
ویلیام دیویس، م�درس ارش�د گلداس�میتس  دانش�گاه لن�دن و م�دیر مرک�ز تحقیق�ات اقتص�اد سیاس�ی

می باشد. در مقاله زیر او ضمن بررسی کوتاه پایه های م�دیریت ش�ادی، ن�تیجه می گی�رد ک�ه  مس�ئولین

جامعه و سیاستمداران  باید  ضمن گوش دادن ب�ه احس�اس خش�م و بی ع�دالتی م�ردم، در پ�ی ی�افتن

راه های مقابله با آن باشند. خشم و بی عدالتی باید شنیده ش�وند و ن��ه درم�ان. ناخرس��ندی می توان��د

سلمت بخش باشد.  یکی از آخرین آثار دیویس، کتاب «صنعت شادی: چگونه دولت و مؤسسات ب�زرگ

به ما تندرستی را فروختند» است.
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گری بکر، که سال گذشته درگذشت، را باید به عنوان یک�ی از ب�ا نف�وذترین متفک�ران دوران م�ا قلم�داد

 ب�ود و نف�وذ وی بس�یار فراگیرت�ر و۱۹۶۰نمود. او  یک�ی از اعض�ای برجس�ته مکت�ب ش�یکاگو بع�د از ده�ه 

ظریف تر از آنی است که معمول  به اقتصاددانان نسبت داده می شود.

در جائی ک�ه اقتص�ادانان معت�بری مانن�د جف�ری س�اکس و ل�ورنس س�امرز می توانن�د  چگ�ونگی ایج�اد

سیاست های عمومی  را معین کنند، میراث بکر بیشتر یک  جنبه عمیق تر و اخلقی دارد. به عبارتی، او

چگونگی ساخت انسان را تعیین کرد.

بکر یکی از پیشگامان آنچه که ب�ه عن�وان «امپریالیس�م اقتص�ادی» ش�ناخته می ش��ود-گسترش اقتص�اد

 غیراقتص�ادی-، ب�ود. ای�ن ش�امل حوزه ه�ایی مانن�د خ�انواده و
 
نئوکلسیک به قلمروهای جدید و ظاهرا

آموزش و پرورش می گردد، که بکر با استفاده از مفهوم «سرمایه انسانی» تجزیه و تحلیل می نمود.

 اشناست، و  همان طور که اندرو مک گتیگان آن را  موش��کافی
 
اامروزه سرمایه انسانی یک اصطلح نسبتا

کرده است، یک مفهوم مهم  در توجیه شهریه در انگلستان بوده است. اما  وقتی که در ابتدا این مفهوم

پدیدار شد،  این ایده که انسان ها گونه ای از سرمایه محسوب می شوند، بسیار بحث برانگیز بود.  طوری

،۱۹۵۰ توض��یح می ده��د، «ت��ا ده��ه ۱۹۹۲که بکر این را در سخنرانی پذیرش ج��ایزه نوب��ل خ��ود در س��ال 



اقتصاددانان بطورکلی فرض می کردند که نیروی کار معین است و قابل افزایش نمی باش��د.» درک وی

از سرمایه انسانی همه این ها را تغییر داد.  

آنچه بکر برجسته می کند، این نکته بود، مردم انتخاب های مختلفی در زندگی می کنند، که ت��أثیر قاب��ل

توجهی در سرنوشت اقتصادی انان دارد. او استدلل می کند «در تئوری سرمایه انسانی، مردم ب��ه ط��ور

عقلنی مزایا و هزینه های فعالیت هایی چون تحصیل، تربیت، هزینه سلمتی، مهاجرت، و ایجاد ع��اداتی

، را ارزیابی می کنند.» [کلمات  ایتالیک اضافه شده است]که بطور رادیکالی آن ها را دگرگون می سازد

 با پیشگویی ع��الی۱۹۷۸–۱۹۷۹همان طور که میشل فوکو در سخنرانی های خود در باره نئولیبرالیسم در 

اشاره می کند، تئوری بکر الگویی برای اینکه  افراد چگونه به زندگی خودشان نگاه کنن�د، ارائه می ده�د.

