمكن أن تكون هذه المرونة مفيدًة في العديد من 
الحاالت، وبينت دراسة استقصائية أجريت في عام 

2015 أّن 59 بالمائة من أطراف الخزينة المعنية من 
القطاع العام على علٍم بإطار مستويات المعيشة، ورأى 
63 بالمائة من هؤالء بأّنه إما مفيٌد جدًا أو مفيد بعض 

الشيء )آو، وكاراتش أوغلو، 2015(.

وعلى الرغم من أن الخزينة اختارت في المراحل األولى 
لتطوير اإلطار أن تركز على االستخدام العملي لإلطار 

باعتباره إرشاديًا بداًل من التأكيد على تطوير المؤشرات، 
فإن السبب وراء هذا لم يكن االعتقاد بأّن دور القياس 

ليس مهمًا. بل على العكس من ذلك، تم االعتراف 
بأهمية القياس واإلحصاءات الرسمية منذ البداية، وكانت 
هيئة اإلحصاءات النيوزيلندية واحدًة من أهم الشركاء في 

تطوير اإلطار. وكّرست هيئة اإلحصاءات النيوزيلندية فعاًل 
الكثير من العمل والمشاورات العامة لوضع مجموعة 
واسعة من مؤشرات التقدم االجتماعي واالقتصادي 

والبيئي التي تم إطالقها في عام 2008.

وتستمر الوكالتان بالتعاون لضمان أن تستند المؤشرات 
األساسية المستخدمة في اإلطار إلى إحصاءاٍت رسمية 

وذات جودٍة عالية إلى أقصى حدٍّ ممكن، مع مراعاة 
مجموعة البيانات األخرى المتاحة التي ينبغي النظر فيها 
لضمان التغطية الشاملة لمجاالت جودة الحياة المعنية. 

ومع تطور اإلطار وتمّكنه من التكيف مع مجموعة 
متنوعة من السياقات والتطبيقات المختلفة للسياسة، 

تختلف التدابير ذات الصلة تبعًا للظروف.

تركز المرحلة الحالية من العمل على دعم منهجية تدفق 
األرصدة القائمة على رؤوس األموال األربعة، وتطوير 

إطار القياس بهدف تقييم جودة الحياة الحالية في 
نيوزيلندا. وبعد استعراض مجموعة من األطر الدولية 

المتاحة، اختارت الخزينة أن تبني عملها لتطوير القياس 
على إطار عمل مبادرة “الحياة األفضل” لمنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، مع مؤشر الحياة األفضل، 
ومجموعة المؤشرات الثانوية التابعة له )بورتون وآخرون، 

2017(. وتنوي الخزينة تكييف وتكميل مقاييس مؤشر 
“الحياة األفضل” ببعض المؤشرات اإلضافية والتي لها 

صلٌة خاصة بنيوزيلندا، باإلضافة إلى تنقيح مجموعة 
المقاييس بهدف التركيز على المجاالت والضغوط 

االجتماعية واالقتصادية ذات األولوية في نيوزيلندا. وما 
زال هذا العمل قيد اإلنجاز. 

)Scotland Performs( ”اسكتلندا: “أداء اسكتلندا

ُسبقت تجربة استخدام المؤشرات المتعلقة بجودة حياة 
الناس واستدامتهم في اسكتلندا بوضع إطار أداٍء يهدف 
إلى تحقيق النتائج. ومن ثم قام اإلطار بدمج المؤشرات 

المتعلقة بجودة الحياة، موسعًا بذلك مجموعة النتائج 
التي كان يتم من خاللها مراقبة أداء الحكومة.

وانُتخب الحزب الوطني االسكتلندي في عام 2007 
على أساس بياٍن وعد فيه بعدٍد من اإلصالحات في 
القطاع العام، بما في ذلك تبسيط الهياكل اإلدارية 

لتحسين الكفاءة والحد من انعزالية الدوائر الحكومية، 
واستكشاف منهجيات جديدة للمراقبة من أجل تقييم 
األداء الحكومي، وتحضير تقريٍر منتظم بعنوان “صحة 

األمة” حول مجموعة من النتائج االقتصادية واالجتماعية 
. وتمخض استعراض الحكومة الجديدة للموازنة واإلنفاق 

لعام 2007 عن إطار األداء الوطني للمرة األولى، بهدف 
وضع هذه الوعود موضع التنفيذ )الحكومة االسكتلندية، 

2007(. يهدف اإلطار إلى تركيز أولويات الحكومة على 
النتائج )بداًل من كونها تركز على المدخالت والمخرجات 

فحسب(، واسُتلهم اإلطار من نموذٍج مبني على النتائج 
استخدم في كومونويلث فيرجينيا في الواليات المتحدة، 

ويدعى “أداء فيرجينيا” )Virginia Performs( . واستمر 
إطار األداء الوطني االسكتلندي بالتطور على مدار األعوام 
ولكنه ال يزال عنصرًا مركزيًا في تخطيط الحكومة وتقييم 

األداء في البالد. 
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 وصف إطار األداء الوطني اإلسكتلندي

تم تطوير إطار األداء الحكومي ليكون مرشدًا لمنهجية 
حكوميٍة شاملة تهدف إلى تطوير السياسة العامة 

وتقييم التقدم. إّن كّل جزٍء من إطار األداء موجٌه نحو 
ويساهم في غايٍة واحدٍة سامية هي “تركيز أداء الحكومة 
والخدمات العامة على خلق بلٍد أكثر نجاحًا وتأمين فرٍص 
الزدهار اسكتلندا ككل من خالل زيادة النمو االقتصادي 

المستدام” )الحكومة االسكتلندية، 2007(. وتحظى هذه 
الغاية بالدعم من مجموعٍة من األهداف عالية المستوى، 

واألهداف االستراتيجية، والنتائج الوطنية، وأخيرًا من 
مجموعٍة من المؤشرات الوطنية، كما هو مبين في 

الشكل 4.1.

ويمكن الوصول إلى كل هذا المحتوى بما فيه المؤشرات 
 Scotland( األساسية عن طريق الموقع اإللكتروني لـ

Performs(، وهي القناة الرئيسية للحكومة لإلبالغ عن 
التقدم المحرز ضمن إطار األداء الوطني . وتوجد النتائج 

الوطنية الـ 16 في صميم اإلطار، والتي تصف مجتمعًة 
الرؤية التي تعمل الحكومة على تحقيقها، وتغطي 

األهداف االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية والتي تتعلق 
بالمشاريع التجارية، والعمالة، والتعليم، والمهارات، 

وجودة حياة األطفال، والصحة، والتفاوتات، واالستبعاد 
االجتماعي، والسالمة، والمجتمع، واالستهالك 

المستدام، وغيرها من المجاالت )انظر المربع إيه.1(. 
ويستند إطار األداء الوطني إلى 55 مؤشرًا لقياس التقدم 

المحرز تجاه النتائج، ولدعم الغاية النهائية الشاملة ، 
وترتبط كل نتيجة وطنية بعدٍد من المؤشرات، كما ترتبط 

المؤشرات المختلفة بعدٍد من النتائج.

تطور إطار األداء الوطني

تمت مراجعة إطار األداء الوطني بشكٍل منتظم منذ 
إطالقه في عام 2007، وُنشرت نسختان محدثتان منه 

في عامي 2011 و2016 . وتتعلق التغييرات بشكٍل 
رئيسي بمجموعة المؤشرات، حيث تم استبدال بعض 

المؤشرات، كما أضيفت مؤشرات أخرى مع مرور الوقت 
)وتوسعت المجموعة من 45 مؤشرًا في المجموعة 

األصلية إلى 55 في المجموعة الحالية(. أّما في النسخة 
المحدثة لعام 2016، تم إجراء بعض التعديالت على 
مجموعٍة من أهداف الغاية. هذا وتشاورت الحكومة 

االسكتلندية مع الشركاء من القطاعات األخرى 
كاألكاديميين والمجتمع المدني بهدف تطوير ومراجعة 
اإلطار . هذا ولم تتم أي مشاوراٍت عامة واسعة النطاق 

في أي مرحلٍة حتى هذا التاريخ، على الرغم من األخذ 
باالعتبار خالل مناقشات المراجعة تقييم كيفية تحسين 

مشاركة الجمهور العام والتواصل معهم.

على الرغم من أّن مفهوم جودة الحياة لم يؤخذ باالعتبار 
بشكٍل واضح في الجهود األولى المبذولة حول هذا 
اإلطار، إال أّنه تم تبنيه بشكٍل أكبر مع مرور الوقت. 
وأدت التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بقياس 

األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي )والمعروفة أيضًا 
باسم تقرير ستيغلتز-سين-فيتوسي، 2009( وتوصيات 
تقرير صندوق كارينجي )2011( حول أهمية التفكير فيما 
بعد الناتج المحلي اإلجمالي، دورًا كبيرًا في التأكيد على 

أهمية مقاييس جودة الحياة والتركيز على دور اإلطار كأداٍة 
لسياسة جودة الحياة. وجاء في تفسير النسخة المحدثة 

لعام 2011 ما يلي:

الشكل 4.1. هيكلية إطار األداء الوطني

المصدر: الحكومة االسكتلندية )2007، 2016(.
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“تم النظر في االهتمام المتزايد في جودة الحياة، بعد 
أجندة ستيغلتز-سين-فيتوسي ... والتقرير الالحق 

من صندوق كارينجي ... يواصل إطار األداء الوطني 
توفير مجموعٍة من المؤشرات التي تشّكل مجتمعًة 
صورًة إجماليًة عن جودة الحياة الفردية والمجتمعية 
في إسكتلندا. واليزال التقرير ُيبقي على العديد من 

المؤشرات السابقة لجودة الحياة الشخصية، بما فيها 
جودة الحياة النفسية، الرضا عن الحي، واالنطباع عن 

معدل الجرائم المحلية، كما أضاف مقياسًا شخصيًا آخر 
حول التقييم الذاتي للصحة العامة. كما أبقى على العديد 
من المؤشرات األكثر موضوعيًة التي تقيس جودة الحياة 
االجتماعية فيما أبعد من الناتج المحلي اإلجمالي، مثل 
الفقر، واإلسكان، وضحايا اإلجرام، والتنوع البيولوجي، 

ومصادر الطاقة المتجددة، وأضاف عددًا من المؤشرات 
الجديدة مثل حرمان األطفال والمشاركة الثقافية” )المركز 

اإلعالمي للبرلمان اإلسكتلندي، 2012(.

ولكن بالمقارنة مع البرنامج الوطني لجودة الحياة في 
المملكة المتحدة والذي يقوده مكتب اإلحصاءات 

الوطنية في المملكة المتحدة، فلم يتم إيالء أي اهتماٍم 
ألهمية جودة الحياة الشخصية في إطار األداء الوطني. 

باإلضافة إلى ذلك، فإّن اإلطار اإلسكتلندي يستخدم 
مقياس وارويك-إيدينبرغ لجودة الحياة النفسية  بداًل 

من األسئلة األربعة حول جودة الحياة الشخصية والتي 
وضعها مكتب اإلحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة 

)صندوق كارينجي، 2013(.

الدور في اتخاذ القرارات الحكومية

كان إلطار األداء الوطني أثٌر أساسي على هيكل وأساليب 
عمل القطاع العام اإلسكتلندي من خالل توفير مجموعة 

من األهداف، والمؤشرات المرافقة لها، والتي تهدف 
جميع اإلدارات والوكاالت، على مستوى الحكومة 
المركزية والمستوى المحلي، إلى االتساق معها. 

وقالت آن-ماري كونلونغ باعتبارها رئيسة وحدة األداء 
في الحكومة اإلسكتلندية: “ببساطة، شّكل إطار األداء 

الوطني نقلًة في كيفية أداء الحكومة في اسكتلندا - من 
حيث السياسة العامة، والعمل المشترك، وعلى مستوى 

قيادة وإدارة وثقافة منظمتنا “.

وتطور الحال بمرور الوقت فيما يتعلق بالروابط المباشرة 
بين مقاييس إطار األداء الوطني وعمليات صنع القرار في 

Scotland Per- )الحكومة. في البداية، تم تطوير موقع 
forms( على شبكة اإلنترنت كمورٍد مستقل، حيث يوفر 

تحديثات مستمرة حول التقدم المنجز في كّل مؤشر، مع 
نسبٍة قليلٍة أو معدومٍة من التقارير اإلضافية المقدمة 
للبرلمان أو غيره من األطراف المعنية. قامت مجموعة 
التقييم الفني لـ )Scotland Performs( والمكونة من 

كبار الموظفين الفنيين في الحكومة اإلسكتلندية وكبار 
المحللين، بتحديد عتباٍت لكّل مؤشر وهدف من أجل 

الوصول إلى ما يشّكل وضعيًة “مستقرة”. ويتم تقييم 
األداء في كّل مؤشٍر لمدة زمنية، مع اختالف المدة 

الزمنية وأسلوب التقييم بناًء على المؤشر، ومن ثم يتم 
نشرها على الموقع على شكٍل مالحظاٍت فنية . ولكن، 

تتزايد الدعوات بمرور األعوام من أجل تحقيق تكامٍل 

المربع أ.1 النتائج الوطنية في إطار األداء الوطني اإلسكتلندي

نحن نعيش في إسكتلندا التي تعتبر أكثر األماكن جاذبية لألعمال . 1
التجارية في أوروبا.

