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 چکيده
از مباحث رفتار،   ،یاست تا با درک درست یسقلمه در طراح ةینظر گرفتن ازبهره مقاله  نیهدف ا

 رغمیعل کرد. یساز ادهیرفتار را پ رییتغ یبرا یبتوان طراح  یانسان یهایدگیچیو پ هاتیمحدود

است.  هدرک نشد یبه اندازه کاف  یحوزه از طراح نیا ،یبر رفتار انسان یرگذاریدر تاث یطراح ییتوانا

 جادیا یکند، برا یم فایسقلمه ا یرا در تئور یمنظور مبحث معمار انتخاب که نقش اصل نیبد

 یراب یپژوهش در جستجو راهکار نی. اشودیم نییرفتار تب رییتغ یبرا یدر موضوع طراح یچهارچوب

 یاه انتخابهست، که چرا کاربران در مسائل روزمره و هنگام مواجه شدن با  زیمسئله ن نیپاسخ به ا

نگارش مقاله جهت  ی. در طشوندیشده، دچار اشتباه م یطراح ستمیاز س مندیبهره نیمتفاوت در ح

 معمار انتخاب مورد مطالعه کیطراح به عنوان  گاهیجا ،یسقلمه و طراح یتئور نیسازنده ب یپل جادیا

 ریر غاگر افراد به طو هسقلم ةیواقع شود چرا که بر اساس بطن نظر تیقرارگرفت و توانست مورد تثب

 جهیدرنت .شوندیمعمار انتخاب شناخته م کیبگذارند به عنوان  ریتاث گرانید یهابر انتخاب میمستق

 ریمؤثر، رفتار کاربر را تحت تاث یبا ارائه راه حل ها تواندیمعمار انتخاب م کیطراح با شناخت اصول 

 .ردیشده، به کارگ یطراح ستمیبا سبهبود تعامالت  ریرفتار را درمس رییقرار داده و تغ

 .، معمار انتخابطراحی ستمیس طراحی برای تغییر رفتار، سقلمه،: واژگان کليدي
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  2 محمد رضا عيوضی،  1 سيد علی فارغ

 .علمی دانشکده طراحی اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران عضو هیأت 1
دانشجوی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی دانشکده طراحی اسالمی دانشگاه هنر  2

 .اسالمی تبریز، تبریز، ایران

 
  نام نویسنده مسئول:

 سيد علی فارغ

 سقلمه نظریةطراحی براي تغيير رفتار بر اساس 
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 مقدمه
د، به کناز پیش فرض های اصلی بر علم اقتصاد وجود انسان عقالیی است که به بهترین روش مطلوبیت و یا سود خود را حداکثر می

های انسان های عادی انتقاد های جدی بر این پیش فرض در فضای علم اقتصاد مطرح شده و حوزه ی مطالعاتی  دلیل وجود تضاد با رفتار

نوبل اقتصاد  1791در سال 1گیرد و پژوهشگر این حوزه هربرت سایمون بین رشته ای اقتصاد وروانشناسی با عنوان اقتصاد رفتاری شکل می

اقتصاد به طور سنتی ، دنیایی پر از محاسبه و عاری از  توان نوشت،تحوالت درعلم اقتصاد میدهد. در توضیح این را به خود اختصاص می

 2د رفتارض "است. به یک معنا، اقتصاد نئو کالسیک خود را به صراحت  کند که به بشر لقب انسان اقتصادی دادهسازی میاحساسات را مفهوم

دند یا در شنادیده گرفته می، اندروانشناسان شناختی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته تعریف کرده است. یعنی تمام رفتارهایی که توسط "

ه کنند کاست: برخی ادعا میهای متعدد مورد دفاع قرار گرفتهشدند. این اقتصاد ضد رفتار در زمینهیک چارچوب اقتصادی استاندارد رد می

ی تر است. اما اقتصاد رفتارودند که مدل استاندارد برای رسمی کردن و عملی شدن آساناست؛ برخی دیگر نیز مدعی ب بوده "درست"این مدل 
کند که می توان ایده های روانشناسی را رسمی کرد به این نتیجه رسید که هیچ کدام از این دیدگاه ها درست نیستند زیرا شواهد روشن می 3

 (.2222، 5، تیلر4ایناتانو آنها را به پیش بینی های قابل آزمون تبدیل نمود) مال

ارجاع های صریح به اقتصاد رفتاری در محافل علمی مشاهده شده و در ادامه مطالعات وسیعی در این زمینه شکل  1792از دهه ی 

ی تندرستی، ثروت و گیری دربارهتصمیم: کتابی به نام سقلمه 9سانستین . و کاس آر 9ریچارد تایلر  2221در سال گیرد. برای نمونه، می

ار رفت ییهاچرا مردم به روش نکهیا حیتوض " یبرا یاجتماع یو روانشناس یرفتار یشناسموضوع از روان ن. ایرا منتشر کردند 1خوشبختی 

 .(2211و همکاران،  7) مارتا  کندی، استفاده م "به دور است  ییاز انسان عقال کیاقتصاد کالس فیو تعر تیکه از عقالن کنندیم

 زیست ارکان از دهد و امروزه به عنوان یکیمی ارایه است عملی موضوع یک اصل در آنچه از انتقادی و گسترده نیز یک درک طراحی

 مختلف هایفرهنگ کنیم. شواهد ریزیبرنامه جدید چیزی برای که کنیممی طراحی زمانی ما در واقع همه. شودشناختی انسان شناخته می

 یک این است؛ انسان شناخت در ذاتی عنصری طراحی قابلیت بنابراین. هستند طراحی به قادر همه که است آن از حاکی جهان، سراسر در

 که طور همان دارد، طراحی قابلیت در طوالنی ایسابقه از این رو بشر(. 2211، 12سازد )کراسمی انسان را ما که است چیزی از کلیدی بخش

 چیزی هر. استشده  طراحی داریم خود اطراف در ما که چیزی هر. شودمی و صنایع دستی دیده های بومیسنت در و قبلی هایتمدن آثار در

. گذاردمی رتاثی ما زندگی کیفیت بر عمیقاً طراحی تالش این کیفیت است؛شده طراحی کسی توسط باشد نخوردهدست و ساده قطعه یک که

 کراس)بوده و از این رو دارای اهمیت است  مهم ما همه برای کننده اغوا و خالق کارآمد، موثر، هایطراحی تولید برای طراحان توانایی بنابراین،

 یا و اصلی های ویژگی و طراحی، ماهیت مورد رشدی در حال در حرفه؛ دانش یک عنوان به طراحی پیدایش زمان از حال، این با(. 2211 ،

