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چکیده
پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه ابداعی به بررسی اثر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی
انسانی در یک نمونهی ایرانی میپردازد .شواهد اقتصاد رفتاری نشان میدهد که فقر ذهنی
به معنی کاهش ظرفیت شناختی در اثر دغدغههای مالی و کمبود بهصورت کلی بر عملکرد
افراد تأثیر میگذارد .پرسشنامه ابداعی که در دو زمان ابتدا و انتهای یک ماه در میان افراد
یکسانی توزیع و تکمیل شده است ،امکان ایجاد برونزای فقر ذهنی از طریق زمان را فراهم
کرده است .فرض شده است که افراد حقوقبگیر در انتهای ماه بواسطه مصرف اکثر درآمد ،با
احتمال بیشتری دچار فقر ذهنی میشوند.بنابراین انتظار میرود که این افراد در انتهای ماه
عملکرد شناختی ضعیفتری داشته باشند .دادههای مربوط به عملکرد افراد در آزمونآیکیو،
آزمون شناختی فردریک و سؤاالت ریاضی ساده از طریق پرسشنامه گردآوری شده است.
پرسشنامه در میان  161نفر از کارمندان دولتی منتخب در دو نوبت؛ اول ماه بعد از دریافت
حقوق و آخر ماه قبل از دریافت حقوق ،توزیع شده است.یافتهها حاکی از آن است که رابطه
منفی و معناداری بین فقر ذهنی و عملکرد نیروی کار وجود دارد.
واژههای کلیدی :اقتصاد رفتاری ،عملکرد نیروی کار ،فقر ذهنی.
طبقهبندی .I39 ،J29 ،C9 :JEL