ندرك إمكاناتنا االقتصادية الكاملة وقدرتنا على تأمين فرص عمٍل . 2
أفضل وأكثر لشعبنا.

تلقينا التعليم األفضل ولدينا مهارات أكثر وناجحون أكثر، ونشتهر . 3
بأبحاثنا وابتكاراتنا.

يعتبر اليافعون لدينا متعلمين ناجحين، وأفرادًا واثقين من . 4
أنفسهم، ومساهمين فعالين ومواطنين مسؤولين.

لدى أطفالنا أفضل انطالقٍة في الحياة وهم مستعدون للنجاح.. 5

نعيش لفتراٍت أطول، ونتمتع بحياٍة صحية.. 6

قمنا بمعالجة التفاوتات الرئيسية في المجتمع اإلسكتلندي.. 7

قمنا بتحسين فرص حياة األطفال، واليافعين والعائالت المعرضة . 8
للخطر.

نعيش حياتنا بمأمٍن من الجريمة، والفوضى والخطر.. 9

نعيش في أماكن مستدامة ومصممة بشكٍل جيد حيث نتمكن من . 10
الوصول إلى وسائل الراحة والخدمات التي نحتاجها.

لدينا مجتمعاٍت محلية قوية، وقادرة على التحمل وداعمة، يتحمل . 11
الناس فيها مسؤولية أفعالهم وتأثيرها على اآلخرين.

نقّدر بيئاتنا العمرانية والطبيعية ونستمتع بها ونقوم بحمايتها . 12
وتعزيزها من أجل األجيال المستقبلية.

نفتخر بهويتنا الوطنية القوية والعادلة والشاملة.. 13

نعمل على تخفيض التأثير البيئي المحلي والعالمي الناتج عما . 14
نستهلكه وننتجه.

شعبنا قادٌر على الحفاظ على استقالليته عندما يتقدمون في السن . 15
ويتمكنون من الحصول على الدعم المالئم عند الحاجة.

تتمتع خدماتنا العامة بجودٍة عالية وتتحسن باستمرار، كما أّنها . 16
فّعالة وتلبي احتياجات السكان المحليين.
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أكبر بين تقارير إطار األداء الوطني وصناعة السياسات، 
وخاصًة عملية إعداد الميزانية )المركز اإلعالمي للبرلمان 

اإلسكتلندي، 2012، آر إس إي، 2013(.

وكنتيجٍة لذلك، تم اتخاذ تدابير محددة لتحسين الطريقة 
التي يتم من خاللها إبالغ صانعي السياسة بالمقاييس 

والتحليالت المتعلقة بإطار األداء الوطني، بدءًا من 
“بطاقات التقييم” والتي يتم إعدادها لتترافق مع عملية 

مراجعة الميزانية، والتي تحصل كل عامين أو ثالثة. 
وتلخص “بطاقات التقييم” تطور مؤشرات النتائج 

ذات الصلة بإطار األداء الوطني لكّل من لجان البرلمان 
اإلسكتلندي، وتبين ما إذا كان األداء يتحسن، أو يحافظ 

على مستواه، أم يتدهور. ويجري في اآلونة األخيرة إرفاق 
بطاقات التقييم مع تقرير إضافٍي يحدد بشكٍل أقوى 

العالقة المتبادلة بين األنشطة الحكومية، وخطط اإلنفاق 
و)Scotland Performs(، وتحدد الخيارات الرئيسية 

التي تم اتخاذها وعددًا من األمثلة النموذجية )الحكومة 
اإلسكتلندية، 2015(. في حين لوحظ أّن هذا الشكل من 
التقارير اسُتخدم على نطاق واسع من قبل اللجان ، تشير 

المبادئ التوجيهية للجنة المالية التي صدرت مؤخرًا بشأن 
مشروع ميزانية الفترة 2017-2016 إلى أّن هناك مجااًل 
أكبر الستخدام إطار األداء الوطني إلبقاء الهيئات العامة 

مسؤولة عن تحقيق النتائج.

وعمومًا القت “التجربة اإلسكتلندية” في إدارة األداء 
القائم على النتائج، االستحسان على نطاٍق واسع، سواًء 

في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي )صندوق 
كارينجي، 2013(. ومضت بعض اإلدارات إلى حٍد بعيد 

في وضع االستراتيجيات التي تربط بين إجراءاتها وأهداف 
ونتائج إطار األداء الوطني، مصحوبًة بمؤشرات ملموسٍة 

للتغيير، مثل وثيقة استراتيجية وزارة العدل لعام 2017 
بعنوان “العدالة في اسكتلندا: الرؤية واألولويات” . ولكن 

ما يزال ربط الغاية واألهداف والنتائج رفيعة المستوى 
إلطار األداء الوطني مع اإلجراءات الحكومية وبرامج 

اإلنفاق يشّكل تحديًا مستمرًا. 

وال تزال الحكومة اإلسكتلندية ملتزمًة بإطار األداء 
الوطني، وباعتماده بشكٍل مستمر كموجه أكثر فعاليًة 

للسياسات بهدف تحسين نتائج جودة الحياة واالستدامة 
في البالد. هذا ويتم إجراء مراجعٍة أخرى في عامي 

2018-2017 تهدف إلى إعادة النظر في الغاية، والنتائج 
والمؤشرات بطريقٍة أكثر تعمقًا من المراجعات السابقة، 

بالنظر إلى حقيقة مرور عقد من الزمن منذ إطالقه )ورؤية 
العشر سنوات األصلية(. وستؤدي التوعية العامة دورًا 
أكبر في هذه المراجعة مما كانت تفعله سابقًا، حيث 

تعقد مناقشاٌت مع المجموعات المجتمعية وأفراٍد من 
الجمهور العام عبر عدة قنواٍت وفعالياٍت بهدف تقديم 
منظوٍر يسير في اتجاه تصاعدي من القاعدة إلى القمة.

وقام الحزب القومي اإلسكتلندي بصياغة ودعم إطار 
األداء الوطني، واستمر اإلطار طوال فترة بقاء الحزب 

في السلطة، إال أّن قانون التمكين المجتمعي دخل حيز 
التنفيذ في يوليو لعام 2015 ما يعني أن اإلطار أصبح 

جزءًا من التشريع وأّنه سيستمر أّيا كانت الحكومة.

السويد: المقاييس الجديدة لجودة الحياة

تّم مؤخرًا تطبيق إطاٍر مخصص لقياس لجودة الحياة في 
قانون الميزانية السويدي، من خالل استخدام مجموعة 

محدودة من المؤشرات. إاّل أّن السويد تملك خبرًة سابقة 
في استخدام مجموعة المؤشرات للمساءلة ورصد 

السياسة العامة، في إطار برنامج أهداف الجودة البيئية.

أهداف الجودة البيئية في السويد- تطبيٌق مبكر لمقاييس ما بعد 
الناتج المحلي اإلجمالي في السياسة العامة

بات استخدام مقاييس “ما وراء الناتج المحلي اإلجمالي” 
في السويد في إطار وضع السياسات أمرًا أساسيًا من 
خالل دمج مؤشرات التنمية المستدامة في السياسة 
البيئية. وأقّر البرلمان السويدي في عام 1999 هيكليًة 
جديدًة لتصميم السياسة البيئية من خالل تحديد 15 
هدفًا للجودة البيئية. وأعلنت وزارة البيئة والطاقة أّن 

مسؤولية تحقيق هذه األهداف هي مسؤوليٌة مشتركة 
وتقع على عاتق مجموعٍة من الجهات الفاعلة التي 

تتضمن السلطات العامة، والمنظمات غير الحكومية، 
وقطاع األعمال التجارية، واألسر، واألفراد.  توجد نحو 

25 وكالة حكومية مسؤولة عن متابعة وتقييم مجموعٍة 
محددٍة من أهداف الجودة البيئية، بينما توجد ثمانية 

وكاالت مسؤولٌة بشكل مباشر عن تحقيق هذه األهداف. 
وتعمل الوكالة السويدية لحماية البيئة مع كل الوكاالت 

األخرى المعنية على تحضير تقريٍر شامل للحكومة على أن 
يتم تقديمه بشكٍل سنوي. 

ويتمثل الدافع وراء وضع أهداف الجودة البيئية في 
الحرص على وجود المساءلة وقياس التقدم المحرز فيما 
يخص األداء البيئي، بما في ذلك عمليات رصد منتظمة 
ألهداف الجودة البيئية، وتقارير سنوية تقدم للحكومة، 
وتقييم معمق يتم مرًة خالل كل والية برلمانية. وتبّنى 

البرلمان السويدي عبر عدة سنوات عددًا إضافيًا من 
األهداف المنقحة والمؤقتة للجودة البيئية. ويتم استبدال 

هذه األهداف بشكٍل مستمر بأهداٍف مرحلية، والتي 
تحدد الخطوات في الطريق إلى تحقيق أهداف الجودة 

البيئية.

ويعتمد تحديد أهداف الجودة البيئية على مجموعٍة 
واسعٍة من المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة، 
وتمكنت الحكومة والبرلمان السويديين من دمج هذه 

المؤشرات بطريقٍة هادفة في مراحل دورة السياسة 
العامة المتمثلة بتقييم السياسة العامة وإعداد األجندة. 

ولكن توجد بعض التحديات في مرحلة التنفيذ. ولم تحدد 
أهداف الجودة البيئية، باعتبارها أجندًة بيئيًة طموحة، 
أولويات السياسة العامة بطريقة تتالءم مع الموارد 
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المتاحة، ما أدى إلى الحد من فعاليتها )منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، 2014(. ويتمثل التحدي اآلخر في 

االستقاللية المؤسساتية للحكومات المحلية، والذي 
يؤدي إلى اختالفاٍت كبيرة في قدراتها على التنفيذ، ما 
يسبب ظهور بعض التناقضات الواضحة في التنفيذ.

المقاييس الجديدة لجودة الحياة- تطبيق إطار جودة الحياة في 
عملية إعداد الميزانية

بناًء على خبرتها في دمج مؤشرات ما وراء الناتج المحلي 
اإلجمالي في السياسة العامة من خالل أهداف الجودة 

البيئية، قامت الحكومة السويدية مؤخرًا بتطوير مقاييس 
جديدة لجودة لحياة، ورّكزت على االستدامة طويلة األمد 

للنمو االقتصادي باإلضافة إلى نوعية الحياة وجودة 
حياة المواطنين. ويأخذ اإلطار المفاهيمي المتضمن 

بعين االعتبار تعدد أبعاد حياة الناس والموارد التي تحقق 
استدامة حياة أفضل ومجتمع أفضل مع مرور الوقت. 
وتتعلق المؤشرات أيضًا بأجندة األمم المتحدة 2030 

وأهداف التنمية المستدامة والتي تؤكد، باعتبارها قائمًة 
من االلتزامات المتعلقة بالسياسة العامة المتفق عليها 
من قبل القادة العالميين، على المسؤوليات المشتركة 

في تحقيق مستقبل مستدام.

وتم طرح اإلطار المسمى “مقاييس جديدة لجودة الحياة” 
في مشروع ميزانية ربيع 2017. وتتألف عملية إعداد 

الميزانية في السويد من مرحلتين مميزتين، السياسة 
المالية العامة الربيعية في شهر أبريل، حيث تحدد المبالغ 

اإلجمالية للسياسة المالية، ويتبعها مشروع قانون 
الميزانية الحكومي، والذي يفصل مخصصات سنة 

الميزانية المقبلة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
2017 بي(. وتعتبر عملية إعداد الميزانية السنوية أحد 

األجزاء الرئيسية لعملية صنع السياسة العامة، وتتسم 

بتعاوٍن قوي داخل الحكومة. ويجري بعد عرض مشروع 
ميزانية الربيع، التفاوض بشأن أولويات الميزانية 

ومناقشة تدابير السياسة العامة على نطاٍق واسع.

وبدأت هذه العملية من خالل نشر تقريٍر حول “قياس 
نوعية الحياة” وتم تقديمه إلى الحكومة السويدية في 

عام 2015 . وطلبت الحكومة تحضير هذا التقرير في عام 
2014، بهدف تحديد وتحليل المؤشرات المقترحة لرصد 

جودة الحياة في السويد، من أجل استكمال الناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد. باإلضافة إلى ذلك، تّم التركيز على 

قياس توزع النتائج بين مختلف المجموعات المجتمعية.