تحص��یل ب�ه  ی�ک س��رمایه گذاری اس��تراتژیک در خ�ود  ش�خص ب�دل می گ�ردد. رواب�ط نی�ز قرارداده�ای

اقتصادی، با سود و زیان برای طرفین، محسوب می شوند. و ما بطور فزاینده ای اگاه می شویم که چگ�ونه

رژیم های غذایی ما، روش های ورزشی، خواب و استراحت بر جذابیت و اثربخشی  کار ما تأثیر می گذارد.

مفهوم اساسی کار بکر همان قدر که تجربی است، اقتصادی نیز می باشد: هر یک از ما تص��میم می گی��رد

که چقدر  موفق باشد.

اکنون عادات و رفتار ذهن (و یا مغز) را می ت�وان ب�ه فهرس�ت گزینه ه�ا اض�افه نم�ود. حض�ور در لحظ�ه ی�ا

مایندفول نس، دیجیتال دتوکس (منظور مقدار زمانی اس�ت ک�ه ف�رد از وس�ایلی چ�ون تلف�ن هوش�یار ،

کامپیوتر و امثااهم استفاده نمی کند. م )، درمان ش��ناختی رفت�اری، خ�ود کمک�ی، و تکنیک ه��ای تم�دد

اعصاب مبتنی بر شواهد (مانند صرف  وقت بیشتری  در  فضای سبز )، همه بر پایه این واژه بک�ر «قاب�ل

افزایش» بنا شده اند. احساسات افراد را  می توان تغییر داد، اگر چه نه به تنهایی با کمک شخص ذیربط،

پ دیجیتالی، تکنولوژی پوشیدنی (مانند س�اعت های هوش�مند) و
پ
بلکه با کمک یک درمان شناس، یک ا

یا ترکیبی از ان ها.

بیش از پیش آشکار می گردد که در قرائت روانشناسی  مثبت ، شادی فقط یک «انتخ��اب» اس��ت، چی�زی

#  مط�رح می ش�ود.  ای�ن امک�انchoosehappinessکه هم اکنون توسط کوکاکول در کمپین بازاریابی

وجود دارد که این ایده بتواند به طور لحظه ای کسی را که با افسردگی خفیف دست و پنجه ن�رم می کن�د،

شادی و نشاط بخشد. اما بسیار بعید به نظر می رسد که  آن هایی را  ک�ه ت�اکنون ق�درت ش�کل دادن ب�ه

شرایط خود را داشته اند، یعنی ثروتمندان و سالمین، را تهییج نماید.

) م�دیریت ش�اون ایک�ر، اس�ت؛ وی ب�ه مؤسس�ات و اش�خاصguruمثل، این ایده مرکزی ره�بر ( گ�ورو، 

توضیح می دهد که آن ها می توانند از طریق ایجاد شادی  خود به طور استراتژیکی بر رقبایشان «برت��ری»



یابند. اقتصاددان عصبی (اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی،  علمی که نقطه تلق�ی روانشناس�ی، اقتص�اد و

عصب شناسی است. م) پاول زاک  عنوان می کند شادی «ماهیچه ای» است که ما باید به خاطر بس��پاریم

آن را بطور مرتب ورزش دهیم، تا آن را برای یک نظم  کاری خوب حفظ کنی�م. ب�ا حم�ایت از س�وی ی�ک

پ های ردیاب خلق و خوی و مچ بن�دهای کن�ترل اس�ترس، ام�روزه احساس�ات
پ
زرادخانه در حال رشد از ا

چیزی است که باید در روال تمرینات ما گنجانده شده است.

