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پیشگفتار

فهرست





مقدمه کتاب سقلمه با یک نتیجه گیری مهم شروع می شود: تغییرات کوچک محیط به شدت 
انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و می توان از این تاثیرپذیری استفاده کرد.ریچارد تیلر 
نویسنده کتاب در این بخش از مفهومی به نام معمار انتخاب صحبت می کند که مسئولیتش 
سازماندهی زمینه و بستر تصمیم گیری برای افراد است. او معتقد است یک معمار انتخاب 

می تواند به افراد سقلمه بزند و بسیار تاثیرگذار باشد.
تیلر از مفهوم قیم مآبی آزادی خواهانه در معماری انتخاب صحبت می کند. به گفته او نوع 
نسبتا ضعیف قیم مآبی که در گزینه های انتخابی افراد به گونه ای اثر می گذارد تا آن ها با 
قضاوت خودشان بهترین وضعیت را انتخاب کنند. معماران انتخاب با سقلمه مردم را هدایت 

می کنند. 
سقلمه بدون اینکه گزینه ای را منع کند یا تغییری در انگیزه های افراد ایجاد کند، رفتار آن ها 

را به صورت پیش بینی پذیر تغییر می دهد. 
بسیاری از مردم به ایده انسان اقتصادی )ایکان( متعهدند، به این معنا که همه ما کامال 
اینگونه  اما در حقیقت انسان هایی که ما می شناسیم  انتخاب می کنیم  بدون خطا فکر و 

نیستند. آن ها انسان های عادی هستند. 
انسانی که خطاهای پیش بینی پذیر زیادی انجام می دهد. تیلر این مسئله را در تایید سقلمه 
مطرح می کند و معتقد است با به کارگیری مناسب سقلمه ها می توان توانایی اصالح زندگی 

مردم را افزایش داد و به حل بسیاری از مشکالت عمده جامعه کمک کرد. 
او معتقد است دلیل اینکه برخی افراد به سقلمه ها شک دارند این فرض اشتباه است که 
تقریبا همه مردم در همه اوقات گزینه هایی را انتخاب می کنند که بیشترین منفعت را برای 
آن ها دارد یا حداقل از گزینه هایی که دیگری به جای آن ها انتخاب می کند، بهتر است. او 
معتقد است معماری انتخاب را می توان به گونه ای طراحی کرد که به بهتر شدن وضع زندگی 

مردم منجر شود.
تیلر در ادامه کتاب سقلمه می گوید بسیاری از کاربردهای مهم قیم مآبی آزادی خواهانه در اختیار 
دولت است. او معتقد است قیم مآبی آزادی خواهانه بنیانی نوید بخش برای دودستگی های 

حزبی است.
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پیشگفتار



“People exaggerate their 
own skills. they are optimistic 
about their prospects and 
overconfident about their 
guesses, including which 
managers to pick.”
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تایلر در این بخش از دو نوع تفکر صحبت می کند: سیستم اتوماتیک و سیستم بازیابی، در 
سیستم اتوماتیک انسان ها معموال براساس غریزه عمل می کنند که با بنیادی ترین بخش های 

مغز در ارتباط است. سیستم بازتابی خودآگاه تر و حساب شده تر است. 
تیلر معتقد است ما در انتخاب های مان معموال ابتدا به سیستم اتوماتیک رجوع می کنیم. او در 
ادامه تاکید می کند اگر انسان ها بدون اینکه دردسری برای آن ها ایجاد شود، بتوانند به سیستم 

اتوماتیک خود اعتماد کنند زندگی شان راحت تر و بهتر می شد. 
او در این بخش از مفهوم دیگری تحت عنوان قوانین مبتنی بر تجربه هم یاد می کند که استفاده 
مداوم از آن ها منجر به ایجاد سوگیری های خودکار و ناخودآگاه می شود. او معتقد است این 

سوگیری های ذهنی حاصل تعامل میان سیستم اتوماتیک و بازتابی هستند. 
وجود خوش بینی غیرواقع بینانه در انسان ها دیگر موضوعی است که در بحث سقلمه ها مطرح 
می کند. او می گوید اگر انسان ها به دلیل این خوش بینی به استقبال خطرات می روند، سقلمه 

برایشان مفید است.
تیلر در ادامه موضوع سود و زیان را مطرح می کند و معتقد است ناراحتی انسان ها از اینکه 
چیزی را از دست بدهند، دو برابر بیشتر از خوشحالی آن ها برای به دست آوردن همان چیز 
است. او معتقد است زیان گریزی و سوگیری ماندن در وضعیت موجود؛ باعث می شوند تعیین 
یک گزینه به عنوان پیش فرض سقلمه هایی قدرتمند باشند. تنظیم بهترین پیش فرضها یکی از 

موضوعاتی است که تیلر در سقلمه به آن می پردازد. 

