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خبيرة االقتصاد بوصفها

مهندسة

بوب سيميسون يعرض حملة عن سوزان آثي من جامعة ستانفورد والتي
دجمت التعلم اآليل يف علوم االقتصاد.
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احلــظ وحــده وراء إلقــاء ســوزان آثــي نظــرة
خاطفــة مــن نافــذة مطبخهــا ،عندهــا حملــت كلبــا
شرســا يهــرب بعيــدا ممســكا بيــن أنيابــه إحــدى
الدجاجــات التــي تقــوم أســرتها بتربيتهــا.
أمســكت آثــي مكنســة ملطــاردة الكلــب ،وذهبــت بفيــوال،
دجاجتهــا ذات اللــون األصفــر املائــل للبرتقــايل ،إىل الطبيــب
البيطــري ملعاجلتهــا .وبعــد فتــرة نقاهــة اســتمرت شــهرا يف
منــزل األســرة يف حــرم جامعــة ســتانفورد ،عــادت فيــوال إىل
عشــها مــع تســع دجاجــات أخــرى.
وتقــول آثــي ،أســتاذ االقتصــاد بجامعــة ســتانفورد« ،فكــرة
احتفاظــي بدجاجــة يف منــزيل ملــدة شــهر قــد تبــدو مرعبــة
ألقاربــي يف أالبامــا» حيــث كانــت جدتهــا تقــوم بتربيــة
الدجــاج .وبالنســبة الختيــار الدجــاج لتربيتــه يف املنــزل ،فقــد
كان ذلــك تفكيــرا اقتصاديــا بحتــا قائمــا علــى مفهــوم توزيــع
املــوارد ،كمــا يقــول غيــدو إمبنــز ،أســتاذ االقتصــاد القياســي
بجامعــة ســتانفورد الــذي تــزوج آثــي عــام  .2002إذ ال تتطلــب
تربيــة الدجــاج جهــدا كبيــرا مقارنــة بالــكالب أو القطــط ،كمــا
أنهــا تبيــض بضــع عشــرة بيضــة أســبوعيا.
ومل تكــن الفتــرة التــي لقبــت فيهــا آثــي باملــرأة اخلارقــة
مثــار اســتغراب ملــن يعرفونهــا بوصفهــا جنمــة أكاديميــة
متألقــة .ففــي عمــر الثامنــة واألربعيــن ،تعمــل آثــي أســتاذا
القتصــاد التكنولوجيــا يف كليــة ســتانفورد للدراســات العليــا
يف إدارة األعمــال ،كمــا حصلــت علــى جميــع اجلوائــز التــي
يمكــن تخيلهــا .ونشــرت جمموعــة مــن الدراســات عــن بعــض
أكثــر القضايــا االقتصاديــة جــدال ،وهــي أول عاملــة يف جمــال
اقتصــاد التكنولوجيــا ،كمــا ســاعدت يف التصــدي لتاريــخ
التمييــز التــي يقتــرن بمهنتهــا.
فمــن خــال تقلدهــا عــددا مــن املناصــب األكاديميــة يف
جامعــة ســتانفورد وجامعــة هارفــارد وجامعــة ييــل ومعهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،إىل جانــب العمــل مستشــارا
لــدى شــركة مايكروســوفت وغيرهــا ،بــدأت يف دراســة اقتصــاد
اإلنترنــت ،وطبقــت نظريــة املــزادات علــى اخلدمــات املقدمــة
عبــر اإلنترنــت ،مثــل اإلعالنــات املرتبطــة بالبحــث علــى شــبكة
اإلنترنــت ،وعملــت علــى تطويــر اقتصــاد التكنولوجيــا الــذي
كان ال يــزال جمــاال وليــدا.
