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 چکیده 
با استفاده از یک پرسشنامه ابداعی به بررسی اثر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی   حاضر  پژوهش 

دهد که فقر ذهنی  پردازد. شواهد اقتصاد رفتاری نشان میی ایرانی میانسانی در یک نمونه

کلی بر عملکرد    صورت بهی مالی و کمبود  ها دغدغهبه معنی کاهش ظرفیت شناختی در اثر  

گذارد. پرسشنامه ابداعی که در دو زمان ابتدا و انتهای یک ماه در میان افراد  می  ریتأثافراد  

ی فقر ذهنی از طریق زمان را فراهم  زا برونیکسانی توزیع و تکمیل شده است، امکان ایجاد  

درآمد، با   در انتهای ماه بواسطه مصرف اکثر ریبگحقوقکرده است. فرض شده است که افراد 

رود که این افراد در انتهای ماه  شوند.بنابراین انتظار میاحتمال بیشتری دچار فقر ذهنی می

،  ویکیآزمونآای مربوط به عملکرد افراد در  هدادهتری داشته باشند.  عملکرد شناختی ضعیف

و   پرسشنامه گردآوری شده است.    سؤاالتآزمون شناختی فردریک  از طریق  ریاضی ساده 

نفر از کارمندان دولتی منتخب در دو نوبت؛ اول ماه بعد از دریافت    161رسشنامه در میان  پ

حاکی از آن است که رابطه    ها افتهاست.ی  شده  حقوق و آخر ماه قبل از دریافت حقوق، توزیع

 منفی و معناداری بین فقر ذهنی و عملکرد نیروی کار وجود دارد. 

 رفتاری، عملکرد نیروی کار، فقر ذهنی.  اقتصاد : یدیکل  یهاواژه

 .JEL  :C9 ،J29 ،I39بندی  طبقه
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 مقدمه -1
است   بشری  جوامع  تمام  در  مهم  معضالت  جمله  از  هر  اگونه بهفقر  مهم  هدف  که  ی 

و اثرات مخرب مختلفی مانند    بعاد کردن آن است. فقر دارای ا  کن شهی ردولتی کاهش و  

نابرابری مهاجرت،رشد  فحشا،  افزایش  اعتیاد،  و  و    جرائم ها  )راغفر  است  جامعه  در 

در  6، ص.  1395،  1یوسفوند پژوهش  به  علوم  از  بسیاری  متخصصان  دلیل  همین  به   .)

پرداخته فقر  با  را  رابطه  مسئله  این  فقر،  بررسی  به  رفتاری  رویکرد  لحاظ    تنها نهاند.  از 

روان لحاظ  از  بلکه  آناقتصادی  ارتباط  و    باهمها  شناختی  است  داده  قرار  بررسی  مورد 

شکل به  ذهنی منجر  فقر  نام  به  جدیدی  مفهوم  این    2گیری  به  ذهنی  فقر  است.  شده 

های شناختی  ی ظرفیترارادیغ، باعث تقلیل  ضیق وقتمالی و    معناست که وجود کمبود

گذارد  ها اثر میگیری و عملکرد آنجه، بر نحوه تصمیم شود و با محدود کردن توافراد می

 (.3-4، صص. 2016، 3ن و همکاران )موناها

آورده است   را گرد هم  روانشناسان  و  اقتصاددانان  از جمله مواردی است که  فقر ذهنی 

همکاران  و  عوامل    .(2004،  4)موالینتان  اثر  به  ذهنی  و  زااسترسفقر  محیطی  ی 

،  5پردازد )شاه و همکاران ی و عملکرد افراد میریگمیتصمی شناختی بر نحوه  هاتیظرف 

مختلف افراد باعث کاهش تمرکز بر   یفکر  ی هادغدغه،  گر یدعبارتبه(.  4، صص.  2018

که    شودیها مآن  یشناخت   ی هاتیظرف   لیروزانه، کاهش عملکرد و تقل   یهاتیفعال  یرو

-420، صص.  2004  ،6و همکاران  ست )برترانداافراد جامعه    یطور ملموس شامل تمام به

شناختی  ها تیظرف تحلیل    (.419 تصمیمو  ی  نحوه  بر  افراد  تمرکز  افرادعدم  در    گیری 

آدلر  )گردد  شدن فقر می  ترقیعم منجر به  مدتاثر گذاشته و با محدود کردن توجه،  کوتاه

 (.1-2. ، صص2007، 7و همکاران 

نئوکالسیک فرض می اقتصاد  انتخاب عقالنی در  به  اصول  با توجه  افراد همواره  کند که 

را  هاتیمحدود ممکن  گزینه  بهترین  و  هستند  یابی  بهینه  حال  در  خود  روی  پیش  ی 

می دنبال  انتخاب  به  فقر  حوزه  در  اقتصادی  مطالعات  از  بسیاری  دلیل  همین  به  کنند. 