بخشاول:انسانهاوایکانها

فصلاول:سوگیریوخطاها
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فصلدوم:مقاومتدربرابروسوسه

فصلسوم:پیرویکورکورانه

تیلر در ادامه کتاب سقلمه از وسوسه ها صحبت می کند و اینکه آن ها موجب نوعی تناقض پویا 
در رفتار افراد می شوند. او از دو مفهوم برانگیختی و بی اعتنایی صحبت می کند و معتقد است 
چیزی را وسوسه انگیز می دانیم که در زمان برانگیختگی بیشتر از زمان بی اعتنایی آن را مصرف 

کنیم. 
تیلر می گوید در حالت بی اعتنایی درک نمی کنیم که رفتار ما تا چه حد تحت تاثیر انگیزه تغییر 
می کند. انسان ها دو نهاد نیمه خودمختار در وجوشان دارند: برنامه ریز که ما کمک می کند در 
برابر وسوسه ها مقاومت کنیم و کنشگر کوته نظر که در معرض وسوسه های ناشی از انگیزش 

است.
او در این بخش از مشکالت خودکنترلی و انتخاب غیرعقالنی صحبت می کند و معتقد است 

همه این حقایق نشان می دهند که سقلمه به نفع مردم است. 

انسان های عادی به سادگی تحت تاثیر رفتار و گفتار یکدیگر قرار می گیرند، بارها از هم نوعان شان 
سقلمه می خورند و گاهی اوقات تحوالت عظیم اجتماعی از یک سقلمه کوچک اجتماعی شروع 
می شود. تیلر در این بخش به چگونگی عملکرد تاثیرپذیری اجتماعی می پردازد. او معتقد است 

یکی از روش های موثر هدایت مردم با سقلمه خوب یا بد، تاثیرات اجتماعی هستند.
اثر نورافکن یا کانون توجه مفهوم دیگری است که تیلر در کتابش به آن می پردازد. او معتقد 
است مردم کمتر از آن چیزی که فکرش را می کنید به شما توجه می کنند، اما چون معتقدیم 

کانون توجه دیگران هستیم از آنچه فکر می کنیم دیگران انتظار دارند، تبعیت می کنیم. 
تیلر در ادامه نتیجه می گیرد که اگر معماران انتخاب در پی تغییر رفتاری باشند و این کار را با 

سقلمه انجام دهند، تنها کافی است افراد را از عملکرد دیگران مطلع کنند. 
تحریک کردن دیگر مفهومی است که تایلر به آن اشاره می کند و معتقد است می توان با ارائه 

سرنخ های ساده و ظاهرا بی ربط افراد را برای انجام شکل های معینی از رفتار تحریک کرد.
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تیلر بار دیگر به مفهوم قیم مآبی آزادی خواهانه بازمی گردد و آن را قانون طالیی می نامد. او 
معتقد است در زمان تصمیم گیری های دشوار افراد برای تبدیل جنبه هایی از یک موقعیت به 

مفهومی ساده مشکل دارند و به سقلمه نیاز پیدا می کنند.
وی در ادامه به بیان موقعیت هایی می پردازد که افراد احتماال در آن ها انتخاب های خوبی 
ندارند. تیلر در این بخش به این موضوع هم می پردازد که چرا بازارها تمایل دارند به جای کم 

کردم زمینه گمراهی و اشتباهات مردم، آن را تشدید کنند. 
وی تاکید می کند واحدهای اقتصادی معموال انگیزه بیشتری برای تقویت باورهای غیرمنطقی 
مصرف کنندگان دارند تا از بین بردن آن ها و در این قسمت نیز به سراغ مفهوم معماری انتخاب 

می رود و معتقد است می توان با سقلمه ها افراد را هدایت کرد.