وقامت الحكومة السويدية بناًء على هذا التقرير بتكليف 
هيئة اإلحصاءات السويدية بتطوير إطاٍر لقياس جودة 

الحياة، بالتشاور مع الوكاالت الحكومية، ومن ثم اقتراح 
مجموعٍة من المؤشرات . وستكون المؤشرات مبنيًة 

على البيانات المتوفرة، وستأخذ باالعتبار المساواة بين 
الجنسين والمساواة بين مختلف المجموعات والمناطق 

السكانية عند اإلمكان.

تم عرض المقاييس الـ15 الجديدة لجودة الحياة )انظر 
الجدول 4.4( في مشروع ميزانية ربيع 2017. تنقسم 

المؤشرات إلى ثالث فئات: اقتصادية، وبيئية، 
واجتماعية. وتتألف كّل فئٍة منها من خمسة مؤشرات، 

وهي عبارٌة عن مزيج من المقاييس الشخصية 
والموضوعية. 

ُيعّد تطوير وتقديم هذا اإلطار إشارًة من الحكومة 
السويدية لكل الوكاالت على كّل مستويات الحكومة لكي 
تعتمده في العمليات الرئيسية لصنع السياسات الخاصة 
بها. وبشكٍل أكثر تحديدًا، تعرب الحكومة عن نواياها بدمج 

الجدول 4.4 المقاييس الجديدة لجودة الحياة 

المؤشرات االجتماعية األساسيةالمؤشرات البيئية األساسية المؤشرات االقتصادية األساسية

مستويات المعيشة المنخفضةنوعية الهواءالناتج المحلي اإلجمالي للفرد

التقييم الذاتي للحالة الصحية نوعية المياهمعدل العمالة

مستوى التعليمالطبيعة المحميةمعدل البطالة

مستوى التعليمالتلوث الكيميائيديون األسرة

الرضا عن الحياةانبعاثات غازات الدفيئةالديون العامة 

/http://www.government.se/articles/2017/08/new-measures-of-wellbeing .”المصدر: الدوائر الحكومية السويدية، “مقاييس جديدة لجودة الحياة
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المقاييس لجديد لجودة الحياة بالطرق التالية )لوندين، 
 :)2017

رصد التنمية االجتماعية االقتصادية.	 

توفير البيانات من أجل خيارات واعتبارات السياسة العامة.	 

دعم تقييم تأثيرات اإلصالحات الحكومية.	 

يتم تقديمها كمؤشرات أداء تكميلية بشكل سنوي في 	 
مشروع ميزانية الربيع.

قامت وزارة المالية بقيادة جهود التنسيق والعمل على 
المقاييس الجديدة لجودة الحياة، وجذب نشر إطار العمل 
اهتمامًا كبيرًا من مختلف الجهات المعنية واألكاديميين، 

ومن المفترض إجراء مراجعٍة إلطار العمل من أجل 
إصداراٍت مستقبلية. وال توجد نية في هذه المرحلة 

الستخدام المؤشرات في وضع أهداٍف وطنية، إذ لم 
يتوضح بعد ما إذا كانت وزارة المالية، المسؤولة عن 

تنسيق العمل بالمقاييس الجديدة لجودة الحياة، تنوي 
دمج هذه المؤشرات في مجاالت اإلنفاق. 

المملكة المتحدة: ما الطريقة الناجحة لتعزيز جودة الحياة؟ 

تتمتع هيئة اإلحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة 
بتاريٍخ طويٍل من إعداد التقارير حول النتائج االجتماعية 

من خالل منشورها الدوري “التوجهات االجتماعية” 
)Social Trends( الذي صدر ألول مرة في عام 1970. 
بدأت هيئة اإلحصاءات الوطنية في عام 2007 بالنظر 
بشكٍل أكثر تعمقًا إلى البيانات المتوفرة لتقييم كيفية 

استخدامها لصياغة صورٍة أكثر تفصياًل لجودة الحياة 
االجتماعية. وبعد عامين، تم تشكيل مجموعٍة من جميع 

الكتل البرلمانية مختصة في شؤون اقتصاديات جودة 
الحياة بهدف مناقشة وتعزيز تطوير السياسات من أجل 
النهوض بجودة الحياة . ووضعت هذه الجهود مجتمعًة 

أرضيًة لإلطالق الرسمي لبرنامج قياس جودة الحياة 
الوطنية في المملكة المتحدة من قبل رئيس الوزراء في 

ذلك الوقت ديفيد كاميرون في نوفمبر 2010 . وفي 
ظّل هذا البرنامج، تّم تفويض هيئة اإلحصاءات الوطنية 

بتطوير نظاٍم جديد لقياس التقدم الوطني، بحيث “ال 
يسترشد بكيفية نمو اقتصادنا فحسب، بل أيضًا بكيفية 

تحسن حياتنا، وليس بناًء على مستوى معيشتنا فحسب، 
ولكن بناًء على جودة حياتنا أيضًا”.

وقاد برنامج جودة الحياة الوطنية على مر األعوام تطوير 
إطار ومؤشرات قياٍس شاملة، وارتبط بالعديد من 

المبادرات من أجل النهوض بمواصفات وتأثير مقاييس 
جودة الحياة على السياسة العامة. وتتضمن:

فريق العمل المعني بالتأثيرات االجتماعية: يجمع فريق 	 
العمل هذا المحللين من جميع أنحاء الحكومة المركزية 

واإلدارات المفوضة. وتم إنشاؤه قبل إطالق برنامج جودة 
الحياة الوطنية )في أغسطس 2010( ولكنه لعب دورًا هامًا 

في مشاركة الممارسات الجيدة واإلرشادات بشأن تحليل 
جودة الحياة ذي الصلة بالسياسات في األعوام الالحقة .

مركز “وات ووركس” )What Works( لجودة الحياة: إّن 	 
مركز “وات ووركس” )What Works( لجودة الحياة الذي 

تأسس في عام 2014 هو منظمة مستقلة وتعاونية 
تهدف إلى جمع األدلة وتطوير أساليب هادفة للمقارنة 

ووضع إرشاداٍت عملية بحيث يمكن للحكومة، والمشاريع 
التجارية، والمجتمعات أن تستخدمها من أجل مساعدتهم 

في تحسين مستوى جودة الحياة في أنحاء المملكة 
المتحدة.

العديد من المبادرات الهادفة إلى دمج جودة الحياة 	 
في مختلف مجاالت السياسات ومستويات الحكومة: 

بدأت بعض اإلدارات الحكومية بإيجاد طرق أكثر منهجيًة 
الستخدام أطر ومقاييس جودة الحياة )وبالتحديد مقاييس 
جودة الحياة الشخصية(، بما فيها أدوات اإلدارة والتقييم 
للصحة العامة، والتعلم المجتمعي، والحكومة المحلية، 
والصحة المهنية، والنقل، والرياضة والثقافة، والجودة 

البيئية.

تطوير إطار قياس جودة الحياة

توفر األبعاد والمؤشرات التي طورتها هيئة اإلحصاءات 
الوطنية لقياس برنامج جودة الحياة الوطنية فهمًا وإطار 

قياٍس مشتركين فيما يتعلق بوضع سياسات جودة 
الحياة في المملكة المتحدة. تم تطوير هذا المقياس 

من خالل مشاوراٍت عامٍة مكثفة ومدخالٍت من األطراف 
المعنيين من كل القطاعات، وتضمن النشاط مناقشًة 

وطنية، ومنتدًى استشاري ومجموعٍة استشارية فنية 
)انظر الجدول 2.2 لمزيد من التفاصيل(.

يتألف اإلطار من 41 مؤشر مقسمة إلى عشرة أبعاد: 
جودة الحياة الشخصية، وعالقاتنا، والصحة، وما الذي 
ينبغي علينا فعله، وأين نعيش، والمالية الشخصية، 

واالقتصاد، والتعليم، والمهارات، والحوكمة، والبيئة. 
وبهدف نشر المؤشرات طّورت هيئة اإلحصاءات الوطنية 

“عجلة جودة الحياة” بهدف عرض النتائج بشكٍل فوري 
عبر كل األبعاد . إاّل أّنه تم استبدال العجلة في عام 2017 
بمنصة الكترونية من أجل دعم التفاعل مع المستخدمين 
. وتم جعل البيانات التي يرتكز عليها إطار العمل مفتوحًة 
للجمهور، وتقوم هيئة اإلحصاءات الوطنية بإعداد تقارير 
حول مقاييس جودة الحياة الرئيسية مرتين كّل عام من 

خالل موقعها اإللكتروني.

على الرغم من أن إطار العمل مكّون من عشرة أبعاد، 
إاّل أّن مقاييس جودة الحياة الشخصية )والمتضمنة في 

بعد جودة الحياة الشخصي( حصلت على القدر األكبر من 
التركيز في سياق وضع السياسات في المملكة المتحدة 

. وتقوم هيئة اإلحصاءات الوطنية بقياس جودة الحياة 
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الشخصية من خالل أربعة أسئلة تركز على تقييم الحياة 
)التقييم الذاتي للرضا عن الحياة(، واالزدهار البشري 

)أن يشعر المشاركون بقيمة األشياء التي يقومون بها 
في حياتهم(، واألثر اإليجابي )السعادة(، واألثر السلبي 

)القلق(.

دور مركز “وات ووركس” )What Works( لجودة الحياة

تم تأسيس مركز “وات ووركس” )What Works( لجودة 
الحياة من أجل إكمال العمل الذي بدأته هيئة اإلحصاءات 
الوطنية، باإلضافة إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة 

المعنية بشؤون جودة الحياة والسياسة العامة . وعلى 
الرغم من تأسيس المركز اعتمادًا على دعٍم حكومي، من 

مكتب رئاسة الوزراء بالتحديد، إاّل أّنه ُيدار على أساس 
كونه مؤسسًة اجتماعية مستقلة، تهدف إلى “وضع 

ومشاركة دليٍل قوي ومفيد يسهل الوصول إليه بحيث 
تتمكن الحكومات، والمشاريع التجارية، والمجتمعات 

المحلية من استخدامه من أجل تحسين جودة الحياة في 
أنحاء المملكة المتحدة “. ويوجد 17 شريكًا مؤسسًا 

يقدمون الموارد العينية والدعم المالي، بما فيها بعض 
اإلدارات الحكومية باإلضافة إلى هيئة اإلحصاءات 

الوطنية، وهيئات تمويٍل كبيرة مثل مجلس البحوث 
االقتصادية واالجتماعية وصندوق اليانصيب الكبير. 
ووصل مجموع التمويل الذي تلقاه المركز إلى نحو 

600,000 جنيه إسترليني سنويًا للفترة بين عامي -2014
2017، مع طاقم عمٍل مكون من خمسة موظفين بدوام 

كامل.

يشّكل مركز “واتس ووركس” )What Works( لجودة 
الحياة جزءًا من شبكٍة مكونٍة من سبعة مراكز “واتس 
ووركس” )What Works( أخرى وعضوين منتسبين، 
يتناول كّل منها شأنًا من شؤون السياسة العامة أو 

منطقة جغرافية مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، تم تعيين 
الدكتور ديفيد هالبرن، الرئيس التنفيذي لفريق التبصرات 

السلوكية، كمستشاٍر بدواٍم جزئي لشؤون السياسة 
 )What Works( ”العامة الوطنية في مركز “وات ووركس

 What( ”في عام 2013 . وتهدف كّل مراكز “وات ووركس
Works( إلى المساعدة في ضمان مساهمة األدلة 

الشاملة وذات الجودة العالية والمقيمة بشكٍل مستقل 
في تحديد شكل عملية صنع القرار في كل المستويات، 

من خالل:

تجميع األدلة المتوفرة حول فعالية برامج وممارسات 	 
السياسة الحالية. 

تحضير تقارير ومراجعاٍت منهجية حول مجاالت تفتقر إلى 	 
مثل هذه التقارير في الوقت الحالي.

مشاركة النتائج بطريقة يسهل الوصول إليها. 	 

تشجيع الممارسين، والمفوضين، وصانعي السياسات 	 
على استخدام هذه النتائج لالسترشاد بها عند اتخاذ 

قراراتهم. 

ويطبق مركز “وات ووركس” )What Works( لجودة 
الحياة هذا النموذج على مجاالت السياسة العامة ذات 

الصلة بجودة الحياة. وركزت العمليات البحثية للمركز 
والتي بدأت في يونيو 2015 ، خالل األعوام الثالثة 

األولى على اختيار موضوعاٍت محددة تغطي: جودة الحياة 
مدى الحياة، والعمل، والرياضة والثقافة، وجودة الحياة 

المجتمعية. تّم اختيار هذه المواضيع من خالل مناقشات 
مع شركاء المركز، باإلضافة إلى مشاوراٍت واسعة النطاق 

مع أكثر من 4,000 شخص ومنظمة من جميع أنحاء 
المملكة المتحدة )من ضمنها ستة جلسات حوار عامة(. 

أّما بالنسبة لنشاطات المركز بعد انتهاء برنامج عمل 
األعوام الثالثة في عام 2018، فما زالت المناقشات 

مستمرة مع الشركاء الحاليين والمحتملين.