 بر مبتنی رویکرد است که یک11طراحی برای تغییر رفتار  یتخصص یجنبه هاکی از این آمده است. ی به وجود طراحی تخصص های جنبه

 کند.می تحقیق او رفتار و بوده و برکاربر ارزش

ه بسیستم تاثیر گذار باشد، اهمیت پیدا کرد.  عملکرد تواند بر بهبودمی ی اوکاهش خطابا محوریت قرار گرفتن رفتار کاربر؛ این امر که 

، 13ن) لوکت کاربر تاثیرگذار باشد کلی می تواند در رفتار طور به شناخته شود، تیاگر به ندرت به رسم ی، حت 12یتعامل یطراحعنوان مثال 

موجود  طیشرا رییرا با هدف تغ تیفعال یکه دوره ها ییکند که هر کدام از طرح ها یم دیتاک مونی(. هربرت سا2212، 15، استانتون14سونیهر

به صراحت قصد دارد تا  یمفهوم طراح یعنیپردازد.  یم یکیزیف یها یژگیو نیرفتار و همچن یبه طراح رد،یدر نظر بگ یحیبه موارد ترج

 ن،سویقرار دهد ) لوکتن، هر ریتاثو ... را تحت انهیتعامل انسان و را،  رمتا کاهش ج یشهر یزیرخاص، از برنامه یکاربران را به سمت رفتارها

 .(2212استانتون، 

                                                           
1 Herbert Simon 
2 Anti-behavioral 
3 Behavioral Economics 
4 Mullainathan 
5 Thaler 
6 Richard H. Thaler 
7 Cass R. Sunstein 
8 Nudge 
9 Marteau 
10 Cross 
11 Design for behaviour change 
12 Interaction design 
13 Lockton 
14 Harrison 
15 Stanton 
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قابله اطراف خود م یایمشکالت موجود در دن نیتراز بزرگ یتا با برخ شود؛یروش قدرتمند شناخته م کنیز یرفتار  رییتغ یبرا یطراح

، مینک افتیباز سازندیما را قادر مبه عنوان مثال  ؛دندار یریچشمگ ریتاث منحصربه فرد یهامثال درکه  رسدی. در حال حاضر، به نظر ممیکن

 نی(. با ا2219و همکاران، 19ددری)ن میکنفکر  میدار یکه ما در مورد تعامل اجتماع یروش رییتغ یو برا میاستفاده کن ثرترمؤ اریبس یاز انرژ

طول  در تواندیکه م یها به شکلو ارائه آن ج،یموضوعات را ییمختلف، شناسا یهانهیزم نیاز ا هاکیو تکن هادهیا وندیپ یبرا یحال کار کم

در نتیجه  (.2212استانتون،  سون،یاست ) لوکتن، هربکار گرفته شود، انجام شده  دیجد یهاستمیتوسعه محصوالت و س یبرا یطراح ندیفرآ

در این مقاله سعی خواهد شد با شناخت موضوع سقلمه  و مبحث معمار انتخاب به توسعه و ایجاد یک چهارچوب جدید در زمینه تخصصی 

 ر پرداخته شود.طراحی برای تغییر رفتا

 

 بر اساس نظریات اقتصاد دانان رفتارگرا سقلمهتبيين 
مردم به طور کلی باید آزاد باشند تا آن چه را که دوست دارند  19گیرد که به بیان میلتون فریدمن سقلمه براساس این راهبرد شکل می

 انتخاب کنند، حتی اگر نامطلوب باشد؛ اما سقلمه در تالش است که این انتخابات نامطلوب به انتخاب هایی مطلوب تبدیل شود. از این رو در

ش پدر ساالری آزادیخواهانه اصرار می ورزد که مردم باید گیرد. در واقع جنبشکل می 11سقلمه نظریه ای به نام پدرساالری آزادیخواهانه 

ین، سانست، آزادانه انتخاب کند و کوشیده می شود تا سیاست هایی طراحی شود که آزادی حق انتخاب را حفظ کند و یا افزایش دهد ) تیلر

2221.) 

هستند. سقلمه  17ا ایفا می کنند معمار انتخاب اما کسانی که در طراحی اینگونه سیاست نقش اصلی را دارند یعنی نقش پدر ساالر ر

افراد سازمان دهی نماید و در گزینه های انتخابی  یجنبه هایی از معماری انتخاب است که مسئولیت دارد تا زمینه و بسترتصمیم گیری را برا

بدون آن  را به نحوی پیش بینی پذیر تغییر دهند،افراد به گونه ای تاثیر بگذارد تا انتخاب کنندگان بهترین وضعیت را برگزینند و رفتار مردم 

(. یعنی باید گزینه ای 2221که هیچ گزینه ای را منع کنند یا تغییر عمده ای در انگیزه های اقتصادی آنان ایجاد کنند ) تیلر و آرسانستین، 

ا در نتیجه افراد در صورتی که پیش فرض ر کنند برای بیشتر افراد بهترین گزینه است، به عنوان پیش فرض انتخاب کنند،را که فکر می

خواهند انتخاب کنند اما انجام چنین کاری هزینه نخواهند باید به صورت فعاالنه از آن فاصله بگیرند. بنابراین افرادحق دارند آن چه را می

 (.2211و دوفلو،  ناچیزی در بردارد و در نتیجه اغلب افراد در پایان گزینه ی پیش فرض را انتخاب می کنند )بنرجی

تند ها( قادر هسگیرد که بر اساس نظریه های اقتصادی ، عوامل اقتصادی )خانوارها و بنگاهچرایی نیازمندی به سقلمه از اینجا شکل می

ده متعهدند، خواه اقتصاد خوان 22تصمیمات عقالیی بر اساس منفعت فردی اتخاذ کنند و آن ها به شکل ضمنی به ایده ی انسان اقتصادی 

در علوم اجتماعی انسان ها  21باشندو خواه نخوانده باشند، چون بدون خطا فکرکرده و انتخاب می کنند. امابر اساس پدیده علم انتخاب 

هستند. چون آن ها دانای مطلق نیستند ، کافی است پیش بینی هایشان بدون سوگیری باشد ، یعنی ،  22اقتصادی نیستند بلکه انسان عادی 

سانستین،  ،بینی به صورتی نظام مند نادرست باشند ) تیلری ها می توانند اشتباه باشند ، اما نمی توانند در یک جهت قابل پیشاین پیش بین

2221) 

عنوانی بر سکون و بی کنشی یا همان اینرسی است. که افراد میل شدید به همراهی با «  23سوگیری ماندن در وضعیت موجود » 

رار دادی دارند که اگر با انتخاب مناسب گزینه های پیش فرض و با به کار گیری محرک ها می تواند به میزانی در وضعیت موجود یا انتخاب ق