 1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول در دانشگاه الزهراء (س) است.
نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
فقر از جمله معضالت مهم در تمام جوامع بشری است بهگونهای که هدف مهم هر
دولتی کاهش و ریشهکن کردن آن است .فقر دارای ابعاد و اثرات مخرب مختلفی مانند
اعتیاد ،فحشا ،مهاجرت،رشد نابرابریها و افزایش جرائم در جامعه است (راغفر و
یوسفوند ،1395 ،1ص .)6 .به همین دلیل متخصصان بسیاری از علوم به پژوهش در
رابطه با فقر پرداختهاند .رویکرد رفتاری به بررسی فقر ،این مسئله را نهتنها از لحاظ
اقتصادی بلکه از لحاظ روانشناختی ارتباط آنها باهم مورد بررسی قرار داده است و
منجر به شکلگیری مفهوم جدیدی به نام فقر ذهنی 2شده است .فقر ذهنی به این
معناست که وجود کمبود مالی و ضیق وقت ،باعث تقلیل غیرارادی ظرفیتهای شناختی
افراد میشود و با محدود کردن توجه ،بر نحوه تصمیمگیری و عملکرد آنها اثر میگذارد
(موناهان و همکاران ،2016 ،3صص.)3-4 .
فقر ذهنی از جمله مواردی است که اقتصاددانان و روانشناسان را گرد هم آورده است
(موالینتان و همکاران .)2004 ،4فقر ذهنی به اثر عوامل استرسزای محیطی و
ظرفیتهای شناختی بر نحوه تصمیمگیری و عملکرد افراد میپردازد (شاه و همکاران،5
 ،2018صص .)4 .بهعبارتدیگر ،دغدغههای فکری مختلف افراد باعث کاهش تمرکز بر
روی فعالیتهای روزانه ،کاهش عملکرد و تقلیل ظرفیتهای شناختی آنها میشود که
بهطور ملموس شامل تمامی افراد جامعه است (برتراند و همکاران ،2004 ،6صص-420 .
 .)419تحلیل ظرفیتهای شناختی و عدم تمرکز افراد بر نحوه تصمیمگیری افراد در
کوتاهمدتاثر گذاشته و با محدود کردن توجه ،منجر به عمیقتر شدن فقر میگردد (آدلر
و همکاران ،2007 ،7صص.)1-2 .
اصول انتخاب عقالنی در اقتصاد نئوکالسیک فرض میکند که افراد همواره با توجه به
محدودیتها ی پیش روی خود در حال بهینه یابی هستند و بهترین گزینه ممکن را
انتخاب میکنند .به همین دلیل بسیاری از مطالعات اقتصادی در حوزه فقر به دنبال
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بررسی اثر سیاستهای مختلف بر این محدودیتها هستند .یکی از محدودیتهایی که
کمتر به آن پرداخته شده است ،زمان تصمیمگیری و بار شناختی افراد در هنگام
تصمیمگیری است .این پژوهش به دنبال بررسی اثر زمان بر عملکرد افراد است.
بهصورت کلی یافتههای اقتصاد رفتاری نشان میدهند که افراد در حل مسائل بهینه
یابی دچار خطا و اشتباهات سیستماتیک میشوند و رفتارهایی را از خود بروز میدهد
که در تضاد با نظریات اقتصاددانان نئوکالسیک است (علیجانی و رنانی ،1397،1صص.
 . )144-146یکی از دالیلی که در توضیح این خطاها ارائه شده است ،مسئله بار
شناختی تصمیمگیری است که استفاده از میانبرهای ذهنی را تقویت میکند.
روانشناسان شناختی معتقد هستند که دو سیستم تفکر جهت تصمیمگیری وجود دارد؛
سیستم شهودی (سیستم  )1و سیستم استداللی (سیستم  .)2ویژگیهای این دو فرآیند
به زبان کاهنمان )2011( 2به شرح زیر است؛ عملیات سیستم  1سریع ،بصری ،خودکار،
بدون زحمت ،جمعی و بهدشواری قابلکنترل یا تغییرپذیر است.عملیات سیستم 2
آهستهتر ،عمدی ،با زحمت و تحت کنترل است همچنین در سیستم  2تصمیمات دقیق
و متفکرانه و نسبتاًانعطافپذیر و قانونپذیرند (حاجی مالدرویش ،1397 ،3صص-51 .
 .)50بسیاری از محققین تصمیمات اشتباه افراد را به استفاده از سیستم  1شناختی
نسبت میدهند .در این راستا ،فقر ذهنی از طریق کاهش ظرفیتهای شناختی بر
تصمیمگیری و عملکرد افراد اثر میگذارد (شاه و همکاران ،2018 ،4ص.)5 .
موالینتان و همکاران ( )2013تأثیر فقر ذهنی بر عملکرد کشاورزان را قبل و بعد از
برداشت محصول مورد بررسی قرار دادهاند و دریافتند که فقیر بودن تنها به معنای
کمبود منابع مالی نیست بلکه با کمبود همزمان ظرفیتهای شناختی نیز همراه میباشد
لذا تصمیمهای اشتباه افراد فقیر ناشی از صفات ذاتی آنها نیست بلکه به دلیل توانایی
کمتر آنها در حل مسائل که به دلیل کاهش ظرفیتهای شناختی ایجاد شده است.
استفاده از کشاورزان تعمیمپذیری نتایج مطالعه موالینتان و همکاران ( )2013را مورد
تردید قرار میدهد ،زیرا کشاورزان دارای نوسانات درآمدی بسیاری میباشند و بهواسطه
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نااطمینانی که بهصورت روزمره با آن مواجهه هستند ،متفاوت از بقیه افراد جامعه
هستند .به همین دلیل ،در مطالعه حاضر از نمونهای متشکل از کارمندان دولتی منتخب
که معرف بخشهای بزرگتری از جامعه که دارای درآمد ثابت و مشخص هستند
استفاده شده است و با توزیع پرسشنامه یکسان در ابتدا و انتهای ماه ،اثر زمانبر عملکرد
آنها اندازهگیری شده است .بنابراین ،در این پژوهش تالش شده است تا عملکرد افراد
در ابتدای ماه که حقوقها بهتازگی پرداخت شده و به تبع آن بار شناختی ناشی از
مسائل مالی کمتر است نسبت به آخر ماه که افراد با احتمال بیشتری در تگنای مالی
هستند مقایسه شود.
در این پژوهش تالش شده است تا ارتباط میان فقر ذهنی و عملکرد ضعیفتر در
آزمونهای شناختی موردبررس ی قرار گیرد.فقر ذهنی از طریق تفاوت در عملکرد نیروی-
کار بهمثابه موفقیت در آزمون هوش در زمانهای مختلف موردسنجش قرار گرفته است.
نوآوری پژوهش در استفاده از اثر زمان بهعنوان یک متغیر برونزا است که بهصورت
خودکار بار شناختی متفاوتی را ایجاد میکند .الزم به ذکر است برای هر فرد
شرکتکننده در این پیمایش ،دو مشاهده وجود دارد که در ابتدا و انتهای ماه
جمعآوریشده است .بنابراین ،سؤاالت پرسشنامه دو بار پرسیده شدهاند .سپس با
استفاده از تحلیل رگرسیون اثر زمانبر عملکرد افراد مورد آزمون قرار گرفته است.
سازماندهی این مقاله به این شرح ذیل است .در بخش دوم ،ادبیات موضوع که
دربرگیرنده مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه است ارائه
میشود .سپس درروششناسی پژوهش ،به معرفی خصوصیات متغیرهای موردبررسی
جهت سنجش هوش و توانایی شناختی و ارتباط آن با عملکرد پرداخته میشود .در
بخش چهار یافتههای پژوهش گزارش میشوند و درنهایت ،بخش پنجم به نتیجهگیری
میپردازد.