 
1 Raghfar&yousefvand (2015) 
2 Mental poverty 
3 Monahan et al. 
4 Mullainthan et al. 
5 Shah et al. 
6 Bertrandet  et al. 
7 Adler et al. 
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هایی که  ها هستند. یکی از محدودیتهای مختلف بر این محدودیتبررسی اثر سیاست

زمان   است،  شده  پرداخته  آن  به  وریگمی تصمکمتر  هنگام    ی  در  افراد  شناختی  بار 

 ی است. این پژوهش به دنبال بررسی اثر زمان بر عملکرد افراد است. ریگ میتصم

ی   صورتبه میهاافتهکلی  نشان  رفتاری  اقتصاد  بهینه  ی  مسائل  حل  در  افراد  که  دهند 

بروز  رفتارهاشوند و  یابی دچار خطا و اشتباهات سیستماتیک می از خود    دهد یمیی را 

نئوکالسیک است    که در  اقتصاددانان  نظریات  با  و  جان ی)علتضاد  ، صص. 1،1397ی رنان ی 

بار  (146-144 مسئله  است،  شده  ارائه  خطاها  این  توضیح  در  که  دالیلی  از  یکی   .

 کند. ی است که استفاده از میانبرهای ذهنی را تقویت میریگ می تصمشناختی 

؛  ی وجود داردریگ میتصمروانشناسان شناختی معتقد هستند که دو سیستم تفکر جهت  

ی این دو فرآیند  هایژگیو.  (2( و سیستم استداللی )سیستم  1  ستمیس سیستم شهودی )

سریع، بصری، خودکار،    1( به شرح زیر است؛ عملیات سیستم  2011)  2به زبان کاهنمان 

و   جمعی  زحمت،  سیستم    ر یرپذییتغ یا    کنترل قابلی  دشواربهبدون    2است.عملیات 

تصمیمات دقیق    2، عمدی، با زحمت و تحت کنترل است همچنین در سیستم  ترآهسته

و   متفکرانه  قانون  ر یپذنسبتاًانعطافو  -51، صص.  1397،  3درویشمال حاجی  )پذیرند  و 

سیستم    (.50 از  استفاده  به  را  افراد  اشتباه  تصمیمات  محققین  از  شناختی    1بسیاری 

می راستا،  نسبت  این  در  ذهندهند.  کاهش  فقر  طریق  از  بر  هاتیظرف ی  شناختی  ی 

 (. 5، ص. 2018، 4)شاه و همکاران  گذارد یمی و عملکرد افراد اثر ریگ میتصم

)موالینتان   همکاران  از    ریتأث(  2013و  بعد  و  قبل  را  کشاورزان  عملکرد  بر  ذهنی  فقر 

قرار   بررسی  مورد  محصول  معنای    افتندیدرو    انددادهبرداشت  به  تنها  بودن  فقیر  که 

باشد  های شناختی نیز همراه میظرفیت  زمانهمکمبود منابع مالی نیست بلکه با کمبود  

نیست بلکه به دلیل توانایی  ها  های اشتباه افراد فقیر ناشی از صفات ذاتی آنلذا تصمیم

آنکم ظرفیتتر  کاهش  دلیل  به  که  مسائل  در حل  است.  ها  ایجاد شده  شناختی  های 

از کشاورزان   نتایج مطالعه  ری پذمی تعماستفاده  ( را مورد  2013و همکاران )موالینتان  ی 

  طه واسبهو    باشند یم ، زیرا کشاورزان دارای نوسانات درآمدی بسیاری  دهدیمتردید قرار  

 
1 Alijani & Renani (2018) 
2 Kahenman 
3 Hajimolladarvish (2018) 
4 Shah et al. 
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که  نان ینااطم جامعه    صورت بهی  افراد  بقیه  از  متفاوت  هستند،  مواجهه  آن  با  روزمره 

ای متشکل از کارمندان دولتی منتخب  هستند. به همین دلیل، در مطالعه حاضر از نمونه

بخش معرف  هستند  تربزرگهای  که  مشخص  و  ثابت  درآمد  دارای  که  جامعه  از  ی 

عملکرد    برزمانامه یکسان در ابتدا و انتهای ماه، اثر  استفاده شده است و با توزیع پرسشن

شده است تا عملکرد افراد  پژوهش تالش    ن یاگیری شده است. بنابراین، در  اندازه  هاآن

حقوق که  ماه  ابتدای  آن  تازگ بهها  در  تبع  به  و  شده  پرداخت  شناختی  از  بار  ناشی  ی 

با ا افراد  به آخر ماه که  حتمال بیشتری در تگنای مالی  مسائل مالی کمتر است نسبت 

 هستند مقایسه شود.

تا    پژوهش  نیادر   است  شده  عملکرد  تالش  و  ذهنی  فقر  میان  در    ترفیضع ارتباط 

-ی قرار گیرد.فقر ذهنی از طریق تفاوت در عملکرد نیرویموردبررس های شناختی  آزمون

قرار گرفته است.    موردسنجشهای مختلف  موفقیت در آزمون هوش در زمان  مثابهبهکار  

پژوهش   استفادهنوآوری  زمان    در  اثر  متغیر    عنوانبهاز  که    زابرون یک    صورت بهاست 

شناختخودکار   میبار  ایجاد  را  متفاوتی  فرد  کند.  ی  هر  برای  است  ذکر  به  الزم 

دار  کنندهشرکت وجود  مشاهده  دو  پیمایش،  این  ماه  در  انتهای  و  ابتدا  در  که  د 

بنابراین،  است  شده یآورجمع پرسیده    سؤاالت .  بار  دو  با  اندشدهپرسشنامه  سپس   .

