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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of Islamic
religiosity on intertemporal preferences using the method of
laboratory economics. This method is the most important and valid
method for estimating individual time preferences. In order to measure
religiosity, for the first time in Iran, the method of implicit
measurement was used in which there is no possibility of pretending
and deviating the answers. The fitting of the hyperbolic function on
the data on intertemporal preferences showed that this type of discount
has a good fit and is consistent with previous research. In order to
control the personality variable, a valid HEXACO questionnaire was
used. The gender of the subjects was also controlled. The subjects
were 110 students of Allameh Tabatabai University, Shahid Beheshti
University and Payame Noor University. Ordinary least squares
regression method was used to measure the effect of religiosity on
intertemporal preferences. The results showed that religiosity has a
negative and significant effect on the discount rate. analysis of
covariance showed different discount rates for men and women. Also,
the gender of the subjects had a significant effect on the discount rate,
so that women showed more patient behavior than men.
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چكيده
هدف از انجام این پژوهش مقایسه ترجیحات بین زمانی فردی میان زنان و مردان و همچنین بررسی
تاثیر عوامل اثرگذار بر ترجیحات بین زمانی فردی با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است .این
روش عمدهترین و معتبرترین روش برای تخمین ترجیحات بین زمانی فردی میباشد .به منظور
سنجش دینداری برای اولین بار در ایران از روش اندازهگیری ضمنی استفاده شد که در آن امکان
تظاهر ،و انحراف پاسخها وجود ندارد .برازش تابع هذلولی بر روی دادههای مربوط به ترجیحات بین
زمانی نشان داد که این نوع تنزیل دارای قدرت توضیح دهندگی باالیی است و همچنین با پژوهشهای
گذشته نیز سازگار است .به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامهی معتبر هگزاکو استفاده شد.
همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش نیز مورد کنترل قرار گرفت .عالوه بر آن نرخ تنزیل میان زنان و
مردان مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت .افراد مورد آزمایش  111نفر از دانشجویان دانشگاه شهید
بهشتی ،عالمه طباطبایی و پیام نور بودند .به منظور سنجش تاثیر دینداری بر ترجیحات بین زمانی از
روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی پسرونده و برای مقایسه نرخ تنزیل میان زنان و مردان از
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد دینداری تاثیر منفی و معنادار
بر نرخ تنزیل دارد؛ همچنین نرخ تنزیل زنان و مردان دارای تفاوت معنادار است .عالوه بر آن جنسیت
افراد مورد آزمایش نیز در نرخ تنزیل تاثیر معنادار دارد به طوریکه زنان رفتار صبورانهتری نسبت به
مردان از خود نشان دادند.
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واژه ی دین در لغت به معنای شریعت ،رسم و عادت ،حکم و قضا است (دهخدا،
 .)1131این وا ژه در قرآن به معانی متعددی نظیر روش و رویه ،توحید و خداپرستی،
طاعت و بندگی ،تسلیم و انقیاد ،حساب و قانون آمده است .واژه دین در اصطالح به
معنای اعتقاد به خالقی برای انسان و هستی و دستورهای عملی که متناسب با این اعتقاد
است .همچنین دین ،روش ویژهای است که سعادت و صالح دنیوی انسان را هماهنگ
و همراه با کمال اخروی و حیات حقیقی جاودانی او تأمین میکند (طباطبایی،1133 ،
ص  .)191دینی بودن یک عنوان عام است که به هر پدیده یا فرد اطالق میشود که در
آن نشانهها و ارزشهای دینی نمایان باشد .این موضوع از یکسو باعث میشود فرد
خود را ملزم به رفتار دینی بنماید و از سوی دیگر پیامدهایی دارد که باعث میشود وی
از سایرین متمایز گردد (شجاعی زند)1131 ،؛ بنابراین دینداری عبارت است از تعهد
به نظام خاصی از باورها و ارزشها که انتظار میرود مقلدان بدان پایبند باشند؛ از اینرو
دینداری یعنی داشتن اهتمام دینی طوریکه نگرش ،گرایش و در نتیجه کنش فرد
دیندار متاثر گردد (سلیمی .)1133 ،پژوهشهای متنوعی این تاثیرگذاری را بر رفتار
اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح کالن در میان ادیان مختلف نشان دادهاند .به
عنوان مثال در سطح کالن بارو و مککلیری ( )Barro, McCleary, 2006در مطالعهای با
روش دادههای تلفیقی بر روی  19کشور مختلف دریافتند میزان حضور در کلیسا
رابطهی منفی با تولید ناخالص ملی دارد .در سطح خرد بنجامین ،چوی و فیشر
(Choi & Fisher, 2010

 )Benjamin,با استفاده از روش آزمایشگاهی نشان دادند

دینداری بر روی رفتار مشارکت ،ریسکپذیری و تالش نیروی کار تاثیر میگذارد.
بررسی ارتباط دینداری با متغیرهای اقتصادی در سطح خرد به چند دلیل نتایج دقیقتر

و روشنتری میدهد .نخست آنکه بررسیهای کالن نتایج تکرارپذیری به دست نداده-
اند .بارو و مککلیری ( )Barro, McCleary, 2006در مطالعهای با روش دادههای تلفیقی
میان کشورهای مختلف دریافتند میزان حضور در کلیسا رابطهی منفی با تولید ناخالص
ملی دارد اما اعتقاد به زندگی پس از مرگ باعث رشد تولید ناخالص ملی میگردد.

دومین مشکل از روابط پیچیده بین دین و اقتصاد ناشی میشود .این روابط پیچیده در
مقیاس کالن ،امکان تشخیص جهت علیّت میان دینداری و متغیرهای اقتصادی را
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ناممکن نموده است؛ پژوهشهای متنوعی با روش حداقل مربعات معمولی ،علیّت
معنادار متغیرهای دینی را بر متغیرهای اقتصادی نشان دادهاند ،در حالیکه بارو و مک
کلیری (  )Barro, McCleary, 2006دریافتند درآمد ناخالص داخلی سرانه باعث کاهش
سطح دینداری میگردد .سومین ضعف مطالعات سطح کالن بهوجود آمدن همبستگی
یا رگرسیون کاذب است .ممکن است متغیر دینداری و متغیرهای اقتصادی هر دو
تحت تاثیر متغیر زمینهای دیگری مانند نهادها ،تاریخ ،فرهنگ یا سیاست باشند
( ،)Hoffmann, 2013و رابطهشان به اشتباه علیّت استنباط گردد.
به منظور بررسی و کشف رابطهی بین دو پدیده بهترین روش ،روش آزمایشی است؛
چرا که در روش آزمایشی نه تنها امکان کنترل متغیرهای مداخلهگر وجود دارد بلکه با
کنترلهای آزمایشی مناسب میتوان به کشف جهت علیّتها پرداخت .با بهرهگیری از
روشهای آزمایشی و اعمال کنترل بر روی متغیرهای مداخلهگر 1میتوان با رفع نواقص
مطالعات انجام شده در سطح کالن ،به طور دقیق به کشف نوع و میزان این رابطه
پرداخت و سپس با تجمیع و تعمیم آن به سطح کالن به داللتهای گستردهتری رسید.
ترجیحات بین زمانی میل نهایی به جانشینی بین مصرف کاال در اکنون و آینده است،
بنابراین میتوان گفت ترجیحات بین زمانی منعکس کنندهی تمایل یک فرد برای
مبادله ی مصرف اکنون با آینده است .به عنوان مثال پس انداز پول در زمان حال برای
گذراندن دوران بازنشستگی و یا استفاده از آن در زمان حال برای انجام تفریحات.
ماهیت تصمیمات انسانی که در بستر زمان صورت میگیرد تنزیل نمودن را ناگزیر
مینماید ،چرا که در اغلب موارد منافع و هزینههای مختلف یک تصمیم اقتصادی در
مقاطع زمانی مختلفی صورت می گیرد .این موضوع وسعت کاربرد این متغیر کلیدی را
نشان میدهد .به عنوان مثال نرخ ترجیحات زمانی 2فردی در محاسبه ارزش فعلی
مطلوبیت ،مصرف ،رفاه ،مطلوبیت لحظهای در الگوهای رشد ،محاسبه نرخ تنزیل
اجتماعی و در تحلیل های هزینه فایده دارای کاربرد فراوان است .همچنین ترجیحات
Confounding Variables
Time Preferences Rate

1
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بین زمانی در نظریههای رشد اقتصادی ،پس انداز و سرمایه گذاری ،قیمتگذاری
داراییهای سرمایهای و سیاست عمومی نظیر میزان هزینه برای تحصیالت ،سالمت،
تحقیق و توسعه ،و حتی اخیرا پیرامون گرمایش جهانی ( )Karp, 2005نیز نقش اساسی
ایفا مینماید؛ تاثیرات این نرخ تنها در سطح خرد نیست ،بلکه در سطح کالن نیز دارای
اهمیت بسیاری است؛ از این رو ترجیحات بین زمانی نه تنها در مطالعههای نظری و
تجربی عامل بسیار مهمی است ،بلکه برای سیاستگذاران اقتصادی ،فعاالن بازار و اغلب
تحلیل های اقتصادی متغیری بسیار کلیدی به شمار می رود؛ بنابراین بررسی و کشف
عوامل موثر بر چنین متغیر مهمی هم به لحاظ نظری و هم کاربردی حائز اهمیت فراوان
است (زندی و همکاران.)1193 ،
پژوهشهای متنوعی نشان دادهاند که ترجیحات بین زمانی تحت تاثیر عواملی نظیر
ویژگیهای شخصیتی
)2014

ژنتیک

(Manning, Hedden, Wickens, Whitfield-Gabrieli, Prelec, & Gabrieli,

)(Gianotti, Figner, Ebstein, Knoch, & Richard, 2012

قرار دارد .از جمله

عواملی که بر روی ترجیحات بین زمانی اثرگذار است دینداری است؛ تعدادی از
مطالعات نشان دادهاند که سطح باالتر دینداری با نرخ تنزیل رابطهی معنادار
دارد(.)Carter, McCullough, Kim-Spoon, Corrales, & Blake, 2012; Nazir, 2013