ويعمل المركز، باإلضافة إلى المواضيع المتعلقة 
بالسياسة، في ثالثة مجاالٍت متداخلة: زيادة وعي 

األطراف المعنية حول كيفية دمج جودة الحياة في تغيير 
السياسات والتغيير التنظيمي؛ وتقديم النصح واألفكار 
حول كيفية قياس وتقييم جودة الحياة؛ وجمع الجهات 

الفاعلة من مختلف اإلدارات الحكومية وغيرها من 
القطاعات.

تأثير عمل المركز على السياسة

يركز المركز حاليًا على المساعدة في بناء حركٍة حول 
قيمة تبني منهجية جودة الحياة، وتوفير قيادٍة فكرية 

قائمة على األدلة حول المسائل المستجدة. يقوم المركز 
من خالل القنوات العديدة التي يملكها بنشر نتائجه 

إلى صانعي السياسات، بما فيها مشاركته في فريق 
العمل المعني بالتأثيرات االجتماعية، وعالقته مع عدٍد 
من اإلدارات الحكومية، ومن خالل تمثيله في مكتب 
رئاسة الوزراء من قبل المستشار الوطني لمركز “وات 

ووركس” )What Works(. ومع ذلك، وبما أّن تركيز 
المركز ينصب على تقديم أدلٍة وأوراٍق مناقشٍة بهدف 

تسليط الضوء على بعض المسائل، بداًل من الدفاع عن 
خياراٍت محددة تتعلق بالسياسة، فبالتالي يصُعب تقييم 
التأثير المباشر لعمل المركز على بعض القرارات المحددة 

في مجال السياسة. بيد أّن عمل المركز قد انتشر على 
نطاٍق واسع )أبعد من مجرد قطاع السياسة، إلى األعمال 
التجارية وغيرها من المؤسسات(. هذا ودخل إلى الموقع 

اإللكتروني للمركز اعتبارًا من عام 2017 نحو 82,000 
زائر، باإلضافة إلى نحو 15,000 عملية تنزيل للموارد 

المتاحة عليه. عالوًة على ذلك، قام المركز بتنظيم أكثر 
من 60 فعاليًة ألكثر من 4,000 من واضعي السياسات، 

والمهنيين، واألكاديميين . كما ساهم المركز في 225 
دعوة لتوفير األدلة، وتم تضمين عمله في عدٍد من 

االستعراضات والوثائق الحكومية، بما فيها استعراض 
ستيفنسن-فارمر حول الصحة النفسية وأرباب العمل 
، والتقرير الثقافي الرسمي ، وخطة العشر أعوام حول 
اإلعاقة والصحة النفسية والعمل والتي وضعتها دائرة 

الشغل والمعاشات ودائرة الصحة.
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الملحق
مجموعة أفكار السياسات من 

الفصول السابقة
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لمحة عن هذا الجدول 
يقدم هذا الجدول قائمة شاملة ألفكار السياسة التي 

تناولها التقرير العالمي لسياسات السعادة 2018. وتم 
تسليط الضوء على أكثر المبادئ تكرارًا وانتشارًا وتصنيفها 

كـ”مبادئ مشتركة”، إضافًة إلى عرض األوصاف 
األساسية لألفكار المتنوعة للسياسات، باإلضافة 

لمعلومات أساسية عن أمثلة محددة عن تطبيق هذه 
األفكار. ويتضمن هذا القسم أنماطًا أخرى من األفكار 

مثل المبادئ العامة والتدخالت والمبادرات العامة/
الخاصة. 

الفصل الثالث: الصحة

الوصفمثال متعلق بالعنوان  النمط

مبدأ التدّرجالمبدأ

“السنوات الرائعة”  •

تدريب المعالجين النفسيين الحاليين على برامج عالجية جديدة؛ وتوظيف أصحاب 
المواهب لتدريبهم بشكل إضافي كمدربين أقران أو كمرشدين للمدربين.   

تطوير خطة الصحة النفسية الوطنيةالتدخل 

تحسين الوصول للعالجات النفسية،   •
المملكة المتحدة

البرنامج الوطني للكشف عن االكتئاب   •
وعالجه، تشيلي

EMERALD Consor- “تجّمع إيمرالد”   •(
)tium

تصميم خطة عمل وطنية للصحة النفسية. وال يجب أن تقتصر الخطط على تحديد 
األهداف فحسب، بل يجب أن تحدد اسراتيجيات العالج وآليات تقديمه. ويوصي 

الفصل باستهداف عالج ربع إضافي من عدد األفراد الذين يعانون من أمراض 
نفسية بحلول عام 2030، تشمل عالجات نفسية لحاالت بين الخفيفة والحادة، 

وإمكانية تقديم األدوية للحاالت المتوسطة والشديدة. ويمكن للعالج الرقمي أن 
يسهل الوصول لهذه األهداف.

تقديم عالج ألفراد يعانون من أمراض نفسية التدخل
دون سن الـ20 عامًا.

تم إدراج ثمانية برامج في الجدول رقم 11  •

تعتبر المدارس والجامعات مكانًا طبيعيًا لتقديم العالج المبكر. وهناك حاجة لبرامج 
تدريب لعمال العناية الصحية لتقديم العالج المبكر.

التدريب اإليجابي على مهارات الحياة في التدخل
المدارس والجامعات

ينبغي اعتماد برامج قائمة على أدلة إذا ثبت أنها تمنع اإلصابة باألمراض النفسية. 

ويجب أخذ تدخالت التدريب على المرونة المذكورة في فصل “التعليم اإليجابي” 
بعين االعتبار. 

برامج موجهة للوالدين التدخل

“السنوات الرائعة”  •

“التفكير الصحي”، باكستان  •

تقديم التدريب للوالدين قائم على األدلة من حي فائدته للصحة النفسية لألوالد. 

وهذا يعكس أهمية تثقيف الوالدين التي تمت مناقشتها في فقرة اأُلسر من فصل 
السعادة الشخصية. وتدريب الوالدين ضمن إطارات التثقيف اإليجابية المدرسية 

المتكاملة والتي تمت مناقشتها في فصل “التربية”. 

حمالت “ضد الوصم” )Anti-Stigma(التدخل

“حان وقت التغيير”، المملكة المتحدة  •

أثبتت حمالت “الحد من الوصم” فاعليتها في تقليل حاالت تأجيل أو تجنب عالج 
األمراض النفسية.
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الفصل الرابع: التعليم اإليجابي 

الوصفمثال متعلق بالعنوان  النمط

قياس دوري لجودة حياة الطالب والهيئة مبدأ شامل 
التدريسية وطاقم العمل

المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في   •
دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

“مخطط جودة الحياة”، فيكتوريا، أستراليا  •

مدرسة شيبلي، بنسلفانيا، الواليات   •
المتحدة األمريكية

يعد جمع بيانات حول جودة حياة جميع المشاركين في العملية التعليمية أمرًا أساسيًا 
لتحسين النتائج

ُتجري دبي مسحًا شاماًل لجودة حياة الطالب من الصف السادس حتى التاسع،   •
مترافقة مع تقارير متابعة لمساعدة كل مدرسة على تحديد حاجات معينة. 

قامت فيكتوريا بوضع استبيان لجودة الحياة على اإلنترنت يستغرق 30 دقيقة.  •

تقوم مدرسة شيبلي بقياس تدريب ومناهج التعليم اإليجابي في المدرسة   •
بشكل مستمر.

تقييم محكم للتدخالتمبدأ شامل

تجربة الشباب في العمل االجتماعي، مؤسسة 
)Secondary Youth United Foundation(

التعليم من أجل الصحة، خاليسكو،   •
المكسيك

المدارس الودية / مدارس “أميجاس”،   •
بيرو

مشروع العقول السليمة، المملكة   •
المتحدة

هناك حاجة ألدلة على فعالية وبيانات التكلفة والمنفعة لتدخالت التعليم اإليجابي 
والتحسينات األكاديمية وإثبات فعاليتها 

تقوم مؤسسة )Secondary Youth United Foundation( بمشروع في   •
المدارس الثانوية لقياس أثر النشاطات خارج المنهاج على المشاركة واإلنجاز 

والحوافز والثقة والتعاون.

قامت خاليسكو والبيرو بإجراء تجارب عشوائية مدارة صارمة لمنهاج التعليم   •
اإليجابي، وتالها اعتماد المنهاج على مستوى الوالية في خاليسكو.

مشروع العقول السليمة، الذي يهدف إلى توفير أدلة على االرتباط بين   •
االستقرار العاطفي والسلوك والتحصيل األكاديمي، يخضع لمرحلة دراسة تجريبية 

لمدة أربعة أعوام في 33 مدرسة في المملكة المتحدة.

إدخال منهاج التعليم اإليجابي في مناهج المبدأ
ومساقات المدارس الموجودة

التعليم من أجل السعادة الوطنية   •
اإلجمالية، وزارة التربية في بوتان.

“التعلم السعيد” المدرسة المتوسطة   •
19، بكين، الصين.

المدرسة االبتدائية التابعة لجامعة   •
تسينغوا، بكين.

ينبغي دمج منهاج التعليم اإليجابي في المناهج الحالية، باإلضافة لتدريسها 
كمساقات مستقلة

أدخلت بوتان منهاج مهارات الحياة اإليجابية من الصف 7 حتى 12، وتقدم   •
أيضًا مساقًا مستقاًل لمدة 15 شهر.

المدرسة المتوسطة 19 في بكين أدخلت علم النفس اإليجابي في مرحلة   •
التعليم المتوسط.

المدرسة االبتدائية التابعة لجامعة تسينغوا دمجت التعليم اإليجابي في   •
المستوى االبتدائي.

تقديم التدريب للمدرسين والمدراءالمبدأ

زينغ تشينغ، الصين  •

برنامج “البستاني السعيد”، جامعة   •
تسينغهوا

التدريب على التعليم اإليجابي، اإلمارات   •
العربية المتحدة

ينبغي تركيز جهود التعليم اإليجابي على تدريب الكادر المدرسي الحالي على التعليم 
اإليجابي، بداًل من توظيف كادر جديد من األفراد المتخصصين.

قامت مدينة زينغ تشينغ في مقاطعة غوانغدونغ بتقديم تدريب على التعليم   •
اإليجابي لـ10,000 من مدراء المدارس وكبار المدرسين، محفزًة بذلك المتابعة على 

كل المستويات العمرية.

تقوم جامعة تسينغهوا بتقديم تدريب مجاني لمدة خمسة أيام على التعليم   •
اإليجابي لمدراء المدارس.

تجري اإلمارات العربية المتحدة تدريبًا تجريبيًا لمدرسين ومدراء من 10 مدارس   •
عامة، مع دراسة متابعة على مدى 18 شهر.

منهجية للمدرسة بأكملهاالمبدأ

مدرسة فلوريت، المملكة المتحدة.  •

مدرسة شيبلي، الواليات المتحدة   •
األمريكية.

كلية ويلينغتون، المملكة المتحدة.  •

كلية سانت بيتر، أستراليا.  •

جامعة تكميلينيو، المكسيك.  •

جامعة بكنغهام، المملكة المتحدة.  •

جودة الحياة المرئية، عدة دول.  •

هناك عدة نماذج لدمج وقياس وتقييم التعليم اإليجابي في المدرسة بأكملها

تقوم المدارس االبتدائية والثانوية بوضع نموذج يشمل المدرسة بأكملها،   •
ومن ضمنها مدرسة فلوريت االبتدائية في المملكة المتحدة، مدرسة شيبلي في 

الواليات المتحدة األمريكية، وكلية ويلينغتون في المملكة المتحدة، و كلية سانت 
بيتر في أستراليا.

جامعة تكميلينيو في المكسيك، وجامعة بكنغهام في المملكة المتحدة   •
تعتبران رائدتين في مفهوم الجامعة اإليجابية.

جودة الحياة المرئية هي إطار يشمل المدرسة ككل لبناء السعادة بين الطالب 
وأعضاء الهيئة التعليمية ولتعزيز التعليم، وهي مستخدمة في أستراليا ونيوزيالندا 

وهونغ كونغ وكندا.  
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الوصفمثال متعلق بالعنوان  النمط

التدريب على المرونة التدخل

برنامج كورستون لمرونة األطفال   •
للفتيات، غوجرات، الهند، و”الفتيات أواًل”، 

بيهار، الهند

•  معًا نرتقي، المملكة المتحدة 

برنامج مرونة بنسلفانيا   •

يتعلم الطالب مهارات إلدارة القلق والصدمات والمشاعر السلبية األخرى

تقدم كورستون تدريب مرونة أثبتت فعاليته بتجارب عشوائية لليافعات من   •
ذوات الدخل المحدود في الهند 

تقوم “معًا نرتقي” بإدارة برامج في مدارس عدة في المملكة المتحدة   •
باالعتماد على برنامج مرونة بنسلفانيا في جامعة بنسلفانيا 

قد تساهم تدخالت كهذه في الحد من تطور األمراض النفسية، كما ورد في 
توصيات فصل “الصحة”

تعليم عقلية النمو التدخل

تغيير العقليات، جامعة بورتسموث   •

يتم تعليم الطالب بأن القدرات الشخصية هي نتاج العمل المستمر واالزدهار، 
وليست موهبة فطرية.  

