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Խթանների �ժը

Հարց մտորել� համար. այս նյ�թն ընթերցելիս մտածե՛ք, թե ինչ են

խթանները և ինչ� են դրանք կարևոր:

Մարդկանց ցանկալի վարքագծի մղել� ամենաարդյ�նավետ

ճանապարհը նրանց դրա համար պարգևատրելն է, այլ կերպ ասած՝

խթաններ տրամադրելը: Սա այնքան ակներև է, որ կարող է թվալ, թե պետք չէ

դրան �շադր�թյ�ն դարձնել: Բայց, այն�ամենայնիվ, պետք է:

Գ�ցե ասեք՝ պարտադիր չէ մարդկանց պարգևատրել (կամ կաշառել)

ցանկալի արդյ�նքների հասնել� համար: Եթե անգամ ընդ�ն�մ եք, որ

խթաններն անհրաժեշտ են, ակնհայտ չէ, թե ինչպես պետք է մշակել

խթաններ, որոնք ցանկալի գործող�թյան են դրդ�մ:

Վերջերս հայտնաբերեցի, որ որոշ մարդիկ զգայական դիմադր�թյ�ն

են ց�յց տալիս, չեն �զ�մ լավ բաների հասնել� համար խթաններ

օգտագործել: Ես պատմ�մ էի, որ Զիմբաբվե�մ և Հարավային Աֆրիկայ�մ

փղերը շատան�մ են, քանի որ տեղական կարգը թ�յլ է տալիս մարդկանց

փղեր պահել�ց շահ�յթ ստանալ: Մի �սանող, որը հայտնի էր շրջակա

միջավայրի խնդիրների հանդեպ իր հստակ դիրքորոշմամբ, պատասխանեց,

որ ինքն ավելի լավ է` չտեսնի, թե ինչպես են փղերին փրկ�մ, եթե դա արվ�մ է

բացառապես մարդկանց շահամոլ�թյ�նից դրդված: Այլ կերպ ասած՝ նա

պատրաստ էր պաշտպանել� իր տեսանկյ�նը, քանի դեռ միայն փղերն էին

հետևանքներից տ�ժ�մ: Նրա տեսակետն էր (որի հետ, կարծ�մ եմ,

համամիտ էին «նմանատիպ հայացքներ» �նեցող այլոք) այն, որ լավ բաներ

անել� համար որպես շարժառիթ պետք է ծառայի կարեկցանքն �

հոգատար�թյ�նը, այլ ոչ սեփական շահը: Ես չկարողացա չասել նրան, որ

կհիանայի իր բարոյական տեսակետով, եթե նա հրաժարվեր իր կյանքը

փրկել� համար անհրաժեշտ լ�րջ վիրահատ�թյան համար վիաբ�յժի

դիմել�ց և փոխարենը թ�յլ տար, որպեսզի իր սեփական մայրը կատարեր

Հեղինակ՝ Դ�այթ Լի
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վիրահատ�թյ�նը:

Համոզել մարդկանց, որ խթաններն անհրաժեշտ են, այնքան էլ բարդ չէ,

որքան համապատասխան խթաններ մշակելը: Իհարկե, մեզ պետք են

խթաններ, որոնք մարդկանց կդրդեն ցանկալի վարքագիծ դրսևորել�ն,

սակայն ո՞րն է ցանկալի վարքագիծը: Որոշ իրավիճակներ�մ պատասխանը

բավականին ակնհայտ է: Բայց ոչ միշտ։

Ամեն անգամ, երբ որևէ լավ բան եք ան�մ, անպայմանորեն կրճատ�մ

եք մեկ այլ լավ բան անել� հավանական�թյ�նը: Սա ռես�րսների

սահմանափակ�թյան անխ�սափելի հետևանքն է, որն արտահայտված է

այլընտրանքային ծախսի գաղափար�մ: Փոխզիջ�մներ միշտ կարող են

լինել, և հաճախ լավագ�յն գործելակերպը որոշել� համար շատ

աղբյ�րներից պետք է տեղեկ�թյ�ն ստանալ: Եվ այսպես, խթաններն �նեն

երկ� կարևոր գործառ�յթ. 1) գործող�թյան լավագ�յն տարբերակների

մասին տեղեկ�թյ�ն հաղորդել և 2) մարդկանց դրդել անել դրանք:

Խթանները և բանտարկյալների
նկատմամբ վերաբերմ�նքը

Որոշ դեպքեր�մ ցանկալի գործելակերպը հստակ է, և այդ դեպքերը

մեզ թ�յլ են տալիս կենտրոնանալ մարդկանց մոտիվացնող խթանների

�նակ�թյան վրա: Հիանալի օրինակ է 1860-ականներին բանտարկյալներին

Ավստրալիա տեղափոխել� մասին բրիտանական կառավար�թյան՝

նավապետների հետ կնքած պայմանագիրը: Նավերով Ավստրալիա

�ղարկվող բանտարկյալների կենդանի մնալ� հավանական�թյ�նն

ընդամենը 40% էր, որն, ինչպես բոլորը գիտեին, խիստ ցածր էր:

Մարդասիրական խմբերը, եկեղեցին և պետական մարմինները բարոյական

հիմքերով կոչ էին ան�մ նավապետներին ավելի պատշաճ վերաբերմ�նքով

բարձրացնել կենդանի մնացող բանտարկյալների տոկոսը: Չնայած այդ

կոչերին՝ կենդանի մնալ� հավանական�թյ�նը 40%-ից չէր անցն�մ:

Ի վերջո, տնտեսագետ Էդվին Չեդ�իքը խորհ�րդ տվեց փոփոխ�թյ�ն
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մտցնել խթանների մեջ: Չեդ�իքն առաջարկեց նավապետներին վճարել ոչ

թե Անգլիայ�մ նավ բարձրացած, այլ Ավստրալիայ�մ նավից իջած

յ�րաքանչյ�ր բանտարկյալի դիմաց: Դրական փոփոխ�թյ�նն անմիջական

էր � կտր�կ: Կենդանի մնալ� տոկոսը հասավ 98-ի, քանի որ նավապետներն

այժմ �նեին բանտարկյալների առողջ�թյ�նը պահպանել� �ժեղ խթան.

նրանք կրճատեցին յ�րաքանչյ�ր նավ�մ գտնվողների թիվը և բարելավեցին

փոխադրման ընթացք�մ տրամադրվող սննդի որակն � հիգիենիկ

պայմանները:(1)

Խթանների ստեղծ�մ՝ �ղղակիորեն և
ան�ղղակիորեն

Ցանկալի խթանները երբեմն կարող են ստեղծվել �ղղակիորեն,

ինչպես նավով բանտարկյալներին փոխադրել� դեպք�մ էր: Գիտես, թե ինչ

ես ցանկան�մ, որ արվի և պարգև ես սահման�մ դա անել� համար (օրինակ՝

կանխիկ գ�մարի վճար�մ): Ցավոք, շատ դեպքեր�մ մեր �զած վարքագիծը

այլընտրանքային նպատակների ն�րբ հավասարակշռ�մ է պահանջ�մ:

Նման դեպքեր�մ որևէ բան անել�ն դրդող �ղղակի խթանը կարող է

չափազանց արդյ�նավետ լինել, որովհետև այն ստիպ�մ է մարդկանց

անտեսել մյ�ս բաները:

Նախկին Խորհրդային Մի�թյ�ն�մ չափից շատ խախտ�մներ կային,

որոնք կարող են բխել խթանների �ղղակի կիրառ�մից: Ղեկավարներն

արձագանք�մ էին կոշիկի արտադր�թյ�նն ընդլայնել� խթաններին՝

արտադրելով, օրինակ, կոշիկի միայն մի քանի չափ և գրեթե հաշվի չէին

առն�մ, թե սպառողներին որ չափերն են համապատասխան�մ: Նմանատիպ

խթաններն ազդ�մ էին մարդկանց վարքագծի վրա, սակայն չէին խթան�մ

սոցիալական համագործակց�թյ�նը, որն անհրաժեշտ է արդյ�նավետ

տնտես�թյ�ն �նենալ� համար:

Երբ նպատակը մարդկանց համագործակց�թյան մղելն է,

�ղղակիորեն խթաններ սահմանելով հազվադեպ կարելի է ցանկալի
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արդյ�նքների հասնել: Փոխարենը խթանները պետք է սահմանվեն

ան�ղղակիորեն՝ ընդհան�ր կանոնների միջոցով՝ թ�յլ տալով, որ դրանք ի

հայտ գան սոցիալական փոխազդեց�թյան արդյ�նք�մ:

Ճանապարհային երթևեկ�թյ�նը ց�յց է տալիս, թե որքան կարևոր են

ընդհան�ր կանոնները համագործակց�թյ�նը խթանել� համար:

Երթևեկ�թյան ծանրաբեռնված ժամերին ավտոմեքենաների հոսքն

արտացոլ�մ է ինքնակամ սոցիալական համագործակց�թյան ապշեց�ցիչ

ծավալը: Եթե չլիներ այս համագործակց�թյ�նը, յ�րաքանչյ�ր խոշոր

քաղաք�մ երթևեկ�թյան տասնյակ հազարավոր մասնակիցներ խցանված

կմնային երթևեկ�թյան անհ�սալի սարդոստայն�մ:

Հիմնական կանոնները, որ վարորդներին թ�յլ են տալիս այդքան

արդյ�նավետորեն միմյանց հետ համագործակցել, պարզ են. 1) վարել

ճանապարհի աջակողմյան հատվածով, 2) շարժվել լ�սաց�յցի կանաչ լ�յսի

տակ, արագ�թյ�ն հավաքել կամ կանգ առնել� պատրաստվել դեղինի տակ,

կանգ առնել կարմիրի տակ, 3) չգերազանցել սահմանված արագ�թյ�նը

ժամ�մ 15 կիլոմետրից և 4) շատ չմոտենալ մյ�ս ավտոմեքենաներին: Այս

կանոնները անվտանգ և հարմարավետ կերպով մեր նշանակետին հասնել�

մեր խթանը փոխակերպ�մ են հարմարվողական վարքագծի մոդելի, որը

ծառայ�մ է բոլորի շահերին:(2)

Շ�կայական տնտես�թյ�նը լավագ�յն օրինակ է այն բանի, թե

կանոնների բազմ�թյ�նն ինչպես կարող է ստեղծել միջավայր, որ�մ

առանձին խթանները սոցիալական համագործակց�թյան են դրդ�մ:

Շ�կայական տնտես�թյ�նները �ղղակիորեն խթաններ չեն ստեղծ�մ:

Ավելին, շ�կաները բառացիորեն ընդհանրապես խթաներ չեն ստեղծ�մ:

Ամենակարևոր խթանները՝ սեր գտնել�, հարգանք վաստակել�, աշխարհն

ավելի լավը դարձնել�, ընտանիքի ապր�ստը հոգալ� խթանները, բխ�մ են

անհատների ս�բյեկտիվ ցանկ�թյ�ններից: Շ�կաները վարքագծի

կանոններն են, որոնք ներդաշնակեցն�մ են այդ տարբեր խթանները՝

մարդկանց հնարավոր�թյ�ն տալով իրենց ցանկ�թյ�ններն �րիշներին

հաղորդել: Գները, շահ�յթը և վնասը, որոնք ընդ�նված է համարել շ�կայի
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խթաններ, ստեղծվել են մարդկանց՝ միմյանց հետ փոխազդել� արդյ�նք�մ:

Այս խթանները, որոնք կարող են հաղորդվել միայն շ�կաների միջոցով,

սոցիալական համագործակց�թյ�նը խթանող տեղեկ�թյ�ն են

պար�նակ�մ:

Ամփոփիչ հարցեր. այժմ կարո՞ղ եք բացատրել, թե ինչ� են մասնավոր

խթանները �նակ խրախ�սել� սոցիալական համագործակց�թյ�նը

շ�կաների միջոցով: Ի՞նչ եք կարծ�մ, արդյո՞ք մասնավոր խթաններն

աշխարհն էլ ավելի լավն են դարձն�մ: Ինչո՞ւ այո կամ ինչո՞ւ ոչ:

1. Այս օրինակի մանրամասների համար տե՛ս՝ «Robert B. Ekelund, Jr., and Richard Ault, Intermediate

Microeconomics: Theory and Applications (Lexington, Mass.: D.C. Heath and Company, 1995)», էջեր` 21–22: ↩ 

2. Երթևեկ�թյան հոսքի օրինակը վերցվել է Փոլ Հեյնիի The Economic Way of Thinking գրքից, 8-րդ

հրատարակ�թյ�ն (Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, Inc.), գլ�խ 1: ↩ 
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