-2ادبیات موضوع
فقر بهطور مستقیم بر رشد ،توسعه و رفاه یک کشور اثرگذار است .تحقیقات گستردهای
در حوزه فقر در شاخههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است .فقر ذهنی
دیدگاه متفاوتی از فقر را نشان میدهد .فقیر بودن تنها مربوط به کمبود پول نیست
بلکه با کمبود همزمان ظرفیتهای شناختی نیز همراه است (هاگنارس و وسروی،1
Hagenaars &VosRevi
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 ،1988صص .)211-212 .فقر ذهنی بیشتر بر ویژگیهای محیطی فرد تأکید دارد و آن
را از منظر دسترسی مالی و زمان موردبررسی قرار میدهد .بسیاری از رفتارها به دلیل
کمبودهای مالی ایجاد میشود که این امر منجر به ایجاد مشکالت بیشتری شده و باعث
کاهش توجه فرد بر سایر امور زندگی میشود .به همین دلیل گفته میشود فقر ذهنی
همه افراد را بهگونهای درگیر خودکرده است و تنها شامل افراد فقیر نمیشود (شاه و
همکاران ،2018 1ص .)5 .فرد حرفهای را در نظر بگیرید که پروژههای بسیاری برای
رسیدگی دارد ،او نیز در چنین فضایی به فقر ذهنی گرفتار است .اگر این فرد کمتر
پروژه میگرفت ،کمتر گرفتار میبود و درنتیجه کمبود کمتری را احساس میکرد .یک
کارمند اداره با درآمد متوسط به دلیل مشغلههایی که در ذهن خود دارد ،دچار فقر
ذهنی است .او پیوسته در حال فکر کردن به بدهیهای معوقه و اجاره یا خرید مسکن
است .مفهوم فقر ذهنی بهعنوانیک خروجی است که به درک بهتر واقعیتها و ارائه
راهحلهای بهتر کمک میکند .این مفهوم در هر اجتماعی بسیار مهم است بهخصوص
در میان افراد فقیر جامعه ،زیرا فقرا در بسیاری از جهات ناکام میمانند
(موالینتان ،2015،2صص.)38-39.
بیش از چهار دهه از رشد و رونق اقتصاد رفتاری در نقد اقتصاد متعارف و ارائه نظریات
مکمل میگذرد و در این مدت کاربرد اقتصاد رفتاری در بسیاری از کشورهاگسترشیافته
است .باوجود اقبال فراوان به این شاخه از علم اقتصاد ،متأسفانه در کشور ایران مطالعات
اندکی در این زمینه صورت گرفته است (مروت و همکاران ،1398 ،3ص)175 .
بهگونها ی که مطالعاتی در حوزه فقر با رویکرد رفتاری در داخل ایران یافت نشد.
بنابراین ،در ادامه به مطالعات خارجی مربوط به اقتصاد رفتاری که در حوزه فقر ذهنی
انجامشده است میپردازیم.
بانرجی و موالینتان )2008( 4با استفاده از یک آزمایش نشان دادندکه رابطهای میان فقر
و عملکردافراد وجود دارد .مردم معموالً زمانی که مشغله فکری دارند ،تمام توجه خود را
به محیط کار نمیدهند و در نتیجه عملکرد و بهرهوری آنها در محیط کارکاهش
1
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مییابد .یک فرضیه وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که مشغلههای ذهنی کمتری
دارند ،تمرکز بیشتری در محیط کاری خود دارند .درنتیجه این افراد در محیط کار
کارآمدتر خواهند بود و دستمزد باالتری دارند.
شاه و همکاران )2012( 1با استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی به بررسی رفتار افراد در
هنگام مواجهه با کمبود پرداختند تا بدین وسیله معمای فقر را حل کنند .آنها در
چندین آزمایش نشان دادند که چگونه کمبود نحوه توجه افراد را تغییر میدهد و این
امر منجر به برخی از مشکالت عمیقترمیشود .آنها توضیح میدهند که اغلب افراد
کمدرآمد قرض گرفتن را بیشازحد انجام میدهند که این امر منجر به افزایش کمبود
بیشتر و درنهایت اشغال شدن بیشازحد ذهن افراد میشود که درنهایت منجر به عدم
پرداخت قرضها و عمیقتر شدن فقر میگردد.
موالینتان و همکاران ( ،)2013در پژوهش خود تالش کردند به این فرضیه پاسخ دهند
که فقر مانع عملکرد شناختی میشود .آنها با استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی و انجام
دادن آزمون هوش و سؤاالت ریاضی ،رفتار افراد را در هنگام مواجهه با مشکالت مالی
بررسی کردند .آنها متوجه شدند که افراد کمدرآمد که مشغلههای ذهنی بیشتری
دارند ،نسبت به سایر افراد که مشغلههای مالی کمتری دارند در هنگام بروز مشکالت
مالی ناگهانی توانایی کمتری در حل مشکالت دارند .همچنین آنها رفتار کشاورزان را
در بعد و قبل از برداشت محصول مورد آزمایش قرار دادند .آنها مشاهده کردند که
کشاورزان بعد از برداشت محصول توانایی بیشتری در حل مسائل دارند .درنهایت آنها
از آزمایشهای خود نتیجه میگیرند که در دورههایی که مردم بیپول هستند
ظرفیتهای شناختی کاهش مییابد و نگرانیهای مربوط به مسائل مالی ،منابع ذهنی را
مصرف میکنند و منجر به کاهش تمرکز و دقت افراد میشود و عملکرد آنها در پاسخ
به سؤاالت هوش و کنترل شناختی بدتر میشود.
اسچیلباچ و همکاران )2016( 2در تحقیقات خود با استفاده از آزمون آیکیو نشان دادند
که چگونه کمبود ،توجه را به خود جلب میکند و باعث بار شناختی میشود .تحقیقات
در مورد فقر ذهنی نشان میدهد کمبود ،بار اضافی را بر ذهن تحمیل میکند و از این
طریق پهنای باند شناختی را کاهش میدهد .درنهایت آنها از آزمایشهای خود نتیجه
میگیرند که در دورههایی که مردم بیپول هستند کمبود با کاهش ظرفیتهای
Shah et al.
Schilbach et al.