 عملکرد افراد مورد آزمون قرار گرفته است.  برزماناستفاده از تحلیل رگرسیون اثر  

ا  ن یا  ی دهسازمان به  دوم،  است  ذیل   شرح   ن یمقاله  بخش  در  که    اتیادب.  موضوع 

تجرب  ینظر  یمبان  رندهیدربرگ مطالعات  ا  یو  در  گرفته  ارائه    نهی زم  نیصورت  است 

درروششودیم سپس  معرف   ی شناس .  به  متغ  ی پژوهش،    ی موردبررسی  رهایخصوصیات 

توانا و  هوش  سنجش  ار  ی شناخت  یی جهت  عملکرد    تباط و  با  میآن  در  .  شودپرداخته 

ی  ریگ جهیبه نت   ، بخش پنجم ت یدرنهاند و  شوهای پژوهش گزارش میبخش چهار یافته

 پردازد.  می

 ادبیات موضوع -2
ی  اگسترده  قاتی تحق   مستقیم بر رشد، توسعه و رفاه یک کشور اثرگذار است.  طوربهفقر  

  یفقر ذهن ی صورت گرفته است.  و اقتصاد   ی اس یس  ، یاجتماع   یهافقر در شاخه  حوزه  در  

م  ی متفاوت  دگاهید نشان  را  فقر  فق دهدیاز  ن  ری.  پول  کمبود  به  مربوط  تنها    ست یبودن 

هم کمبود  با  ظرف بلکه  است  زین  یشناخت   یهاتی زمان  وسروی  همراه  و  ،  1)هاگنارس 

 
1 Hagenaars &VosRevi 
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دارد و آن    دی فرد تأکی محیطی  هایژگ یبر و  شتر یب  ی . فقر ذهن(211-212، صص.  1988

  ل یرفتارها به دل  . بسیاری ازدهدیقرار م   یموردبررسی و زمان  مال   ی را از منظر دسترس

و باعث    ی شدهشتریمشکالت ب  جادیامر منجر به ا  ن یا  که  شودیم   جاد یا  یمال   یکمبودها 

  ی فقر ذهن  شود یگفته م  ل یدل  نیبه هم   .شودیم  ی امور زندگ  ر یکاهش توجه فرد بر سا

به را  افراد  فق   ریدرگ ی  اگونههمه  افراد  تنها شامل  و  است  و    شودینم   ریخودکرده  )شاه 

حرفه  (. 5، ص.  2018  1همکاران  بگ  یافرد  نظر  در  پروژه  د یریرا    ی برا  ی اری بس  یهاکه 

ن  ، دارد  ی دگ یرس چن   ز یاو  ذهن  یی فضا   نی در  فقر  ا  ی به  اگر  است.  کمتر    ن یگرفتار  فرد 

  کی .  کردیرا احساس م   یر کمبود کمت  جهیو درنت   بودیکمتر گرفتار م   گرفت،یپروژه م

دل  به  متوسط  درآمد  با  اداره  فقر    یی هامشغله  لیکارمند  دچار  دارد،  خود  ذهن  در  که 

مسکن    دیخر  ا ی معوقه و اجاره    یها یدر حال فکر کردن به بده  وسته یاست. او پ  ی ذهن

ذهن فقر  مفهوم  واقع  یخروج  ک یعنوانبه  ی است.  بهتر  درک  به  که  ارائه    هاتیاست  و 

به  اریبس  یمفهوم در هر اجتماع   نیا  . کندیمبهتر کمک    یهاحلراه خصوص  مهم است 

م فق  انیدر  ز  ریافراد  بس  رایجامعه،  در  م   یاریفقرا  ناکام  جهات    مانند یاز 

 .(38-39، صص.2،2015موالینتان )

بیش از چهار دهه از رشد و رونق اقتصاد رفتاری در نقد اقتصاد متعارف و ارائه نظریات  

  افته یکشورهاگسترشو در این مدت کاربرد اقتصاد رفتاری در بسیاری از   گذردیممکمل 

در کشور ایران مطالعات    متأسفانهاقبال فراوان به این شاخه از علم اقتصاد،    باوجوداست.  

زم این  در  )اندکی  است  گرفته  صورت  همکاران  مروتینه  ص.  1398،  3و   ،175  )

نشد.  اگونه به یافت  ایران  داخل  در  رفتاری  رویکرد  با  فقر  حوزه  در  مطالعاتی  که  ی 

بنابراین، در ادامه به مطالعات خارجی مربوط به اقتصاد رفتاری که در حوزه فقر ذهنی  

 . میپردازیماست  شدهانجام

فقر   ی میان ارابطه( با استفاده از یک آزمایش نشان دادندکه  0082) 4موالینتان بانرجی و 

دارند، تمام توجه خود را    یمشغله فکر  ی کهوجود دارد. مردم معموالً زمانافراد  و عملکرد

مح نم   ط یبه  نتیجه  و  دهندیکار  بهره  عملکرد  در  آنو  کار وری  محیط  در  کاهش  ها 

 
1 Shah et al. 
2 Mullainathan 
3 Morovat et al. (2019) 
4 Banerjee & Mullainathan 
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ی ابدییم دارد  هیفرض   ک .  اینکه  وجود  بر  مشغله  یافراد  مبنی    ی کمتر  یذهن   یهاکه 