دستهای از مطالعات نشان دادهاند که جنسیت (

همچنین

Dittrich and Leipold, 2014; Carter,

 )McCullough, Kim-Spoon, Corrales, & Blake, 2012بر روی ترجیحات بین زمانی اثرگذار
است.
غالب مطالعات مربوط به اندازهگیری دینداری ،عمدتا با استفاده از پرسشنامه و
مشاهده ،به اندازهگیری سطح دینداری پرداختهاند .دلیل بهرهگیری از این روش ،ارزان
و ساده بودن آن است .نتایج حاصل از این روش اندازهگیری ،حاوی اطالعات مفیدی
است؛ اما در عین حال محدودیت های جدیای نیز دارد .افراد در بسیار موارد دالیل
زیر بنایی بسیاری از رفتارهای خود را نمیدانند بنابر این قادر به بیان کردن آنان نیستند
تا بتوان از انعکاس آن در اندازهگیری به وسیلهی پرسشنامه بهره برد .در برخی مواقع
افراد تمایلی به بیان آنچه میدانند ندارند و یا آنکه در پرسشنامهها سواالت حساس
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پرسیده می شود ،بنابر این ممکن است افراد در معرض تلهی اثر تقاضا 1قرار گیرند .در
روش اندازهگیری ضمنی دینداری ،از آنجا که بخش ناخودآگاه افراد در معرض تحلیل
قرار میگیرد ،از نقصهای فوق خالی است .با توجه به قوام دادههای حاصل شده به
روش اندازهگیری ضمنی دینداری در این پژوهش از این روش بهره برده شد.
علیرغم اهمیت ترجیحات بین زمانی فردی و تاثیری که جنسیت و دینداری بر روی
این متغیر کلیدی میگذارند تاکنون پژوهشی که به صورت مستقل به بررسی آزمایشی
ارتباط دینداری اسالمی و ترجیحات بین زمانی با بهرهگیری از روش اندازهگیری
ضمنی دینداری صورت گرفته باشد در دنیا انجام نشده است .عالوه بر آن پژوهشی که
به بررسی رابطه جنسیت و ترجیحات بین زمانی پرداخته باشد تا کنون در ایران انجام
نشده است .همچنین پژوهشی که به بررسی تفاوت ترجیحات بینزمانی میان زنان و
مردان پرداخته باشد در ایران انجام نشده است .از اینرو هدف از انجام این پژوهش
بررسی تاثیر جنسیت و دینداری اسالمی با بهرهگیری از روش اندازهگیری ضمنی بر
روی ترجیحات بین زمانی فردی و همچنین بررسی تفاوت ترجیحات بین زمانی فردی
میان زنان و مردان با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی در ایران است.
این مقاله در شش بخش تدوین شده است ،در بخش دوم مبانی نظری پژوهش مورد
بررسی قرار میگیرد .بخش سوم به پیشینهی پژوهش اختصاص مییابد .بخش چهارم
طراحی آزمایش را ارائه مینماید .بخش پنجم به تحلیل دادهها اختصاص داده خواهد
شد ،و در نهایت بخش ششم شامل بحث و نتیجهگیری است.

 .0مباني نظری

سهم اقتصاددانان در صورتبندی عوامل موثر بر تصمیمات بین زمانی چندان زیاد
نیست .اقتصاددانان از زمان ساموئلسون ( )1913که صورتبندی نظری اولیهی
ترجیحات بین زمانی در قالب نظریهی مطلوبیت تنزیل 2یافته را صورت داد ،چندان
 1اثر تقاضا عبارتست از تالش پاسخ دهنده برای ارائهی پاسخ مطلوب و یا مورد نظر محقق و نه لزوما واقعی
Discount Utility Theory

2
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عوامل موثر بر تعیین آن را مورد بررسی قرار ندادند و غالبا آن را به صورت داده شده
در نظر گرفتهاند .در مقابل روانشناسان با استفاده از پژوهشهای تجربی به کشف عوامل
روانی موثر بر تصمیمات بین زمانی پرداختهاند.
بر اساس نظریههای شناختی جدید
;)Buchel & Büchel, 2011

)Peters, Berns, Laibson & Loewenstein; 2007

رفتار ترجیحات بین زمانی تحت تاثیر تعاملِ پویای فرآیندهای

خودکنترلی ، 1بازنمایی ذهنی 2و ارزش گذار 1،قرار دارد .فرآیند خودکنترلی ایجاد
توانایی برای به تاخیر انداختن دریافت پاداش است (

Figner, Miller & Cohen ,2001

;Kalvis & Volkow ,2005 ;Hare,2013 ;Knoch, Johnson, Krosch, Lisanby, Fehr & Weber,

 .)2010بازنمایی ذهنی 4اتفاقات (پاداشهای) آینده را بازنمایی میکند

( Johnson, van der

 2010, Meer, & Redish؛ 2010 ، Peters & Büchel؛ ،)2010 ، Sellitto, Ciaramelli, & di Pellegrino
و ارزش گذار( 1،
et al. 1997

;Kable & Glimcher,2009; Peters & BuChel, 2010; Rangel et al., 2008

 )Schultzکه مسئول محاسبه ارزش انتخابهای موجود است (زندی و

همکاران.)1193 ،
یکی از تعالیم کلیدی دین اسالم صبر است .صبر در لغت به معنای حبس ،امساک
و در محدودیت قرار دادن است (راغب اصفهانی ،ص1111 131ق) .در چارچوب علم
اخالق صبر به معنای حفظ نفس از اضطراب ،اعتراض و شکایت و همچنین داشتن
آرامش و طمانینه است (مصطفوی ،1131 ،ج  ،3ص  .)132جایگاه بلند این صفت در
ادبیات دینی تا آنجاست که در قرآن به واژه صبر و مشتقات آن  111بار اشاره شده
است.
در یک تقسیمبندی برگرفته شده از روایات ،صبر بر سه گونه است :صبر بر
معصیت ،صبر بر مصیبت و صبر بر اطاعت .در یک تقسیمبندی دیگر صبر به دو بخش
Self Control
Representation
Valuation Mechanism
Representation
Valuation Mechanism

1
2
3
4
5
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تقسیم می گردد :صبر در ترک عمل و صبر در انجام عمل .توجه به عام بودن این تقسیم
بندیها نشان میدهد گسترهی صبر بسیار وسیع است ،به طوریکه تقریبا در تمامی
تصمیمات فرد مسلمان ظهور مییابد.
آموزه های دین اسالم فرد مسلمان را به نحوی تربیت می نماید که بخش قابل
توجهی از کوشش وی معطوف به سعادت حیات اخروی باشد؛ پاداش دستیابی به آن
سعادت ابدی فورا به دست نمیآید ،بلکه در چشمانداز یک فرد ،پاداشی است که با
زمان اکنون فاصله بسیار دارد .این مساله منجر به افزایش توان فرآیند خودکنترلی فرد
مسلمان میگردد.
عالوه بر آن فرد مسلمان متاثر از آموزههای دین اسالم و تربیت عملی آن در
بازنمایی انتخابهای موجود نیز متفاوت عمل مینماید .آموزههای اسالمی و تربیت
دینی موجب میشود فرد مسلمان انتخابهای موجود را در چارچوب وسیعتری
بازنمایی نماید .به عبارتی فرد مسلمان به میزان متعهد بودن به آموزهای دینی و تثبیت
شدن تربیت دینی همیشه انتخابهای موجود را در نسبتی با سعادت اخروی بازنمایی و
سپس ارزیابی می نماید ،این نوع بازنمایی منجر به افزایش دید بلند مدت فرد مسلمان و
انتخابهای بلند مدتتر میگردد.
همچنین آموزههای دین اسالم و تربیت عملی آن فرآیند ارزشگذار ،را در فرد
مسلمان نیز متاثر مینماید .آموزههای دین اسالم و تربیت عملی آن ،فرد مسلمان را
طوری تربیت مینماید که به میزان باور و تعهد به آموزههای اسالم ارزشگذاری
انتخابهایش را در نسبت با آخرت صورت دهد .این نوع ارزش گذاری فرد مسلمان
را طوری تربیت مینماید که دید گستردهتر و بلند مدت تری به تصمیماتش داشته
باشد .نتیجه این مساله میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات بلند مدتتر گردد.
مجموعه مطالب فوق نشان میدهد آموزهها و تربیت اسالمی هر سه جزء
تصمیمات بین زمانی را متاثر مینماید .این تاثیر گذاری منجر میشود که فرد مسلمان
تصمیمات بلند مدتتری اتخاذ نماید.
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 .0-0مباني نظری اندازهگيری ضمني دینداری

عکسالعملهای انسانی مانند افکار ،احساسات ،و رفتارها به محررکهرای محیطری هرم
حاصل فرایندهای ناخودآگاه است و هرم خرودآگراه

(Olson, 2003

& .)Fazioفراینردها و

عکسالعملهای ناخودآگاه سریع ،بی اختیار ،کنترل نشده ،عمدتاً بدون تالش و تنها چند
میلیثانیه پس از ادراک محرک صورت میگیرند .فرایند و عکسالعملهای خودآگراه برا
مالحظه ،کندتر و همراه با تالش است ( .)LaBouff et al., 2010پاسخ دادن به پرسشنامهها،
بیشتر فرایندی خودآگاه است تا ناخودآگاه .ضعفهای موجرود در انردازهگیرری سرطح
دینداری با اسرتفاده از روش پرسشرنامه ماننرد امکران تظراهر ،و انحرراف پاسرخهرا از
واقعیت ،موجب ابداع روش اندازهگیری ضمنی شد.
محققان بسیاری ازجمله هیل بیان میدارند که روشهای ضمنی اندازهگیری صرفات
میتواند در اندازهگیری دینداری نیز مؤثر واقع شود ( .)Hill, 1994; Hill, 2005بره اعتقراد
نوسیک ،گرینوالد ،و بناجی و بارق ،روش ضمنی اندازهگیری صفات ،اطالعراتی کره در
دسترسی تحلیل خود فرد قرار ندارد را حتی اگر آن فرد انگیزهای بررای بازیرابی و بیران
آن نداشته باشد ،آشکار مینماید (.)Nosek, Greenwald, Banaji, Bargh, 2007
عمدهترین روشی که برای اندازه گیری ضمنی صفات اسرتفاده شرده اسرت ،آزمرون
وابسرتگی ضرمنی 1نرام دارد (

Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998; Nosek, Greenwald,

 .)Banaji, & Bargh, 2007این روش شدت رابطه ناخودآگاه بین محررکهرا کره نمایرانگر
گروه هدف که خود شامل دو گروه مجزا (به عنوان مثال من در مقابل دیگری) میباشرد
و گروه صفت مورد نظر (به عنوان مثال مذهبی در مقابرل غیررمرذهبی) را انردازهگیرری
مینماید .بر اساس مبانی ذکرشده ،فرض میشرود کره صرفات نزدیرکترر ماننرد مرن و
مذهبی؛ دیگری و غیرمذهبی سریعتر تحلیل گردد .این بدانمعناست که هر چقردر فررد
مورد آزمایش سریعتر گروه محرکها را بهدرستی طبقهبندی نمایرد ،رابطره نراخودآگراه
قویتری بین گروه هدف و صفات برر قررار کررده اسرت .برر اسراس آنچره بیران شرد،
روشهای اندازه گیری ضمنی ،مانند آزمون وابستگی ضمنی فرایندی ناخودآگاه است ترا
خودآگاه (.)Beer et al., 2008
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از آنجا که در اندازهگیری ضمنی مدتزمان پاسخگویی بسیار سریع و یا بسیار کنرد
قابل تشخیص است ،می توان آن را از تحلیل نهایی حرذف نمرود؛ برا ایرن کرار خطرای
تحلیل بهشدت کاهش مرییابرد .در مقابرل ،در روشهرای انردازهگیرری صرریح ماننرد
پرسشنامه ،از آنجا که زمان برای کنترل و تحلیل وجود دارد ،پاسخهای افراد متمایرل بره
پاسخهای مطلوب میگردد و نه واقعی.
طبق مطالعه ای که البوف و همکراران انجرام دادنرد دریافتنرد کره نمررر براالتر در آزمرون
اندازهگیری ضمنی دینداری با فراوانی عمرل بره دسرتورات دینری ،ازجملره فراوانری عبرادت،
مطالعه متون دینی ،شرکت در مراسمهای مذهبی ،کمک به دیگران و سایر اعمرال دینری رابطر
مثبت و معنادار دارد .نکت جالب توجه در این مطالعه آن بود که حتی در صورت کنتررل نترایج
اندازهگیری صریح دینداری این رابطه معنادار و مثبت بوده است (.)LaBouff et al., 2010
در کنار روشهای ذکرشرده بررای انردازهگیرری ضرمنی دیرنداری ،از ایرن روش بررای
اندازهگیری سایر صفات نیز استفاده شده است که در ادامه به تعدادی از مهمتررین آنهرا اشراره
میشود .گرینوالد و فارنهام با این روش بره تعیرین عرزتنفرس افرراد مرورد آزمرون پرداختنرد
( .)Greenwald, & Farnham, 2000آسندرپف ،بنسی ،و موک به بررسی میزان خجالتی بودن
آزمرودنیهرا برا اسرتفاده از ایرن روش پرداختنرد ( .)Asendorpf, Banse, & Mücke, 2002روات و
همکاران به بررسی صفت تواضرع در آزمرودنیهرا پرداختنرد ( .)Rowatt et al., 2006شروموکل،
بک ،و اگالف به بررسی ضمنی مدل پنج عاملی شخصیت پرداختند
2008

( & Schmukle, Back,

 .)Egloff,مجموع مطالعات فوق نشانگر آن است که از این روش مریتروان بررای

اندازهگیری طیف متنوعی از صفات انسانی استفاده نمود.
 .7پيشينه پژوهش

در ادبیات اقتصاد دین پیرامون موضوع تحقیق بهطور عمده از سره روش اسرتفاده شرده
است .روش نخست ،آثاری مانند بنجرامین ،چروی و فیشرر (،)Benjamin, Choi & Fisher, 2010
نذیر ( ،)Nazir, 2013تورنتون ،هلمز مک کرارتی و اسرتوکس (
2017

Thornton, Helms McCarty,

 )Stokes,است که در آنها از روش فعالسازی 2استفاده شده اسرت .در ایرن روش

بهمنظور سنجش اثرات علّی پدیدهها ماننرد دیرن برر ترجیحرات و رفترار ،افرراد مرورد
آزمایش به دو گروه تقسیم میشوند .در یک گروه مفراهیم ذهنری

(Concepts

 )Mentalبرا
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استفاده از نشانههرایی 1در افرراد فعرال مریشروند ،درحرالیکره در گرروه دیگرر چنرین
فعالسازیای صورت نمیگیرد .با توزیع تصادفی افراد بین دو گروه میتوان مطمئن بود
که بهطور متوسط تفاوتهای فردی بین افراد دو گرروه وجرود نردارد .چنانچره تفراوت
معنادار بین نتایج متغیر وابسته اندازهگیری شده (به عنوان مثال ترجیحات بینزمانی) بره
روش آزمایشی بین این دو گروه بهدست آید میتوان چنین استنباط نمود که فعالسازی
منجر به تأثیرگذاری مفهوم فعالشده بر متغیر وابسته شده است .به عنوان مثال بهمنظرور
سنجش هویت مذهبی ،از یک گروه از افراد مورد آزمایش خواسته میشود ترا تعردادی
کلم دینی که از قبل نامرتب شده است را مرتب نماینرد؛ ایرن کرار باعرث فعرال شردن
مفاهیم دینی در ذهن آنها میشود .الزم بهذکر است که در این روش میرزان اثرگرذاری
هویت مذهبی بر متغیرهای اقتصادی سنجیده نمیشود بلکه صررفاً مشرخص مریگرردد
افرادی که در معرض فعالسازی ذهنی قرار گرفتهاند چه میزان نسبت به افررادی کره در
معرض چنین فعالسازیای قرار نگرفتهاند در رفتار اقتصادیشان تغییر ایجاد شرده اسرت.
بنابراین در این روش داللت روشنی از میزان ارتبراط برین متغیرر هویرت مرذهبی و سرایر
متغیرهای اقتصادی حاصل نمیشود .روش دوم نقص روش اول را برطرف مرینمایرد .در
این روش هرکدام از متغیرها بهصورت جداگانه با کنترلهای آزمایشی مناسب اندازهگیرری
میشوند و با تکیه بر چارچوب نظری ،بهرهمندی از تکنیکهای آماری مناسب ،میزان ایرن
ارتبراط سررنجیده مریشررود .کررارتر و همکراران

(and et.al, 2012

 (Carterو وترلرری و پرالم

( ،)Weatherly & Plumm, 2012زندی و همکاران ( )1193از ایرن روش اسرتفاده نمرودهانرد.
روش سوم استفاده از متغیر مجازی اسرت .در ایرن روش برا مقایسره رفترار گروهری از
دینداران با خداناباوران و وارد کردن اعتقاد آنان بهصورت متغیر مجازی (برای مثال عردد
یک برای معتقدان و عدد صفر برای خداناباوران) در مدل رگرسیون بره ترأثیر آمراری تعلّرق
داشتن به گروه مذهبی بر رفتار اقتصادی پرداخته میشود؛ نرذیر

(2013

 )Nazir,در بخشری از

پژوهشاش به بررسی تأثیر تعلّق مذهبی بر ترجیحات بینزمرانی ،و حمردون و نرونمن
(& Nonneman, 2012

 )H’madounبرا اسرتفاده از همرین روش بره بررسری ترأثیر پیشرینه

مهاجرت و تعلّق به یک گروه مذهبی بر ترجیحات بینزمانی پرداختند.
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روش نخست با ضعفهای جدی مواجه است که این ضعفها نقدهای اساسری را
بههمراه داشته است .این روش در بسیاری از مطالعات توان تکرار نترایج پرژوهشهرای
مشابه دیگر را نداشت .این ضعف نهتنها در سراسر مطالعات روانشناسی آزمایشی 1کره
خاستگاه این روش میباشرد مشرهود اسرت ،بلکره در مطالعرات اقتصراد آزمایشری نیرز
بهصورت جدی وجود دارد .نرذیر ) )Nazir, 2013در پژوهشری برا عنروان «ترأثیر هویرت
مذهبی بر رفتار اقتصادی» با اسرتفاده از روش فعرالسرازی و روش متغیرر مجرازی بره
بررسی تأثیر هویت مذهبی و تعلّق مذهبی بر چند رفتار اقتصادی پرداخت .وی برا اتکرا
بر این فرض که فعالسازیِ ارتباط ذهنی یک فرد با یک گروه اجتماعی ،نظیر مسلمانان،
منجر به تغییر جهت رفتارهای آن فرد در جهت ارزشهای آن گروه میشود ،به بررسری
تأثیر هویت مذهبی بر چند رفتار اقتصادی پرداخت .ایرن رفترارهرا عبارتنرد از :اعتمراد،
ترجیحات ریسک ،نوعدوستی ،مشارکت و ترجیحات بینزمانی .ادیان افراد شرکتکننده
در آزمایش شامل مسیحی پروتستان ،مسیحی کاتولیک ،مسلمان و خداناباور برود .افرراد
شرکتکننده در آزمایش همگی هلندی بودند .تعداد مسلمانان شرکتکننرده در آزمرایش
تنها  21نفر بود .وی در آن بخش از پژوهش که از روش فعالسازی استفاده شرده برود،
دریافت که هویت مذهبی بر هیچیک از رفتارهای اقتصادی افراد مورد آزمایش ازجملره
ترجیحات بینزمانی تأثیر ندارد ،درحرالیکره در بخرش دیگرری از پرژوهش کره بردون
استفاده از روش فعالسازی و با بهکارگیری متغیر مجازی بهدنبال کشف رابطه بین تعلّق
مذهبی و ترجیحات بینزمانی بود ،مغایر با نتایج برهدسرت آمرده از روش فعرالسرازی،
دریافت که تعلّق مذهبی منجر به افزایش نرخ تنزیل یا به عبارتی افزایش بیصبری افراد
دیندار در آزمایش شده است .پیرامون سایر رفتارهرای اقتصرادی ،بنجرامین و همکراران
( )Benjamin, Choi & Fisher, 2010در پژوهشی که با استفاده از روش فعالسازی صرورت
دادند ،دریافتند که هویت دینی بر بعضی از رفتار اقتصادی افراد مورد آزمرایش اثرگرذار
است ،درحالیکه نذیر موفق به تکرار همین نتایج نشد .یکی از ایرادات جردی پرژوهش
نذیر هنگام استفاده از روش فعال سازی عدم تفکیرک ادیران مختلرف از یکردیگر بروده
است .به عبارتی وی هم ادیان فوقالرذکر را کره هررکردام دارای چرارچوب اخالقری،
دستورات دینی و گرزاره هرای اعتقرادی بسریار متفراوت هسرتند را ترکیرب نمرود و برا
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فعالسازی بهدنبال کشف تأثیرگذاری هویت دینی بر رفتار اقتصادی افراد مورد آزمرایش
بود .همچنین تعداد مسلمانان شرکتکننده در ایرن آزمرایش بررای اسرتنباط رابطر برین
هویت مذهبی و ترجیحات بینزمانی بسیار کم بود .لزوم بررسی تفکیکی هرر دیرن کره
دارای چارچوب اخالقی ،دستورات دینی و گزاره های اعتقادی متفاوت میباشد ،بسریار
ضروری است.
تورنتون ،هلمز مرک کرارتی ،اسرتوکس ( )Thornton, Helms McCarty, Stokes, 2017در
پژوهشی به بررسی تأثیر ادیان مختلف به تفکیک بر ترجیحات بینزمرانی برا اسرتفاده از
روش فعالسازی برر روی شررکتکننردگان آمریکرایی پرداختنرد .ترکیرب ادیران افرراد
شرکت کننده در آزمایش شامل  19/3درصد مسیحیت 1/1 ،درصد مورمون 1/9 ،درصرد
یهودیت 1/3 ،درصد مسلمان 1/2 ،درصد سیک ( 1/9 ،)Sikhدرصد هنردو 1/3 ،درصرد
بودا 19 ،درصد ندانمگرا ( 13 ،)Agnosticدرصد خداناباور ( )Atheistبود .نترایج پرژوهش
آنان نشان داد در هیچیک از ادیان ،دینداری تأثیر معنراداری برر ترجیحرات برینزمرانی
ندارد .تعداد مسلمانان شرکتکننده در این آزمایش تنها  3نفر بود که ایرن تعرداد بسریار
کمی بهمنظور استنباط و کشف علیّت است ،این موضوع سبب ضرعف جردی پرژوهش
وی گشته است.
مشکل جدی دیگر روش فعالسازی آن است که مشخص نیست تأثیر فعرالسرازی
یک مفهوم ذهنی بهمنظور کشف علیّت دقیقاً از طریق همان فرایند مفرروضِ پژوهشرگر
انجام شده اسرت یرا از طریرق دیگرر؛ برهعنروان مثرال ،نرذیر) )Nazir, 2013دریافرت کره
فعال سازی هویت دینی در خداناباوران که به هیچ گروه مذهبی تعلّرق ندارنرد و قاعردتاً
نباید فعالسازی بر رفتار آنان اثر بگذارد ،بر رفتار اقتصادی آنان تأثیر گذاشته است .ایرن
بدانمعناست که فعالسازی از طریق سازوکاری غیر از هویت مرذهبی ،ماننرد یرادآوری
مرگ بر رفتار خداناباوران اثر گذاشته است .عدم امکان تشخیص مسریر و فراینرد ترأثیر
فعالسازی بر متغیر وابسته ،موجب ضعف جدی پژوهشهای انجامشرده برا ایرن روش
شده است.
کارتر و همکاران ( )Carter and et.al, 2012با اسرتفاده از روش دوم بره بررسری ترأثیر
دینداری بر روی ترجیحات بینزمانی پرداختند .برای این منظور آنران از  233دانشرجو
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که شامل  11درصد مرد در دانشگاه میامی 1بود استفاده نمودند .ادیان دانشجویان شرامل
 11/3درصد مسیحیت 11/1 ،درصد یهودیت 2/1 ،درصد اسالم 1/3 ،برودا 1/3 ،هنردو،
 1/1تائوئیسم و  1/3درصد سایر ادیان بود .در این پژوهش نیرز ادیران مختلرف ترکیرب
شدند و اثر مجموع ادیان فوق بر پارامتر تنزیرل سرنجیده شرد .برهمنظرور انردازهگیرری
دینداری از پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگترون و همکراران