1
2
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شناختی افراد بر هوش افراد اثر گذاشته و در نهایت با اشغال بیشتر فضای ذهن عملکرد
افراد را کاهش میدهد.
شاه و همکاران ( )2018در پژوهش خود با استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی و پرسیدن
سؤاالت از افراد نشان دادند که کمبود بهویژه در افرادی که مشکالت مالی دارند بیشتر
وجود داشته و عملکرد آنها را کاهش میدهد .آنها همچنین مشاهده کردند که این
مشغلهها بهصورت مداوم وج ود دارد و در افراد فقیر بیشتر از سایر افراد است .افراد فقیر
آستانه دید کمی برای مشاهده بعد اقتصادی روزمره خود دارند ،آنها دغدغههای مالی
بیشتری دارند بهگونهای که افکار مالی خودبهخود در ذهن آنها خطور کرده و به دلیل
وجود این مشغلهها که فضای بیشتری از ذهن را اشغال کرده در تصمیمگیری دچار خطا
میشوند که باعث میشود عملکرد ضعیفتری داشته باشند .این رفتارها مشکالت زیادی
را به وجود میآورد و باعث عمیقتر شدن فقر میشود.
لذا در این پژوهش تالش شده است تا اثر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار در بین
کارمندان منتخب دولتی در ابتدای ماه بعد از دریافت حقوق و انتهای ماه بعد از هزینه
کردن حقوق ،مورد ارزیابی قرار گیرد.

-3روششناسی پژوهش
این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه با انجام پیمایشی اثر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی
کار را مورد بررسی قرار میدهد و وجود فقر ذهنی را بهواسطه اثر زمان مورد آزمون قرار
میدهد .فرض شده است که افراد در ابتدای ماه که بهتازگی حقوق دریافت کردهاند
عملکرد بهتری (فقر ذهنی کمتری) دارند و در آخر ماه که حقوق خود را مصرف
کردهاند ،با احتمال بیشتری مشکالت مالی دارند و عملکرد شناختی ضعیفتری دارند.
گروه هدف در این پژوهش  161نفر از کارمندان منتخب دولتی؛ وزارت کشاورزی استان
تهران ،شرکت ایرانخودرو استان قزوین و گروه معدودی از معلمان استان زنجان و
شامل تعدادی از دادههای پراکنده که کارمندان دولتی نهادهای مختلف هستند را شامل
میشود .دلیل انتخاب این کارمندان به دلیل دسترسی راحتتر به افراد از طریق اقوام
شاغل در این نهادها میباشد  .الزم به ذکر است که این گروه افراد در دو بازه زمانی در
ابتدا و انتهای شهریورماه  1399پرسشنامه مربوطه را پاسخ دادهاند .جهت انجام پژوهش
با مراجعه حضوری به محل انجام کار و توضیحات مختصری در رابطه با نحوه پاسخگویی
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به سؤاالت ،پرسشنامه توزیع و فرآیند انجام پژوهش آغازشده است .در رابطه با ساعت و
روز انجام پژوهش هم باید گفت که همگی در ساعت  10-12صبح و یک روز بعد از
دریافت حقوق انجامشده است .زمان دوم توزیع پرسشنامه تقریباً بعد از بیستوپنج روز
از زمان توزیع پرسشنامه اول و در انتهای ماه انجامشده است.
در این پژوهش اثر فقر ذهنی از طریق مداخله در زمان پرسشنامه اندازهگیری میشود
که افراد در دو نوبت ابتدا و انتهای ماه پرسشنامه مربوطه را پاسخ میدهندکه حوزه
مطالعات انتخاب در میان افراد1میباشد .طراحیهای آزمایشگاهی به دو دسته در بین
افراد 2و در میان افراد تقسیمبندی میشوند؛ در طراحی بین افراد محقق اعضای نمونه
خود را بهصورت تصادفی و به دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص میدهد .در نقطه
مقابل ،در طراحی میان افراد ،رفتار تمام اعضای نمونه دو بار ثبت و مقایسه میشوند
(حاجیمالدرویش ،1397 ،ص .)35 .در این پژوهش از طراحی میان افراد استفادهشده
است و عملکرد افراد یکبار در ابتدای ماه و بار دیگران در انتهای ماه مورد ارزیابی
قرارگرفته است .در نتیجه افراد موردبررسی در هر دو دوره یکسان هستند و تنها زمان
توزیع پرسشنامه متفاوت است.
پرسشنامه طراحی شده شامل سه بخش آزمون آیکیو ،3آزمون شناختی فردریک 4و
سؤاالت ساده ریاضی است .اطالعات مربوط به ویژگیهای فردی همچون تحصیالت،
سن ،جنسیت ،سابقه کاری و بازه درآمدی از افراد دریافت شده تا این عوامل هم در
سنجش عملکرد افراد کنترل شوند .توضیحات مربوط به بخشهای مختلف پرسشنامه به
شرح زیر است:
• سؤاالت آزمون هوش :آزمون ضریب هوشی ( 5)IQمتشکل از مجموعهای از
اشکال و آزمونهای استاندار است که برای سنجش هوش انسانها استفاده
میشود .ویلیام استرن6روانشناس آلمانی ( )1912نخستین بار اصطالح آزمون
هوش را بهعنوان روشی برای درک رفتار انسان ابداع کرد .از نتایج حاصل از
آزمونهای هوش میتوان برای بهبود روند آموزشی ،ارزیابی ناتوانیهای ذهنی و
1