ويقــول روبــرت مارشــال ،أســتاذ االقتصــاد بجامعــة واليــة
بنســلفانيا« ،إنــه ألمــر مدهــش مــدى اتســاع وعمــق اجملــاالت
التــي عملــت عليهــا .فليــس ذلــك باألمــر املعتــاد .وكمــا قــال
ســكوت آدامــز ،مؤلــف العمــل الكوميــدي «ديلبــرت» ،يومــا مــا
ســيكون هنــاك  100شــخص علــى هــذا الكوكــب ســيحدثون
فرقــا .وهــي واحــدة منهــم».
ويف عــام  ،2007فــازت آثــي بوســام جــون بيتــس كالرك
لالقتصادييــن البارزيــن حتــت ســن  40عامــا ،وهــي أول امــرأة
حتصــل علــى هــذه اجلائــزة .وغنــي عــن القــول أن الفائزيــن بــه
تــزداد احتمــاالت ترشــيحهم جلائــزة نوبــل .وقــد قالهــا مارشــال
علــى أي حــال .وكان مارشــال هــو أحــد األســاتذة التــي جلــأت
إليهــم آثــي للنصــح واإلرشــاد أثنــاء دراســتها اجلامعيــة يف
جامعــة ديــوك يف أواخــر الثمانينــات .وقبــل عملهــا مســاعدة
بحثيــة ملارشــال ،ركــزت آثــي علــى علــوم الرياضيات واحلاســب
اآليل.

وكانــت آثــي قــد حصلــت علــى وســام كالرك تقديــرا لعملهــا
يف حــل مســائل إحصائيــة معقــدة ،وتطويــر املعرفــة بتصميــم
األســواق وآليــات املــزادات ،واالقتصــاد القياســي ،والتنظيــم
الصناعــي .وأيــدت بعــض النتائــج التــي توصلــت إليهــا يف بدايــة
عملهــا اســتخدام االحتياطــي الفيــدرايل لسياســة اســتهداف
التضخــم يف إدارة السياســة النقديــة.
وبالنســبة ألســتاذة أكاديميــة بأهميــة آثــي ،فــإن نقادهــا
املعروفيــن قليلــون علــى حــد قــول مــن يعرفونهــا ويعرفــون
عملها عن قرب .ويشــير بعضهم إىل احتمالية وجود امتعاض
كبيــر مــن جناحهــا يف اجملاليــن األكاديمــي واالقتصــادي
لكونهــا امــرأة.
ويقــول ماثيــو غينتزكــو ،أســتاذ االقتصــاد بجامعــة
ســتانفورد الــذي فــاز بوســام كالرك عــام « ،2014تعــد ســوزان
بالفعــل نموذجــا ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه االقتصاديــون.
فهــي جتمــع بيــن االنخــراط يف أبحــاث متطــورة للغايــة يف
جميــع اجملــاالت االقتصاديــة املعروفــة ،إىل جانــب املشــاركة
املتعمقــة يف دوائــر أخــرى بخــاف االقتصــاد ،لتحــول بذلــك
العلــم إىل أثــر علــى العــامل احلقيقــي».
وتنظــر آثــي إىل العناصــر املتفرقــة التــي تشــكل مســيرتها
املهنيــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة .فتقــول إن أبحاثهــا األولية
عــن مــزادات األخشــاب ونظــم التســعير أفضــت إىل عملهــا علــى
أســواق التكنولوجيــا ،كتصميــم مــزادات اإلعالنــات املرتبطــة
بالبحــث علــى شــبكة اإلنترنــت .وعندمــا أدركــت عــدم وجــود
أدوات للمســاعدة يف حتديــد الروابــط بيــن األســباب والنتائــج
باســتخدام التعلــم اآليل أو الــذكاء االصطناعــي ،عكفــت علــى
وضعهــا .وأفضــى ذلــك ،حســب قولهــا ،إىل شــغفها احلــايل
باســتخدام التكنولوجيــا والتعلــم اآليل وغيــر ذلــك مــن أدوات
االقتصــاد التكنولوجــي للمســاعدة يف التصــدي ملشــكالت
اجتماعيــة.