تیلر در فصل پنجم به سراغ معماران انتخاب می رود و برخی اصول معماری خوب و بد را 
پیشنهاد می کند. اولین پیش فرضی که او به آن اشاره می کند گام برداشتن در مسیری با حداقل 
مقاومت است. به این معنا که اکثر افراد مسیری را در پیش می گیرند که کمترین سختی را 

داشته باشد و به گزینه بدون تالش تمایل دارند. 
بسیاری از سازمان ها قدرت عظیم گزینه های پیش فرض را فهمیده اند. البته برای تعیین گزینه 
قانون  از  تاکید می کند  تیلر  نفع شخصی،  و  یاری رسانی  دارد:  وجود  دغدغه  دو  پیش فرض 
انتخاب  که معماران  این است  ادعا  این  ویژگی مهم  اما  کرد،  اجتناب  نمی توان  پیش فرض 
می توانند انتخاب کنندگان را وادار کنند گزینه مد نظر آن ها را انتخاب کنند. تایلر این رویکرد را 
انتخاب الزم یا مجاز می نامد. البته تاکید می کند انتخاب های الزم در زمان انتخاب های بسیار 

پیچیده احتماال ایده خوبی نباشند.
ارائه بازخورد دیگر مفهومی است که تایلر در بحث معماری انتخاب به آن می پردازد و معتقد 

است ارائه بازخورد بهترین راه کمک به انسان ها برای داشتن عملکرد بهتر است. 
دانستن نقشه راه دیگر موضوعی است که تیلر در معماری انتخاب به آن می کند. نقشه راه نحوه 
برقراری رابطه میان انتخاب و خوشبختی است. سیستم معمار انتخاب خوب، به مردم کمک 

می کند توانایی شان در ایجاد نقشه راه بهتر شود. 
پیچیدگی،  براساس  افراد  است  معتقد  و  می رود  پیچیده  انتخاب های  سراغ  به  وی سپس 
انگیزه ها آخرین عنوانی است که  را برای انتخاب استفاده می کنند.  استراتژی های متفاوتی 
تیلر در این بخش به آن می پردازد. وی معتقد است معماران عاقل، انتخاب ها را متناسب با 

انگیزه های افراد در نظر می گیرند. 

فصلچهارم:چهزمانیبهسقلمهنیازداریم؟

فصلپنجم:معماریانتخاب
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تیلر معتقد است انسان های عادی و انسان های اقتصادی )ایکان ها( در زمان استفاده از پول رفتار 

این فصل مخاطب  در  رفتار می کنند.  عاقالنه تر  زمینه  این  در  اقتصادی  انسان های  دارند.  متفاوتی 

تیلر انسان های عادی هستند و به آنها می گوید در انجام کارهای دشواری مانند پس انداز کردن و یا 

سرمایه گذاری چگونه می توانند بهتر عمل کنند. 

تیلر دو سقلمه را برای افزایش پس انداز پیشنهاد می کند. اول ثبت نام خودکار در طرح های پس انداز و 

دومی برنامه فردا بیشتر پس انداز کنید. او معتقد است نظریه استاندارد پس انداز برای بازنشستگی، 

فرضیه ای خام است. فرض طرفداران این نظریه این است که مردم برای اجرای طرح مناسب خودشان 

اراده کافی دارند. این نظریه بیشتر در مورد ایکان هاست نه انسان های عادی.

وی در ادامه تاکید می کند، می توان با سقلمه افراد را به سمت طرح های بازنشستگی هدایت کرد. وی 

در این بخش از پس اندازهای خودکار و تغییر پیش فرض موجود ثبت نام نکردن و انتخاب الزامی و 

سادگی بیشتر صحبت می کند. 

فردا بیشتر پس انداز کنید هم یکی دیگر از سقلمه هایی است که تیلر در بحث پس انداز به آن اشاره 

می کند. نوعی سیستم معماری انتخاب که پایه آن اصول روانشناسی بوده است. 

این برنامه قبل از هر چیز از مشارکت کنندگان خود می خواهد متعهد شوند مبلغ بیشتری از درآمدشان را 

پس انداز کنند. این افزایش پس انداز در برخی مشارکت ها با افزایش دستمزد همزمان است. 

تیلر و همکارانش برای اجرای این طرح از نرم افزاری برای محاسبه نرخ پس انداز پیشنهادی استفاده 

می کردند. مطابق این طرح نرخ پس انداز به ازای هر بار افزایش دستمزد افزایش می یافت. 

بخشدوم:پول

فصلششم:درآیندهبیشترپساندازکنید



سرمایه گذاری پرخطرتر، نرخ بازده باالتری دارد. این یک قانون است. اما در این نوع سرمایه گذاری ها 

شانس برگشت سرمایه پایین تر است. بنابراین رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری بسیار پیچیده است. 