Within subjects
Between subjects
3
IQ Test
4
Frederick Cognitive Reflection Test
5
Intelligence Quotient
6
William Sten
2
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ارزیابی متقاضیان برای شغل استفاده کرد .ابزارهای مختلفی برای سنجش ضریب
هوشی وجود دارد ،یک جزء رایج برای اندازهگیری ضریب هوشی استفاده از
آزمون ریون1است که در این پژوهش از آن استفادهشده است .آزمون ریون شامل
توالی اشکال است که شرکتکنندگان باید جای خالی موجود در شکل را ،بر
اساس گزینه منطقی دادهشده انتخاب کنند .آزمون هوش ،ابرازی است برای
سنجش هوش و عملکرد افراد که مستقل از دانش است.
• آزمون شناختی فردریک :این آزمون اولین بار در سال ( )2005توسط یک روان-
شناس به نام شین فردریک ،به وسیله طراحی سه پرسش ساده برای ارزیابی
تواناییهای شناختی افراد مورد استفاده قرار گرفته است .آزمون شناختی
فردریک میخواهد نشان دهد که آیا تواناییهای شناختی افراد با سوگیریهای
رفتاری که نقش برجستهای در اقتصاد مالی و رفتاری دارند مرتبط است یا خیر؟
• حل سؤاالت ریاضی :یکی دیگر از مؤلفههای مهم جهت سنجش تالش و
تواناییهای فردی و تمرکز افراد استفاده از سؤاالت ریاضی ساده شامل جمع و
تفریق اعداد است که به مهارت و دانش باالیی نیاز ندارد .هدف از قرار دادن
سؤاالت ریاضی در پرسشنامه کنترل کردن توجه افراد در پاسخ به سؤاالت
پرسشنامه است.
• وضعیت تحصیلی :این متغیر در پنج سطح صفر تا چهار سطح تحصیالت فرد را
نشان میدهد ،بهگونهای که عدد صفر؛ دیپلم ،عدد یک؛ فوقدیپلم ،عدد دو؛
کارشناسی ،عدد سه؛ کارشناسی ارشد و عدد چهار نشاندهنده فردی با سطح
تحصیالت دکتری است.
• سن :این متغیر بیانگر سن افراد شرکتکننده در پیمایش است که در بازه سنی
 21تا  60سال قرار دارند.
• زمان حضور :این متغیر مجازی زمان تکمیل پرسشنامه در محل انجام کار را نشان
میدهد که در دو بازه زمانی اول ماه و آخر ماه است که اعداد صفر و یک به ترتیب
نشاندهنده اول و آخر ماه است.
• جنسیت :یک متغیر مجازی است که برای مرد عدد یک و برای زن عدد صفر را
Raven Test
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به خود میگیرد.
• سابقه کاری :میزان سابقه کاری نیز بهصورت عددی وارد پرسشنامه شده است که
در بازه  0تا  30سال قرار دارد.
• بازه درآمدی :این متغیر شامل چهار بازه درآمدی است که عدد یک تا چهار را
شامل میشود ،بهگونهای که درآمد بیش از  1878000و کمتر از 2800000
تومان عدد  ،1درآمد بیش از  2800000و کمتر از  4000000تومان عدد،2
درآمد بیش از  4000000و کمتر از  8000000تومان عدد  3و درآمد8000000
تومان به باال عدد  4را شامل میشود.
• محل کار افراد :این متغیر دارای چهار سطح است و نشاندهنده محل کار افراد
حاضر در پیمایش است .عدد یک؛ بیانگر وزارت کشاورزی ،عدد دو؛ بیانگر شرکت
ایرانخودرو ،عدد سه ،بیانگر جامعه معلمان و عدد چهار نشاندهنده افراد دیگر
است.
تصریح موردنظر برای برآورد اثر مداخله را میتوان بهصورت زیر نوشت:
𝑡𝑖𝑢 𝐼𝑄𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 Treatment 𝑖 + 𝐵2 Frederik 𝑖 + 𝐵3 Math𝑖 + 𝐵4 𝑋𝑖𝑡 +
( )1
در رابطه باال متغیر 𝑡𝑖𝑄𝐼 نشاندهنده عملکرد فرد 𝑖 در زمان 𝑡 است 𝐵0 .عرض از مبدأ،
متغیر 𝑖𝑡𝑛𝑒𝑚𝑡𝑎𝑒𝑟𝑇 یک متغیر مجازی نشاندهنده زمان انجام آزمایش برای شناسایی
گروه آزمایش در ابتدا و انتهای ماه است .متغیر 𝑖𝑘𝑖𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝐹 میزان پاسخ صحیح به
سؤاالت آزمون شناختی فردریک و متغیر 𝑖 𝑀𝑎𝑡ℎمیزان پاسخ صحیح به سؤاالت ریاضی
است .متغیر 𝑡𝑖𝑋 نیز دیگر متغیرهای توضیحی هستند که انتظار میرود عملکرد افراد را
تحت تأثیر قرار دهند که شامل متغیرهایی چون درآمد ( ،)Incomeجنسیت (،)Gender
تحصیالت ( ،)Educationسن ( ،)Ageمیزان تجربه کاری ( )Work experienceو مکان
توزیع پرسشنامه ( )placeاست .همچنین خطای برآورد با ( 𝑡𝑖𝑢) نشان دادهشدهاست .جدول
 1کلیه متغیرهای مورد استفاده و انواع آنها را وصف میکند.
جدول ( :)1خلصه آماری دادههای پژوهش
متغیرهای توضیحی
سن
جنس
تحصیالت
زمان توزیع
سابقه کاری
بازه درآمدی
محل کار افراد