( Worthington, Wade, Highf,

 )Ripley, McCullough, Berry & O’connor, 2003استفاده شد .نتایج حاصل از ایرن پرژوهش
نشان داد ضریب همبستگی بین پارامتر تنزیرل و تعهرد مرذهبی عرددی برین  -1/11ترا
 -1/21و معنادار است .این بدانمعناست که با افزایش تعهد مذهبی ،افراد مورد آزمایش
آینده را با نرخ کمتری تنزیل نمودند ،به عبارت سادهترر افرراد برا تعهرد مرذهبی براالتر
صبورانهتر عمل نمودند .ترکیب ادیان مختلف کره هررکردام دارای چرارچوب اخالقری
دستورات دینی و گزارههای اعتقادی بسیار متفاوت هستند ،منجر به ضعف جردی ایرن
پژوهش نیز گشته است.
وترلی و پالم ( )Weatherly & Plumm, 2012نیز با بهرهگیری از روش دوم بره بررسری
تأثیر دینداری درونسو و برونسو آلپورت و راس

(& Ross

 ،)Alportبنیادگرایی مسیحی

و حضور منظم در کلیسا بر روی ترجیحرات برینزمرانی مسریحیان پرداختنرد .افرراد برا
گرایش مذهبی برونسو مذهب را وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود تلقی مینماینرد
در مقابل در دینداری درونسو فرد دیندار میکوشد دین را درونی سازد و آن را تمام و
کمال در زندگی خود بهکار گیرد .نترایج ایرن پرژوهش رابطره معنرادار برین ترجیحرات
بینزمانی و هیچکدام از متغیرهای دینداری درونسو و برونسو ،بنیرادگرایی مسریحی و
حضور منظم در کلیسا را نشان نداد اما افرادی که در بُعد دینداری درونسو نسربت بره
افرادی که در بعد دینداری برونسو امتیاز باالتری داشتند ،آینده را با نرخ کمتری تنزیل
نمودند؛ به عبارت دیگر این افراد صبورتر عمل نمودنرد .افرراد مرورد آزمرایش در ایرن
پژوهش تنها مسیحیان بودند .نتایج این پژوهش در مقایسه با پژوهش کارتر و همکراران
نشان میدهد تفکیک ادیان در آزمایش منجر به نتایج متفاوتی میگردد؛ اعتقاد به چرخره
گناه و اعتراف در دین مسیحیت و دستورات دینی آسانتر که چندان خودکنترلی و دیرد
بلندمدت را در مقلدان آن تقویت نمرینمایرد توضریحدهنرده عردم ترأثیر دیرنداری برر
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ترجیحات بینزمانی در مسریحیان اسرت؛ درحرالیکره در پرژوهش کرارتر و همکراران
( )Carter and et.al, 2012که ادیان مختلف ازجمله اسالم در آن وجرود داشرت ،منجرر بره
تأثیرگذاری مجموع دینداری بر ترجیحات بینزمانی در پژوهششان شده است.
زندی و همکاران ( )1193در پژوهشی با بهرهگیری از روش دوم به بررسی تاثیر
دینداری بر ترجیحات زمانی پرداختند .آنان با بهرهگیری از  121دانشجوی مسلمان و
اندازهگیری سطح دینداریشان به وسیله پرسشنامه دورنسو-برونسو الپورت و راس
دریافتند که افزایش سطح دینداری منجر به کاهش نرخ تنزیل میشود .بهرهگیری از
روش پرسشنامه در بسیاری از موارد ،از جمله هنگامیکه از افراد سواالت حساسی نظیر
سطح دینداریشان پرسیده میشود میتواند منجر به خطای تورش در اندازهگیری
شود .بهره گیری از روش آزمایشی ،مانند آنچه که در این پژوهش از آن استفاده شد ،که
توانایی کنترل این تورشها را داشته باشد نتایج اطمینان بخشتری به دست خواهد داد.
همچنین دستهای از پژوهشها تاثیر جنسیت را بر تصمیمات بین زمانی ثابت نمودهاند
که در پژوهش زندی و همکاران ( ) 1193کنترل نشده بود .عالوه بر آن دانش جمعی
میان اقتصاددانان آزمایشی بیان میدارد که یک قاعده آزمایشی هنگامی معتبر خواهد شد
که بر روی سه گروه مختلف از افراد در سه آزمایشگاه مختلف تکرار گردد (
Sunder, 1994, p.99

Friedman

&) عالوه بر آن تکرار آزمایش بر روی افراد مختلف با اضافه و

کنترل نمودن متغیرهای موثر و همچنین اندازهگیری متغیرها با روشهای دقیقتر و
مقایسه نتایج این آزمایش با آزمایشهای قبلی داللتهای دقیقتری در جهت کشف
علیتها به دست میدهد .پژوهش جاری با تکیه بر نکات فوق تکمیل کننده و تعمیم-
دهندهی نتاج پژوهش زندی و همکاران ( )1193خواهد بود.
نررذیر

)2013

 )Nazir,در بخشرری از پررژوهشاش ،و همچنررین حمرردون و نررونمن

( )H’madoun & Nonneman, 2012از روش سوم بهمنظور بررسی تأثیرگذاری تعلّق به گروه
مذهبی بر ترجیحات بینزمانی استفاده نمودند .حمدون و نونمن در پژوهشی به بررسی
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تأثیر زمینه مهاجرت و هویت مذهبی بر ترجیحات بینزمانی فنالندیها پرداختنرد19/1 .
درصد از افراد شرکتکننده در آزمایش معتقد به یک دین بودند؛ از این میان  31درصرد
از آنان مسلمان و  11/1درصد مسیحی کاتولیک بودند .نتایج پرژوهش نشران داد تعلّرق
دینی منجر به کاهش نرخ تنزیل از  13درصد به  29درصد مریشرود؛ بره عبرارتی افرراد
موجود در گروه دینداران نسبت به افرادی که دیندار نبودند رفتار صبورانهترری از خرود
نشان دادند .از آنجا که در این پژوهش ادیان اسالم و مسیحیت نیز ترکیب شدند؛ نترایج
پژوهش نشان نمیدهد که کدام دین ،اسالم یا مسیحیت ،موجب کاهش نرخ تنزیل شده
است .نذیر