 و خور توجه رفتار افراد را تغییردهد؛ حتی اگر انسان اقتصادی آن را نادیده بگیرد. انسان اقتصادی در درجه ی اول به محرک ها پاسخ میدهد

می گیرد. به همین ترتیب ، انسان عادی نیز به محرک ها پاسخ می دهد ، اما در عین حال ، تحت تاثیر سقلمه ها تحت تاثیر سقلمه ها قرار ن

 (. به همین دلیل به یک پدر ساالر به عنوان معمار انتخاب برای این گونه سیاست ها نیاز است.2221سانستین، ، هم قرار می گیرد ) تیلر

                                                           
19 Niedderer 
19 Milton friedman .اقتصاددان آمریکایی که در سال 1799 نوبل علوم اقتصاد گرفت : 
11 Libertarian Paternalism 

17 Choice Architecture 

22Economic Human (Econ).ایکان یا انسان اقتصادی که در علم اقتصاد الگوسازی شده است : 
21 The Science of Choice 

22Homo Sapiensاصطالحی برای تعریف علمی انسان : 
23 Status quo bias 
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، قوانین مرتبط با تجربه، 24ت بلکه دالیل دیگری را می توان از قبیل سیستم فکری خودکار و بازتابی اما این تنها دال بر این حرف نیس

ی عادی بودن انسانها در انتخاب هایشان است  خوش بینی و  اعتمادبه نفس کاذب، سود و زیان و چهارچوب بندی را نام برد؛ که نشان دهده

 (.2221سانستین، ، ) تیلر

به مدت  29و استر دوفلو25آبجیهیت بنرجی  2211کشورهای توسعه یافته در سال سقلمه و پیاده سازی آن در پس از تثبیت موضوع

 29پانزده سال پژوهش های میدانی را در مناطق فقیر نشین کشور های در حال توسعه انجام دادند و نتایج را در کتابی با نام اقتصاد فقیر 

 منتشر نمودند.

به  ؛استاستفاده از سقلمه های مناسب ولی به شکل دیگر به عنوان مشوق برای کشورهای درحال ، آمدیکی از نتایجی که به دست 

دهد تا کار امروز را امروز انجام دهند به جای اینکه آن را تا فرداهای نامعین به تاخیر اندازند )بنرجی و دوفلو،  طوری که به آن ها انگیزه

گفته می شود. در لحظه ی حال ، ما پیرو هوی وهوس هستیم و تا اندازه زیادی از احساسات  21نی مفهومی که به آن ناسازگاری زما (.2211

و هوس های آنی تاثیر می پذیریم. به طوری که اطالعات ناقص در مورد فایده ها و تاکید فراوانی که افراد روی لحظه ی آنی دارند، موجب 

 (.2211هبردهای پیش گیرانه بسیار کم هزینه می شود )بنرجی و دوفلو، کاهش میزان تالش و سرمایه گذاری افراد حتی در را

تحقیقی در بنگالدش انجام شد که به دنبال روشی جهت بهبود نسبت های واکسن زدن بودند. به همین دلیل آزمایشی در مقیاس 

، غذای اصلی منطقه ( و برای تکمیل این  کوچک  صورت گرفت که در آن افراد به ازای هر واکسن زدن ، یک کیلو دال ) حبوبات خشک شده

روش ، مجموعه ای از بشقاب های استیل به افراد اهدا شود. سی چادر موقت همراه با مشوق هایی همانند یک کیلو دال، برپا شد که موفقیت 

های مجاور یش دهد.در تمام دهکدهدرصد افزا 31برابر یعنی به  9آمیز بود و توانست نرخ واکسن زدن در دهکده ای که چادر برپا شده بود، 

(. مشوقهای ناچیز مانند دادن دال در ازای واکسن 2211کیلومتری چادر ها نیز از این رقم باالتر رفت )بنرجی و دوفلو،  12در محدوده ی 

 داشته باشند. زدن روشی برای سقلمه زدن به مردم است به گونه ای که حق انتخاب بین واکسن زدن و یک کیلو دال و بشقاب استیل

اما در عوض شامل انواع  رد،یگیم دهیرا ناد دهدیم رییرا تغ یاقتصاد یهازهیکه انگ یمقررات و مداخالت ن،یدر واقع سقلمه، قوان

دولت[ کامالً مشهود  ی]برا سقلمه تیتوجه نمود که جذاب زینکته ن نیبه ا دیحال با نی(. در ع2211نرم است )بونل  و همکاران ،  یعملکردها

ز ا یعیوس فیط یبرا توانندیو م ستندیقانون ن ازمندیکه ن کندیم شنهادیرا پ نهیهزساده و کم یهاحلاز راه یاطرح مجموعه نیاست: ا

خواهان نقش  گرید یها دارد و برخدولت یبرا یخاص تیعدم وجود قانون جذاب " ن،یعالوه بر ا "از رفتار ما اعمال شوند. یمشکالت ناش

 نیوجود ندارد. ا یااز سقلمه یاتیو عمل قیدق یفیتعر چیه "حال،  نیبا ا "دولت در شکل دادن رفتار شهروندان خود هستند. یبرا یکمتر

 یاجتماع یهاطیجلب توجه به نقش مح یبرا یمجموعه فاز کیشکل  نیبه بهتر یاکه سقلمه نیا یعنیباشد,  تیاز واقع یممکن است بازتاب

 (. 2211رفتار است ) مارتا و همکاران،  رییاز مداخالت تغ یعلم یبندطبقه کیرفتار ما و نه آگاه کردن  یدهدر شکل یکیزیو ف

 

 بر ارزش یمبتن کردیرو کی طراحی براي تغيير رفتار
، و یا استفاده از آن برای تاثیرگذاری  یک رفتار از طراحی است، که مربوط به نحوه شکل دادن زیرشاخهطراحی برای تغییر رفتار یک 

ت عبارت بوده اند از: بهداش گرفتبیشتر مورد استفاده قرار  ،طراحی برای تغییر رفتار زمان پیدایش اما بخش هایی که در .بر رفتار انسانی است

در طی زمان طراحی در اشکال  (. 2212و سالمتی، پایداری، ایمنی و محیط زیست، و نیز جلوگیری از جرم) لوکتن، هریسون، استانتون، 

مختلف آن، چه به عنوان محصول ، خدمات، فضای داخلی، معماری و محیط، توانست تغییراتی ایجاد کند که هم مطلوب و هم غیر عمد باشد. 