“تغيير العقليات” هو اختبار لنموذجين من تدريس عقليات النمو لطالب   •
المدارس االبتدائية 

االستجابة البناءة والنشطةالتدخل

   )Catch 22( ،المشاركة في التعليم  •

 )School21( ،تحسين التحدث واالستماع  •
وجامعة كامبريدج 

برنامج مرونة بنسلفانيا  •

يتعلم الطالب االستجابة بشكل بّناء إلنجازات األفراد اآلخرين

التأمل والوعي التامالتدخل

 Mindfulness( الوعي التام الجمعي  •
Collective(، دبي

يقوم الطالب بممارسة أساليب التأمل والوعي التام. تجمع مجموعة “الوعي التام 
الجمعي” )Mindfulness Collective( مدراء المدارس الخاصة لمناقشة جهود 

الوعي التام في المدارس.

صنع القرار، حل المشكالت، والتفكير النقديالتدخل

بناء المرونة، فيكتوريا  •

يتعلم الطالب اختيار أفضل خطط العمل من الخيارات المتاحة؛ واستخدام االستدالل 
لحل مشكالت نظرية وعملية؛ إضافًة إلى تكوين المفاهيم وإيجاد وتطبيق وتقييم 

المعلومات كدليل لألفكار واألفعال. 

“بناء المرونة” هو مصدر من مناهج صنع القرار عبر اإلنترنت.  •

التدريب على التعاطف والتعامل مع العواطفالتدخل

Kids- برنامج “كيدز ماتر آند مايند ماترز”   •(
Matter and MindMatters(، أستراليا

تعزيز استراتيجيات التفكير البديل، جامعة   •
مانشستر 

لعبة السلوك الجيد، مؤسسة “مينتور”   •
)Mentor Foundation( بالمملكة المتحدة 

يتعلم الطالب مهارات التعاطف وأساليب استخدامه؛ وتحديد وفهم وإدارة 
عواطفهم وخاصة اإليجابية منها.

برنامج “كيدز ماتر آند مايند ماترز” )KidsMatter and MindMatters( هو   •
إطارات صحة نفسية تطبق على مستوى المدارس للمرحلتين االبتدائية والثانوية 

لتعليم المشاركة والتواصل.

تعزيز استراتيجيات التفكير البديل هو مشروع للمدارس االبتدائية يغطي   •
موضوعات مثل: تحديد المشاعر وتمييزها، والتحكم في التصرفات العشوائية، 

والحد من التوتر، وفهم وجهات نظر اآلخرين.

لعبة السلوك الجيد هو مشروع مأخوذ من تجربة أمريكية تهدف لتحسين   •
السلوك في المدارس االبتدائية، وتحديدًا عن طريق تشجيع السلوك الجماعي الجيد 

وضبط النفس.

غالبًا ما تشتمل اإلطارات التي تطبق على مستوى المدارس على تدريب الوالدين، 
وهذا يؤكد على أهمية تدريب الوالدين التي تمت مناقشتها في فقرة اأُلسر من 

فصل السعادة الشخصية.

يقوم الطالب بتسجيل ثالثة أحداث جرت بشكل جيد خالل اليوم وما سببها.األمور التي جرت على ما يرام )What went well(التدخل

يقوم الطالب بكتابة رسالة امتنان ويقرؤونها للشخص محط االمتنان. زيارة االمتنانالتدخل

يقوم الطالب بتحديد واستخدام شخصيتهم الجيدة، ونقاط قوة شخصياتهم الخاصة قوة الشخصيةالتدخل
بطريقة جديدة. 

يكتب الطالب عن أفضل الجوانب في شخصياتهم وأكثر اللحظات التي يفخرون بها. أفضل األحوال الشخصية )Best Self(التدخل
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مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

معهد ألبحاث التعليم اإليجابي في حرم 
المدرسة 

معهد التعليم اإليجابي، مدرسة “جيلونج   •
جرامر”، أستراليا 

تتخطى مدرسة “جيلونج جرامر” المنهجيات المطّبقة على مستوى المدارس بإنشاء 
معهد ألبحاث التعليم اإليجابي في حرم المدرسة، والذي يقدم تدريبًا مدرسيًا شاماًل 

أولياء األمور وأعضاء الهيئة التدريسية.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

منظمات مستقلة ألبحاث التعليم اإليجابي 

تعاونية التعلم األكاديمي واالجتماعي   •
والعاطفي، الواليات المتحدة األمريكية.

مخبر الشخصيات، الواليات المتحدة   •
األمريكية.

تقوم منظمات البحث المستقلة ذات التمويل الكافي بتطوير المعرفة العلمية حول 
التعليم اإليجابي ، وبإمكانها  أن تأخذ على عاتقها جهودًا  جيدة التصميم ومحكمة 

التقييم في مجال التعليم اإليجابي  جنبًا إلى جنب مع المدرسة. 

تقوم CASEL )تعاونية التعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي( بتقييم   •
التدخالت الموجهة نحو خمسة مجاالت محددة لمهارات التعليم اإليجابي.

يقوم مخبر الشخصيات في جامعة بنسلفانيا بوضع “كتٍب إرشادية” موثقٍة  تجريبيًا 
لمساعدة المدرسين وطالبهم على تطوير قدراتهم.  

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

عالقات رسمية بين الحكومات ووزارات التربية  
وبرامج البحث الخاصة بالتعليم اإليجابي. 

)مذكرة الصداقة( بين وزارة التربية   •
والشبكة الدولية للتعليم اإليجابي  في دبي 

برامج التعليم اإليجابي قيد اإلنجاز  في   •
كل من المملكة العربية السعودية واألردن.  

يمكن للعالقات الرسمية أن تشجع على التبني طويل األمد للتعليم اإليجابي. 

تتضمن نتائج شراكة دبي ورشات عمل لآلباء وأعضاء الهيئة التدريسية،   •
والتعاون بين المدارس في مجال برامج الوعي التام ، وموظفين بدوام كامل  

للتعامل مع القضايا الخاصة بجودة حياة  المدرسين والطالب. 

قامت كل من المملكة العربية السعودية واألردن  بعقد  شراكات مع مركز علم   •
النفس اإليجابي  في جامعة بنسلفانيا للقيام بتنظيم جهود التعليم اإليجابي على 

الصعيد الوطني. 

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

مؤتمرات التعليم اإليجابي

المؤتمر األسترالي لعلم النفس اإليجابي   •
وجودة الحياة. 

مؤتمر الصين الدولي لعلم النفس   •
اإليجابي.

ُمسّرع التعليم اإليجابي العالمي.  •

تتيح  المؤتمرات الوطنية والعالمية مشاركة  البيانات التجريبية حول فعالية التعليم 
اإليجابي.
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الفصل الخامس: مكان العمل  

الوصفمثال متعلق بالعنوان  النمط

ينبغي على الحكومة العمل مع األوساط األكاديمية والمجتمع المدني والشركات توسيع قاعدة األدلة عن العمل وجودة الحياة  مبدأ شامل 
لتقييم التدخالت الخاصة بجودة الحياة في مكان العمل في القطاعين العام والخاص 

عن طريق التجارب العشوائية. ويجب قياس الفاعلية وآثار اإلنتاجية ذات الصلة  
وتكاليف التدخل.

على وجه التحديد، اعتماد سياسات دورية لتسهيل طلب العمالة لتوفير فرص العمل إيالء األولوية لسياسة خلق فرص العمل  المبدأ
أثناء فترات الركود ، وتحسين شعور األمان بين الموظفين.  

يمكن لبرامج التدريب المهنية أن تسهل عملية الخروج من مرحلة البطالة.   •

يمكن إلعانات العمالة المؤقتة أن تحسن مستوى األمان وتمنع تسريح العمال   •
أثناء فترات الركود. 

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

إعطاء فرص للموظفين لتصميم وظائفهم  وفق احتياجاتهم الشخصية،  كإعطاء فرص لتصميم الوظيفة  من قبل الموظفين 
الموظفين حرية  التصميم المادي لحيزهم  المكتبي.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

خطط على مستوى الشركة لتحسين التوازن 
بين الحياة والعمل

تجارب وضع سياسات مرنة فيما يتعلق بساعات العمل وأمكنة العمل. استحداث  
برامج مرنة تقوم بتحسين إنتاجية الموظفين.

حقق  برنامج “ادعم. تحول. حقق. نتائج”  تحسينات ملحوظة  في جودة حياة    •
الموظفين خالل دراسة تجريبية على العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات في 

شركة “فورتشن 500”. انظر المربع 3 في هذا الفصل.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

التدريب على المهارات األساسية

تدريب المهارات األساسية، كندا   •

قام مشروع “تدريب المهارات األساسية” باختبار تأثير برنامج التدريب التثقيفي 
والمهارات األساسية الممتد لـ40 ساعة على الموظفين في مكان عملهم وأثناء 

ساعات عملهم. وأظهر المشروع ازديادًا كبيرًا في األداء الوظيفي، باإلضافة إلى زيادة 
في مستوى الصحة النفسية والثقة بالشركة. وتركزت التحسينات تحديدًا بين أولئك 
الموجودين في المراتب الدنيا في تصنيف المهارات. انظر المربع 2 في هذا الفصل.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

تطبيق  أفضل الممارسات  في مجال إدارة 
األفراد

ترى دراسات عديدة أن من شأن السياسات الشفافة والمتسقة للتدريب واستعراض 
األداء والعمل الجماعي أن تزيد جودة حياة الموظفين عن طريق تحسن الثقة بالشركة 

والعالقات الشخصية بين الموظفين والمدراء. انظر الصندوق  4 في هذا الفصل.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

تشجيع المواقف االجتماعية اإليجابية في 
أمكنة العمل  

تشير دراسات عديدة إلى أن آليات تشجيع الموظفين على التبرع للمشاريع الخيرية 
تزيد من جودة حياة الموظف وثقته بالشركة. 
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الفصل السادس: السعادة الشخصية   

الوصفمثال متعلق بالعنوان  النمط

المراقبة السابقة والالحقة للسياسات فيما مبدأ شامل 
يخص جودة الحياة الشخصية 

ينبغي مراقبة جودة الحياة الشخصية قبل وبعد إجراء التدخالت على السياسة في 
المستوى الحضري والتي ترمي إلى تحقيق أهداف جودة الحياة الشخصية.   

التنمية الحضرية : اإلسكان، األحياء، والتصميم الحضري 

اإلسكان، تعتبر جودة الحي من مسؤوليات المبدأ
الحكومة 

ونظرًا ألثر اإلسكان على جودة الحياة الشخصية، ينبغي على واضعي السياسات أن 
يعتبروا مسائل اإلسكان والتنمية وتقسيم المناطق من ضمن مسؤولياتهم.

المساحة الخضراءالمبدأ

مساكن روبرت تيلور، شيكاغو، الواليات   •
المتحدة األمريكية 

ينبغي إعطاء األولوية لتوفير المنتزهات والمناظر الطبيعية بهدف تعزيز السعادة 
الشخصية واالجتماعية. 

يعتبر الوقت الذي يقضيه الشخص في طريقه إلى العمل مضرًا بجودة الحياة رحالت يومية أقصر إلى العملالمبدأ
الشخصية. يمكن استخدام السياسة الحضرية  لخفض وقت الرحالت اليومية 

للعمل.

إّن أنواع السياسة الحضرية  القائمة على رحالت يومية قصيرٍة وفعالة إلى العمل 
شبيهٌة  بتوصيات النقل النشط المذكورة في الفصل الذي يتكلم عن المدن. 

تقسيم المناطق وإعادة تطويرها للتخفيف من التدخل
عواقب تقسيم المناطق وحيدة االستخدام

إطار مدينة أوماها “ مدينة  العشرين   •
دقيقة”، الواليات المتحدة األمريكية.

يمكن للحكومات المحلية اتخاذ خطوات للحد من العزلة االجتماعية التي سببتها 
المناطق المخصصة للسكن فقط. تعتبر زيادة المناطق ذات االستخدام المختلط 

إحدى المنهجيات الممكنة. وينصح بإجراء قياس سابق والحق لجودة الحياة 
الشخصية.

أشركت مدينة أوماها في والية نبراسكا األطراف المعنية في عملية التخطيط   •
بهدف إعادة تصميم البيئة الحضرية  بحيث تكون أماكن العمل والمنتزهات  ومراكز 
التسوق وأماكن الترفيه ضمن نطاق يبعد عن السكان 20 دقيقة سيرًا على األقدام. 

قامت المدينة بإجراء تغييرات في تقسيم المناطق وأعادت تطوير حي واحد.  