وتقــول آثــي «إن تصميــم األســواق مــن األفــكار اجلامعــة
املتداخلــة مــع خمتلــف اجملــاالت .وينبغــي أن ننظــر إىل
االقتصــادي باعتبــاره مهندســا يســتخدم أدوات االقتصــاد يف
تطويــر عمــل األســواق يف العــامل الواقعــي».
وتُعــرف آثــي بمثابرتهــا واجتهادهــا .ففــي اليــوم التــايل
لعيــد امليــاد يف عــام  ،2004ذهبــت إىل الكليــة ملســاعدة
كاثريــن تاكــر يف إعــداد عــرض مهــم ،وكانــت كاثريــن طالبــة
دكتــوراه آنــذاك يف جامعــة ســتانفورد وتعمــل حاليــا أســتاذا يف
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا .ويقــول جوناثــان ليفــن،
عميــد كليــة إدارة األعمــال بجامعــة ســتانفورد ،إن آثــي كانــت
تعمــل طــوال الوقــت عندمــا كانــت أســتاذا مســاعدا .فقــد تلقــت
آثــي رســالة إلكترونيــة مــن جوشــوا غانــس ،أســتاذ االقتصــاد
بجامعــة تورونتــو وزميــل ســابق بالدراســات العليــا ،وهاتفتــه
يف أســتراليا مــن غرفــة الــوالدة حيــث كانــت تلــد أول أبنائهــا
الثالثــة.
وآثــي ابنــة ألخصائــي يف الفيزيــاء ومدرســة لغــة إجنليزيــة،
ودرســت بجامعــة ديــوك بمدينــة دورهــام يف نــورث كارولينــا
يف عمــر السادســة عشــرة بعــد نشــأتها يف ضواحــي ميريالنــد
بواشــنطن .وشــاركت يف نــاد للفتيــات ،وكانــت رئيســة نــادي
الهوكــي يف جامعــة ديــوك .ثــم قدمهــا أحــد األصدقــاء ملارشــال
الــذي كان يعمــل يف دراســة مــزادات الشــراء آنــذاك.
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ويقــول مارشــال «طلبــت مــن مســاعدتي البحثيــة التــي
كانــت علــى وشــك الرحيــل أن تعثــر يل علــى شــخص يف مثــل
مســتواها أو أفضــل .وعــادت يل بشــخص كان يبــدو كطالــب
يف املرحلــة الثانويــة» .وســرعان مــا أُعجــب بآثــي لشــغفها
وحكمتهــا وعزمهــا وذكائهــا .وبنــاء علــى اقتــراح مارشــال،
بــدأت آثــي يف البحــث عــن معلومــات عــن صناعــة األخشــاب،
وتوصلــت إىل شــخص كان قــد جمــع الســجالت اخلاصــة
بــاآلالف مــن مــزادات األخشــاب وحفظهــا يف صــورة رقميــة.
وكان ذلــك هــو األســاس الــذي اســتند إليــه مارشــال يف تأليــف
عــدد مــن دراســاته البحثيــة ،وقامــت آثــي الحقــا بإعــداد عــدد مــن
الدراســات باســتخدام جمموعــة البيانــات ذاتهــا.
ويقــول مارشــال «كان العمــل الــذي تقــوم بــه ســوزان
ملســاعدتي يف دراســاتي مهما للغاية .وأصبحت أكثر إنتاجية
بفضلهــا .وقلــت لزمالئــي إنهــا كانــت أذكــى وأفضــل منــي».
وبعــد حصولهــا مباشــرة علــى درجــة الدكتــوراه مــن
جامعــة ســتانفورد عــام  1995وكان عمرهــا آنــذاك  24عامــا،
كتبــت جريــدة نيويــورك تايمــز مقــاال عــن آثــي وصفتهــا فيــه
بأنهــا «االختيــار األول يف جمــال االقتصــاد» ،مشــيرة إىل
تلقيهــا أربعــة وعشــرين عــرض عمــل اختــارت منهــا معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا.
