
 فصل اول

با سود یا زیان  در هر موقعیتی  گذارد و ممکن استتاثیرش را می ادائم برتری خفیف

 همراه باشد

 

اما برتری خفیف    گونه اثر دائمی ندارند.که هیچ ند  اهمیتبعضی از کارها آنقدر بی که    احت استاین مسئله ر  باور

تاثیری بر مسیر  که نتواند اهمیت نیست هیچ کاری آنقدر بی  کند یا بدتر؛ گذار است، یا بهتر می تاثیر همیشه 

، بخصوص  کنند و یک چیز را بارها و بارها تکرار می  اندی عادتها زاییدهانسان یک انسان داشته باشد.زندگی 

  هستند  تصمیمات کوچک خنثی کهدر مقابل این باور مردم باید  فورا ظاهر نشود.اگر عواقب منفی یک کار 

چه تاثیراتی  یا چند دهه در طول چند سال هایشان نتخاب که ابیندیشند مقاومت کنند و در عوض با خود 

 خواهد داشت.

  در کتاب  بر جامعه داشته باشند. ینشده و مرکب بینیتاثیرات پیش توانند ظاهرا کارهای نه چندان مهم می 

اقتصاددان اِستیوِن   (،2005) "1پردازد هر چیز می جنبه پنهان به بررسی فریکونومیکس: یک اقتصاددان "

ی کاهش  درباره ( Stephen J.Dubner) اِستِفان جِی.دابنِرنگار و روزنامه  (Steven D.Levitt) دی.لِویت

کردند  بینی می ها پیشمتخصصین سال  دهند.افتد، توضیح میاتفاق می  1990سال که در بزهکاری ناگهانی 

که گروهی  براساس این باور بود  هایشانبینی خواهد یافت، و پیش افزایش متحده ایاالت در هکاری زکه میزان ب

افزایش سن، برای کشور  درآمد بودند، با والد و کم تک های شهرنشین از خانواده پرخاشگر که از مردان جوان 

کاهش  آمیز، به طور چشمگیری  آمیز و غیرخشونت های خشونترفتار در عوض، تعداد  دردسر ایجاد خواهند کرد.  

زنان  و به  به رسمیت شناخت    امریکا سقط جنین را در سراسر  ،  متحدهایاالت، دادگاه عالی  1973  در سالیافت.  

با گذشت   تر بتوانند راجع به آمادگی برای داشتن فرزند تصمیم بگیرند.این اجازه را داد تا راحتدرآمد کم 
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ها را  آن قرار داشتند و بعدها اقتصادی نامساعد تولد نوزادانی که در شرایط شد تعداد ها باعث زمان، این سقط 

و دختران نوجوان،  درآمد امکان انجام سقط جنین برای زنان کم  داد، کاهش یابد. بزهکاری سوق می به سمت 

  به رسمیت شناخته شدن قانونِ که تا یک دهه پس از  داشت چنان تاثیری از برتری خفیف بر میزان بزهکاری 

در خصوص قانونی  آمریکا متحده ایاالت( )حکم تاریخی دیوان عالی فدرال Roe v-Wadeید )برابر وِ رو در 

و  ی جرایم قابل مالحظه شد، سیاستمداران کاهش یافته شدن سقط جنین( مشهود نبود. حتی وقتی آمار 

به درک  گذاران و متخصصین اگر سیاست دهند.را تشخیص منبع واقعی این تغییر نتوانستند اهالی رسانه 

توان تاثیر  ی زمانی، می عمل در یک بازه با تکرار یک شوند که برتری خفیف برسند، شاید متوجه بهتری از 

 بسزایی ایجاد کرد. 

 