نوع متغیر
پیوسته
گسسته
گسسته
گسسته
پیوسته
گسسته
گسسته

بازه متغیر
{}60,21
مرد = ,1زن= 0
{}4,3,2,1
{}1,0
{}30,0
{}4,3,2,1
{}5,4,3,2
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آزمون هوش
آزمون فردریک
آزمون ریاضی
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{}10,0
{}3,0
{}10,0

پیوسته
پیوسته
پیوسته
منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( :)2آمار توصیفی دادههای پژوهش

میانگین
میانه
انحراف
معیار

آزمون
هوش
()t=0

آزمون
فردریک
()t=0

سؤاالت
ریاضی
()t=0

آزمون
هوش
()t=1

آزمون
فردریک
()t=1

سؤاالت
ریاضی
()t=1

6/86
7
2/14

1/62
2
0/96

9/01
10
1/86

5/49
6
2/37

1/37
1
0/99

8/22
9
2/10

منبع :یافتههای تحقیق

یکی از روشهای آماری جهت سنجش تفاوت میانگینهای جامعه آماری استفاده از
آزمون تی تست 1می باشد .جهت مقایسه تفاوت یک متغیر در دو مقطع زمانی از تی
تست زوجی 2استفاده میشود .فرضیه صفر این آزمون صفر بودن میانگین تفاوت میان
مشاهدات در دو دوره است .در این راستا جهت مقایسه میانگین آزمون هوش(متغیر
وابسته) در ابتدا و انتهای ماه از تی تست زوجی استفاده شده است.
جدول ( :) 3نتایج آزمون تی تست زوجی بر آزمون هوش در ابتدا و انتهای ماه
آماره تی
12/581

درجه آزادی
160

p-value
2/2e-16

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق جدول p-value ،3کمتر از  0/05است .در نتیجه میتوان فرضیه برابری
میانگینها را رد کرد .به عبارتی میتوان گفت اختالف معناداری بین میانگین آزمون
هوش افراد (عملکرد) در ابتدا و انتهای ماه وجود دارد.

-4یافتههای پژوهش
برای بررسی وجود فقر ذهنی در این پژوهش از اثر زمان بهعنوان عامل مؤثر بر عملکرد
افراد در آزمون ریون که به سنجش هوش میپردازد استفاده شده است .نتایج مدل
خطی تصریحشده در بخش اول تخمین دادهها در جدول ( )4گزارش شده است.
T-test
Paired T Test

1
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براساس نتایج بهدستآمده ،آزمون شناختی فردریک ،سؤاالت ریاضی ،زمان توزیع
پرسشنامه (اثر زمان) و جنسیت افراد در سطح  5درصد معنادار هستند .متغیر اصلی
پژوهش ،اثر مداخله ( )treatmentمعنیدار و ضریب آن منفی است .این متغیر زمان
توزیع پرسشنامه را نشان میدهد و مقدار آن در ابتدای ماه برابر با صفر و آخر ماه برابر
یک است .یافتهها نشان میدهد که بهصورت متوسط ،از اول ماه تا آخر ماه تعداد
سؤاالت آیکیو که افراد بهدرستی پاسخ دادهاند به میزان  -0/91کاهشیافته است.
درنتیجه فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر رابطه معکوس بین فقر ذهنی و عملکرد نیروی
کار رد نمیشود و این فرضیه با استفاده از اثر مداخله مورد تائید قرار میگیرد .مطابق
پرسشنامه جهت سنجش نوع سیستم تفکر از سؤاالت شناختی فردریک و همچنین از
سؤاالت ریاضی برای سنجش دقت افراد استفادهشده است .طبق نتایج مدل ضریب هر
دو متغیر مثبت و ازلحاظ آماری معنادار است به این معنا که افرادی که در پاسخ به
سؤاالت این دو متغیر بهتر عمل کردهاند ،عملکرد بهتری در شاخص هوش نیز داشتهاند.
الزم به ذکر است ضریب معنادار آزمون شناختی فردیک نشان میدهد که بهطور
متوسط یک واحد افزایش عملکرد در این آزمون ،منجر به افزایش تقریباً یک واحدی
( )0/93عملکرد در آزمون هوش میشود .درنتیجه به نظر میرسد که رابطه مستقیمی
میان استفاده بیشتر ازسیستم  2تفکر و آزمون ریون که معیاری پذیرفتهشده برای
اندازهگیری هوش است برقرار است .بهعبارتدیگر این یافته دغدغههای پیرامون آزمون
هوش ریون را برجسته میکند ،زیرا عملکرد پایین در آزمون هوش ریون میتواند به
علت استفاده از سیستم  1تفکر باشد .همچنین اثر آزمون شناختی فردریک در مقایسه
با اثر متغیر ریاضی بیشتر است .نتایج نشان میدهد ،بهطور متوسط یک واحد افزایش در
عملکرد آزمون ریاضی که میزان دقت افراد را نشان میدهد ،منجر به افزایش ()0/24
واحدی عملکرد در آزمون هوش میشود .متغیر جنسیت که جزو متغیرهای مجازی
پژوهش بوده دارای اثری مثبت و به لحاظ آماری معنادار است که به معنی عملکرد بهتر
مردان در آزمون هوش است .در نهایت میتوان بیان کرد که افزایش درآمد دارای اثر
مثبت است اما بر عملکرد (آزمون هوش) افراد اثر معناداری ندارد.
جدول ( :)4نتایج بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد در آزمون هوش
سطح
معناداری