واســتمرت آثــي يف نشــر دراســة تلــو األخــرى عــن املــزادات
واملشــتريات احلكوميــة وضحــت فيهــا دور الهيــاكل الســوقية
يف تشــجيع التواطــؤ بيــن املشــترين والبائعيــن ،وخســارة
األجهــزة احلكوميــة ملبالــغ طائلــة نتيجــة لذلــك .وتقــول آثــي
إنهــا صممــت نظــام مــزادات األخشــاب الــذي تســتخدمه حاليــا
حكومــة كولومبيــا البريطانيــة التــي تعــد أحــد أكبــر منتجــي
اخلشــب يف العــامل.

حرب املزادات

اســتخدمت آثــي معرفتهــا باألســواق واملــزادات عمليــا يف عــام
 2001عندمــا وجــدت نفســها هــي وزوجهــا يف خضــم جتربــة
معتــادة يف كاليفورنيــا ،حيــث شــاركا يف حــرب مــزادات بيــن
أربعــة أطــراف لشــراء أحــد املنــازل .ويقــول إمبنــز ،اتضــح مــن
هــذه التجربــة كيفيــة تعامــل آثــي مــع املشــكالت ،حيــث قامــت
بجمــع كل املعلومــات الالزمــة باســتخدام أســلوب منهجــي.
وتقــول آثــي إن املوضــوع مل يكــن صعبــا ،وإنهــا طبقــت أســس
املشــاركة يف املــزادات فحســب.
وتضيــف آثــي قائلــة «طرحــت بعــض األســئلة علــى الوكيــل
العقــاري ،وراجعــت املــزادات الســابقة التــي شــارك فيهــا».
وســاعدها ذلــك علــى حســاب قيمــة العــرض املناســب للفــوز
باملنــزل.
ويف عــام  ،2007أثــارت آثــي اهتمــام ســتيف باملــر الــذي
كان يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مايكروســوفت
آنــذاك .ويقــول إنــه قــرأ عــن حصولهــا علــى وســام كالرك يف
إحــدى املطبوعــات الصــادرة عــن جامعــة هارفــارد ،واســتعان
بهــا مستشــارا للشــركة .واســتمرت يف عملهــا حتــى عــام 2014
عندمــا عُــرض عليهــا منصــب بالشــركة علــى أســاس التفــرغ،
ولكنهــا اختــارت االســتمرار يف عملهــا األكاديمــي.
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ويف عــام  ،2007كانــت شــركة مايكروســوفت تســعى إىل
وضــع حمــرك البحــث اخلــاص بهــا — الــذي أطلقــت عليــه
اســم «بينــغ» يف نهايــة املطــاف — يف موضــع املنافســة
مــع غوغــل .وتقــول آثــي إن هــذه الشــركات تبيــع حيــزا لعــرض
اإلعالنــات علــى صفحــات نتائــج البحــث مــن خــال مــزادات.
وتضيــف آثــي قائلــة «إن الدراســات األكاديميــة الســابقة
عــن املــزادات مل تتنــاول يف الواقــع حقيقــة تأثيــر تصميــم
املــزادات علــى جــودة اإلعالنــات ،ومــدى اهتمــام العمــاء
باإلعالنــات حســب جودتهــا» .وبالتعــاون مــع غليــن إليســون،
أســتاذ االقتصــاد بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،نشــرت
آثــي دراســة كان الغــرض منهــا «وضــع املســتهلك يف الصــورة».