)2013

 )Nazir,نیز که در بخشری از پرژوهش برا اسرتفاده از همرین روش بره

بررسی رابطه هویت مذهبی و ترجیحات بینزمرانی پرداخرت ،هنگرام ترکیربِ دو دیرن
اسالم و مسیحیت ،به رابطه مثبت بین هویت مذهبی و نرخ تنزیل رسید ،درحالیکره برا
تحلیل جداگان اسالم و مسیحیت دریافت که هویرت مرذهبیِ هریچیرک از ادیران ترأثیر
معنادار بر نرخ تنزیل ندارد.
جدا از نتایج متناقضی که در پژوهشهای انجامشده با روش متغیرر مجرازی وجرود
دارد ،نقد جدی دیگری نیز به آن وارد است؛ در این پژوهشها مشخص نیسرت فرردی
که اظهار به خداناباوری مینماید حقیقتاً خداناباور است؟ و همچنرین مشرخص نیسرت
چنانچه وی در گذشته فرد دینداری بوده و سپس خرداناباور گشرته اسرت ،چره میرزان
عادتها ،رفتارها و گرایشهای دیندارانه در وی باقی مانده است؛ درنتیجه نمیتروان برا
مقایسه بین گروه دیندارن و خداناباوران بهدرستی تأثیر دینداری را استنباط نمود .همین
مسئله قوام پژوهشهای مذکور را دچار خدشه جدی مینماید.
بررسی جمعی ادیان مختلف بدون تفکیکِ آنها بر این فرض استوار است که ترأثیر
ادیان مختلف بر رفتار ترجیحات بینزمانی یکسان اسرت؛ حرال آنکره هرر دینری دارای
دستورات دینی و بهخصوص دستورات مالی ،دستورات اخالقی و همچنین گرزارههرای
اعتقادی متفاوت است که در شکلگیری عادات و رفتار ترجیحات بینزمانی مؤمنان بره
آن دین تأثیر متفاوت میگذارد؛ به عنوان مثرال در دیرن اسرالم انجرام واجبرات عبرادی
بهصورت منظم نظیر روزه و نماز همچنین دستورات مالی نظیر خمس و زکات منجر به
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افزایش خودکنترلی فرد دیندار میشود و خودکنترلی بر ترجیحرات برینزمرانی وی اثرر
میگذارد درحالیکه در بسیاری از ادیان چنین دستورات دشواری وجود ندارد.
بررسی پیشینه پژوهش چند نکته را آشکار مینماید :نخست ،تعرداد پرژوهشهرای
انجامشده بهمنظور بررسی رابطه دینداری و ترجیحات بینزمانی چندان زیاد نیست؛ در
میان همین پژوهشهای اندک ،همگرایی و تشابهی در نتایج بهدست نیامرده اسرت .ایرن
موضوع لزوم انجام مطالعات بیشتر ضمن مالحظه تفکیکی ادیران را آشرکار مرینمایرد.
دوم ،هر کدام از ادیان دارای چارچوب اخالقی ،دستورات دینری و گرزارههرای معرفتری
جداگانه هستند .تأثیرهای متناقضی که ایرن مجموعره برر رفترار ترجیحرات برینزمرانی
میگذارد لزوم انجام مطالعههای جداگانه را مورد تأکید قرار میدهد .سوم ،پژوهشهرای
انجام شده در این حوزه یا تأثیر ترکیبی ادیان را مورد مطالعه قررار دادهانرد؛ ماننرد نرذیر
( ،)Nazir, 2013کارتر و همکاران ( ،(Carter and et.al, 2012حمدون و نونمن
2012

( & H’madoun

 )Nonneman,یا تأثیر چند دین را بهصورت مستقل مرورد بررسری قررار داده اسرت

مانند تورنتون ،هلمز ،مککارتی و اسرتوکس ( ،)Thornton, Helms McCarty, Stokes, 2017و
نذیر ( )Nazir, 2013با اسرتفاده از روش متغیرر مجرازی ،یرا برهطرور مسرتقل ترأثیر دیرن
مسیحیت را مورد ارزیابی قرار دادهاند مانند وترلری و پرالم (.)Weatherly & Plumm, 2012
چهارم ،در پژوهش حمدون و نونمن ( )H’madoun & Nonneman, 2012علیرغرم ترکیربِ
ادیان اسالم و مسیحیت ،بهدلیل تعداد زیاد مسلمانان ( 31درصد) ،تأثیر منفری و معنرادار
تعلّق مذهبی بر نرخ تنزیل به واسط سهم باالی مسلمانان در آزمایش آشکار گردید ایرن
در حالی است که وترلی و پالم ( )Weatherly & Plumm, 2012هیچ رابطر معنراداری برین
دین داری مسیحی ،بنیادگرایی مسیحی ،حضور منظم در کلیسا و ترجیحرات برینزمرانی
نیافتند .نذیر ( )Nazir, 2013نیز با اسرتفاده از روش فعرالسرازی بره ترأثیر معنرادار تعلّرق
مذهبی مسیحی بر ترجیحات بینزمانی نرسید .تورنتون ،هلمز ،مرککرارتی و اسرتوکس
( )Thornton, Helms McCarty, Stokes, 2017نیز که بر روی تعداد قابرلقبرولی از مسریحیان
( 132نفر) ،به اجرای آزمایش پرداختند ،هیچ رابط معناداری بین هویت مذهبی مسیحی
و ترجیحات بینزمانی نیافتند .پنجم ،نذیر

(2013

 )Nazir,تأثیر ادیان اسالم و مسیحیت را

هنگام استفاده از روش فعالسازی ترکیب نمود؛ او در این روش به تأثیر معنادار هویرت
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دینی بر ترجیحات بینزمانی نرسید .تبیین محتمل برای این نتیجه آن اسرت کره ترکیربِ
ادیان اسالم و مسیحیت با توجه به اینکه تعداد مسیحیان شرکتکننرده در پرژوهش وی
بیش از دو برابر تعرداد مسرلمانان برود ،مرانع از آشرکارشردن ترأثیر دیرنداری اسرالمی برر
ترجیحات بینزمانی شد .ششرم ،تنهرا در پرژوهش تورنترون و همکراران

( Thornton & et al.,

 )2017که به روش فعالسازی صورت گرفت ،و همچنین بخشی از پژوهش نذیر

( Nazir,

 )2013که از روش متغیر مجازی بهره برده شده بود ،تأثیر هویت مذهبی و تعلّق مرذهبی
اسالمی بر ترجیحات بینزمانی بهصورت مستقل بررسی شد که البته در هیچکدام از این
دو پژوهش این تأثیر معنادار نبود .نقدهای جدی مطرحشده به روشهرای اسرتفادهشرده
در این دو پژوهش در کنار تعداد بسریار کرم افرراد مسرلمان شررکتکننرده در ایرن دو
آزمایش 3 ،نفر در پرژوهش تورنترون و همکراران ( )Thornton & et al. 2017و 21نفرر در
پژوهش نذیر ( ،)Nazir,2013اعتبار بیرونی

(Validity

 )Externalنترایج ایرن پرژوهشهرا را

پیرامون تأثیر دینداری اسالمی دچار خدشه و ضعف جدی نموده است؛ این ضرعفهرا
چه از نظر روش ،چه از نظر تعداد افراد شرکتکننده و چه از نظرر داللرتهرای نترایج،
لزوم انجام پژوهشی که در ذیل چارچوب نظری مناسب ،مبتنی بر روشری برا قروام کره
حجم قابلقبولی از افراد شرکتکننده در آزمایش را داشته باشد ،و نیز بتواند میرزان ایرن
ارتباط را اندازهگیری نماید را مورد تأکید قرار میدهد؛ پرژوهش جراری در صردد رفرع
خالءهای مذکور در ادبیات موضوع است.
بر اساس دانش محققان ،هیچ پژوهش آزمایشیای که بهصورت مستقل با بهرهگیری
از روش آزمایشی که در آن هم متغیر دینداری و هم متغیرر ترجیحرات برینزمرانی بره
روش آزمایشی اندازه گیری شده باشند در دنیرا و در ایرران انجرام نشرده اسرت .چهرار
تفاوت عمده و وجهتمایز اصلی این مطالعه با مطالعههای انجامشده در گذشته نخسرت،
اندازهگیری متغیر دینداری برا بهرره گیرری از روش آزمایشرگاهی اسرت .دوم ،بررسری
آزمایشگاهی میزان این ارتباط در مسلمانان مبتنی بر روشی با قوام است ،سروم بررسری
جنسیت و تأثیر آن بر ترجیحات بینزمانی است و چهارم بررسی و مقایسه نررخ تنزیرل
میان زنان و مردان است.
 .7طراحي و روش اجرای آزمایش

60

سال چهاردهم ،شماره اول (پياپي ،)72پایيز و زمستان 0011

طراحی وظایف 3آزمایش بر اسراس طراحریهرای معتبرر (

Calluso, Committeri, Pezzulo,

Calluso, Tosoni, Pezzulo, Spandone, & Committeri, 2017;Calluso, ; Lepora, & Tosoni, 2015

 )Tosoni, Fortunato, & Committeri 2017گذشته صورت گرفرت .هرر یرک از افرراد مرورد
آزمایش در معرض مجموعهای از انتخابهای برینزمرانی قررار گرفتنرد .انتخرابهرای
بینزمانی شامل دریافت مقدار ثابتی پول ( )11111بالفاصله و یا مقرداری متغیرر شرامل
( 33111 ،31111 ،33111 ،19111 ،11111 ،13111 ،22111تومان) در  3فاصل زمرانی
شامل  31،91 ،11 ،11 ،3و  131روز بعد بود .بنابراین افراد برا  12انتخراب برینزمرانی
مواجه بودند .هر سؤال  11بار تکرار شد ،بنابراین افراد در مجمروع بره  121سرؤال کره
ترتیب آن بهصورت تصادفی توزیع شده بود ،پاسخ دادنرد .بررای تعیرین میرزان مقرادیر
پولی در انتخابهای بینزمانی ،مقادیر پولی معتبر در پرژوهشهرای گذشرته برر اسراس
شاخص برابری قدرت خرید 3با استفاده از دادر بانک مرکزی به واحد پول ایرانی تبدیل
شد .شاخص برابری قدرت خرید را میتوان بهصورت تعداد واحد پول مورد نیراز یرک
کشور برای خرید همان مقدار کاال و خدمات در بازار داخلی که با دالر آمریکا میتروان
خرید تعریف نمود.
 .0-7افراد مورد آزمایش