آماره تی

انحراف معیار

ضریب

متغیرهای توضیحی

*0/0000

8/07

0/11

0/93

سؤاالت فردریک

*0/0000

4/45

0/05

0/24

سؤاالت ریاضی

*0/0027

3/01

0/35

1/05

جنسیت
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0/2291

-1/20

0/02

-0/02

سن

*0/0000

-4/34

0/20

-0/90

زمان توزیع پرسشنامه

0/0503

-1/96

0/02

-0/03

تجربه کاری

0/1564

1/42

0/45

0/64

درآمد 2

0/3244

0/98

0/45

0/45

درآمد 3

0/7671

0/29

0/63

0/18

درآمد 4

0/5164

-0/65

0/44

-0/29

فوقدیپلم

0/9299

-0/08

0/32

-0/02

لیسانس

0/0729

1/79

0/41

0/74

فوقلیسانس

0/2063

1/26

0/67

0/85

دکتری

0/0503

-1/96

0/34

-0/68

شرکت ایرانخودرو

0/0632

-1/86

0/41

-0/77

گروه معلمان

0/4277

-0/79

0/41

-0/32

دادههای پراکنده

*0/0000

3/66

1/00

3/67

عرض از مبدأ

منبع :یافتههای تحقیق
عالمت * نشان دهنده معناداری در سطح  0/05است.

یکی از فروض رگرسیون خطی به روش  OLSاین است که تمامی جمالت پسماند دارای
واریانس برابر هستند ،اما ممکن است در عمل این فرض چندان صادق نباشد و
ناهمسانی واریانس وجود داشته باشد .در این راستا جهت سنجش ناهمسانی واریانس از
آزمون بروش -پاگان 1استفاده شده است که وابستگی واریانس جمالت پسماند به دست
آمده از رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیحدهنده مدل بررسی میکند.
فرضیه صفر این آزمون صفر بودن ضرایب ناشی از رگرس کردن متغیرهای توضیحی
مدل بر مربع جمالت خطا را میسنجد.
جدول ( :)5نتایج آزمون بروش-پاگان برای بررسی ناهمسانی واریانس
آماره χ²بروش -پاگان

درجه آزادی

p-value

22/016

9

0/008829

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق جدول p-value ،کمتر از  0/05است که میتوان فرضیه برابری واریانسها را رد
کرد .به عبارتی میتوان گفت ناهمسانی واریانس بین جمالت پسماند به دست آمده از
Breusch–Pagan test

1
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روش  OLSو متغیرهای مستقل وجود دارد .درنتیجه برای تصحیح ناهمسانی واریانس و
تحکیم یافتهها از خطای استاندارد خوشهای 1استفاده شده است.
جدول ( )6و جدول ( )7به ترتیب بیانگر نتایج مدل خطی با خطای استاندار خوشهای
در سطح افراد و شرکتها میباشد .با وجود اینکه انحراف معیار خطای استاندارد
خوشهای بزرگتر از خطای استاندار  OLSاست ،اما معنیداری آزمون هیچ تفاوتی نکرده
است .لذا میتوان با استفاده از نتایج جدولهای ( )6و ( )7همانند جدول ( )4وجود
کمبود و کاهش ظرفیتهای شناختی در انتهای ماه را در نمونهای از کارمندان تائید
کرد .این کمبود که بهواسطه کاهش منابع مالی افراد در انتهای ماه به وجود میآید
باعث کاهش معنادار عملکرد افراد در آزمون هوش ریون شده است.
جدول ( :)6نتایج بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد در آزمون هوش با خطای استاندار
خوشهای در سطح