هيكلة  الضرائب لتجنب تبرير تقسيم المناطق التدخل
بغية استخدامها لغرض واحد

يمكن للحكومات على المستوى المحلي والمستويات العليا أن تولي اهتمامًا لهيكلة 
ضرائب ملكية والمبيعات، بحيث ال تواجه المجالس البلدية دوافع قوية وغير مبررة 

تصب في مصلحة تقسيم  المناطق لغرض تجاري واحد فقط.

تصميم المساحات العامة من خالل مساهمات  التدخل
مجتمعية ومراقبة لجودة الحياة الشخصية.  

الحي الشمالي لمانشستر، المملكة   •
المتحدة

استخدام ُمدخالت مأخوذة من المجتمع، وتصميم مساحة عامة أثناء القيام بمراقبة 
شاملة لجودة الحياة الشخصية من خالل  تصميم شبه تجريبي.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

تعيش عائالِت ال تجمعها صلة القرابة في مساكن خاصة مبنيٍة حول المساحات اإلسكان المشترك 
العامة أو الموارد المجتمعية.

تحاكي األفكار واألمثلة الموجودة في الفصل الذي يتكلم عن المدن.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

مشاركة المنزل 

مشروع ويسلي لمشاركة المنزل،   •
أستراليا. 

يعيش مقدمو الرعاية  في ذات المكان مع كبار السن الذين يحتاجون للرفقة، وذلك 
بداًل من دفع اإليجار.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

تنظيم فعاليات ومجموعات نشاطات من كل األنواع على المستوى المحلي. من برامج ونشاطات مجتمعية يديرها السكان
األمثلة على ذلك، برامج مراقبة الحي ومجموعات للمشي. ويمكن للحكومة أن 
تدعم نشاطات كهذه عن طريق توفير أماكن لالجتماع، والمعلومات، وشبكات 
التمويل المجتمعية عبر اإلنترنت والحمالت اإلعالمية، وتقديم قروض صغيرة 

لمجموعات السكان.
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وضع سياسات مكافحة  الفساد التدخل 

استونيا  •

إقرار قوانين صارمة ضد الفساد العام والخاص. التحقق عن طريق لجان حكومية 
مستقلة. تعزيز القواعد األخالقية والتدريب عليها. 

تكللت جهود مكافحة الفساد في استونيا بالتحديد من بين دول االتحاد   •
السوفييتي  السابق بالنجاح. باإلضافة للقوانين الشاملة واالستثمار في كفاءة 

قطاعي التحقيق والمقاضاة، فإن استثمار البالد في مجال جمع البيانات والحكومة 
االلكترونية يشكل بيئة من الشفافية والثقة. 

العائالت 

يمكن  للسياسات الضريبية التي تنتقل بشخصين إلى مستوى أعلى من الشرائح تجنب "غرامات الزواج"التدخل 
الضريبية عند الزواج أن تؤثر سلبًا على احتمالية  تربية األوالد في أسرة مكونة من 

أبوين. كما يمكن أن يكون لقوانين الرعاية االجتماعية التي تخفض من احتمالية 
استحقاق  الدعم االجتماعي عندما يكون اآلباء متزوجين أثرًا سلبيًا مشابهًا.

إن السياسات التي تسمح ألحد األبوين أو كالهما بأخذ إجازة من العمل بعد الوالدة إقرار /تحسين سياسات إجازات األبوة التدخل 
تخفف التوتر بشكل ملحوظ على اآلباء الجدد وعلى الزيجات بشكٍل عام. 

إن السياسات التي تحسن النشاطات العائلية بين األجيال المختلفة تفيد األبناء نشاطات تنموية  لكل مراحل الحياةالتدخل 
واآلباء واألجداد على حد سواء. يمكن للمدارس أن تبذل جهدًا إلشراك األجداد في 

نشاطات صفّية تطوعية، ومجموعات أجداد خاصة أو تشجيع األجداد على االنضمام 
لمؤسسات تضم المدرسين واآلباء. ويوصى أيضًا بالسياسات التي تعمل على 

تمكين األجداد الذين يقومون بدور أساسي في تقديم الرعاية، بما فيها برامج الدعم 
المالي. 

تضم طيفًا واسعًا من الخيارات: خطوط ساخنة مخصصة للعنف المنزلي، سياسات الحد من  العنف المنزليالتدخل 
والتدريب على إنفاذ القانون، وفرق للتدخل ضد إساءات الشريك، وعقوبات متسقة 

ضد اإلساءات الزوجية، وقوانين لمناهضة العنف ضد المرأة، وحمالت الخدمة 
االجتماعية ضد العنف واإلساءة، وتقديم نماذج إيجابية لحل النزاعات في وسائل 

اإلعالم، وبرامج المهارات االجتماعية في المدارس، ونماذج خدمات اجتماعية بين 
الوكاالت مثل نموذج “المحور” الذي تم وصفه في الفصل الذي يتكلم عن المدن، 

وبرامج معالجة إدمان المخدرات والكحول.

تتمتع سياسات تمكين المرأة بأهمية خاصة. وتضم سياسات تدعم المساواة   •
المالية للنساء، ومن ضمنها التقاسم العادل للممتلكات عند الطالق. كما تخدم 

القوانين التي تسمح للنساء بالبدء بإجراءات الطالق هذا الغرض أيضًا.  

 

الوصفمثال متعلق بالعنوان  النمط

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

توفير المساكن الجاهزة األساسية 

)TECH(، تشيلي  	

أظهر التقديم المباشر لمساكن بدائية مسبقة الصنع ومحكمة البناء لسكان المناطق 
الفقيرة زيادة في مستوى  الرضا والشعور باألمان. 

)TECHO(، وهي منظمة غير حكومية في تشيلي، قدمت نحو 100,000   	
منزل لسكان األحياء الفقيرة في أمريكا الالتينية. وأثبتت التجارب الميدانية لمشاريع 

)TECHO( في السلفادور والمكسيك واإلكوادور فوائد البرنامج على جودة الحياة 
الشخصية. 

الثقة والفساد

إرساء ممارسات ديمقراطية في عملية صنع المبدأ
السياسات 

زيادة حرية الصحافة. تعزيز  آليات مساهمة  المواطنين. 

تقديم تقارير عن النفقات العامة، تسهيل الوصول إلى المعلومات، جعل وضع سياساٍت للشفافية المبدأ
االجتماعات الحكومية متاحًة للعموم.  
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التوقيف  اإللزامي للمسيئين التدخل 

قانون مناهضة العنف ضد المرأة،   •
الواليات المتحدة األمريكية

مينيابولس، الواليات المتحدة األمريكية  •

يتطلب التدخل ضد العنف المنزلي الذي يستحق اهتمامًا خاصًا، التوقيف أثناء 
استجابة الشرطة التصاالت العنف المنزلي. 

تفيد دراسات أجريت في الواليات المتحدة بأن التوقيف اإللزامي لمرتكبي   •
العنف المنزلي  يحد من السلوك االجرامي الالحق بشكل ملحوظ. 

برامج دعم لضحايا سوء المعاملة التدخل 

المساعدة في تجاوز اضطراب ما بعد   •
الصدمة

مراكز إيواء للمتأثرين من العنف المنزلي، وموارد مخصصة لألطفال، وتوفير العالج 
السلوكي المعرفي  للضحايا.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

تضم هذه المجموعة من البرامج ساعات عمل مرنة وسياسات  للعمل من المنزل، برامج أماكن عمل صديقة لألسرة
ومراكز رعاية نهارية لألطفال في مكان العمل، وأماكن إلرضاع األطفال.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

تقوم برامج تثقيف المتزوجين بتدريب الزوجين على التواصل، وإدارة الخالفات، التثقيف الزوجي
وتنظيم العواطف والتآزر بين الطرفين. وُوجد أن بعض هذه البرامج تزيد الرضا بين 

الزوجين وتخفض معدالت الطالق. 

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

تثقيف الوالدين 

برنامج “من أجل تنشئة أفضل”، األردن  •

تفيد األبحاث التي أجريت عن تدريب الوالدين بأن البرامج التي تقوم بتعريف الوالدين 
على  النتائج التجريبية الحديثة عن أساليب  تربية األوالد، مثل أهمية القراءة واألثر 
السلبي للعقاب الجسدي، يمكنها أن تحسن تحصيل األوالد والرضا الزوجي لدى 

اآلباء. 

برنامج “تربية أطفال أفضل” في األردن هو ورشة عمل من 16 ساعة تتم   •
إدارتها محليًا مع وجود بيانات دراسة استقصائية  شبه تجريبية إلظهار فاعليتها.

 

إن القيمة الموثقة لبرامج التدريب على  تربية األطفال تحاكي تدريب الوالدين والذي 
يكون في بعض األحيان جزءًا من أطر التعليم اإليجابي على صعيد المدرسة ككل، 

والتي تمت مناقشتها في الفصل الخاص بالتعليم اإليجابي.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

دروس حول التربية المشتركة لألطفال لألزواج 
الذين يسعون للطالق  

تساعد الدروس حول التربية المشتركة لألطفال، الراشدين الذين ينفصلون عن 
بعضهم البعض على إدارة كلٍّ من عالقتهم وأوالدهم بعد االنفصال لتخفيف 

الضغط أو الضرر على األوالد والذي قد ينشأ أحيانًا نتيجة للخالف  بين األبوين. 
بإمكان الحكومات أن تساعد في تنظيم هذه البرامج أو حتى تفرضها بشكٍل إلزامي 

كجزٍء من سياساتها. 
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الفصل السابع: المدن   

الوصفمثال متعلق بالعنوان  النمط

حوكمة المدينة كحلقة للتغذية الراجعة

جمع بيانات عن السعادة في المدينة على نحو منتظمقياس السعادة على مستوى المدينة مبدأ شامل 

جعل السعادة هدفًا واضحًا بالنسبة لحكومة مبدأ شامل 
المدينة

أجندة السعادة، دبي  •

يقدم وضع جودة الحياة كهدٍف واضٍح سياقًا موّحدًا لعمليات صنع القرار الحكومية. 
وتحاكي هذه النقطة الموضوع الرئيسي لتقرير “سياسة السعادة العالمية 2018” 

ككل. 

يهدف صاحب السمو حاكم دبي بشكل صريح لجعل المدينة أكثر المدن سعادة   •
على األرض. 

االستعانة بالجمهور لجمع بيانات حول جودة مبدأ شامل 
خدمات المدينة 

 )BOS:311( ”311:تطبيق “بي أو إس  •
للهواتف الذكية، بوسطن، الواليات المتحدة 

األمريكية. 

Transparent Chen- شفافية تشيناي   •(
)nai

استخدام منصات معتمدة على االنترنت لتقديم التقارير لزيادة التواصل بين الحكومة 
والمواطن في قضايا جودة الخدمة. 

يستخدم برنامج بوسطن )الذي كان يسمى سابقًا “سيتيزن كونيكت”( تطبيقًا   •
ذكيًا ظهر ألول مرة في عام 2009.

عندما يفشل مسؤولو المدينة في إطالق برامج كهذا، فبإمكان المواطنين   •
إنشاءها بشكٍل مستقل، كما هو الحال في مدينة “تشيناي”. 

توجيه وتقييم السياسة باستخدام منهجيات مبدأ شامل 
معيارية لمعالجة البيانات

أداة “شيب”، )SHAPE Tool( دبي.  •

“سيتي سكور”، )CityScore( بوسطن.  •

  

تطوير منهجياٍت حسابية لتحويل مقاييس السعادة والبيانات األخرى إلى أولويات 
قابلة للتنفيذ في السياسة الحضرية.

تدعم أداة “شيب” )SHAPE Tool( آلية صنع القرار في دبي من خالل تقييم   •
مؤشرات األداء بناًء على تأثيرها على السعادة، مما يسمح بتحليل قائم على السعادة 

لفاعلية التكاليف لمقترحات المدينة.

تستخدم بوسطن برنامج “سيتي سكور” )CityScore( كنظام تعقب ألوجه   •
القصور المستمرة وغير الملحوظة في الخدمة.

اعتبار الثقة بالمدينة كإحدى النتائج المنشودة مبدأ شامل 
من السياسة

بما أّن الثقة أحد المسببات القوية للسعادة، فإّن الخطط المحلية التي تعزز من ثقة 
السكان بالحكومة قد تزيد جودة الحياة. تعتبر مساهمات المواطنين والشفافية 

والمعايير الواضحة للتقييم كما تم وصفها سابقًا آليات مفيدة الستخدامها كوسائل 
لتعزيز الثقة.

الموازنة بين الحاجة إلى الدليل وحتمية االبتكارمبدأ شامل 

معايير “نيستا” )Nesta( لألدلة   •

من شأن اإلصرار على توفير أعلى مستويات األدلة على المستوى المحلي أن يعيق 
االبتكار. تحتاج المدن إلطار يقّيم الفوائد المحتملة لإلجراءات بناًء على توازن بين 

الدليل والحاجة.

