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النف�س املطمئنة

ما الذي يدفع الناس للتعاون مع بعضهم البعض؟ وما هي السمات الشخصية التي تقود شخصا 
ما للقيام بشيء يعود بالنفع على اآلخرين من حوله، وعلى نفسه أيضا؟

تشير دراسة أجريناها حديثا إلى أن اإلجابة تكمن في الذكاء؛ فهو الشرط الرئيسي لوجود 
مجتمع متعاون ومترابط اجتماعيا.

خبراء  كان  املاضي،  في 
أن  يعتقدون  االقتصاد 
اآلخرين،  مشاعر  مراعاة 
لالنفتاح  املؤيدة  والسلوكيات 
هي  عام،  بشكل  االجتماعي 
للتصرف  الناس  ز 

ِّ
يحف ما 

بشكل أكثر كرما وتعاونا، وهو 
ما يؤدي للحفاظ على مجتمع 

متماسك ومترابط.
االلتزام  أن  آخرون  ويرى 
عموما،  الخير  بمبادئ 
املجتمع،  مؤسسات  واحترام 
أكثر  سلوكيات  إلى  يدفعانا 

نفعا من الناحية االجتماعية.
لكن هناك احتمال آخر، وهو 
أن تحقيق املصلحة الشخصية 
نصبح  أن  إلى  أيضا  يدفعنا 
بشكل  صالحني  مواطنني 
يظهر  التعاون  أن  كما  فّعال، 
الناس  كان  إذا  املجتمع  في 
يتمتعون بقدر كاٍف من الذكاء 
االجتماعية  النتائج  لرؤية 

اإليجابية لسلوكياتهم.
وقد ُصممت دراستنا، التي 
سلوكية  معامل  داخل  جريت 

ُ
أ

املتحدة  الواليات  من  كٍل  في 
املتحدة  واململكة  األمريكية 
من  شخصا،   792 وشملت 
اآلراء  هذه  مثل  اختبار  أجل 
وراء  الناس  بدوافع  املتعلقة 

التعاون مع بعضهم البعض.

الدراسة،  هذه  وخالل 
تتضمن  ألعابا  استخدمنا 
التي  القواعد  من  عددا 
خصص جوائز لالعبني وفقا 

ُ
ت

يتخذونها  التي  لقراراتهم 
خالل ممارسة هذه األلعاب.

األلعاب  هذه  بني  ومن 
»معضلة  باسم  تعرف  لعبة 
طريقة  وأسهل  السجني«، 
من  هي  اللعبة  هذه  لوصف 
الثنني  مثال  استخدام  خالل 
من املجرمني ُيقبض عليهما، 

غرفتني  في  ُيستجوبان  ثم 
أي  وجود  دون  منفصلتني 
خالل  بينهما  اتصال  وسيلة 

فترة االستجواب.
عطى فرصة االختيار لكل 

ُ
وت

متهم منهما؛ إما بخيانة زميله 
من خالل الشهادة ضده بأنه 
هو من ارتكب الجريمة - وهو 
بالطبع  متعاون  غير  سلوك 
التزام  أو  الزميل-  هذا  مع 
بهدف  يكون  الذي  الصمت، 

التعاون مع هذا الزميل.

اآلخر،  منهما   
ٌ

كل خان  وإذا 
منهما  واحد  كل  على  ُيحكم 
نتيجة  سنتني،  ملدة  بالسجن 
وإذا  املتعاون.  غير  السلوك  لذلك 
اآلخر  وظل  اآلخر  أحدهما  خان 
صامتا، فسوف يطلق سراح األول 
وُيحبس  زميله(،  خان  )الذي 
إذا  لكن  سنوات.  ثالث  ملدة  اآلخر 
فسوف  الصمت،  االثنان  التزم 
واحدة  سنة  منهما  كل  يقضي 
ذلك  ثمرة  هو  وهذا  السجن،  في 

التعاون بينهما.

»أكثر تعاونا« مع اآلخرين
دراسة : األذكياء

ألدو رستنشينى أوجينيو بروتوأنديز سوفيانوس
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نموذجيا،  املثال  هذا   
ُّ

ويعد
ال  قد  ملاذا  لنا  ُيظهر  ألنه 
عاقالن  شخصان  يتعاون 
البعض،  بعضهما  مع  تماما 
يصب  ذلك  أن  بدا  لو  حتى 
في مصلحة االثنني معا. وهو 
غير  للعبة  جيد  مثال  أيضا 
صفرية، حيث يكون السلوك 
مفيدا  الطرفني  بني  املتعاون 
وعموما،  القدر.  بنفس  لهما 
موقفا  اللعبة  هذه  صور 

ُ
ت

التفاعالت  أولويات  يعكس 
مرارا  جميعا  بها  نمر  التي 

وتكرارا في املجتمع.
مجال  في  معتاد  هو  وكما 
جعلنا  التجريبي،  االقتصاد 
الدراسة  هذه  في  املشاركني 
اللعبة  هذه  يمارسون 
للحصول على مكاسب مالية، 