 فردی گیج کننده است این اس�ت ک�ه ان�دازه گیری ش�ادی، در گذش�ته،
 
آنچه که در این جهانبینی   عمیقا

برای پیگیری یک دستور کار بسیار متفاوتی استفاده می گشت. اولین بار  اندازه گیری ش��ادی در س��طح

  انج�ام ش�د، و ب�زودی ب�ه ی�ک تکنی�ک مرک�زی در درون جنب�ش «ش�اخص های۱۹۶۰ملی در اواسط دهه 

اجتماعی» بدل گشت، که در جستجوی ارائه ی�ک الترن�اتیو در مقاب�ل مفه�وم  م�ادی و مبتن�ی ب�ر ب�ازار 

ارزش بود. کار سازمان پژوهشی انگلیسی « بنیاد اقتصاد نو »، نب��وغ فوق الع�اده ای ک�ه اغل��ب مشخص��ه

این پروژه است، را نشان می دهد.

شاخص های شادی مل�ی ک�ه  هم اکن�ون توس�ط اژانس ه�ای آم�اری رس�می زی�ادی گ�رداوری می ش�وند،

می توانند پایه مهمی برای فع�الین و انتق�ادات سیاس�ی ش�وند. ان ه�ا آس�یب روان�ی ک�ه سیس�تم های

اقتصادی خصوصی و نابرابر  ایجاد کرده اند، را برجسته می نمایند. به گفته دیگر، مستحق تص��دیق اس��ت

 این داده ها به سادگی آنچه که ما از مدت ها قبل مشکوک بودیم را می س��نجد و ب�ا ع�دد نش�ان
 
که اکثرا

می ده��د. فروی��د بط��ور ع��الی عن��وان می گوی��د «عش��ق و ک��ار س��نگ بناه��ای انس��انیت  م��ا هس��تند».

اقتصاددانان شادی تائید کرده اند که بیکاری و کمبود وقت برای خانواده ه�ر دو ب�رای رض��ایت زن�دگی

بسیار مخرب هستند.

چگونه یک دستور کار سیاسی  دگرگون شونده  و م�ترقی ب�ه ش�کل جدی�دی از م�دیریت  رفت�اری تغیی�ر

شکل داد؟ مشکل اینجاست که کمیت و اقتصاد در این رابطه هرگز بی گن��اه نبوده ان�د. ب�ا ک�اهش  ارتب��اط

بین ذهن و جهان به یک نسبت و ضریب کم�ی، معیاره�ای س�لمتی ب�ه عن�وان ی�ک انتخ�اب  س�اده در

کسب  پیشرفت معرفی می شوند: آیا شما بدنبال تغییر جهان هستید یا تغییر ذهن؟ بنظر می رس��د ک��ه

رابطه فلسفی بین ذهنیت انتقادی و شرایط عینی شبیه مجموعه ای از وزنه های تع��ادل اس��ت و وزن ه��ر

دو طرف نیز قابل تنظیم  می باشد.

منتقدان زیادی وجود دارند که ب�ا اس�تفاده از داده ه�ای ش�ادی خواه�ان تغیی�ر در اقتص�اد سیاس�ی م�ا

گشته اند. «سطح روحیه» اثر ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت، یکی از مهمترین این م��وارد اس��ت ک��ه ب��ر

نابرابری تمرکز می نماید. روانشناسانی چون تیم کاس�ر، اب�زار ان�دازه گیری خودش�ان را ب�رای نم�ایش 



تأثیر  منفی  فرهنگ های مادی، رقابتی بر سلمت ما، ایجاد کرده اند. اما به نظ�ر می رس�د ک�ه آن ه�ا  ی�ک

اقلیت در حال کاهش باشند. چرا؟ پاسخ این سؤال ما را به گری بکر بازمی گرداند.