بسیاری از سرمایه گذاران، صندوق های سرمایه گذاری مشترک را برای این کار انتخاب می کنند. برای 

سرمایه گذاری آسان و سودمند می توان از معماری انتخاب استفاده کرد.

سرمایه گذاری در سهام پرمخاطره است. چگونه باید تصمیم گرفت که چه مقدار از پرتفوی ما به خرید 

سهام اختصاص داده شود؟ یک انسان اقتصادی برای تصمیم گیری در این زمینه مسائل مختلفی را در 

نظر می گیرد. اما انسان عادی احتماال حتی نمی داند برای این تصمیم گیری باید چه محاسباتی را انجام 

دهد. انسان های عادی تحت تاثیر نوسان های کوتاه مدت قرار دارند و تصمیمات شان براساس قوانین 

تجربی است. 

طرح های سرمایه گذاری با استفاده از معماری انتخاب می توانند در ابعاد مختلف به شرکت کنندگان 

خود کمک کنند و گزینه های پیش فرض مناسب بسیاری در دسترس هستند. انواع سبدهای سهام 

میزان  با  که  را  باید صندوقی  تنها  سرمایه گذاران  و  دارند  وجود  تهاجمی  و  میانه رو  محافظه کارانه، 

ریسک پذیری آن ها تناسب دارد، انتخاب کنند. 

فصلهفتم:سرمایهگذاریسادهلوحانه

تیلر در این فصل به کاربرد سقلمه ها و معماری انتخاب در بازارهای اعتباری می پردازد و سه بازار مهم وام 

یعنی وام مسکن، وام دانشجویی و کارت های اعتباری را بررسی می کند. 

او معتقد است گرفتن این وامها امروزه پیچیده تر شده است و معماری انتخاب در این بخش نیز 

کاربردهای فراوانی دارد. تیلر معتقد است با استفاده از معماری انتخاب و پیشرفت آن می توان احتمال 

اینکه مردم انتخاب های بدی در این زمینه داشته باشند را به شدت کم کرد.

فصل نهم نیز به خصوصی سازی تامین اجتماعی و راه اندازی این طرح در کشور سوئد اختصاص یافته 

است.او در این فصل با بررسی برنامه ریزی طرح خصوصی سازی سوئدی نتیجه می گیرد بهترین معماری 

انتخاب برای این طرح به کار نرفته است. 

فصلهشتمونهم:بازارهایاعتباریوخصوصیسازیتامیناجتماعی
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بخشسوم:سالمت

از نظر قیم مآبان آزادی خواه برای بهبود سالمت مردم فرصت های بی شماری وجود دارد. تیلر 
بخش سوم کتاب خود را با این جمله آغاز می کند. تاثیرات اجتماعی یکی از موضوعاتی است که 
در این بخش می توان از آن استفاده کرد. همانند چاق شدن، کاهش وزن هم می تواند مسری 

باشد. او پزشکان را معماران انتخاب بسیار مهمی می داند

تیلر در این فصل و برای بررسی معماری انتخاب و سقلمه ها در بخش سالمت، به سراغ موضوع 
بیمه داروهای تجویزی و بحث داغ آن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 
می رود . او در این زمینه به طرح جرج بوش اشاره و این سیستم را با آزادی انتخاب محدود، 

نمونه خوبی برای رویکرد قیم مآبانه می داند. 

تقاضا برای اعضای پیوندی به میزانی چشم گیر بیشتر از عرضه است. تیلر معتقد است معماری 
انتخاب می تواند در افزایش اهدای عضو هم تاثیری بالقوه داشته باشد. منبع اصلی اندام های 

پیوندی بیماران مرگ مغزی هستند که مرگشان به طور قطعی اعالم شده است. 
جلب رضایت اعضای خانواده متوفی از اصلی ترین موانع اهدای عضو محسوب می شود. او دو 
طرح رضایت مفروض و انتخاب الزامی را در این زمینه مطرح می کند و معتقد است این طرح ها 

می توانند زندگی های بسیاری را نجات دهند. 
تیلر در فصل دوازدهم به سراغ محافظت از محیط زیست می رود و معتقد است دولت ها در 
سراسر جهان در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده اند و بسیاری از اقدامات آن ها نتایج خوبی 
داشته است. تیلر معتقد است از سقلمه ها و معماری انتخاب بهینه می توان در این زمینه نیز 

بهره برد.