وتقــول آثــي إن هــذه الرؤيــة املهمــة ال تنطبــق علــى اجلانــب
البحثــي فقــط ،ولكــن علــى األســواق اإللكترونيــة أيضــا ،مثــل
إيــر بــي إن بــي وغيرهــا .وكان املغــزى منهــا إيــاء مزيــد مــن
االهتمــام لــدور تصميــم املــزادات يف حتديــد مــدى جــودة جتربــة
املســتخدم التــي تنعكــس بدورهــا علــى حوافــز املعلنيــن علــى
املشــاركة وإنتــاج إعالنــات عاليــة اجلــودة .وتقــول آثــي «كلمــا
كانــت اإلعالنــات أكثــر تلبيــة لرغبــات املســتهلكين ،ســيدفع
املعلنــون املزيــد مقابــل كل نقــرة علــى إعالناتهــم».
ومل يقتصــر عمــل آثــي يف مايكروســوفت علــى تصميــم
األســواق ،بــل شــمل أيضــا العمــل علــى حتويــل األهــداف
االقتصاديــة إىل قياســات يسترشــد بهــا يف إدارة أنشــطة
اإلعــان علــى حمــركات البحــث.
ويقــول باملــر ،رجــل األعمــال املليارديــر الــذي اســتقال
مــن منصبــه كرئيــس تنفيــذي لشــركة مايكروســوفت يف عــام
 ،2014إن آثــي قدمــت مســاهمات بــارزة للشــركة .ويضيــف
قائــا إن هــذا هــو الســبب يف اســتعانة الشــركات التكنولوجيــة
الكبــرى الحقــا بمئــات االقتصادييــن مــن احلاصليــن علــى
درجــة الدكتــوراه.
ويقــول باملــر «لقــد أصبحنــا يف عــامل تســتخدم فيــه علــوم
الكمبيوتــر البيانــات لتخميــن اإلجابــات إحصائيــا ،بــدال مــن
حماولــة التوصــل إىل إجابــات مطلقــة» .ويضيــف قائــا إن آثــي
كانــت مــن أوائــل االقتصادييــن الذيــن ســاعدوا يف وضــع هــذا
النهــج .ويقــول «إن علــوم االقتصــاد والكمبيوتــر تتطــور بشــكل
مســتمر ،ويســتخدم االقتصاديــون التكنولوجيــا اإلحصائيــة يف
حتليــل جميــع املســائل االقتصاديــة».
وتشــير آثــي إىل دورهــا يف «ريــادة جمــال اقتصــاد
التكنولوجيــا» إىل جانــب اقتصادييــن آخريــن ،مثــل هــال
فاريــان مــن شــركة غوغــل ،كإحــدى املســاهمات التــي تمثــل لهــا
مصــدر الفخــر األكبــر علــى اإلطــاق.
وتقــول آثــي «عندمــا أفكــر يف اقتصــاد التكنولوجيــا أجــده
جمــاال واســع النطــاق للغايــة ،حيــث يشــمل تصميــم األســواق،
عــاوة علــى التعلــم اآليل وفهــم تأثيــر التكنولوجيــا علــى
االقتصــاد».

املرأة يف عامل االقتصاد

يُرجِــع زمــاء آثــي رجــاال ونســاء الفضــل لهــا يف إعطــاء نمــوذج
يحتــذى للنســاء يف جمــال طاملــا ســيطر عليــه الرجــال .فقــد

شخصيات اقتصادية

أشــرفت آثــي علــى  45مــن احلاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه
— وهــو عــدد كبيــر للغايــة حســب قــول أكاديمييــن آخريــن —
وتمثــل النســاء أكثــر مــن ثلــث هــذا العــدد.
ومــن هــؤالء أماليــا ميلــر التــي تعمــل حاليــا أســتاذا
لالقتصــاد بجامعــة فيرجينيــا .وتقــول إن آثــي كانــت «مصــدر
إلهــام ونموذجــا يحتــذى» ،إىل جانــب أنهــا بــدأت يف تكويــن
أســرتها بينمــا كانــت تشــرف علــى ميلــر .وقــد أجنبــت ميلــر طفلــة
تبلــغ مــن العمــر أربعــة أعــوام اآلن.