های نظریههمچنین (.  2212از آن زمان به بعد, نقش طراحی در تاثیرگذاری بر رفتار انسانی کامالً شناخته شد) لوکتن، هریسون، استانتون، 

ه . در واقع همکردندتغییر رفتار ، از جمله تقسیم بندی به ویژگی های فردی، رفتاری و محیطی را به عنوان محرک تغییر رفتار ترسیم 

ته به رفتار( ) وابسکنند که مصنوعات دارای تاثیر مهمی بر رفتار انسانی و یا تصمیمات رفتاری می کیدرویکردهای طراحی برای تغییر رفتار تا

کنند که در بیان می " 31طراحی برای مصرف کنندگان"در مجله  1771در سال  32و بابر  27(. استانتون 2219)نیددر و همکاران،  هستند
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ه نوعی، ب "افتد. الزم به ذکر است که کنند که به طور مستقل از محصول اتفاق نمیطراحی محصوالت، طراحان نیز فعالیت کاربر را طراحی می

ریسون، ) لوکتن، ه "گیرندکننده شکل میگیرد، به همان اندازه که محصوالت با رفتار مصرفکننده از طریق محصوالت شکل میرفتار مصرف

 (. 2212استانتون، 

لب است هرچند این قارغم توانایی طراحی در تاثیرگذاری بر رفتار انسانی، اما این حوزه هنوز به اندازه کافی درک نشده با این حال، علی

های موفق که های تخصصی و عمومی وجود دارد. اما برخی از نمونههای محدود برای اجرای موثر آن در زمینهاست و چارچوبتکه شدهتکه

ر یهای طراحی برای تغیممکن است وجود داشته باشد، شفاف نیستند و به همین دلیل منجر به درک منسجمی از چگونگی استفاده از روش

یک  ها باها بسیار رایج است. طرحهای موثر نشده است. زیرا که تغییرات ناخواسته رفتار از طریق طراحی و نتایج آنحلرفتار جهت هدایت راه

های انسان در رفتارهای شوند که ممکن است به عنوان کارکرد حمایتی از طراحی برای افزایش تواناییتمرکز خاص و اغلب محدود ایجاد می

بینی در مورد عواقب یا اثرات جانبی آن وجود ندارد در چنین مواردی، تمایل آشکاری برای تغییر رفتار وجود ندارد، و هیچ پیش .موجود باشد

 (.2219)نیددر و همکاران، 

ثیر ها تا، ماشینکنند. به عنوان مثال، از یک سومیپیامدهای مثبت و منفی ایجاد ، غیر عمدی در مقیاس بزرگاین تغییر رفتار های 

ها کیفیت زندگی در شهرها را کاهش داده و منجر به افزایش اند؛ در حالی که از سوی دیگر، آنبسیار مثبتی در افزایش تحرک شخصی داشته

را  برای ارتباطهای مورد استفاده های همراه و کامپیوترها سرعت، کد اجتماعی و رسانهاند. به طور مشابه، تلفنتقاضای منابع و آلودگی شده

تره توانند سطوح استرس را با گسها میشود که آنشود اما تایید میاند. در حالی که توانایی افزایش ارتباط عموماً مثبت تلقی میتغییر داده

 (.2219کنند )نیددر و همکاران، شوند؛ و خطر ایمنی را ایجاد میوسیعی از اثرات بهداشتی افزایش دهند؛ باعث ایجاد مزاحمت 

 

 رفتارکاربر و تعامالت آن با سيستم طراحی
برای آن که بتوان دید کامل تری نسبت به دو اتفاق طراحی برای تغییر رفتار و سقلمه داشت نیاز است تا هر دو را در یک مسیر مشخص 

 32ان نورمندن تری نسبت به مسیر داشت. حرکت داد یعنی همانند سقلمه، باید جایگاه کاربر و رفتار او نیز در طراحی تبیین شود تا دید روش

دهد که چگونه می توان بر وسایل اطراف خود کنترل داشت تا محصوالت کاربردی و فهم پذیرتری شرح می  33در کتاب طراحی اشیاء روزمره 

ر مسائلی ساده روزمره مانند الح کرد. او بیان می کند که چرا دصبه وجود آیند و آنهایی که خیلی کاربردی و فهم پذیر نیستند را بتوان ا

ها هم باید مشکل داشته باشیم و گاهی در مواجه با آن ها دچار خطا و چند انتخابی شویم. استفاده از درها، کلید چراغها، شیرهای آب و اجاق

شویم که نه قرار بوده اند  مثال گاهی ممکن است ما درهایی را هل بدهیم که قرار بوده است کشیده شوند یا بالعکس؛ و یا با درهایی مواجه

 و کشیده و نه فشار داده شوند بلکه شاید کشویی بوده باشند. این در حالی است که طراحی در باید بدون استفاده از عالئم و قطعاً بدون سعی

عیف است: که باید خطای کند خطای انسانی معموالً نتیجه طراحی ض. او داللت می(2213)نورمن،  خطا، بیانگر نحوه ی استفاده از آن باشد

کند؛ این جزئی ذاتی از طبیعت اوست. طراحی سیستم باید این مساله را در نظر بگیرد. متهم سیستم خوانده شود. انسان همیشه اشتباه می

  شود.کردن فرد ممکن است یک راه راحت برای ادامه کار باشد زیرا همان اشتباه احتماالً توسط شخص دیگری ممکن است تکرار 

ق ها وفکنند تا خود را با نیازهای خاص ماشینامروزه ما اصرار داریم که مردم به طور غیر عادی عمل می ها ماشین نیستند.یعنی انسان

ی اشوند، ما آن را خطآالت مواجه نمیها با الزامات غیر انسانی ماشینها به طور خاص در این مورد بد هستند، با این حال وقتی آندهند. انسان

دهد که واژه خطای انسانی را حذف کنیم؛ (. اما نورمن پیشنهاد می2213 نورمن،) نامیم؛ ولی در واقع آن یک خطای طراحی استانسانی می

نامیم، در واقع معموالً ارتباط و یا تعامل است. چون به و در عوض، در مورد ارتباط و تعامل صحبت کنیم. آنچه که ما آن را خطای انسانی می

 .(2213 نورمن،) باشدبوده ارتباط ضعیف یک ظر شاید طراحی ضعیف باشد، اما در واقع ممکن است ناشی از ن

ایلی رفت. طراحی وسرود. این چیزی است که باید انتظار میکنند، همه چیز به آرامی پیش نمیها ارتباط برقرار میوقتی مردم با ماشین

، حتی زمانی که کارها آنطور دهد کنند آسان است. بخش سخت و ضروری طراحی این است که کارها را به خوبی انجام که به خوبی کار می

است پیش نروند. طراح باید سعی کند تا بفهمد که چگونه این طراحی معیوب ممکن است رخ داده باشد. فکر کردن به  زی شدهریکه برنامه