يحدد إطار “نيستا” )Nesta( خمسة مستويات متتالية وأكثر إقناعًا لألدلة والتي   •
من شأنها ترشيد اعتماد السياسات. 

التنمية االقتصادية

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

منصات الخدمة عبر االنترنت 

خدمات المواطنين و”أغروبار”، كويتو،   •
اإلكوادور 

راشد و”إي تريدر”، دبي  •

الحد من األعباء التي تفرضها قوانين المدينة عن طريق مواقع إنترنت متقنة 
التصميم للخدمة المدنية. 

يستخدم موقع “خدمات المواطن” في كويتو و موقع “راشد” في دبي الذكاء   •
االصطناعي لمساعدة الشركات الجديدة في قضايا االمتثال األكثر شيوعًا. 

يستخدم موقع “أغروبار” في كويتو البيانات المفتوحة لتحديد سوء التغذية   •
الحضرية، ويقوم بتسهيل تسويق المنتجات الزراعية الحضرية.   

يهدف موقع “إي تريدر” في دبي بالتحديد إلى الحد من المعوقات أمام   •
الشركات ذات اإلمكانيات العالية بهدف تحقيق األثر االجتماعي اإليجابي.
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مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

صناديق االستثمار لتحقيق التنمية ذات التكلفة 
المعقولة والموجهة نحو استخدام وسائل 

النقل العام

 ،)LISC( مؤسسة دعم المبادرات المحلية  •
الواليات المتحدة األمريكية

ربما يكون التطوير السكني ذو التكلفة المعقولة في األحياء التي تتمتع بقابلية 
للمشي بالقرب من وسائل النقل العام مكونًا أساسيًا للنمو االقتصادي في المدن 

المكلفة أو التي تعتمد على السيارات. 

تهدف مؤسسة دعم المبادرات المحلية إلى تأمين المنح والقروض   •
واالستثمارات لهذا النوع من التطوير في المناطق الحضرية المحتاجة في الواليات 

المتحدة األمريكية.

وتحاكي هذه الطريقة التأكيد على قابلية المشي ووسائل النقل في أجزاء أخرى من 
هذا الفصل والفصل الذي يتكلم عن “السعادة الشخصية”. 

الناس والمجتمع

تصميم مساحات حضرية قابلة للمشي المبدأ
والتنقل النشط

“ماي ستريت” )My Street(، موسكو،   •
روسيا 

 ،)Metrominuto( ”ميترومينوتو“  •
بونتيفيدرا، إسبانيا.

يؤدي التشجيع على المشي وركوب الدراجات الهوائية على األرجح إلى تحسن في 
الصحة، وبالتالي تحسن في السعادة. 

يعد “ماي ستريت” )My Street( أكبر برنامج تطوير موّجه للمشاة في تاريخ   •
موسكو الحديث. وهو يركز على تحسين اإلنارة وواجهات المباني. 

خففت مدينة بونتيفيدرا من حركة المرور في مركز المدينة التاريخي، وهي   •
تشجع حاليًا على المشي في المدينة عن طريق توزيع خرائط المشي المسماة 

.)Metrominuto( ”ميترومينوتو“

يتعلق تشجيع هذه النشاطات برحالت يومية أقصر بين المنزل ومكان العمل، 
ويحاكي التركيز على ذلك الموضوع في الفصل الذي يتكلم عن “السعادة 

الشخصية”، في القسم الخاص بالتصميم الحضري. 

التصميم الحضري الذي يركز على الصحة المبدأ
النفسية

ينبغي على المخططين والمصممين الحضريين إدراك أهمية التصميم بالنسبة 
للصحة النفسية. انظر التوصيات في مكاي وآخرون 2017، في قائمة المراجع في 

الفصل المخصص للمدن. 

تعّد التدخالت التي تتم وفقًا لمعايير تقييم صارمة، مثل دراسة حالة إعادة تصميم 
المساحة العامة في الحي الشمالي لمدينة مانشستر )في الفصل الذي يتكلم عن 
“السعادة الشخصية”، قسم التصميم الحضري( مرشحًة جيدة لتنفيذ هذا المبدأ.  

التركيز على تعليم سكان المدينة المبدأ

شهادة البكالوريا االفتراضية الشاملة،   •
كويتو

من شأن تنمية رأس المال البشري أن تسهم في تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد 
سعادة المدن. تقّدم كويتو برنامجًا لمتابعة الدراسة عبر اإلنترنت، بحيث يسمح 

للراشدين إكمال دراستهم الثانوية. ومن المحتمل أن تجد المدن األخرى األمر فائدًة 
في تعزيز أدوات التعليم الثانوي أو العالي عبر االنترنت عن طريق المساقات الهائلة 

المفتوحة عبر اإلنترنت.

تطوير سياسات الصحة النفسية على المستوى التدخل 
الوطني أو على مستوى المدينة 

تحسن في إمكانية الوصول إلى العالج   •
النفسي، المملكة المتحدة.

خدمات “سوري” إلطفاء لحرائق، كندا  •

“أبورتيونيتي نيويورك”، نيويورك،   •
الواليات المتحدة األمريكية

يحاكي الدعوة التي ذكرت في الفصل الخاص بالصحة حول التخطيط العدواني 
للصحة النفسية الوطنية. 

نجحت بعض الوكاالت في المدن في دمج بيانات الصحة النفسية   •
إلعطاء األولوية للتوعية واتخاذ إجراء وقائي فيما يخص القضية الواقعة ضمن 

مسؤولياتهم. وتتضمن األمثلة عن هذا النوع من النجاح على مستوى الوكالة، فرع 
خدمات إطفاء الحرائق في مدينة سوري في كندا ووكالة الصحة والخدمات اإلنسانية 

في نيويورك. 

حمالت وفعاليات لممارسة التمارين على التدخل
مستوى المدينة

تحدي دبي للياقة.  •

برنامج الوزن الصحي في أمستردام،   •
هولندا.

تشجع النشاط البدني االجتماعي وإنشاء مرافق للتمرين يسهل الوصول إليها 
ومرافق تغيير المالبس/تخزين. 

تحّدت دبي السكان للقيام بممارسة ثالثين دقيقة من التمارين بشكل يومي   •
لمدة ثالثين يومًا، مع توفير دروس مجانية وتطبيق مخصص وترويٍج مكثف. 

قامت أمستردام بتصميم برنامج صحي يهدف إلى إشراك الشباب في كّل   •
أنحاء المدينة، ويلبي على وجه الخصوص حاجات تلك المجتمعات التي تعاني بشدة 

من التفاوتات الصحية. 
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نموذج مركز مجتمعي لخدمات الطوارئ التدخل

مركز األمير ألبرت، كندا   •

يستخدم التكنولوجيا والقرب المادي لتعزيز التنسيق بين الخدمات اإلنسانية فيما 
بين مختلف اإلدارات.

سّجل مركز “األمير ألبرت” في كندا وجود تحسن في النتائج لدى السكان ذوي   •
االحتياجات المعقدة في منطقة ريفية عن طريق اعتماد هذا النموذج. 

وردت هذه التوصية في الفصل الخاص بالسعادة الشخصية، في القسم الذي 
يتناول مناهضة العنف المنزلي. 

الحوكمة 

آليات شفافة ومنصفة لعمليات صنع القرار المبدأ
والمساءلة 

المجلس الذكي، دبي.  •

الحكومة المفتوحة، كويتو   •

مشاركة المدن، االتحاد األوروبي.  •

يتضمن آليات تكنولوجية تهدف إلبقاء عملية صنع السياسات الحضرية شفافًة 
وقابلة للمساءلة. إاّل أّنه ينبغي على واضعي السياسات أن يأخذوا بعين االعتبار أن 
أدوات جمع البيانات المعتمدة على الجماهير قد تؤدي إلى التمثيل المفرط ألنواع 

معينة من اآلراء نتيجًة للتحيزات االجتماعية. 

يحاكي مبدأ الشفافية في الفصل الخاص بالسعادة الشخصية، قسم الثقة والفساد. 

النظر فيما إذا كان تغيير أسلوب الحوكمة المبدأ
المحلية سيزيد التركيز على سياسات السعادة

هاكني، لندن، المملكة المتحدة.   •

من شأن التحول في بعض الحاالت من أسلوب الشخص المسؤول في اإلدارة 
المحلية إلى أسلوب الحوكمة سواء في قالب “الناشط” أو “المشّرع” أو “صاحب 
المشروع السياسي” أن يزيد من توقعات السكان، ويشجع على تبادل األفكار بين 

المدن ويؤسس رأس مال اجتماعي. تمت اإلشارة إلى أعضاء المجلس في مقاطعة 
“هاكني” في لندن كمثال. انظر هوتشاديل 2017، في قائمة المراجع في الفصل 

الخاص بالمدن.

قابلية التنقل

تحسين اإلدارة المرورية بهدف تحقيق الحد المبدأ
األدنى من التنقالت اليومية بين العمل 

والمنزل وتحقيق التنقل النشط

تتضمن اآلليات التي تدعم هذا المبدأ دفعاٍت عن طريق رسوم االزدحام، وتكنولوجيا 
متطورة إلدارة الطلب، وتطبيقات للمركبات ذاتية القيادة مثل الحافلة الروبوتية في 

اليابان. تعد اعتبارات اإلنصاف أمرًا مهمًا أيضًا في إدارة حركة المرور.

تحاكي التدخالت السابقة التي تهدف إلى تشجيع النشاط البدني وتقليل أوقات 
التنقالت اليومية في الفصل الخاص بالسعادة الشخصية. 

وضع تشريعات استباقية للسيارات ذاتية المبدأ
القيادة وخدمات التشارك بالمركبات بحيث 

تكون جودة الحياة هدفًا لها  

بإمكان البيئة التشريعية التي ترحب بانتشار السيارات ذاتية القيادة أن تحدد فيما إذا 
كانت محاسنها أو مساوئها هي األكثر بروزًا. يجب أن تشجع المدن إمكاناتها لزيادة 

التشارك في ركوب المركبات والتنقل النشط في الميل األخير. كما يترتب عليها 
أيضًا أن تبحث عن طرق لمنع هذه المركبات من مفاقمة التمدد واالزدحام.  

وينطبق هذا المبدأ أيضًا على العدد المتزايد من خدمات الباصات الخاصة والموجهة 
ديناميكيًا في العديد من المدن. يعّد “ميترو ميكرو ترانزيت” في لوس أنجلوس و 

“تشاريوت” المملوكة من قبل فورد في سان فرانسيسكو مثالين تختلف فيها 
تأثيرات السعادة بشكٍل كبير. 

قامت العديد من المدن في أمريكا الشمالية وأوروبا مؤخرًا بإطالق برامج “الرؤية إيالء األهمية لسالمة المشاةالمبدأ
صفر”، التي تهدف للتخلص من حاالت الوفيات بين المشاة. لم يتم قياس اآلثار 

المباشرة على السعادة لهذه البرامج حتى اآلن.

البيئة

زيادة وعي المواطنين حول أثر تدخالت المبدأ
االستدامة على جودة الحياة 

الحدائق المطرية في فانكوفر، كندا  •

محطة ماريبور لتنقية المياه، سلوفينيا   •

يمكن تصنيف التدخالت الموجهة نحو االستدامة وفقًا ألثرها المباشر على البيئة، 
ووفقًا آلثارها على جودة الحياة أيضًا. وعلى وجه الخصوص، فقد يكون للتدخالت 
البيئية آثارًا اقتصادية إيجابية وقد تلفت االنتباه إلى جودة البيئة الطبيعية للمدينة. 

في فانكوفر، تخفف الحدائق المطرية العبء عن أنظمة مجاري مياه السيول   •
والعواصف، باإلضافة لخلق مساحات خضراء محلية جذابة من شأنها أن تذكر الناس 

بأهمية حماية البيئة. 

في سلوفينيا، ساهم مشروع تنقية مياه الصرف الصحي في تخفيض نسبة    •
التلوث في نهر “درافا” إلى الدرجة التي أصبح فيها السكان قادرون على استخدام 

النهر لممارسة الرياضة والنشاطات الترفيهية بعيدًا عن المخاطر الصحية التي كانت 
موجودًة سابقًا.  
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زيادة مشاركة المواطنين في البرامج البيئية المبدأ

غوودويل ويست، سيؤول، كوريا الجنوبية   •

من الممكن تغيير أساليب تنفيذ البرنامج البيئي بطرق تؤكد روح المشاركة المدنية 
لدى السكان، األمر الذي يساهم في تحقيق جودة الحياة.

في سيؤول، ساهمت إعادة تصميم هيكلية الرسوم الواجبة على جمع القمامة   •
في زيادة معدالت إعادة التدوير ورفع حس المشاركة لدى المواطنين في آن واحد. 