وتقــول ميلــر «عندمــا أخبــرت ســوزان بأننــي أنتظــر مولــودي
األول ،جــاء ردهــا صفحــات وصفحــات مــن النصائــح» .وكان
مــن بيــن نصائحهــا مقترحــات عــن «خمتلــف األمــور العمليــة
املتعلقــة بإنتاجيتــي» كأســتاذة جامعيــة أثنــاء قيامــي برعايــة
طفلتــي ،كمــا اقترحــت علــي نــوع املقعــد الهــزاز الــذي ينبغــي أن
أشــتريه .وتقــول ميلــر إنهــا اشــترته بالفعــل.
وقالــت آثــي نفســها إنهــا كانــت تفتقــر بالفعــل إىل وجــود
نمــاذج نســائية الحتذائهــا.
وتقــول «كانــت توجــد صــورة نمطيــة عــن عــامل الرياضيــات
الكفــؤ ،ولكنهــا مل تنطبــق علــي .لذلــك حاولــت أن أبــدو جــادة،
ألن البعــض كانــت لديهــم شــكوك بشــأن مــدى جديتــي ،ويف
ذكائــي أيضــا» ،وتضيــف قائلــة إن كل مرحلــة يف مســيرتها
املهنيــة كانــت لهــا حتدياتهــا.
وتضيــف آثــي قائلــة «علــى اإلنســان أن يشــق طريقــه يف
الصخــر .فعندمــا حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه ،مل يكــن األمــر
حمســوما بشــأن تعييــن النســاء ممــن لديهــن أطفــال كأســاتذة
جامعييــن ،ولكــن زميالتــي مــن نفــس املرحلة العمرية اســتطعن
حســم هــذه القضيــة لصاحلهــن .ويف البدايــة ،بــدا األمــر كمــا لــو
كانــت قضايــا املســاواة بيــن اجلنســين األهــم علــى اإلطــاق
قــد تــم حلهــا» .وتســتطرد قائلــة إنهــا مل تُــل يف واقــع األمــر،
وتضيــف «مل تتحســن جميــع األحــوال كمــا كنــا ننتظــر ،ممــا
أصابنــا بخيبــة األمــل».
وكانــت آثــي مــن بيــن عاملــات االقتصــاد الالتــي اعترفــن
بتاريــخ التحــرش اجلنســي والتنمــر والتمييــز يف مهنتهــن خــال
االجتمــاع الســنوي للجمعيــة االقتصاديــة األمريكيــة املنعقــد
يف شــهر ينايــر املاضــي .ويف إحــدى احللقــات النقاشــية ،قالــت
آثــي كمــا جــاء يف جريــدة نيويــورك تايمــز إنهــا كانــت ترتــدي
بناطيــل ذات لــون كاكــي وأحذيــة دون كعــب لالندمــاج مــع
زمالئهــا مــن الرجــال يف معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا.
ونقلــت جريــدة التايمــز عنهــا قولهــا «إنهــا كانــت تأمــل
طــوال الوقــت أن ينســى اجلميــع أنهــا امــرأة».
وتوصــل مســح الحــق أجرتــه اجلمعيــة االقتصاديــة
األمريكيــة علــى أكثــر مــن  9000اقتصــادي إىل الكثيــر مــن
شــواهد التحــرش اجلنســي والتمييــز .وأشــار  %70مــن النســاء
اجمليبــات إىل أن عملهــن كان يُقابــل بجديــة أقــل مقارنــة
بالرجــال .ويف ضــوء هــذه النتائــج ،أعلنــت اجلمعيــة عــددا مــن
التدابيــر ملكافحــة التمييــز والتحــرش.
تشــغل آثــي منصــب مديــر مبــادرة حتقيــق الرخــاء املشــترك
واالبتــكار بكليــة إدارة األعمــال بجامعــة ســتانفورد .ويهــدف

هــذا املشــروع الــذي مضــى عــام علــى إنشــائه إىل تســخير
التكنولوجيــا ملواجهــة املشــكالت االجتماعيــة ،بمــا يف ذلــك
الفقــر وعــدم املســاواة.