کند؛ یعنی تشخیص اینکه اکثر تعامالت ما با محصوالت، از نوع یک تعامل با یک حل ممکن برای طراحی بد، طراحان را بهتر میدالیل و راه

هر  هایحی خوب مستلزم در نظر گرفتن کل سیستم است تا اطمینان حاصل شود که نیازها، مقاصد و خواستهسیستم پیچیده است. طرا

اما حرفی که دان نورمن در صدد بیان آن است . (2213 نورمن،) مرحله به طور صادقانه درک شده و در تمام مراحل دیگر مورد احترام است

ی با آن ها ممکن است دچار اشتباه یهستند و در رویارو مواجهروزمره با انتخاب های گوناگون در واقع این مطلب است که کاربران در مسائل 
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شوند. ولی این اشتباه نه تنها یک خطای انسانی نیست بلکه یک خطای طراحی است؛ که به تعامالت انسان ها با سیستم طراحی شده 

 گردد.برمی

 

 و طراحی()پلی ميان اقتصاد رفتارگرا  اصول معمار انتخاب
همانطور که در یخش طراحی انسان محور بیان شد طراح همیشه به این نکته باید توجه داشته باشد که کاربران روزانه در تعامل با 

سیستم طراحی شده هستند و ممکن است در تعامل با این سیستم دچار خطا شوند؛ خطایی که ناشی از طراحی بد است و طراح راهی ندارد 

شناخت کامل این سیستم پیچیده، در طراحی خود تمام جوانب و مراحل را در نظر بگیرد؛ ولی برای این کار نیاز دارد تا رفتار جز این که با

 هب افراد توان یک معمار انتخاب دانست زیرا اگرکاربر را بسنجد و در مقابل آن بتواند راهکاری ارائه دهد. در این بخش است که طراح را می

پس طراح در  .(2212توانند یک معمار انتخاب شناخته شوند )تیلر، سانستین، بالز، می, بگذارند تاثیر دیگران هایانتخاب بر ممستقی غیر طور

 یینجاآ کند که در تالش برای بهبود تعامل کاربر با این سیستم است، و ازواقع در یک سیستم طراحی شده نقش یک معمار انتخاب را ایفا می

معماران و  شوند یها در ذهن طراحانسان با دیبا هاطیو هم مح ایهم اشانسان های اقتصادی؛ نه  ؛است ساخته شده ی عادیهااز انسان ایکه دن

گیرد، دقیقا همان صورت می یریگمیها تصمکه در آن کنندیرا خلق م ییهاطیمحکه چنین کاری انجام می دهند و  هستند یانتخاب افراد

 ،افرض ه شیپبا توجه به شش اصل:  معماران انتخابطراح در مواجه با یک سیستم پیچیده باید انجام دهد. به همین دلیل کاری که یک 

 شهیالبته, معماران انتخاب هم. بهبود بخشندرا  جینتا توانندیانگیزه ها مو  دهیچیپ یساختار انتخاب ها، نقشه راه، ارائه بازخورد، انتظار خطا

ه ها هستند داشتآن ریتاثکه تحت یافراد یبر رو یاثرات مخرب توانندیبدخواه م گرولهیمعماران انتخاب ح یمنافع مردم را در نظر ندارند.گاه

 تیداخود، ه یدر جهت بهبود زندگ تحرک یخود را دارند تا بتوانند تالش افراد را برا تیحال, معماران انتخاب با وجدان, قابل نیباشند. با ا

 (.2212)تیلر، سانستین، بالز،  کنند

 

 : قدم در مسيري با حداقل مقاومت34پيش فرض ها  - 1

بسیاری از افراد گزینه هایی را انتخاب می کنند که به حداقل تالش نیاز داشته باشد یا راهی را انتخاب می کنند که حداقل سختی را 

تمایل به گزینه بدون تالش کردن، راهی که سخت نیست و اینرسی هرسه به این  دارد. مانند مبحث اینرسی، ماندن در وضعیت موجود که

مبحث اشاره می کنند: اگر برای هر انتخاب یک گزینه پیش فرض وجود داشته باشد ، می توانیم توقع داشته باشیم که انتخاب تعداد زیادی 

وخواه نباشد. اگر گزینه پیش فرض با برخی پیشنهادات ضمنی یا صریح  از مردم به همان گزینه ختم شود؛ خواه این مورد برای آنها خوب باشد

 همراه شود که روال طبیعی یا حتی توصیه شده ای را نشان می دهند، این گرایش های رفتاری به سمت منفعل بودن کشیده خواهند شد.

تناب ناپذیر است. در حقیقت، در سیستم پیش فرض ها قوی هستند و در همه زمینه ها وجود دارند؛ همچنین پرداختن به آنها اج

معماری انتخاب، باید قانونی برای این مشکل وجود داشته باشد که تعیین کند اگر تصمیم گیرنده هیچ کاری نکند، برای او چه اتفاقی می 

اد؛ اما اد همچنان نیز اتفاق خواهد افتافتد. البته معموال افراد فکر می کنند اگر هیچ کاری نکنند هیچ چیز تغییر نمی کند و هر آنچه اتفاق افت

ه شده اند؛ ب یمحافظ جان طراح ای یمنیا دیکل نی باچمن ز نیو ماش یمانند اره برق ابزارها یبعضبه عنوان مثال همیشه این طور نیست. 

د ها برای این انتخاب نمی شون البته باید در نظر داشته باشیم که پیش فرضاز کار می افتد.  ناگهان از دست رها شود نیکه اگر ماش یطور

که زندگی فرد انتخاب کننده را آسان تر یا بهتر کنند. در واقع برای تعیین گزینه پیش فرض دو دغدغه متفاوت و آشکار وجود دارد: دغدغه 

 یاری رسانی و دغدغه نفع شخصی.

مهمی است: یک معمار انتخاب می تواند انتخاب گاهی اجبار به اتخاذ قانونی به عنوان پیش فرض هستیم که این ادعا حاوی ویژگی 

می نامیم. برای مسائلی « 35انتخاب مجاز»یا « انتخاب الزم»ای را انتخاب کنند که مورد نظر اوست. این رویکرد را کنندگان را وادار کند گزینه

رط، گزینه ای باشد که از آن نفرت دارند؛ اما که بارعاطفی دارند، چنین سیاستی جذابیت قابل توجهی دارد؛ زیرا شاید مردم نخواهند پیش ش

استراتژی مورد عالقه اکثر افرادی است « انتخاب الزم»نمی توانند برای اینرسی، یا فشار اجتماعی واقعی یا ظاهری آن را رد کنند. در واقع ، 

رویکرد دو نکته وجود دارد : نکته اول این است که  که آزادی را دوست دارند و البته، در برخی موارد نیز بهترین انتخاب است؛ اما درباره این

 در حقیقت، انسان های عادی، در بیشتر موارد، انتخاب الزم را دردسرساز یا حتی بدتر از آن درنظر می گیرند. در نتیجه، بیشتر ترجیح است

 که به جای آن پیش فرض خوبی داشته باشند. 