 111نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی ،شهید بهشتی و پیامنور که از ایرن میران
 31نفر از آنان مرد بودند ،داوطلب شدند .از این مجموع  1مرد و  1زن بهدلیل آنکه بره
هم سؤالهای ترجیحات بینزمانی ،جواب یکسان دادند از نمونه حذف شدند ترا مرانع
از تخمین پارامترها نشوند .همچنرین  2مررد و  1زن آزمرایش مربروط بره انردازهگیرری
دینداری را کامل ننمودند .بنابراین نمون نهایی شامل  112نفر 11 ،زن و  13مررد برود.
هم افراد به اظهارنامه هلسینکی 3رضایت دادنرد و از حرق خرود بررای متوقرف کرردن
همکاریشان در آزمرایش در هرر زمران مطلرع شردند .برهمنظرور کنتررل ترأثیر ترتیرب
آزمایش ها ،نیمی از افراد مورد آزمایش در ابتدا آزمایش ترجیحات بینزمرانی را تکمیرل
نمودند و نیم دیگر آزمایش اندازهگیری دینداری را تکمیل نمودند.
 .7-7روش اندازهگيری دینداری
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روشهای اندازهگیری دینداری شامل مشاهده ،پرسشنامه و فرافکن میباشد .ابتداییتررین و
درعینحال با قدمتترین روش برای اندازهگیری دینداری روش مشراهده بروده اسرت.
مشاهداتی نظیر ثبت زمان ورود و خروج افراد به اماکن مذهبی ،مشاهدر رفتار افرراد در
حال نیایش و اعمرال عبرادی مثرالهرایی از ایرن نروع روش مریباشرد .یکری دیگرر از
روشهای متداول اندازه گیرری متغیرهرا در علروم انسرانی پرسشرنامه اسرت .ایرن ابرزار
جمعآوری داده متشکل از چندین سرؤال یرا گرزاره اسرت کره از افرراد مرورد آزمرایش
خواسته میشود تا در طیفی از پاسخ ها از کامالً موافق تا کامالً مخالف نظرشان را نسبت
به آن سؤال یا گزاره مطرح نمایند .آخرین روش اندازهگیری دیرنداری فررافکن اسرت.
ایدر محوری روشهای فرافکن در ارجاع به ناخودآگراه فررد اسرت(زندی و همکراران،
 .)1193در این پژوهش از روش فرافکن بهمنظور سنجش دینداری استفاده شد .از ایرن
روش در اندازه گیری وجوه مختلفی از صفت دینداری استفاده شرده اسرت .بره عنروان
مثال دستهای از مطالعات از این روش برای اندازهگیری ادراک دینداری برهعنروان یرک
نیروی مثبت و یا منفی استفاده نمرودهانرد

( Bassett et al., 2005; Miere et al., 2007; Vargas,

 .)Von Hippel, Petty, 2004دستهای دیگرر از مطالعرات از ایرن روش بررای تعیرین میرزان
ارتباط بین ترجیحات فردی برا ترجیحرات دینری اسرتفاده نمودنرد (
2009.

& Gebauer, Gregg,

 .)Sedikides,مطالعهای دیگر به بررسی واقعی و یرا خیرالی برودن اهرداف معنروی

پرداخرت ( ;Cohen, Shariff, & Hill, 2008؛  .)Cohen, ANorenzayan, & Shariff, 2008مطالعر
دیگری که از این روش بهره برده اسرت ،مطالعره تعیرین میرزان گررایش بره مسریحیت و
یهودیت بوده است ( .)Rudman etal., 1999نوسیک 9به بررسی دینداری در میان افراد مرذهبی
و خداناباور پرداخت ( .)Nosek, 2005مطالعات ذکررشرده دسرتهای از مطالعرات کراربردی در
حوزر دینداری به روش ضمنی است.
در این پژوهش بهمنظور سنجش دینداری از روشی آزمایشگاهی با نام تأثیر آزمون
وابستگی ضمنی 11که در پژوهش های گذشته نظیر کرسنتینی ،اگلیوتی ،فابرو و اورگسی
( )Crescentini, Aglioti, Fabbro, & Urgesi, 2014استفاده شده اسرت ،بهرره بررده شرد .ایرن
روش برررای سررنجش دیررنداری روشرری آزمایشررگاهی اسررت کرره بررهطررور گسررترده در
پژوهشهای روان شناسی استفاده شده است .مزیت این روش در مقایسره برا پرسشرنامه
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آن است که در این روش امکان تظاهر ،و انحراف پاسرخ هرا از واقعیرت وجرود نردارد.
عالوه بر آن الزم نیست افراد مورد آزمایش خود را ارزیابی نمایند و سرپس آن ارزیرابی
که ممکن است منطبق با واقعیت دینداری فرد مورد آزمرایش نباشرد ،مرنعکس نماینرد
( .)Greenwald & Farnham, 2000; Greenwald et al., 1998مبنای نظرری ایرن روش آن اسرت
که طبقه بندی مفاهیم و صفاتی که با یکدیگر ارتباط قویتری دارند از طبقهبندی مفاهیم
یا صفاتی که ارتباط ضعیف تری دارند برای فرد مورد آزمایش آسانترر اسرت؛ درنتیجره
طبقه بندی در زمان کوتاهتری صورت میگیرد .بر این مبنا در این پژوهش از افراد مرورد
آزمایش خواسته شد دو گروه از کلمات که دستهای مربوط بره خرود در مقابرل دیگرری
است و دست کلمات دیگر مربوط به کلمات دینی در مقابل غیردینی اسرت طبقرهبنردی
نمایند .انجام چنین طبقهبندیای توسط افراد مورد آزمایش در دو گروه متجرانس شرامل
کلمات مربوط به خود به اضاف کلمات مربوط بره دیرن و کلمرات مربروط بره دیگرری
به اضاف کلمات مربوط به غیر دینی و گروه نامتجانس شرامل کلمرات مربروط بره خرود
بهاضاف کلمات مربوط به غیر دینی و کلمات مربوط به دیگری بهاضاف کلمرات مربروط
به دین انجام میشود .با توجه به تأثیر آزمون وابستگی ضمنی چنانچه فرد مورد آزمایش
گروه کلمات متجانس را سریعتر و کمخطاتر از گروه نامتجانس طبقهبندی نمایرد خرود
را بهصورت ناخودآگاه ،که در آن امکان انحراف یا تغییر پاسخها وجود ندارد ،دینردارتر
ارزیابی مینماید.
آزمایش مربوط به اندازه گیری دینداری شامل هفت مرحله بود ،در هر مرحله افراد
مورد آزمایش گروهی از کلمهها را با فشردن دکمر  Eو  Iبرا اسرتفاده از صرفحه کلیرد
طبقه بندی نمودند .در مرحله نخست افراد مورد آزمرایش  11کلمره دینری شرامل خردا،
قرآن ،امام حسین ( ) ،نماز ،مکه و غیره در مقابرل غیرردینری شرامل شریطان ،جهرنم،
خداناباور و غیره را با استفاده از کلید  Eبرای کلمات مربروط بره دیرن و کلیرد  Iبررای
کلمات مربوط به غیر دین طبقه بندی نمودند .در مرحله دوم  11کلمه مربروط بره خرود
نظیر برای من ،به من و غیره را با استفاده از کلید  Iبرای خود و کلیرد  Eبررای دیگرری
طبقه بندی نمودند .در مرحل سوم افراد مورد آزمایش  21کلمه را برا توجره بره هرر دو
گروه بهصورت همزمان طبقه بندی نمودند .این مرحله تمرینی بود؛ در مرحل چهارم نیز
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افراد با توجه به هر دو گروه  11کلمه را طبقرهبنردی نمودنرد امرا ایرن مرحلره ،مرحلر
ارزیابی دینداری بود .در مرحل پنجم جای دکمههای طبقهبندی کلمهها معکروس شرد،
یعنی کلید  Eبرای کلمات غیردینی و  Iبرای کلمات دینی .در این مرحله افراد کلمرات دینری
و غیردینی را طبقهبندی نمودند .در مرحل ششم و هفتم افراد مرورد آزمرایش هرر دو دسرته
کلمات را با توجه به شرایط جدید طبقهبندی نمودند .یعنی افراد مرورد آزمرایش برا فشرردن
دکم  Eکلمرات گرروه غیرمعنروی و خرود و دکمره  Iکلمرات گرروه معنروی و دیگرری را
طبقهبندی نمودند .بهمنظور کنترل تواناییهای فیزیکی افراد مورد آزمرایش نسرخ دیگرری از
آزمایش که در آن جای دکمهها معکوس شده برود تهیره شرد و نیمری از افرراد برهصرورت
تصادفی به نسخ دومی پاسخ دادند .کلمات بهصورت تصادفی در هر دسرته بره نمرایش در
میآمد .هر کلمه تا فشردن یکی از دکمهها بر روی صرفحه براقی مریمانرد ،تنهرا زمرانی کره
طبقهبندی را اشتباه صورت میدادند عالمت ضربدر قرمز رنگ بر روی صرفحه نمرایش داده
میشد .بعد از هر پاسخ کلم بعدی پس از نیم ثانیه ظاهر میگشت درحالیکه در این مردت
کلمات طبقهبندی در دو گوش باالی صفحه باقی مانده بودند .اجررای ایرن آزمرایش توسرط
نرمافزار اوپن سسمی )Mathôt, Schreij, & Theeuwes, 2012( 11صورت گرفت.
 .7-7روش کنترل شخصيت

مرور و بررسی پژوهش های انجام شده در این حوزه نظیر پژوهش کارتر و همکاران
()2112

(and et.al, 2012

)Carter؛ زندی و همکاران ( ،)1193امکان تاثیرگذاری

شخصیت بر رفتار ترجیحات بین زمانی افراد مورد آزمایش را نشان میدهد .از این رو
در این پژوهش متغیر شخصیت نیز مورد کنترل قرار گرفت .اشتون و لی (
2000

 )LEE,با تکمیل پژوهش مکری و کستا

(& Costa, 1999

& Ashton

 )McCrae,و معرفی

عامل جدیدی ،پرسشنامهی هگزاکو 1را که شش عامل شخصیت را اندازهگیری می-
نماید معرفی نمودند .این مقیاس در ایران هنجاریابی شده است و در این پژوهش از آن

بهره برده شد .عاملهای پرسشنامه هگزاکو شامل صداقت – تواضع و رویههایش،
HEXACO

1
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تهییج پذیری و رویههایش ،برونگرایی و رویههایش ،سازگاری و رویههایش ،باوجدان
بودن و رویههایش ،گشودگی به تجربه و رویههایش است .صداقت– تواضع

شامل ابعاد صداقت ،بی طرفی ،خلوص ،فروتنی و فقدان حرص و طمع میباشد.