وتقــول آثــي «طــوال فتــرة عملــي يف أســواق التكنولوجيــا،
أدركــت جميــع األمــور التــي يمكــن القيــام بهــا باســتخدام
البيانــات .وأدى ذلــك إىل اهتمامــي مؤخــرا باســتخدام
التكنولوجيــا يف حــل املشــكالت االجتماعيــة».
وتتضمــن املشــروعات األوىل التــي نفذتهــا املبــادرة تطبيق
التعلم اآليل يف شركات التكنولوجيا التعليمية ،وحتسين نهج
قيــاس األثــر .وتضيــف آثــي قائلــة مــن الضــروري القيــام بذلــك
نظــرا ألن شــركات التكنولوجيــا عــادة مــا تنخــرط يف إجــراء
تطويــرات ســريعة وتدريجيــة باســتخدام البيانــات املســتمدة
مــن جتــارب كثيــرة .وهــذا أمــر مهــم للغايــة بالنســبة ملشــروعات
األثــر االجتماعــي التــي غالبــا مــا تعتمــد علــى التمويــل اخليــري
أو احلكومــي .فالقــدرة علــى إثبــات الفعاليــة تعــد أداة مكملــة

«كانت توجد صورة نمطية عن عامل
الرياضيات الكفؤ ،ولكنها مل تنطبق
علي».
للنهــج التــي تربــط التمويــل بتحقيــق منافــع قابلــة للقيــاس ،مثل
خطــط التمويــل علــى أســاس النتائــج .وتقــول آثــي إن املبــادرة
تــدرس حاليــا جمموعــة مــن األســاليب األخــرى لتشــجيع
االبتــكار ،بمــا يف ذلــك تقاســم الدخــل مــن أجــل التدريــب وتقديــم
جوائــز للمبتكريــن.
وتضيــف آثــي قائلــة «إن تقديــم اخلدمــات رقميــا أو عبــر
منصــات رقميــة يعــد جمــاال طبيعيــا للنمــو بالنســبة ملشــروعات
األثــر االجتماعــي .ويف رأيــي أن العمــل باملبــادرة يجمــع بيــن
تصميــم األســواق واحلوافــز والتعلــم اآليل مــن أجــل حتقيــق األثــر
االجتماعــي .وتعــد املبــادرة أيضــا امتــدادا طبيعيــا لعملــي يف
جمــال اقتصــاد التكنولوجيــا — حيــث تقــوم علــى تطبيــق
اقتصــاد التكنولوجيــا علــى جمــال األثــر االجتماعــي».
ويقــول مارشــال ،الــذي كان يشــرف علــى آثــي خــال
دراســتها اجلامعيــة ،إن تأثيرهــا الكبيــر علــى االقتصــاد
سيســتمر مــن خــال طالبهــا الذيــن اســتفادوا مــن خبراتهــا علــى
جميــع املســتويات .ويتوقــع أن حفــات التقاعــد خــال العقديــن
أو الثالثــة عقــود التاليــة «ســتضم عــددا كبيــرا مــن طالبهــا
الذيــن ســيقرون بالفــارق الــذي أحدثتــه يف حياتهــم».
وتقــول آثــي عــن نفســها «جــل أملــي أن يــرى النــاس
خــال عقــود قليلــة إجنــازات بــارزة يف اجملــال الــذي اجتهــت
إليــه مؤخــرا ،وأن يســعوا إىل تطبيــق هــذا العلــم املســتمد مــن
االقتصــاد وتصميــم األســواق والتعلــم اآليل علــى املشــكالت
االجتماعيــة».

بوب سيميسون كاتب وحمرر حر عمل يف السابق
بجريدة وول ستريت جورنال وجريدة ديترويت نيوز ووكالة
بلومبرغ نيوز.
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