                                                           
34 Defaults  ).تمام9 اصل معمار انتخاب گزیده ای از کتاب سقلمه: تصمیمگیری درباره ی تندرستی، ثروت و خوشبختی، تایلرو سانستین )2221 ( می باشد(  
35 Requuired choice – Mandated choice 
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هستند ، شاید مردم از یک پیش فرض منطقی استقبال کنند. در این گونه موارد، کامال واضح اما زمانی که انتخاب ها پیچیده و دشوار 

انتخاب الزم برای تصمیم گیری های ساده ای در حد »است که باید آنها را وادار به انتخاب کرد. اما نکته دوم این است که به طور معمول، 

پیچیده. بنابراین زمانی که انتخاب ها بسیار پیچیده هستند، شاید انتخاب الزم ایده  بلی یا خیر مناسب تر است تا برای انتخاب های بسیار

 .خوبی نباشد؛ حتی ممکن است عملی هم نباشد

 

 36انتظار خطا  -2
انسان ها اشتباه می کنند. سیستمی که به خوبی طراحی شده باشد، انتظار دارد که کاربران خطا کنند و تا حد ممکن هم این خطاها 

نادیده می گیرد. چند سالی است که استفاده از اتومبیل ها برای انسان آسان تر شده است. اگر کمربند ایمنی خود را نبندیم، اتومبیل با را 

تولید صدای ممتدی ما را آگاه می کند؛ اگر بنزین اتومبیل ما در شرف تمام شدن است؛ هشدار دهنده ظاهر می شود و حتی شاید صدای بوق 

ما تعجب آور است که چرا در اجرای بعضی ابداعات که اصالح کننده خطاها هستند تعلل صورت می گیرد. مورد کالهک )درب( بشنویم؛ ا

مخزن بنزین را درنظر بگیریم؛ در هر خودروی هوشمندی، کالهک بنزین با یک قطعه پالستیکی به مخزن متصل شده است؛ به طوری که 

د بتوانیم رانندگی کنیم. شرکت ها زمانی ایده های خوبی برای اجرای این ویژگی داشتند؛ اما برای ساخت وقتی کالهک را نگذاریم، امکان ندار

اتومبیل های فاقد این ویژگی تا به امروز، چه توجیهی وجود دارد. جاگذاشتن کالهک بنزین نوع خاصی از خطاهای پیش بینی شدنی است 

می نامند. بدین مفهوم که هرگاه کار اصلی را انجام شود، تمایل داریم هر آنچه را مربوط به «  39خطای پس از تکمیل»که روان شناسان آن را 

 مراحل قبلی است، فراموش کنیم. 

مثال های دیگری هم وجود دارند، مثل جاگذاشتن کارت عابربانک در دستگاه خودپرداز پس از دریافت وجه. البته اکثر دستگاه های 

مثل قبل اجازه نمی دهند این خطا رخ دهد؛ چون فورا به شما برمی گردانند. دان نورمن استفاده از استراتژی دیگری خودپرداز، نه همه، دیگر 

می نامند؛ به این معنی که برای دریافت آنچه می خواهید، باید ابتدا اقدامی انجام دهید؛ «  31عملکرد اجباری»را پیشنهاد کرد که آن را 

 جه مجبور باشید ابتدا کارت خود را بردارید، دیگر آن را جا نخواهید گذاشت.بنابراین اگر برای دریافت و

 

  39ارائه بازخورد  - 3
بهترین راه برای کمک به انسانها برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند، ارائه بازخورد است. سیستم هایی که به خوبی طراحی شده 

ی کنند و چه هنگامی مرتکب اشتباه می شوند؛ برای مثال، دوربین های دیجیتالی معموال اند، به مردم می گویند که چه هنگامی خوب عمل م

بازخوردی بهتر به کاربرانشان می دهند تا دوربین هایی که از فیلم نگاتیو استفاده می کنند؛ زیرا پس از گرفتن هرعکس، عکاس می تواند 

را که در دوران فیلم نگاتیو رایج بود، حذف می کند؛ اشتباهاتی مثل قرار ندادن یا نسخه کوچکی از آن را ببیند. این مسئله انواع اشتباهاتی 

صحیح قرار ندادن حلقه فیلم خام در دوربین، فراموش کردن برداشتن در لنزیا عکس گرفتن بد و ناقص از فردی که در مرکز تصویر است. با 

ردها را نشان نمی دادند: وقتی عکسی با آنها گرفته می شد، هیچ صدایی شنیده وجود این، اولین دوربین های دیجیتال یکی از مهم ترین بازخو

نمی شد و بازخوردی به عکاس داده نمی شد که نشان دهد تصویر گرفته شده است. اما مدل های امروزی صدای رضایت بخشی را به کارکرد 

 راگم هنگام عکس برداری کامال مصنوعی است. دوربین ها اضافه کرده اند. البته باید گفت که این صدای بسته شدن دیاف

یکی از مهم ترین بازخوردها آن نوع بازخوردی است که هشدار می دهد کار درست پیش نمی رود یا حتی بهتر از آن، به ما اطالع می 

ار می دهد که آن را شارژ دهد که مشکلی در شرف روی دادن است. زمانی که شارژ باتری لپ تاپ ما به شدت کاهش یافته دستگاه به ما هشد

کنیم یا خاموشش کنیم اما سیستم های هشداردهنده باید از دادن هشدارهای زیاد پرهیز کنند، چون مدام مورد غفلت قرار می گیرند و بی 

 اد.؛ بهبود و یا تغییر دفایده اند. اما این نکته را نیز نباید فراموش کردکه در بسیاری از فعالیت ها می توان بازخورد موجود را که اعمال شده

 

 دانستن نقشه راه؛ از انتخاب تا خوشبختی : -4
ان شبعضی کارها اسان و بعضی کارهای دیگری سخت است . اکثر مردم با دقت بسیاری قادرند رابطه میان انتخاب خود و تجربه نهایی

یکی از روش ها این است: اطالعات عددی را  می گویند.« 42نقشه راه » را پیش بینی کنند. به نحوه برقراری رابطه میان انتخاب و خوشبختی 
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ه ئابه واحدهایی تبدیل کنیم که به راحتی قابل تفسیر و کاربردی باشند. بدین ترتیب، دربارۀ گزینه های گوناگون ، اطالعات قابل فهم تری ار