فصلدهم:داروهایتجویزی:بخشDبرایدلسردکردن

فصلیازدهمودوازدهم:چگونهمیتواناهدایعضورا
افزایشدادونجاتسیاره



تیلر در این فصل به سراغ طرح انتخاب مدرسه می رود و این 
سوال را مطرح می کند که وجود انتخاب های بیشتر در بحث 
مدارس می تواند کمک کند؟ او معتقد است طرح انتخاب مدرسه 
به پیشرفت بچه ها کمک می کند اما باید به والدین کمک کرد تا 

انتخاب های بهتری داشته باشند. 
بسیاری از والدین معموال فرزندشان را به نزدیک ترین مدرسه به 
خانه می فرستند. او معتقد است می توان به طرح هایی پرداخت 
که والدین را در موقعیتی قرار می دهند تا در این زمینه تصمیماتی 
منطقی برای فرزندانشان بگیرند. تیلر بر نقش معماران انتخاب 

خوب در این حوزه نیز تاکید می کند. 
را  خوب  انتخاب  معماری  این  نیست  الزم  است  معتقد  او 
حتما یک پروفسور یا یک الگوریتم کامپیوتری قدرتمند انجام 
دهند. این معماری می تواند حاصل تفکر خوب یک یا دو نفر از 
مسئوالن مدارس باشد. تیلر معتقد است حق آموزش مناسب 
اکنون تعهدی فرهنگی است و با چند اقدام ساده می توان باعث 

شد بچه های بیشتری از این حق بهره مند شوند. 

بخشچهارم:آزادی

فصلسیزدهم:توسعهانتخابمدرسه
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بیمه سالمت موضوع این فصل از کتاب سقلمه است. تیلر در این فصل به سراغ طرح حق شکایت 

از پزشکان برای قصور در درمان می رود که خرید آن برای مشتریان خدمات درمانی در آمریکا اجباری 

است. تایلر در این زمینه معتقد است که بیماران و پزشکان باید برای داشتن این حق آزاد باشند تا 

خودشان تصمیم بگیرند. 

همانطور که از عنوان فصل پیداست تیلر در این بخش ده سقلمه دیگر را مطرح می کند که در ادامه به 

آن ها اشاره می کنیم:

1. فردا بیشتر کمک کنید، این طرح به ویژه نیکوکارانی را خوشحال می کند که می خواهند کمک کنند، 

اما مجال این کار را پیدا نمی کنند.

2. کارت نقدی خیریه و کسر مالیات که انجام امور خیریه را جذاب تر و آسان تر می کند.

3. اظهارنامه مالیاتی خودکار

4. وب سایت Stickk.com که بر کمک به مردم برای رسیدن به اهداف و آرمان هایشان متمرکز است.

5. ترک سیگار بدون چسب نیکوتین

6. کاله ایمنی مخصوص موتورسیکلت

7. طرح دستیابی به سالمت که بیمه درمانی را با سقلمه هایی ترکیب کرده تا نظر مردم را به زندگی 

سالم جلب کند. 

8. فیلترهای تهویه مطبوع و نشانگر نوری پرفایده

9. الک ضدناخن جویدن و داروی دیسولفیرام

10. کنترل ادب و نزاکت 

تیلر در فصل شانزدهم به سراغ مخالفان سقلمه ها هم می رود و به برخی استدالل های آن ها اشاره 

می کند. هدایت کنندگان بد و سقلمه های بد و حق اشتباه کردن از جمله این استدالل ها هستند.

فصلچهاردهم:آیابایدبیمارانرامجبوربهخرید
بلیتبختآزماییکرد؟

بخشپنجم:توسعههاومخالفتها

فصلپانزدهموشانزدهم:دهسقلمهومخالفتها



تیلر در بخش آخر و در یک نتیجه گیری کلی تاکید می کند که سقلمه ها همه جا هستند، حتی اگر ما 

متوجه آن ها نباشیم. همچنین معماری انتخاب چه از نوع خوب و چه از نوع بد، امری حتمی و فراگیر 

است. او معتقد است معماران انتخاب می توانند با استفاده از سقلمه ها به مردم برای بهبود زندگی کمک 

کنند، به گونه ای که آزادی انتخاب آن ها هم حفظ شود. 

فصلهفدهم:راهسوم
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