ب  ،دارند مح  یشتری تمرکز  دارند  یکار  طی در  مح  نیا  جه ی درنت.  خود  در  کار    طی افراد 

 دارند.  یکارآمدتر خواهند بود و دستمزد باالتر

همکاران  و  در  2012)  1شاه  افراد  رفتار  بررسی  به  آزمایشگاهی  اقتصاد  از  استفاده  با   )

کنند.   حل  را  فقر  معمای  وسیله  بدین  تا  پرداختند  کمبود  با  مواجهه  در    ها آنهنگام 

افراد را تغییر    کمبودچندین آزمایش نشان دادند که چگونه   این    دهدیمنحوه توجه  و 

مشکالت   از  برخی  به  منجر  افراد    دهند یم توضیح    ها آن.  دشویمترقیعمامر  اغلب  که 

که این امر منجر به افزایش کمبود    دهند یم انجام    ازحدشیبقرض گرفتن را    درآمدکم

منجر به عدم    ت یدرنهاکه    شود یم ذهن افراد    ازحدشیباشغال شدن    تیدرنهابیشتر و  

 . گرددیم شدن فقر  ترقیعم و  هاقرضپرداخت 

(، در پژوهش خود تالش کردند به این فرضیه پاسخ دهند  2013و همکاران ) موالینتان 

مانع عملکرد شناختی   فقر  انجام    هاآن.  شودیمکه  و  آزمایشگاهی  اقتصاد  از  استفاده  با 

افراد را در هنگام    سؤاالت هوش و    آزمون دادن   با مشکالت مالی  مواجهریاضی، رفتار  ه 

کردند.   ا  ها آنبررسی  که  شدند  بیشتری  هامشغلهکه    درآمدکمفراد  متوجه  ذهنی  ی 

که   افراد  به سایر  نسبت  بروز مشکالت  هامشغلهدارند،  هنگام  دارند در  کمتری  مالی  ی 

رفتار کشاورزان را    هاآنمالی ناگهانی توانایی کمتری در حل مشکالت دارند. همچنین  

دادند.   قرار  آزمایش  مورد  محصول  برداشت  از  قبل  و  بعد  که  مشا  هاآندر  کردند  هده 

  ها آن  تیدرنهاکشاورزان بعد از برداشت محصول توانایی بیشتری در حل مسائل دارند.  

نتیجه  هاشیآزمااز   خود  در    رند یگیمی  مردم  ها دورهکه  که  هستند    پولیبیی 

ی مربوط به مسائل مالی، منابع ذهنی را  هاینگرانو    ابدییم ی شناختی کاهش  هاتیظرف 

در پاسخ    هاآنعملکرد  و    شود یمو منجر به کاهش تمرکز و دقت افراد    دنکن یممصرف  

 . شودیم هوش و کنترل شناختی بدتر  سؤاالتبه 

نشان دادند    ویکیآ  آزمونبا استفاده از  خود    قات یدر تحق(  2016)  2و همکاران   لباچ یاسچ

  قات ی. تحقشودیم ی  و باعث بار شناخت   کند یتوجه را به خود جلب م   کمبود، که چگونه  

  ن یو از ا  کند یم   لیرا بر ذهن تحم   یبار اضافکمبود،    دهدینشان می  در مورد فقر ذهن 

ی خود نتیجه  هاشیآزمااز    هاآن  تیرنها د.  دهدیم  کاهشرا    یباند شناخت   ی پهنا  قیطر

در  رندیگیم مردم  ها دوره  که  که  ظرفیت  پول یبیی  کاهش  با  کمبود  های  هستند 
 

1 Shah et al. 
2 Schilbach et al. 
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شناختی افراد بر هوش افراد اثر گذاشته و در نهایت با اشغال بیشتر فضای ذهن عملکرد  

 دهد.افراد را کاهش می 

و پرسیدن  2018شاه و همکاران ) آزمایشگاهی  اقتصاد  از  استفاده  با  پژوهش خود  در   )

در افرادی که مشکالت مالی دارند بیشتر    ژهیوبهاز افراد نشان دادند که کمبود    سؤاالت

و عملکرد   این    هاآن.  دهدیمرا کاهش    هاآنوجود داشته  که  همچنین مشاهده کردند 

ود دارد و در افراد فقیر بیشتر از سایر افراد است. افراد فقیر  مداوم وج  صورت به  هامشغله

های مالی  ها دغدغهآستانه دید کمی برای مشاهده بعد اقتصادی روزمره خود دارند، آن

  ل یبه دلها خطور کرده و  در ذهن آن   خودخودبهی که افکار مالی  اگونهبهبیشتری دارند  

دچار خطا    یریگ می در تصماشغال کرده  هن را از ذ یشتری ب ی ها که فضامشغله وجود این

  ی ادیرفتارها مشکالت ز  نی اتری داشته باشند.  عملکرد ضعیف  شود یباعث مکه    شوندمی

 . شودیشدن فقر م  ترقی و باعث عم آوردیمرا به وجود 

بین   در  کار  نیروی  عملکرد  بر  ذهنی  فقر  اثر  تا  است  شده  تالش  پژوهش  این  در  لذا 

منتخب دولتی در ابتدای ماه بعد از دریافت حقوق و انتهای ماه بعد از هزینه  کارمندان  

 کردن حقوق، مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 ی پژوهش شناسروش -3