افراد2

متغیرهای توضیحی

ضریب

انحراف معیار

آماره تی

سطح معناداری

سؤاالت فردریک

0/93

0/14

6/53

*0/0000

سؤاالت ریاضی

0/24

0/06

3/64

*

جنسیت

1/05

0/47

2/22

*

سن

-0/02

0/02

-1/02

0/3081

زمان توزیع پرسشنامه

-0/90

0/12

-6/96

*0/0000

تجربه کاری

-0/03

0/02

-1/11

0/2642

درآمد 2

0/64

0/57

1/12

0/2609

درآمد 3

0/45

0/58

0/76

0/4446

درآمد 4

0/18

0/90

0/20

0/8362

فوقدیپلم

-0/29

0/47

-0/61

0/5373

لیسانس

-0/02

0/42

-0/06

0/9463

فوقلیسانس

0/74

0/47

1/58

0/1144

دکتری

0/85

0/73

1/15

0/2488

ایرانخودرو

-0/68

0/43

-1/56

0/1180

گروه معلمان

-0/77

0/54

-1/43

0/1515

دادههای پراکنده

-0/32

0/50

-0/64

0/5167

0/0000
0/0026

Clustered standard error
Clustered standard error at individual level

1
2
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عرض از مبدأ

3/67

2/94

1/24
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*0/0000
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جدول ( :)7نتایج بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد در آزمون هوش با خطای استاندار
خوشهای در سطح شرکت
متغیرهای توضیحی
سؤاالت فردریک
سؤاالت ریاضی
جنسیت
سن
زمان توزیع پرسشنامه
تجربه کاری
درآمد 2
درآمد 3
درآمد 4
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
ایرانخودرو
گروه معلمان
دادههای پراکنده
عرض از مبدأ

ضریب
0/93
0/24
1/05
-0/02
-0/90
-0/03
0/64
0/45
0/18
-0/29
-0/02
0/74
0/85
-0/68
-0/77
-0/32
3/67

انحراف معیار
0/14
0/06
0/47
0/02
0/12
0/02
0/57
0/58
0/90
0/47
0/42
0/47
0/73
0/43
0/54
0/50
1/24

1

آماره تی
6/53
3/64
2/22
-1/02
-6/96
-1/11
1/12
0/76
0/20
-0/61
-0/06
1/58
1/15
-1/56
-1/43
-0/64
2/94

سطح معناداری
*0/0000
*0/0000
*0/0026
0/3081
*0/0000
0/2642
0/2609
0/4446
0/8362
0/5373
0/9463
0/1144
0/2488
0/1180
0/1515
0/5167
*0/0000

منبع :یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از این جداول ازلحاظ معناداری مشابه جدول ( )4است که معناداری با عالمت * نشان دادهشده است.

-5نتیجهگیری
مطالعات اقتصادی نشان میدهند که عملکرد نیروی کار تابعی از اعتمادبهنفس،
تحصیالت ،مهارتهای فناوری و توانایی حل مسئله است .اکثر مطالعاتی که به بررسی
عوامل تأثیرگذار بر عملکرد افراد میپردازند فرض میکنند که افراد عقالنیت و توجه
نامحدود دارند و پیوسته با لحاظ کردن محدودیتها ،بهترین تصمیم را اتخاذ میکنند.

Clustered standard error at company
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مطالعات اقتصاد رفتاری نشان میدهد که افراد در تصمیمگیریهای خود به دلیل
عقالنیت محدود و سوگیریهای شناختی دچار خطا و اشتباه میشوند .بهصورت
مشخص ،مطالعات اقتصاد رفتاری نشان میدهد که کمبود پول و زمان ،از طریق ایجاد
بار شناختی ،افراد را به سمت تصمیمهای ضعیفتر سوق میدهد و با کاهش تالش و
توجه عملکرد افراد را تقلیل میدهد.
این پژوهش با وارد کردن اثر زمان در تحلیل رگرسیون  OLSعملکرد افراد در آزمون
هوش ریون را مورد بررسی قرار داده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده اثر
منفی و معنادار فقر ذهنی بر عملکرد افراد است .عملکرد افراد توسط نتایج آزمون
شناخ تی هوش و فقر ذهنی توسط اثر زمان سنجیده شده است .این پژوهش فرض
می کند که افراد در انتهای ماه که درآمد رو به اتمام است با کاهش ظرفیت شناختی
مواجهه میشوند و در نتیجه در انتهای ماه عملکرد ضعیفتری در آزمون هوش دارند .به
این معنا که عملکرد افراد در ابتدای ماه که همزمان با دریافت حقوق میباشد بهتر از
عملکرد آنها در انتهای ماه که حقوق افراد رو به اتمام است و احتماالً با فقر ذهنی
مواجهه هستند است.
1
این نتایج ،همسو با مطالعات تجربی بانرجی و همکاران ( ،)2008موالینتان و
همکاران( )2013و شاه و همکاران ( )2018است که نشان میدهند کمبود باعث کاهش
ظرفیتها ی شناختی افراد شده و منجر به کاهش توجه و تمرکز نیروی کار در محیط
کار میگردد که بهطور مستقیم بر بهرهوری نیروی کار و به تبع آن بر تولید و رشد
اقتصادی یک کشور اثرگذار است .نتایج حاکی از آن است که فقر ذهنی در میان افراد
حقوقبگیر میتواند با ایجاد کمبود ظرفیت شناختی منجر به کاهش عملکرد افراد شود.
درنتیجه فقرا به دلیل کمبود بیشتری که احساس میکنند توانایی کمتری دارند نه به
دلیل صفات ذاتی آنها .بنابراین تصمیمگیرندگان باید به این نکته توجه کنند که کمبود
وجود دارد و با کاهش ظرفیتهای شناختی بر عملکرد نیروی کار اثر منفی دارد .در
نتیجه اگر سیاستگذاران خواهان تغییر سیاستی هستند و یا به دنبال توجیه اقدامات
آتی خود هستند ،بهتر است که مخابره این اطالعات در اول ماه باشد که افراد بار
شناختی کمتری دارند و توانایی تحلیل و بررسی اطالعات بیشتری را دارند.
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