 .خواهیم داد

اگر انتخاب یک دوربین دیجیتال را درنظر بگیریم: سازندگان مگاپیکسل های خود را تبلیغ می کنند و بی شک این تصور را ایجاد می 

که هرچه مگاپیکسل بیشتر باشد، دوربین بهتر عمل می کند. این فن به خودی خود مشکل زاست؛ زیرا عکس هایی که با مگاپیکسل بیشتری 

می شوند، فضای بیشتری را در حافظه دوربین یا رایانه اشغال می کنند، اما مشکل اصلی جای دیگر است: تبدیل مگاپیکسل ها به  گرفته

مفهومی که برای مصرف کنندگان قابل فهم باشد. فرض کنیم به جای ارائه دادن گزینه های سه، پنج یا هفت مگاپیکسل برای یک دوربین 

، 12×15بزرگ ترین اندازه مطلوب چاپ را معرفی کنند؛ مثال این دوربین می تواند عکس هایی باکیفیت در اندازه های خاص، سازندگان بتوانند 

 یا در ابعاد یک پوستر بیندازد. 22×32

 

  41ساختار انتخاب هاي پيچيده -5
افراد بر اساس پیچیدگی و تعداد گزینه های موجود، استراتژی های متفاوتی برای انتخاب به کار می گیرند. وقتی با تعداد اندکی از 

و زمانی که الزم شد، در  آزموده شودکه به خوبی درک شده اند، تمایل میرود که ویژگی های همه جایگزین ها  میشویمگزینه هایی مواجه 

را انتخاب کنیم؛ اما هنگامی که مجموعه انتخاب ها بزرگ می شود، باید از استراتژی های دیگری استفاده کرد. در ادبیات بین آن ها یکی 

می گویند؛ زیرا ارزش باالی بعضی ویژگی ها می تواند ارزش پایین ویژگی دیگری جبران کند. اما « 42جبرانی»انتخاب، به این شیوه استراتژی 

میخواهیم ارزیابی ها انجام شود. بنابراین باید کار را به طریقی،  که در زمان کوتاهی هنگامیژی جوابگو نباشد مانند گاهی شاید این استرات

می نامیم. کسی که از این استراتژی استفاده می «  43حذف از طریق جنبه ها»ساده تر کرد. به این منظور استراتژی ای وجود دارد که آن را 

را اساس قرار می دهد؛ بعد از آن، تمام گزینه  44«حد معیار»چه جنبه ای مهم تر است تصمیم می گیرد؛ سپس یک  کند ابتدا درباره اینکه

 هایی را که با این استاندار همخوانی ندارند حذف می کند. 

صورت بگیرد یا این فرایند برای همه ویژگی ها تک به تک اعمال می شود؛ حذف جنبه ها تا جایی ادامه پیدا می کند که انتخابی 

منتهی شود. وقتی افراد از این نوع استراتژی های ساده « فینالیست»مجموعه ویژگی ها به اندازه کافی محدود شود و به ارزیابی جبرانی از 

ر گشده استفاده می کنند، شاید گزینه هایی که حتی حداقل نمره های معیار را هم کسب نمی کنند حذف شوند؛ هرچند در تمام ابعاد دی

 بسیار عالی باشند. براساس پژوهش های علوم اجتماعی، هرچه انتخاب ها متعددتر باشند یا در ابعاد بیشتری با یکدیگر تفاوت داشته باشند،

احتمال بیشتری وجود دارد که مردم استراتژی ساده کردن را به کار گیرند. این داللت ها با معماری انتخاب مرتبط هستند: هرچه جایگزین 

متعددتر و پیچیده تر شوند، معماران باید درباره چیزهای بیشتری فکر کنند و کارهای بیشتری انجام دهند و احتماال تاثیر بیشتری بر ها 

 انتخاب های خوب یا بد بگذارند. گاهی افراد میدانند چه انتخابی باید داشته باشند. با وجود این به محض اینکه انتخاب ها متعددتر شود،

 نتخاب صحیح ساختاری فراهم می کند و این ساختار بر نتایج تأثیر می گذارد.معماری ا

برای نمونه، در یک فروشگاه رنگ، شرکت های سازنده رنگ بیش از دو هزار نوع رنگ با طیف های مختلف می فروشند. درباره نحوه  

بگیریم؛ مثال رنگ ها به ترتیب حروف الفبا فهرست  عرضه این رنگ ها به مشتری می توانیم روش های مختلفی برای ساختاربندی درنظر

شوند. ترتیب الفبایی شیوه رضایت بخشی برای سازماندهی یک فرهنگ لغت است؛ مخصوصا وقتی که هجای کلمات را می دانیم، اما برای 

چیزی شبیه به چرخه رنگ سازمان دهی یک فروشگاه رنگ روش بسیار بدی است. به جای این روش، سال هاست که فروشگاه های رنگ از 

. داستفاده می کنند که روی آن نمونه هایی از رنگ ها براساس شباهت مرتب شده اند در این شیوه، مردم نمونه واقعی تمام رنگ ها را می بینن

 در نتیجه، مشکل انتخاب بسیار ساده تر شده است؛ مخصوصا اینکه اسامی رنگ ها اطالعات چندانی به ما نمی دهند. 

می گویند. در این روش، افراد « 45پاالیش مشارکتی»است که بسیاری از شرکتها به آن روی آورده اند و به آن   ای دیگر مسئله روش

 لاز نظرات دیگران که با آن ها هم سلیقه اند استفاده می کنند تا طیف وسیعی از اطالاعات موجود پاالیش )فیلتر( شوند و در نهایت، احتما

قه افراد را افزایش دهند. پاالیش مشارکتی تالشی است برای حل مشکالت معماری. اگر بدانیم افراد هم سلیقه ی ما به چه انتخاب مورد عال

محصولی گرایش دارند، شاید هنگام انتخاب محصوالت جدید و ناآشنا آسوده تر باشیم. بدین ترتیب، پاالیش مشارکتی باعث شده انتخاب های 

 آسان تر شوند. دشوار برای بسیاری از ما

                                                           
41 Structure Complex Choices 
42 Compensatory 
43 Elimination by aspects 
44 Cutoff level 
45 Collaborative 

http://www.psyj.ir/


 91 -31  ، ص7318 ، بهار71، شماره ایرانفصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری 
ISSN: 2588-2864  

http://www.Psyj.ir 

 

 

  46انگيزه ها  -6

تر آن کنند و مصرف کنندگان کمدر عرضه و تقاضا ، معموال اگر قیمت یک محصول افزایش یابد، تولیدکنندگان بیشتر آن را تولید می

ا را واقع، معماران عاقل انتخابهکنند، باید به انگیزه ها فکر کنند. در را می خواهند؛ بنابراین زمانی که معماران انتخاب سیستمی را طراحی می