این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه با انجام پیمایشی اثر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی  

اثر زمان مورد آزمون قرار    واسطهبهو وجود فقر ذهنی را    د دهیم کار را مورد بررسی قرار  

که  می ماه  ابتدای  در  افراد  که  است  شده  فرض  دریافت  تازگ بهدهد.  حقوق    اند کردهی 

مصرف   را  خود  حقوق  که  ماه  آخر  در  و  دارند  کمتری(  ذهنی  )فقر  بهتری  عملکرد 

 ی دارند.  ترفیضع، با احتمال بیشتری مشکالت مالی دارند و عملکرد شناختی  اندکرده

نفر از کارمندان منتخب دولتی؛ وزارت کشاورزی استان    161گروه هدف در این پژوهش  

شرکت   و    خودرو رانیاتهران،  زنجان  استان  معلمان  از  معدودی  گروه  و  قزوین  استان 

ی مختلف هستند را شامل  نهادها کارمندان دولتی  که  ی پراکنده  هادادهاز    یشامل تعداد 

این کارم شودیم انتخاب  به دلیل دسترسی  . دلیل  اقوام    ترراحتندان  از طریق  افراد  به 

. الزم به ذکر است که این گروه افراد در دو بازه زمانی در  باشدیم شاغل در این نهادها  

. جهت انجام پژوهش  انددادهپرسشنامه مربوطه را پاسخ    1399  ورماهیشهرابتدا و انتهای  

مختصری در رابطه با نحوه پاسخگویی  با مراجعه حضوری به محل انجام کار و توضیحات  
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. در رابطه با ساعت و  آغازشده است، پرسشنامه توزیع و فرآیند انجام پژوهش  سؤاالتبه  

ساعت   باید گفت که همگی در  هم  پژوهش  انجام  از    10-12روز  بعد  روز  و یک  صبح 

روز    ج وپنستیببعد از    باًی تقر. زمان دوم توزیع پرسشنامه  شده استانجامدریافت حقوق  

 است.   شدهانجاماز زمان توزیع پرسشنامه اول و در انتهای ماه 

  شود یم ی  ریگاندازهدر این پژوهش اثر فقر ذهنی از طریق مداخله در زمان پرسشنامه  

پاسخ   را  مربوطه  پرسشنامه  ماه  انتهای  و  ابتدا  نوبت  دو  در  افراد  حوزه  دهند یمکه  که 

افراد  میان  در  انتخاب  بین  هایطراح.  باشدیم1مطالعات  در  دو دسته  به  آزمایشگاهی  ی 

؛ در طراحی بین افراد محقق اعضای نمونه  شوندیم ی  بندمی تقسو در میان افراد    2افراد 

را   اختصاص    صورتبهخود  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  به  و  نقطه  دهدیم تصادفی  در   .

مقایسه   و  ثبت  بار  دو  نمونه  اعضای  تمام  رفتار  افراد،  میان  در طراحی    شوند یممقابل، 

  شده استفاده(. در این پژوهش از طراحی میان افراد  35، ص.  1397درویش،  مال)حاجی

ی  افراد  عملکرد  و  ارزیابی    بار ک است  مورد  ماه  انتهای  در  دیگران  بار  و  ماه  ابتدای  در 

ی در هر دو دوره یکسان هستند و تنها زمان  موردبررسست. در نتیجه  افراد  ا  قرارگرفته

 .توزیع پرسشنامه متفاوت است

بخش   سه  شامل  شده  طراحی  فردریک3و یکیآ  آزمون پرسشنامه  شناختی  آزمون  و    4، 

است  سؤاالت ریاضی  ویژگی  .ساده  به  مربوط  تحصیالت،  اطالعات  همچون  فردی  های 

در   هم  عوامل  این  تا  دریافت شده  افراد  از  درآمدی  بازه  و  کاری  سابقه  سن، جنسیت، 

های مختلف پرسشنامه به  سنجش عملکرد افراد کنترل شوند. توضیحات مربوط به بخش

 شرح زیر است:

ضریب  هوش:    آزمون  سؤاالت • مجموعهمتشکل    5( IQ)  یهوشآزمون  از  از  ای 

و   هوش  هاآزموناشکال  سنجش  برای  که  است  استاندار  استفاده    هاانسانی 

استرن می ویلیام  )6شود.  آلمانی  اصطالح  1912روانشناس  بار  نخستین    آزمون( 

را   از    عنوان بههوش  حاصل  نتایج  از  کرد.  ابداع  انسان  رفتار  درک  برای  روشی 

ی ذهنی و  هایناتواند آموزشی، ارزیابی  برای بهبود رون  توانیمی هوش  هاآزمون

 
1 Within subjects 
2 Between subjects 
3 IQ Test 
4 Frederick Cognitive Reflection Test 
5 Intelligence Quotient 
6 William Sten 
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ی مختلفی برای سنجش ضریب  ابزارهاارزیابی متقاضیان برای شغل استفاده کرد.  

برای   رایج  جزء  یک  دارد،  وجود  از  ریگاندازههوشی  استفاده  هوشی  ضریب  ی 

ریون شامل    آزموناست.    شدهاستفادهاست که در این پژوهش از آن  1ریون  آزمون

که   است  اشکال  بر   کنندگان شرکتتوالی  را،  شکل  در  موجود  خالی  جای  باید 

منطقی   گزینه  کنند.    شده دادهاساس  برای    آزمون انتخاب  است  ابرازی  هوش، 

 سنجش هوش و عملکرد افراد که مستقل از دانش است. 