در هسته مرکزی هم تفکر نئولیبرالی و هم فرهنگ ایالت متحده این اعتقاد وج��ود دارد ک�ه ت�اکنون ب��ه

سؤالت مرکزی سازمان سیاسی پاسخ داده شده است. از این رو آن ها فراتر از محدوده تحول سیاس��ی

یا مباحث سیاسی قرار دارند. درس�ت هم�ان گونه ک�ه ق�انون اساس�ی ای�الت متح�ده در جس�تجوی ارائه

«قواعد بازی» است که هر آمریکایی بایستی  بر آن اساس بازی کند،  به همان ترتیب نئولییرال ها  ب��ه

دنبال تثبیت بازار آزاد سرمایه داری بوده اند ک�ه تنه�ا «ب�ازی» قاب�ل  دس�ترس اس�ت- فران�س ب�وهم،

نئولی��برال الم��انی، ح��تی در ب��اره ایج��اد ی��ک «ق��انون اساس��ی اقتص��ادی» ص��حبت ک��رده اس��ت. هم��ه

می توانند موفق شوند یا شکست بخورند، اما برای ان، قبل از هر چیز ،  آن ها باید قبول کنند ک��ه خ��ود 

بازی همیشگی و ماندگار است. 

در همین زمینه، مسأله دگرگونی سیاسی یا اقتصادی با زور و اجبار ب�ه ف�رد تحمی�ل می ش�ود. ب�ا ف�رض

آنکه سرمایه داری نمی تواند به نیازهای انسان پاسخ ده�د، انس�ان ها بای�د خودش�ان را مط�ابق نیازه�ای

س��رمایه داران تغیی��ر دهن��د. گورو ه��ایی مانن��د ایک��ر  ی��ا  زاک ای��ن فلس��فه را ب��ا چه��ره ای  خن��دان و

خوش بینانه ارائه می دهند: من خودم را تغییر دادم، پس شما هم می توانید!

 ، منظ��ور ای�نworkfareاما در جهان  تیره و تار  برنامه های «فعال سازی رفتاری» ک��ار در براب��ر اع�انه (

است که بیکاران به خاطر مبلغ کمی که دریافت می کنند بایستی در برنامه های کاری ش�رکت کنن�د.م ) ،

این امر بیشتر بعد تنبیهی پیدا می کند. ایده «کارافرینی» ممکن است چشم اندازهای قهرمانانه خود را

بر استیو جاب متمرکز کند، اما برای بسیاری از مردم ای�ن ب�ه معن�ی قب�ول  کام�ل  خواس�ته های متغی�ر

سرمایه، در یک سطح ک�امل  بنی�ادی و شخص�ی می باش�د. هنگ�امی ک�ه مش�اغلی چ�ون روزنامه نگ�اری ب�ا

پیشوند «کارافرینی» به کار گرفته می شوند، این فقط به معن�ی ی�ک چی�ز اس�ت: خ�ود را تک�ثیر بک�ن ی�ا

بمیر.

امید سیاسی باید  همچنان در  این ایده ادامه یابد  که شرایط اجتماعی و اقتصادی قابل تغییر هس��تند ،

و متناسب با ان، این بر عهده ما نیست که  ذهن، روحیه و بدن خود را درخور شرایطی بنمائیم که بر ما

تسلط یافته است. مشکل اینجاست که این استدلل را به راحتی می توان به عنوان  نوعی  ارم��ان گرایی

طبقه بندی کرد که -در تضاد با طرفداران « شفا از طریق صحبت»-رنج روزمره را ج�دی نمی گی�رد. انتق�اد

از روانشناسی مثبت می تواند به اینجا منتهی گردد که انتقاد، به مثابه یک دفاع مزخرف از منفی گرایی

رد شود.



راه مقاومت در مقابل این امر، پافشاری بر درک سیاس�ی ش�ادی و ناخرس�ندی اس�ت، ک�ه در آن م�ردم

مجاز به بیان و ارائه توضیحات برای احساساتشان باش�ند. ای�ن ب�ه معن�ی درک ای�ن موض�وع اس�ت ک�ه

بعضی از اشکال ناخشنودی-مانند حس بی عدالتی و خشم- محتاج شنیدن هستند و ن�ه درم�ان. ای�ن

به نوبه خود نیاز به تقویت و توسعه موسساتی دارد که شنیدن آرا را تسهیل نمایند.از  شادی استقبال

می کنیم، اما اگر آن، نیازمند  «تغییر  اساسی  مردم،  انطوری که هستند» نباشد.
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