بدال من عقوبة السجن.
من  اثنني  جمعنا  وقد 
جلسة  في  الالعبني 
عشوائية،  بطريقة  واحدة 
نفس  يلعبان  وتركناهما 
وبعد  عديدة،  مرات  اللعبة 
للعب  توزيعهما  أعدنا  ذلك 
مع شركاء آخرين ملرات غير 
ملدة  ذلك  واستمر  معدودة. 
45 دقيقة، وقد تعلم كل العب 
ويعدل  يضبط  كيف  منهما 
التي  للطريقة  وفقا  قراراته 
نفس  في  اآلخرون  بها  لعب 

الغرفة في املاضي.
الذكاء يدفع إلى التعاون

توزيع  أعيد  ذلك  وبعد 
مجموعتني  على  املشاركني 
الشخصية  لسماتهم  وفقا 
قد  كنا  التي  واملعرفية 
بيومني،  ذلك  قبل  سجلناها 
ُطلب  استبيان  خالل  من 
أسئلته.  عن  يجيبوا  أن  منهم 
على  ينصب  تركيزنا  وكان 
وهي  رئيسية،  سمات  ثالث 
مع  اجتماعيا  االنفتاح 
الضمير،  ويقظة  اآلخرين، 

والذكاء.
عدد  حللنا  ذلك  وبعد 
فيها  اختار  التي  املرات 
السلوك  اتباع  املشاركون 
»معضلة  لعبة  خالل  املتعاون 
املرات  عدد  أي  السجني«، 

التي اختار فيها املشارك في 
أنانية  أقل  يكون  أن  اللعبة 
شريكه.  مع  تعاونا  وأكثر 
حسبنا  ذلك،  خالل  ومن 
»معدل  اسم  عليه  أطلقنا  ما 

التعاون«.
وبصورة عامة، توصلنا إلى 
املشارك  ذكاء  كان  كلما  أنه 
املتعاون  سلوكه  زاد  مرتفعا، 
وبينما  اللعبة.  تلك  خالل 
األشخاص  هؤالء  يكن  لم 
بسمات  يتمتعون  األذكياء 
ميال  أكثر  أساسية  شخصية 
للتعاون مع اآلخرين، مقارنة 
املنفتحني  باألشخاص 
اجتماعيا من األساس مثال، 
قدرة  األذكياء  هؤالء  أظهر 
بشكل  املعلومات  تحليل  على 

أسرع من أجل التعلم منها.
مساعدة اآلخرين

األشخاص  أن  املرجح  من 
ما  يستخدمون  قد  األذكياء 
معرفية.  ميزات  من  لديهم 
قمنا  آخر،  تحليل  في  ولذا، 
على  املشاركني  بتوزيع 
في  متجانستني  مجموعتني 
ولهم  الشخصية،  السمات 
تقريبا.  الذكاء  مستوى  نفس 

وقد الحظنا شيئا آخر.
األشخاص  حاول  فقد 
األكثر ذكاء تعليم األشخاص 
في  ودفعوهم  ذكاء،  األقل 
مستوى  زيادة  إلى  النهاية 
التعاون بينهم. وقد كان لذلك 

فوائد تعود على الجميع.
النتائج  هذه  وتشير 
مع  حتى  أنه  إلى  األخيرة 
وجود عدد قليل من األذكياء 
أو  ما  مجموعة  وسط  في 
ذلك  فإن  العمل،  مكان  في 
على  بالفائدة  يعود  أن  يمكن 

اآلخرين.
أنديز  اب: 

َّ
ت

ُ
بالك تعريف 

دكتوراه  زميل  سوفيانوس، 
بجامعة  االقتصاد  بقسم 
وأوجينيو  بأملانيا،  هايدلبرج 
االقتصاد  أستاذ  بروتو، 
في  بريستول  بجامعة 
بريطانيا، وألدو رستنشيني، 
بجامعة  االقتصاد  أستاذ 

مينيسوتا بالواليات املتحدة.

إلى السيد/أ.د رئيس مجلس إدارة 
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة 

النفسية 
السالم عليمك ورمحة اهلل وبراكته.. 

أرجو قبول اشرتاىك ىف جملة النفس 
املمطئنة وبياناىت اكلتاىل

االمس: ...........................................
اجلنسية:..........................................
العنوان بالتفصيل..............................

....................................................
تليفون السكن:...................................
تليفون العمل:....................................
فاكس:............................................

حتريرًا ىف       /     /       م

مقدمه لسيادتمك                                                                      
اإلمس/.............................              

التوقيع/...........................

ـ قمية االشرتاك السنوى داخل مرص ٨٠ 
جنهيًا مبا فهيا إرسال األعداد بالربيد

تصدر املجلة 6 أعداد سنويًا 
يناير ـ مارس ـ مايو ـ يوليو ـ سبمترب ـ نومفرب

من لك عام 
ـ يسدد االشرتاك إما نقدا مبقر امجلعية أو 
بامس  بشيك  أو  موىص هيلع  مظروف  داخل 
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية.

االشتراك فى اجمللة

الجمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية
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