-( توسط یک روان 2005آزمون شناختی فردریک: این آزمون اولین بار در سال ) •

ارزیابی   برای  ساده  پرسش  سه  طراحی  وسیله  به  فردریک،  شین  نام  به  شناس 

شناختی  هاییتوانا آزمون  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  افراد  شناختی  ی 

آیا    خواهدیم فردریک   که  با  هاییتوانانشان دهد  افراد  ی  هایریسوگ ی شناختی 

 د مرتبط است یا خیر؟  ی در اقتصاد مالی و رفتاری دارنابرجستهرفتاری که نقش 

از    سؤاالت حل   • دیگر  یکی  و  هامؤلفهریاضی:  تالش  سنجش  جهت  مهم  ی 

از  هاییتوانا استفاده  افراد  تمرکز  و  فردی  و    سؤاالتی  جمع  شامل  ساده  ریاضی 

دادن   قرار  از  هدف  ندارد.  نیاز  باالیی  دانش  و  مهارت  به  که  است  اعداد  تفریق 

کرد  سؤاالت کنترل  پرسشنامه  در  به  ریاضی  پاسخ  در  افراد  توجه    سؤاالت ن 

 پرسشنامه است.

را   • فرد  تا چهار سطح تحصیالت  این متغیر در پنج سطح صفر  وضعیت تحصیلی: 

یک؛  اگونهبه،  دهدیمنشان   عدد  دیپلم،  صفر؛  عدد  که  دو؛  پلمیدفوقی  عدد   ،

چهار   عدد  و  ارشد  کارشناسی  سه؛  عدد  سطح    دهندهنشانکارشناسی،  با  فردی 

 تحصیالت دکتری است. 

افراد   • بیانگر سن  این متغیر  بازه سنی    کنندهشرکتسن:  در پیمایش است که در 

 سال قرار دارند. 60تا  21

نشان    زمان حضور: این متغیر مجازی زمان تکمیل پرسشنامه در محل انجام کار را •

که در دو بازه زمانی اول ماه و آخر ماه است که اعداد صفر و یک به ترتیب   دهد یم

 اول و آخر ماه است. دهنده نشان

جنسیت: یک متغیر مجازی است که برای مرد عدد یک و برای  زن عدد صفر را   •

 
1 Raven Test 
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 . ردیگ یمبه خود 

عددی وارد پرسشنامه شده است که    صورتبهسابقه کاری: میزان سابقه کاری نیز   •
 سال قرار دارد. 30تا  0در بازه 

را   • چهار  تا  یک  عدد  که  است  درآمدی  بازه  چهار  شامل  متغیر  این  درآمدی:  بازه 
از  اگونهبه،  شود یمشامل   بیش  درآمد  که  از    1878000ی  کمتر   2800000و 

عدد   درآمد 1تومان  از    ،  از    2800000بیش  کمتر  عدد  4000000و  ،   2تومان 
 8000000و درآمد  3تومان عدد    8000000و کمتر از    4000000درآمد بیش از  

 .شودیم را شامل  4تومان به باال عدد 

و   • است  چهار سطح  دارای  متغیر  این  افراد:  کار  افراد    دهندهنشانمحل  کار  محل 
زارت کشاورزی، عدد دو؛ بیانگر شرکت  حاضر در پیمایش است. عدد یک؛ بیانگر و

عدد  خودرورانیا و  معلمان  جامعه  بیانگر  سه،  عدد  نشان،  دیگر    دهندهچهار  افراد 
 است.

 زیر نوشت:  صورتبه توانیمبرای برآورد اثر مداخله را    موردنظرتصریح 
𝐼𝑄𝑖𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1Treatment𝑖 + 𝐵2Frederik𝑖 + 𝐵3Math𝑖 + 𝐵4𝑋𝑖𝑡+ 𝑢𝑖𝑡  (1         )  

،  مبدأعرض از    𝐵0است.    𝑡در زمان    𝑖فرد  عملکرد    دهندهشانن  𝐼𝑄𝑖𝑡در رابطه باال متغیر  
زمان انجام آزمایش برای شناسایی    دهندهنشانیک متغیر مجازی    𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖متغیر  

متغیر   است.  ماه  انتهای  و  ابتدا  در  آزمایش  به    𝐹𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖گروه  صحیح  پاسخ  میزان 
ریاضی    سؤاالتمیزان پاسخ صحیح به    𝑀𝑎𝑡ℎ𝑖آزمون شناختی فردریک و متغیر    سؤاالت
عملکرد افراد را    رود یمی توضیحی هستند که انتظار  رها یمتغنیز دیگر    𝑋𝑖𝑡متغیر  است.  
(، Gender)، جنسیت  (Income)یی چون درآمد  رهایمتغقرار دهند که شامل    ریتأثتحت  

و مکان    (Work experience)، میزان تجربه کاری  (Age) ، سن  (Education)تحصیالت  
است. جدول شده( نشان داده 𝑢𝑖𝑡)همچنین خطای برآورد با  ( است.  place)توزیع پرسشنامه  