عوامل تمكين الحياة 

تصميم أماكن عامة لالستخدامات المتعددة، المبدأ
بما في ذلك المشي

الواجهة المائية لمدينة ويست بالم   •
بيتش، الواليات المتحدة األمريكية

“أماكن للناس”، ملبورن، أستراليا   •

يجب تخطيط عمليات إعادة التصميم من خالل مساهماٍت كبيرة من سكان المدينة. 

تحاكي التوصيات الواردة في الفصل الخاص بالسعادة الشخصية.  

توفير إمكانية الوصول إلى المنتزهات المبدأ
والمساحات الطبيعية

تحاكي التوصيات الواردة سابقًا في الفصل الخاص بالمدن وفي فصل السعادة 
الشخصية.

برامج متكاملة لمكافحة التحرش في األماكن التدخل
العامة 

برنامج )ال للتحرش(، كويتو  •

توفير مناطق أمان محددة وأنظمة إبالغ تعتمد على التطبيقات والرسائل النصية 
القصيرة لمكافحة التحرش الجنسي في األماكن العامة التي تعرف بكونها مأوًى 

لمثل هذه السلوكيات. 

 

يحاكي الدعوة للحد من العنف ضد النساء في فصل السعادة الشخصية، قسم 
العائالت.

توفير خدمة “واي-فاي” في األماكن العامة التدخل

لندن، وسيؤول، وكويتو، ونيويورك،   •
ودبي 

يتم تنفيذها عادًة عن طريق شراكاٍت بين القطاعين العام والخاص، وتحاكي مبدًأ تم 
اقتراحه في الفصل الخاص بالتعليم اإليجابي.

مبادرة من القطاعين العام 
والخاص

أماكن للعيش المشترك ومبادرات أخرى لزيادة 
التواصل االجتماعي في األبنية التي تقطنها 

العديد من العائالت 

 Old( ”ومساكن “أولد أوك ، Roam.co  	
Oak Common( الجماعية المشتركة في 

لندن.

أدوات بناء المدينة السعيدة، فانكوفر.  •

أماكن العيش المشترك هي منشآت للعيش تم تصميمها وبناؤها خصيصًا ألنماط 
العيش الموجهة نحو المجتمع. 

 

في فانكوفر، أوجدت شراكة بين القطاعين العام والخاص مجموعة أدوات قائمة 
على األدلة لتحقيق الحد األقصى من العالقات االجتماعية في المساكن التي 

تقطنها العديد من العائالت. 

تحاكي توصيات التشارك في السكن الواردة في فصل السعادة الشخصية. 
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ينبغي على مكاتب اإلحصاء الوطنية أن تطور مبدأ شامل
وتجمع البيانات عن جودة الحياة الشخصية.

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون   •
االقتصادي والتنمية حول قياس جودة الحياة 

الشخصية، 2013

تشير األبحاث المتزايدة إلى أن مطالبة الناس بإجراء تقييم ذاتي لجودة حياتهم بشكٍل 
مباشر، تشكل مساهمًة صالحًة وحاسمًة لتحليل السياسات، عوضًا عن التركيز 

الحصري على البيانات الموضوعية. 

تعد عمليات جمع البيانات عالية الجودة وواسعة النطاق أمرًا مهمًا لبناء قاعدة األدلة 
الخاصة بالسياسة العامة، وخصوصًا البيانات التمثيلية للسكان والتي يمكن أن 

تصنف حسب عبر المجموعات السكانية وعلى نطاقات مكانية مختلفة. ووجدت 
مكاتب اإلحصاء الوطنية لتلبية هذا الغرض بالتحديد. 

ينصح بالنسبة لتقييم الرضا عن الحياة على وجه الخصوص باستخدام مقياس   •
الرضا الشخصي عن الحياة الذي يتدرج من 10-0 كمقياس رئيسي. 

ينبغي جمع معلومات عن المشاعر واالزدهار البشري حيثما سمحت الفرصة   •
في الدراسة االستقصائية.  

ينبغي أيضًا تضمين متغيرات اقتصادية واجتماعية وديمغرافيٍة ومتغيرات أخرى   •
ذات صلة بالسياسة العامة بهدف تسهيل عملية تحليل البيانات. 

تكون المقاييس الوطنية أكثر فائدة عندما تسهل عملية مقارنة المخرجات يهدف لقابلية المقارنة الدوليةمبدأ شامل  •
مع الدول األخرى. وبناًء عليه، يترتب على السلطات المعنية بجمع البيانات أن تتبع 

الممارسات المتبعة دوليًا فيما يخص بيانات جودة الحياة. 

تلخص المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول قياس   •
جودة الحياة الشخصية ما ُيعرف عن الممارسة الجيدة.

كما تمت اإلشارة سابقًا، ُينصح بمقياٍس للرضا الشخصي عن الحياة يتدرج من   •
10-0 كمقياس رئيسي.  

تملك حاليًا كندا ونيوزيلندا وأستراليا والمكسيك وكوريا ومعظم البلدان   •
األوروبية إجراءات جمع بيانات متوافقة مع المبادئ التوجيهية بشكٍل عام. 

ُقطعت أشواٌط طويلة من خالل إحصائيات االتحاد األوروبي عن الدخل   •
والظروف المعيشية نحو الجمع الروتيني للبيانات المتوافقة مع المبادئ التوجيهية 

لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في كل دول االتحاد األوروبي، باإلضافة 
أليسلندا والنرويج وسويسرا وتركيا.

جمع بيانات عن جودة الحياة باستخدام منهجية المبدأ
متعددة األبعاد

من المهم أيضًا باإلضافة إلى المقاييس الشخصية أن نقوم بجمع طيٍف أوسع من 
البيانات التي تصف وتدعم جودة حياة الناس. 

كل دراسة حالة في البلدان التي تمت مناقشتها في هذا الفصل تعتمد   •
منهجية متعددة األبعاد لقياس جودة الحياة.  

تضمين مقاييس الموارد التي تحافظ على المبدأ
استدامة جودة الحياة مع مرور الزمن.

إطار مستويات المعيشة، نيوزيالندا  •

أهداف الجودة البيئية والمقاييس الجديدة   •
لجودة الحياة، السويد

المؤشرات الجديدة، للثراء فرنسا   •

جودة الحياة المنصفة والمستدامة،   •
إيطاليا 

ُتدرج بعض الدول مقاييس تقدمية ألرصدتها من رأس المال – النقدي/المادي، 
والبشري واالجتماعي والطبيعي، آخذًة باالعتبار عدم تحقيق المكاسب الحالية في 

مجال جودة الحياة على حساب المستقبل. 

يتناول إطار مستويات المعيشة النيوزيلندي بشكل صريح أرصدة رأس المال   •
األربعة وعالقتها بـ “مجاالت التركيز الرئيسية” الخمسة لتحقيق مستويات معيشية 

أعلى.

يركز برنامج المقاييس الجديدة لجودة الحياة في السويد بوضوح على   •
االستدامة طويلة األمد للنمو االقتصادي باإلضافة إلى رفاه وجودة حياة 
المواطنين، ويضم البرنامج مؤشرات اقتصادية وبيئية واجتماعية رئيسية. 

تتطرق كّل من المؤشرات الجديدة للثراء في فرنسا وأطر جودة الحياة المنصفة   •
والمستدامة في إيطاليا إلى نواٍح عديدة من رأس المال البشري واالقتصادي 

والطبيعي. 

إشراك األفراد في تصميم أطر مقاييس جودة المبدأ
الحياة

انظر المربع 2.2  •

يمكن لعملية تشاور هادفة أثناء التصميم األولي للبرنامج أن تزيد الوعي وتضمن 
فائدة المنهجية بالنسبة للجمهور. عالوًة على ذلك، ُتظهر مثل هذه المشاورات أن 

البرنامج ملتزم بالفعل بتحسين جودة حياة المواطنين كونهم يقومون بتقييمها 
بأنفسهم؛ مما يتيح للبرنامج فرصة اكتساب الشرعية الشعبية والسياسية. 

يعرض المربع 2.2 أمثلة عن المشاورات في إيطاليا ونيوزيلندا وألمانيا   •
والمملكة المتحدة وفرنسا.  
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تحديد الجهة الحكومية التي ستقوم بتبني المبدأ
مبادرة جودة الحياة

يستعرض هذا الفصل خيارات عديدة اتخذتها الدول في هذا الشأن. ليس واضحًا إن 
كان يمكن تحديد إحداها على أّنها الممارسة األفضل.  

جاءت الدعوة لتطوير إطار جودة الحياة في كلٍّ من السويد والمملكة المتحدة   •
وإيطاليا واإلكوادور وهولندا وألمانيا من ُصلب الحكومة )إما رئيس الدولة أو مجلس 

الوزراء أو وزارة مركزية(. 

تّم  تفويض المسؤوليات في بعض هذه الحاالت الحقًا إلى وكاالت أخرى.   •
فعلى سبيل المثال، يعّد مكتب اإلحصائيات الوطنية في المملكة المتحدة مسؤواًل 
 What( ”عن تطوير إطار المقاييس وعملية جمع البيانات؛ ويعتبر مركز “وات ووركس

Works( لجودة الحياة مشروعًا اجتماعيًا يهدف إلى دمج اعتبارات جودة الحياة في 
عملية صياغة السياسة العامة. 

في اإلكوادور، أصدر الرئيس مرسومًا تنفيذيًا إلنشاء “أمانة حكومية للحياة   •
الكريمة” لبحث ودعم ممارسات الحياة الكريمة، وتقديم االقتراحات للوزارات 

الحكومية األخرى، باإلضافة إلى التواصل المباشر مع الشعب.

أطلقت فكرة المؤشرات الجديدة للثراء في فرنسا، من قبل عضو في البرلمان،   •
وثم فوضت مسؤوليتها إلى وكالتين معنيتين بالسياسة العامة )استراتيجية فرنسا، 

المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وهو 
جمعية استشارية(.

جعل تقديم التقارير عن جودة الحياة أمرًا روتينيًا المبدأ
كجزء من مشاورات ومناقشات البرلمان

من شأن تحويل التقارير اإلحصائية حول جودة الحياة أمرًا مسلمًا به ومنتظم الحدوث 
أن يساعد على تحسين مكانتها والتأثير على أولويات السياسة العامة-إذا تم تقديمها 

ومناقشتها في البرلمان، على سبيل المثال.  

وذهبت العديد من الدول لما هو أبعد من تقديم تقارير منتظمة عن اإلحصائيات 
وذلك من خالل تحديد مواعيد منتظمة لتقديم التقارير وإجراء المناقشات على أعلى 

المستويات فيما يخص جودة الحياة الوطنية. 

وّفر اإلصالح التشريعي في كّل من فرنسا وإيطاليا إطارًا لمناقشة عالية   •
المستوى حول جودة الحياة الوطنية في البرلمان كجزٍء من عملية إعداد الميزانية. 

لكن في الواقع لم تتم بعد أي مناقشة برلمانية عامة في كل من إيطاليا وفرنسا، 
برغم حدوث بعض المناقشات ضمن اللجان البرلمانية. 

فّوض مجلس الوزراء الهولندي في عام 2017 هيئة اإلحصاءات الهولندية   •
بجمع تقرير رصٍد سنوي لجودة الحياة. وسيشكل هذا التقرير أساسًا  العتبارات 

مجلس الوزراء وسيكون الحقًا جزءًا من مناقشات المساءلة في البرلمان. 

يمكن دمج أطر مقاييس جودة الحياة في كل المبدأ
مستويات دورة السياسة باستخدام آليات 

متعددة

يغطي هذا الفصل مجموعة متنوعة من اآلليات لدمج مقاييس كهذه في عملية 
صياغة السياسة العامة. 

تستخدم نيوزيلندا والمملكة المتحدة أطرًا مفاهيمية تضم نطاقًا واسعًا من   •
المؤشرات ألخذها بالحسبان في تقييم السياسة العامة- سواًء الحقة، كما هي 

الحال في مركز “وات ووركس” )What Works( في المملكة المتحدة، أو سابقة، 
كما هي الحال في إطار مستويات المعيشة النيوزيلندي. 

يضع برنامج “سكوتالند بيرفورمز” )Scotland Performs( هذه المؤشرات   •
في دور الداعم لمراقبة نجاح البالد في تحقيق اإلطار المحدد لألداء الوطني.

تلعب خطة التنمية الوطنية اإلكوادورية دورًا مشابهًا إلطار األداء الوطني   •
اإلسكتلندي، وقامت اإلكوادور رسميًا بجعل جودة الحياة هدفًا وطنيًا من خالل دمج 

هذا المفهوم في دستورها الوطني. 

قامت كل من فرنسا وإيطاليا والسويد بدمج عملية تقديم التقارير عن جودة   •
الحياة في عملية إعداد الميزانية ولكن بأشكال مختلفة. ويعتمد هذا بمعظمه على 

تقديم تقرير للبرلمان قبل البدء بالمناقشات المفصلة للميزانية، ما يقدم نقطة 
مرجعية لقرارات التخصيص الالحقة. 
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