تهییج پذیری شامل ترسو بودن ،اضطراب ،وابستگی ،و گرایش به احساسات است.
برونگرایی شامل بیانگری ،جسارت اجتماعی و سرزندگی است .سازگاری شامل ابعاد
بخشش ،نجابت ،انعطاف پذیری و بردباری میباشد .با وجدان بودن دربردارنده ابعاد
سازمان دهی ،پشت کار ،کمال گرایی و احتیاط است .گشودگی به تجربه درک زیبایی
شناختی ،کنجکاوی ،خالقیت و بی تکلیفی را شامل میشود.
 .0-7روش اجرای آزمایش

برای استخراج ترجیحات بینزمانی از نرمافرزار مروس ترکرر ( )MouseTrackerفرریمن و
امبدی ( )Freeman & Ambady, 2010استفاده شد .در ابتردای هرر انتخراب ،از افرراد مرورد
آزمایش خواسته شد تا بر روی دکم آغاز که در وسط ر پایین صفحه کلید قرار داشرت
کلیک نمایند .پس از کلیک بر روی دکم آغاز ،انتخاب بینزمانی برای آزمودنی آشرکار
میشد و از آنان خواسته میشد تا با کلیک بر روی دکم «همین حاال» یا «بعرد» تررجیح
خود را آشکار نمایند .این دکمهها بر روی گوشههای باال سرمت راسرت و براال سرمت
چپ به یک فاصله از دکم آغاز قرار داشتند.
بهمنظور کنترل تأثیر موقعیت دکمه های انتخابِ اکنون یا بعداً ،بررای نیمری از افرراد
مورد آزمایش گزین اکنون در سمت چپ و گزین بعداً در سمت راست ،و بررای نیمری
از افراد مورد آزمایش گزین اکنون در سمت راست و گزین بعداً در سرمت چرپ قررار
گرفت .هیچ محدودیت زمانی ای برای انتخاب افراد مورد آزمایش وجود نداشرت ،تنهرا
در صورتی که پس از فشردن دکم آغاز تا دو ثانیه مروس توسرط فررد مرورد آزمرایش
تکان داده نمیشد به وی هشدار داده میشد تا در تصمیمگیری عجله نمایرد .در ابتردای
آزمایش به افراد مورد آزمایش اطالع داده شد که تصمیمات گرفتهشده فرضری هسرتند،
ولی از آنان خواسته شد تا گزینهها را تا جای ممکن واقعی ارزیابی نمایند.
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شكل  :0نمونهای از صفحة انتخاب

بهمنظور کنترل تأثیر ترتیب آزمایشها نیمی از افرراد مرورد آزمرایش ابتردا آزمرایش
ترجیحات بینزمانی و نیم دیگر ابتدا آزمایش اندازهگیری دینداری را تکمیل نمودند.
 .0تحليل دادهها

به منظور تخمین نرخ تنزیل ،از تابع هذلولی که در اغلب مطالعات جدید مرورد اسرتفاده
قرار گرفته است ،بهره برده شد .در این تابع با افزایش ترأخیر ،نررخ تنزیرل نیرز کراهش
مییابد .به منظور استخراج این نرخ برای هر یک از افراد مورد آزمایش ،از فرایند معمول
در پرژوهشهرای گذشرته (

;Calluso & et al., 2017; Calluso, Zandi, Devetag, 2020 ;Iodice,

Calluso,Barca, Bertollo, Ripari, & Pezzulo, 2017;Kable & Glimcher, 2007;Li, Ma, Liu, He,

 )Sun, Fu, Zhang, Han and Da-ren Zhang, 2013استفاده شد .بر این اساس پرس از محاسربه
ارزش ذهنی برای بازههای زمانی مختلف با تخمین ترابع هرذلولی (

Grossbard & Mazur,

 )Laibson, 1997; 1986ذیل نرخ تنزیل برای هر یک از افراد مورد آزمایش محاسبه گردید.
()1

1
)𝐷𝑘 (1 +

= 𝑉𝑆

 .0-0اندازهگيری ضمني دینداری

عملکرد بهتر در طبقه بندی کلمات در گروه متجانس یعنی کلمات مربوط به من بهاضاف
کلمات مربوط به دین و کلمات مربوط به دیگران بهاضاف کلمات مربروط بره بریدیرن
نسبت به گروه نامتجانس من بهاضاف کلمات مربوط به بریدیرن و کلمرات مربروط بره
دیگران به اضاف کلمات مربوط به دین نشانگر ارزیابی ناخودآگاه فرد از سطح دینداری
خودش است .برای سنجش عملکرد بهتر ،هم زمان و هم دقت طبقهبندی مدنظر اسرت،
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ازاینرو بهمنظور سنجش هر دوی این ها که هم سرعت و هم دقت را اندازهگیری نماید
از روشی که توسط گرینوالد 12ابداع شد و در سرایر پرژوهشهرا

(Greenwald et al., 2003

; )Cattaneo, Mattavelli, Platania, & Papagno, 2011; Crescentini et al., 2014بهصورت گسترده
مورد استفاده قرار گرفت ،استفاده شد .برای این منظور شاخص  Dکه در محاسرب آن از
دادههای مرحل  3 ،1 ،1و  3استفاده میشود ،مد نظرر قررار گرفرت .بررای ایرن منظرور
پاسخهایی که بیش از  11ثانیه و یا کمترر از  1/1ثانیره طرول از تحلیرل حرذف شردند.
بهمنظور محاسب خطا برای هر پاسخ خطا  1/3به مجمروع زمران پاسرخهرا در آن گرروه
اضافه شد .پس از آن میانگین زمان پاسخ گویی برای گرروههرای  3 ،1 ،1و  3برههمرراه
انحراف معیار این گروهها محاسبه شد .پس از آن مقادیر ذیل محاسبه شدند:
 𝐵3میانگین  𝐵6−میانگین

= 𝑞1

انحرافمعیارگروهسهوشش
 𝐵4میانگین  𝐵7−میانگین

= 𝑞2

انحرافمعیارگروهچهاروهفت

شاخص  Dبا محاسبه میانگین دو مقدار فوق محاسبه شد:
𝑞1+𝑞2
2

=D

 .7-0آمار توصيفي متغيرهای مدل

میانگین سطح دینداری در افراد مرورد آزمرایش برابرر  1/133برا انحرراف معیرار 1/19
است؛ درحالیکه بیشترین مقدار ممکن برابر عدد  2است .این عردد بررای مرردان برابرر
 1/13و برای زنان  1/13است.
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میانگین سطوح دینداری
0.7
0.6

با وجدان بودن
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7

تهییج پذیری

0.5
گشودگی به تجربه

0.4
0.3
سازگاری

برونگرایی

0.2

0.1

صداقت-تواضع

0
میانگین سطح دینداری زنان

میانگین سطح دینداری مردان

شكل  :7متغيرهای مستقل مدل

جدول  :0ضرایب همبستگي جزئي متغيرهای مستقل مدل با متغير وابسته
دی،دار،

جنسیت

-1/139

1/119

گشودگی

سازگار،

به تجربه
لگاریتم

1/131

صداقت ی برونگرایی تهییجپذیر ،باوجدان
تواضع

-1/111

-1/113

بودن
-1/121

1/192

-1/119

نرخ تنزیل

ضریب همبستگی جزئی که نروعی کنتررل آمراری اسرت و برهوسریل آن مریتروان
همبستگی بین دو متغیر را درحالیکه سایر متغیرهرا کنتررل مریشروند محاسربه گردیرد.
ضرایب همبستگی جزئی بین متغیرهای مدل نشان می دهد بیشترین ضرریب همبسرتگی
بین لگاریتم نرخ تنزیل و دینداری وجود دارد ،پس از آن بُعد با وجدان بودن شخصیت
و پس از آن جنسیت قرار دارد.
 .7-0آزمون کوواریانس

تکمتغيره13

بهمنظور سنجش تفاوت نرخ تنزیل در زنها و مردها از آزمون کوواریرانس ترکمتغیرره
استفاده شد .این روش بر پایه مدل عمومی خطری اسرت کره در آن چنرد عامرل ماننرد
متغیر های اسمی نظیر جنسیت و چند کووریت نظیر ابعراد شخصریت برا متغیرر وابسرته
رابطه خطی دارند .نتیجه تخمین به شرح ذیل است:
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ضریب تعیی ،مدل

آماره  Fبرا ،متغیر جنسیت

معنادار،

0/967

9/391

1/112

نتایج آزمون نشان می دهد فرض برابری نرخ تنزیل در زنان و مردان در سطح 1/99
رد میگردد .این بدان معناست که نرخ تنزیل میان زنان و مردان دارای تفاوت معنادار از
یکدیگر است.
 .0-0برآورد الگوی اصلي

بهمنظرور بررسری ارتبراط دیرنداری ،شخصریت ،جنسریت و ترجیحرات برینزمرانی از
رگرسیون با روش حداقل مربعات معمولی روش پسرونده استفاده شد .متغیرر وابسرت
مدل دارای توزیع نرمال نبود ،بنابر این از لگاریتم آن که نرمال برودن آن در سرطح 1/91
تأیید شد ،استفاده گردید .مدل مورد استفاده به شرح ذیل است:

LogK=α+β1IAT+ β2 Gender + β3Conscientiousness+ β4Emotionality+
β5Extraversion+ β6HonestyHumality+ β7Agreeableness+
β8OpennessToExperience

که در آن:
 = IATدینداری
 = Genderجنسیت
 = Conscientiousnessبا وجدان بودن
 = Emotionalityتهییجپذیری
 = Extraversionبرونگرایی
 = HonestyHumalityصداقت ر تواضع
 = Agreeablenessسازگاری
 = OpennessToExperienceگشودگی به تجربه
نتیج برآورد مدل در جدول زیر آورده شده است:
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جدول  :7ضرایب مدل
متغیر توضیحدهنده

ضریب غیر

ضریب

استاندارد

استاندارد

آماره تی

معنادار،

عرض از مبدأ

-9/881

-

-0/802

معنادار

IAT

-0/179

-0/921

-5/397

معنادار

GENDER

0/087

0/898

9/381

معنادار

CONSCIENTIOUSNESS

-0/788

-0/002

-5/320

معنادار

جدول  :7شاخصهای برازش

آماره

R2

0/311

آماره  R2تعدیلشده
1/321

آماره

F

13/119

معناداری مدل آماره دوربین واتسون
معنادار

2/113

ضریب تعیین مدل ،عدد  1/311را نشان میدهد ،به عبارتی  31درصرد از تغییررات
نرخ تنزیل افراد مورد آزمایش توسط مدل فوق تبیین گردیده است که عدد قابلتروجهی
می باشد .آمارر دوربین واتسون فرض استقالل بین خطاهرا را تأییرد مرینمایرد .آمرارر