 کند. را وصف می هاآنکلیه متغیرهای مورد استفاده و انواع  1

 ی پژوهشهاداده(: خلصه آماری  1جدول )
 بازه متغیر  نوع متغیر ی توضیحی رهایمتغ

 { 21,60} پیوسته  سن 
 0 =زن  ,1=مرد   گسسته جنس 

 { 1,2,3,4} گسسته تحصیالت
 {0,1} گسسته زمان توزیع 
 {0,30} پیوسته  سابقه کاری 
 { 1,2,3,4} گسسته بازه درآمدی 

 { 2,3,4,5} گسسته محل کار افراد 
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 {0,10} پیوسته  آزمون هوش 
 {0,3} پیوسته  آزمون فردریک 
 {0,10} پیوسته  آزمون ریاضی 

 ی تحقیق هاافتهمنبع: ی

 ی پژوهش هاداده(: آمار توصیفی  2جدول )

آزمون   
هوش  

(t=0 ) 

آزمون  
فردریک  

(t=0 ) 

  سؤاالت
ریاضی 

(t=0 ) 

آزمون  
هوش  

(t=1 ) 

آزمون  
فردریک  

(t=1 ) 

  سؤاالت
ریاضی 

(t=1 ) 

 22/8 37/1 49/5 01/9 62/1 86/6 میانگین 
 9 1 6 10 2 7 میانه 

انحراف  
 معیار 

14/2 96/0 86/1 37/2 99/0 10/2 

 ی تحقیق هاافتهمنبع: ی

روش از  میانگینهای  یکی  تفاوت  سنجش  جهت  از  آماری  استفاده  آماری  جامعه  های 
تست  تی  تی  می  1آزمون  از  زمانی  مقطع  دو  در  متغیر  یک  تفاوت  مقایسه  باشد. جهت 

شود. فرضیه صفر این آزمون صفر بودن میانگین تفاوت میان  استفاده می  2تست زوجی 
میان  مقایسه  جهت  راستا  این  در  است.  دوره  دو  در  هوش)متغیر  مشاهدات  آزمون  گین 

 وابسته( در ابتدا و انتهای ماه از تی تست زوجی استفاده شده است.
 (: نتایج آزمون تی تست زوجی بر آزمون هوش در ابتدا و انتهای ماه 3جدول )

 p-value درجه آزادی  آماره تی 
581/12 160 16e-2/2 

 ی تحقیق هاافتهمنبع: ی

جدول   از  p-value،  3مطابق  می  05/0کمتر  نتیجه  در  برابری است.  فرضیه  توان 
میمیانگین عبارتی  به  کرد.  رد  را  آزمون  ها  میانگین  بین  معناداری  اختالف  گفت  توان 

 هوش افراد )عملکرد( در ابتدا و انتهای ماه وجود دارد.

 های پژوهشافتهی-4
بر عملکرد    مؤثرعامل    عنوانبهبرای بررسی وجود فقر ذهنی در این پژوهش از اثر زمان  

می هوش  سنجش  به  که  ریون  آزمون  در  مدل  افراد  نتایج  است.  شده  استفاده  پردازد 
 ( گزارش شده است. 4ها در جدول )در بخش اول تخمین داده شدهحیتصرخطی 

 
1 T-test 
2 Paired T Test 
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نتایج   فردریک،  آمدهدستبهبراساس  شناختی  آزمون  توزیع    سؤاالت ،  زمان  ریاضی، 
د  افراد  و جنسیت  زمان(  )اثر  اصلی    5ر سطح  پرسشنامه  متغیر  معنادار هستند.  درصد 

( مداخله  اثر  زمان    دار یمعن(  treatmentپژوهش،  متغیر  این  است.  منفی  آن  ضریب  و 
ماه برابر   آخری ماه برابر با صفر و  در ابتدامقدار آن    و  دهدیمتوزیع پرسشنامه را نشان  

یافته است.  نشان  یک  تعداد    صورتبهکه    دهدیم ها  ماه  آخر  تا  ماه  اول  از  متوسط، 
افراد    ویکیآ  سؤاالت پاسخ  درستبهکه  میزان    انددادهی  است.    افتهی کاهش  -91/0به 

فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر رابطه معکوس بین فقر ذهنی و عملکرد نیروی    جهیدرنت
مطابق  گیرد.  یقرار م  دیتائشود و  این فرضیه با استفاده از اثر مداخله مورد  کار رد نمی

از   از    سؤاالتپرسشنامه جهت سنجش نوع سیستم تفکر  شناختی فردریک و همچنین 
است. طبق نتایج مدل ضریب هر    شده استفادهریاضی برای سنجش دقت افراد    سؤاالت

و   مثبت  متغیر  به    ازلحاظ دو  پاسخ  در  افرادی که  که  معنا  این  به  است  معنادار  آماری 
. اندداشته، عملکرد بهتری در شاخص هوش نیز  اندکردهاین دو متغیر بهتر عمل    سؤاالت

نشان   فردیک  شناختی  آزمون  معنادار  ضریب  است  ذکر  به  طور  بهکه    دهدیمالزم 
اف به  منجر  آزمون،  این  در  افزایش عملکرد  واحد  واحدی    باً یتقرزایش  متوسط یک  یک 