زه یمتناسب با انگیزه های افراد در نظر می گیرند. پرسیدن چهار سؤال زیر در باره ی  معماری انتخاب، روشی برای آغاز فکر کردن درباره انگ

 چه کسی سود می برد؟، چه کسی می پردازد؟، چه کسی انتخاب می کند؟، چه کسی استفاده می کند؟ هاست :

ارهای آزاد اغلب با انگیزه دادن به افراد برای تولید محصوالت خوب و فروش این محصوالت به قیمت مناسب، تمام مشکالت اصلی باز 

پیش می آید. یعنی انتخاب ها براساس احساسات است. به همین دلیل است که بسیاری از بازارها « 49تضاد انگیزه»را حل می کنند. اما گاهی 

انتخاب مملو از تضاد انگیره هستند. گاهی در بعضی سیستم ها افراد انگیزه های متفاوتی دارند و سهم سودی که در  و سیستم های معماری

د نازای کاری که انجام می دهند، متفاوت است و امکان ندارد نتایج آن برای افراد ایده آل باشد. برای هرکسی که درباره این مشکالت تعقل ک

طبق معمول، شرح جزئیات و ارزشمند ساختن تحلیل استاندارد وقتی ممکن می شود که به یاد بیاوریم همه واسطه این نکته واضح است؛ اما 

ها در اقتصاد، انسان های معمولی هستند. بی شک حتی انسان های کم دقت هم وقتی متوجه شوند قیمت ها باال رفته اند، کمتر مطالبه می 

و 41مهم ترین تغییری که باید در تجزیه و تحلیل استاندارد انگیزه ها ایجاد کرد، برجسته کردن  د.کنند؛ اما در صورتی که واقعا دقت کنن

مهم  نمایاندن سود و زیان انتخاب است. انتخاب کننده ها به انگیزه هایی که پیش روی خود دارند در بازارهای آزاد، توجه دارند اما در موارد

 این گونه نیست.

هرچند متر، با صدای تاکسی متر هزینه ی تاکسی جلوی چشمشان است. بنابراین تحلیل رفتاری درباره انگیزه  برای مثال در تاکسی در

دارد که افراد هزینه های فرصت مالکیت خودرو را سبک تر در نظر می گیرند همین طور، جنبه های دیگری  نای های مالکیت خودرو داللت بر

رد. از این رو، شاید هزینه های استفاده از تاکسی را که بسیار برجسته و ملموس است، سنگین تر مانند استهالک را که برجستگی کمتری دا

 درنظر گرفت. 

بررسی سیستم های معماری انتخاب باید سازگاری های مشابهی ایجاد کند. البته می شود مؤلفه برجسته کردن را دستکاری کرد و 

ردم را متوجه انگیزه ها کنند؛ در واقع می شود راهبردهای مشابهی به کار گرفت و هزینه ها معماران حرفه ای انتخاب با این کار می توانند م

ی مصرفی را نمایش می داد کرد که انرژ یرا طراح زیپریک  2212در سال  47میک ونیمابه عنوان مثال طراحی به نام  را برجسته تر کرد.

د؛ ننیآن را در عمل بب توانندیکه م یزمانو خود آگاه هستند  یاز مصرف انرژ شتریکه ب افرادی نشان دادصورت گرفته،  قاتیتحق ( .1)تصویر

اما به این نکته نیز باید اشاره نمود که در بعضی حوزه ها، شاید افراد بخواهند با برجسته و نمایان مصرف انرژی خود را کاهش خواهند داد. 

 کردن سود و زیان به طور نامتقارن برخورد شود.

                                                           
46 Incentives 
47 Incentive conflicts 
48 Salience 
49 Muhyeon Kim 

 پریز برق طراحی شده همراه با نمایشگر دیجیتالی انرژی مصرفی  -1تصویر

 (https://edition.cnn.com/2012/02/08/tech/innovation/green-nudge-environment-persuasion/index.html)ماخذ: 
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 ري نتيجه گي
ها تواند تغییراتی ایجاد کند که هم مطلوب و هم غیر عمد باشد، اما تغییرات ناخواسته رفتار از طریق طراحی و نتایج آنمی طراحی

 تئوری سقلمه برخالفدر های محدودی برای آن وجود دارد. در مقابل بسیار رایج است و این گونه تغییرات شفاف نیستند و همچنین چارچوب

ی برای تغییر رفتار به دنبال تغییرات عمدی جهت تغییر رفتار کاربر در قالب اصول و چهارچوب مشخص است تا بتواند آن را مبحث طراح

که هم در طراحی و هم در سقلمه مبحث خطای انسانی مطرح می شود که  می شود پررنگ تر این دو مبحث زمانی ارتباط و تعاملبسنجد. 

خطای سیستم می دانند. ما با تغییر و یا بهبود در سیستم می توانیم این گونه خطا ها را کاهش دهیم. از جهتی درواقع هر دو، آن را ناشی از 

کنند؛ که ما چه با طراحی و یا سقلمه در صدد بهبود هر دو بر این که افراد ممکن است روزانه با انتخاب های گوناگونی مواجه شوند تأکید می

عنوان یک معمار  طراح به . بنابراینبگیرنددر پیش ری را تا بتوانیم با تغییر رفتار در تعامالت، افراد مسیری درستاین گونه انتخاب ها هستیم ت

 معمار انتخاب می تواند با ارائه راه حل های مؤثر، رفتار کاربر را تحت تاثیر قرار دهد. حاکم بر شش گانه انتخاب با در نظر گرفتن اصول

ارهای دنبال ترویج رفت بهاما این نکته را نیز نباید فراموش نمود که طراحی برای تغییر رفتار یک رویکرد مبتنی بر ارزش است که 

، یتواند پدرساالر: گاهی رویکرد ها میاز مالحظات را باید در نظر داشتهای اجتماعی و محیطی است. دو مورد هایی در زمینهاخالقی و نگرش

غیر قانونی باشند و تصمیم گیری ها در مورد محیط یک فرد یا گروه بدون مشاوره صورت گیرد و گاهی رویکرد های اشتباه و  انحصاری و

شده یبینهای اخالقی پیشگاهی ظاهراً مثبت در  تغییر رفتار ممکن است به سادگی برای خدمت به منافع تجاری و بدون توجه به نگرانی

است که ذاتا باید به دنبال ترویج شیوه های اجتماعی و محیطی اخالقی باشیم. هرچند بحث در مورد مالحظات  انجام شود. به همین دلیل

 اخالقی طراحی برای تغییر رفتار هنوز در حال ظهور است و با توسعه بیشتر این حوزه این مبحث نیز رشد خواهد کرد.
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