F

معناداری مدل را در سطح اطمینان  99درصد تأیید مینماید .آزمون نرمال بودن پسرماند
در سطح اطمینان  91درصد تأیید میگردد.
نتایج حاصل ازجدول  :2ضرایب مدل نشان میدهد:
 :IATدینداری تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تنزیل دارد .بنابراین فرضیه مربوط بره
ارتباط منفی و معنادار میان دینداری و نرخ تنزیل را نمیتوان رد کررد .ایرن بردانمعنرا
است که با افزایش سطح دینداری ،نرخ تنزیرل در افرراد مرورد آزمرایش کراهش یافتره
است؛ به عبارت دیگر افراد با سطح باالتر دینداری ،رفتار صبورانهترری از خرود نشران
دادهاند.
 :Genderجنسیت تأثیر مثبت و معنرادار برر نررخ تنزیرل دارد .از آنجرا کره بررای متغیرر
جنسیت عدد صفر برای زنها و عدد یک برای آقایان در نظر گرفته شد ،ضریب مثبرت ایرن
متغیر نشاندهندر آن است که زنها نسبت به مردها رفتار صبورانهتری از خرود نشران دادنرد.
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معنادار بودن تفاوت نرخ تنزیل میان زنان و مردان در آزمون کوواریانس تک متغیره نیز تاییرد
کنندهی همین نتیجه است.
 : Conscientiousnessبُعد با وجدان بودن شخصیت تأثیر منفی و معنادار بر نرخ تنزیرل
دارد .افرادی که نمرر باالیی در این بُعد دارند زمان و محریط فیزیکری خرود را برهدقرت
سررازماندهی و در جهررت اهررداف خررود تررالش مررینماینررد .در انجررام کررار و هنگررام
تصمیمگیری بهدقت عمل میکنند .رابط منفی و معنادار بدانمعنا است کره افرراد دارای
سطح باالتر در این بعد دارای نرخ تنزیل کمتری هستند.
با توجه به ضرایب استاندارد تخمین زده شده مدل که امکان مقایسهی تاثیر متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته در مدل را فراهم میآورد ،بُعد با وجدان بودن بیشترین تاثیر بر
نرخ تنزیل را دارد؛ پس از آن دینداری بیشترین تاثیر را بر نرخ تنزیل دارد و در نهایت
جنسیت دارای بیشترین تاثیر است .تغییر به میزان یک انحراف استاندارد در متغیر
دینداری باعث کاهش به میزان  1/133انحراف استاندارد در متغیر نرخ تنزیل میشود.
تغییر به میزان یک انحراف استاندارد در بُعد با وجدان بودن باعث کاهش 1/113
انحراف استاندارد در متغیر نرخ تنزیل میشود .سایر متغیرهای مدل تاثیر معنادار بر نرخ
تنزیل نداشتند و از مدل حذف گردیدند.
نتيجهگيری

هدف از این پژوهش مقایسه ترجیحات بین زمانی در بین زنان و مردان و همچنین
بررسی عوامل اثرگذار بر ترجیحات بین زمانی فردی با کنترل جنسیت بود .اصالت این
پژوهش بر این واقعیت تکیه دارد که تا کنون هیچ مطالعه آزمایشی که به صورت
مستقل و با بهرهگیری از روش آزمایشی به اندازهگیری دینداری پرداخته باشد و با
استفاده از روش دوم ذکر شده در بخش پیشینه پژوهش به بررسی رابطهی دینداری و
ترجیحات بین زمانی پرداخته باشد انجام نشده است .عالوه بر آن ،بر اساس دانش و
اطالعات نویسنده این پژوهش اولین مطالعه در ایران است که به مقایسه ترجیحات بین
زمانی در میان زنان و مردان پرداخته است .همچنین این اولین مطالعه مستقل به منظور
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بررسی آزمایشگاهی ارتباط دینداری اسالمی و ترجیحات بین زمانی فردی است که در
آن هم دینداری اسالمی و هم ترجیحات بین زمانی به روش آزمایشگاهی اندازهگیری
شده است .تقریر نظری این ارتباط بر پایهی تاثیر آموزهها و تربیت دینی اسالم بر
فرآیند های تصمیمات بین زمانی بود .عالوه بر آن جنسیت نیز به عنوان متغیر مستقل
وارد مدل گردید .همچنین آزمون فرضیه مقایسهای به منظور بررسی تفاوت نرخ تنزیل
در میان زنان و مردان صورت پذیرفت .نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش سطح
دینداری نرخ تنزیل کاهش مییابد .این نتیجه به عنوان دومین نتیجه با پژوهش
آزمایشی قبلی انجام شده توسط زندی و همکاران ( )1193سازگار است .پژوهشهای
آزمایشی متنوعی تفاوت معنادار رفتار زنها و مردها را در گرایش به ریسک و مشارکت
را نشان دادهاند اما پژوهشهای انجام شده به منظور ارزیابی تفاوت رفتار ترجیحات
بین زمانی بین زنان و مردان زیاد نیست ،عالوه بر آنکه هیچ پژوهش آزمایشی بر روی
مسلمانان که به منظور بررسی تفاوت نرخ تنزیل در میان زنان و مردان باشد تا کنون
انجام نشده است .آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در این پژوهش تفاوت معنادار
بین نرخ تنزیل زنها و مردها را نشان داد .زنها به طور متوسط رفتار صبورانهتری از
خود نشان دادند ،این نتیجه در سازگاری با پژوهشهای حوزه روانشناسی تکاملی قرار
دارد؛ همچنین در پژوهش دیتریچ و لیپلد

(&Leipold, 2014

 )Dittrichنیز نرخ تنزیل

زنان و مردان تفاوت معنادار داشت به نحوی که زنان رفتار صبورانهتری داشتند .به
منظور کنترل متغیر شخصیت ،ابعاد شخصیت افراد مورد آزمایش اندازهگیری شد؛ تنها
بُعد با وجدان بودن ارتباط نظری با تصمیمات بین زمانی دارد ،از نظر تجربی نیز برآورد
مدل نشان داد این بُعد تاثیر منفی و معنادار بر نرخ تنزیل دارد .بُعد با وجدان بودن نشان
دهنده سازماندهی زمان و محیط فیزیکی ،تالش در جهت اهداف ،دقت عمل در انجام
کار و هنگام تصمیمگیری است .رابطهی منفی و معنادار بدان معنا است که افراد دارای
سطح باالتر در این بُعد دارای نرخ تنزیل کمتری هستند .این نتیجه نیز در سازگاری با
پژوهش گذشته و همچنین پژوهش کارتر و همکاران ( )2112و همچنین پژوهش زندی
و همکاران ( )1193نیز قرار دارد .در این پژوهش اندازهگیری دینداری به صورت
ضمنی صورت گرفت .این روش نتایج دقیقتر و قابل اتکاتری نسبت به روش
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پرسشنامه به دست میدهد ،بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی رابطه دینداری و
ترجیحات بین زمانی نیز قابل اتکاتر و دقیقتر است .در تبیین رابطه منفی بین سطح
دینداری و نرخ تنزیل باید بیان داشت تصمیمات بین زمانی از تعاملِ پویای فرآیندهای
خودکنترلی ، 1بازنمایی ذهنی 2و ارزش گذار 1،شکل میگیرد .فرد مسلمان هم در
بُعد اعتقادی و هم در بُعد عملی در معرض گزارهها و دستوراتی است که هر سه این
فرآیندها را متاثر مینماید؛ معطوف نمودن توجه فرد مسلمان به پاداشهای حیات

اخروی منجر به افزایش توان فرآیند خودکنترلی فرد مسلمان میگردد .همچنین
بازنمایی انتخابها در ذهن فرد مسلمان در نسبت با آخرت منجر به افزایش دید
بلند مدت فرد مسلمان و انتخابهای بلند مدتتر میگردد .عالوه بر آن فرآیند
ارزشگذاری فرد مسلمان با دید گستردهتر و بلند مدت تری صورت میگیرد.
نتیجه این مساله میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات بلند مدتتر گردد .نتایج
آزمون تجربی نیز همخوان با مبانی نظری نتایج آزمایش گذشته را تکرار نمود .در
نسبت این مقاله با سایر پژوهشهای انجام شده در این حوزه باید بیان داشت پژوهشی
که در آن دینداری به صورت ضمنی اندازهگیری شده باشد صورت نگرفته است ،از
این جهت این روش از اندازهگیری دینداری نه تنها میتواند نتایج دقیقتری از سطح
دینداری به دست دهد بلکه میتواند به کشف روابط جدید بین دینداری و ترجیحات
بین زمانی بیانجامد .نکته قابل توجه در مقایسه این پژوهش و پژوهش زندی و
همکاران ( ،)1193که در آن دینداری با روش پرسشنامه اندازهگیری شد ،تاثیر منفی و
معنادار سطح دینداری بر نرخ تنزیل فردی است ،تکرار شدن این نتیجه نه تنها تاکیدی
بر قوام نتایج روشهای آزمایشی است ،بلکه تاکیدی بر وجود تاثیر منفی و معنادار
دینداری اسالمی بر نرخ تنزیل فردی است .پژوهشهایی که بر روی دین مسیحیت
متمرکز بودند رابطهی معناداری بین دینداری مسیحی و ترجیحات بین زمانی کشف
ننمودند ،تغییر روش اندازهگیری متغیر دینداری و بهرهگیری از روش انجام شده در
Self Control
Representation
Valuation Mechanism

1
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این پژوهش ممکن است منجر به تکرار نتایج پژوهشهای موجود نشود و داللتهای
تازهتری در کشف روابط بین دینداری و ترجیحات بین زمانی در سایر ادیان به دست
دهد .پژوهشهایی که به تاثیر ترکیبی از ادیان پرداختند نتایج همگرایی به دست ندادند،
علت این مساله میتواند در تاثیرات متفاوت ادیان به دلیل گزارههای اعتقادی و
همچنین دستورات دینی متفاوت بر رفتار ترجیحات بین زمانی نهفته باشد ،کما اینکه
هر جا امکان بروز رابطهی منفی بین سطح دینداری و نرخ تنزیل در پژوهشی به دلیل
تعداد زیاد م سلمانان شرکت کننده در آزمایش وجود داشت ،این ارتباط آشکار گردید.
بنابراین لزوم انجام پژوهشهای گستردهتر به صورت جداگانه بر روی هر یک از ادیان
با بهرهگیری از روش اندازهگیری دینداری ارائه شده در این پژوهش روشن کنندهی
نحوهی تاثیرگذاری هر یک از ادیان بر رفتار ترجیحات بین زمانی خواهد بود.
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