رسد که رابطه مستقیمی  به نظر می  جهیدرنت.  شودیم( عملکرد در آزمون هوش  93/0)
ازسیستم   بیشتر  استفاده  معیاری    2میان  که  ریون  آزمون  و  برای    شدهرفتهیپذتفکر 

ی پیرامون آزمون  هادغدغهاین یافته    گرید عبارتبه   ی هوش است برقرار است.ریگاندازه
ری برجسته  هوش  را  ریون  کند یمون  هوش  آزمون  در  پایین  عملکرد  زیرا  به   تواندیم، 

تفکر باشد. همچنین اثر آزمون شناختی فردریک در مقایسه    1علت استفاده از سیستم  
متوسط یک واحد افزایش در   طوربه، دهدیمبا اثر متغیر ریاضی بیشتر است. نتایج نشان 

آزمون ریاضی که میزان دقت   نشان میعملکرد  را  )افراد  افزایش  به  (  24/0دهد، منجر 
هوش   آزمون  در  عملکرد  جزو  شودیمواحدی  که  جنسیت  متغیر  مجازی  رهایمتغ .  ی 

پژوهش بوده دارای اثری مثبت و به لحاظ آماری معنادار است که به معنی عملکرد بهتر  
است.   آزمون هوش  در  نهایت  مردان  اثر    توانیمدر  دارای  درآمد  افزایش  کرد که  بیان 

 مثبت است اما بر عملکرد )آزمون هوش( افراد اثر معناداری ندارد.
 نتایج بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد در آزمون هوش  : (4جدول )

سطح  

 معناداری 

 ی توضیحی رهایمتغ ضریب انحراف معیار  آماره تی

 فردریک  سؤاالت 93/0 11/0 07/8 0000/0*
 ریاضی  سؤاالت 24/0 05/0 45/4 0000/0*
 جنسیت  05/1 35/0 01/3 0027/0*
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 سن  -02/0 02/0 -20/1 2291/0

 زمان توزیع پرسشنامه  -90/0 20/0 -34/4 0000/0*

 تجربه کاری  -03/0 02/0 -96/1 0503/0

 2درآمد   64/0 45/0 42/1 1564/0

 3درآمد   45/0 45/0 98/0 3244/0

 4درآمد   18/0 63/0 29/0 7671/0

 پلم یدفوق  -29/0 44/0 -65/0 5164/0

 لیسانس  -02/0 32/0 -08/0 9299/0

 سانس یلفوق  74/0 41/0 79/1 0729/0

 دکتری  85/0 67/0 26/1 2063/0

 خودرو ران یاشرکت   -68/0 34/0 -96/1 0503/0

 گروه معلمان  -77/0 41/0 -86/1 0632/0

 ی پراکنده هاداده  -32/0 41/0 -79/0 4277/0
 مبدأ عرض از   67/3 00/1 66/3 0000/0*

 های تحقیق منبع: یافته

 است. 05/0معناداری در سطح  هنشان دهند  *عالمت  

این است که تمامی جمالت پسماند دارای   OLSیکی از فروض رگرسیون خطی به روش 

و   نباشد  صادق  چندان  فرض  این  عمل  در  است  ممکن  اما  هستند،  برابر  واریانس 

ناهمسانی واریانس وجود داشته باشد. در این راستا جهت سنجش ناهمسانی واریانس از  

استفاده شده است که وابستگی واریانس جمالت پسماند به دست    1پاگان   -آزمون بروش

متغیر مقادیر  به  را  خطی  رگرسیون  از  می   دهندهحیتوضهای  آمده  بررسی  کند.  مدل 

توضیحی   متغیرهای  کردن  رگرس  از  ناشی  ضرایب  بودن  صفر  آزمون  این  صفر  فرضیه 

 سنجد.مدل بر مربع جمالت خطا را می

 پاگان برای بررسی ناهمسانی واریانس -وش (: نتایج آزمون بر5جدول )
 p-value درجه آزادی  ن پاگا  -بروش  χ²آماره

016/22 9 008829/0 
 ی تحقیق هاافتهمنبع: ی

ها را رد  توان فرضیه برابری واریانساست که می  05/0تر از  کم  p-valueمطابق جدول،  
توان گفت ناهمسانی واریانس بین جمالت پسماند به دست آمده از  کرد. به عبارتی می

 
1 Breusch–Pagan test 
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برای تصحیح ناهمسانی واریانس و    جهی درنتهای مستقل وجود دارد.  و متغیر  OLSروش  
 استفاده شده است.  1ای ی استاندارد خوشهاز خطاها تحکیم یافته

ی  اخوشهدار  ی استانبا خطانتایج مدل خطی    رگانیب( به ترتیب  7( و جدول )6جدول )
و   افراد  سطح  م شرکتدر  اینکه  .  باشدیها  وجود  استاندارد  با  خطای  معیار  انحراف 

ی آزمون هیچ تفاوتی نکرده  داریمعناست، اما  OLSاز خطای استاندار  تربزرگی اخوشه
لذا   نتایج    توانیماست.  از  استفاده  )ها جدولبا  )6ی  و   )7( جدول  همانند  وجود  4(   )

کاهش   و  شناختیهاتیظرف کمبود  نمونه  ی  در  را  ماه  انتهای  کارمندان  در  از    د ی تائای 
که   کمبود  این  ماه    واسطهبهکرد.  انتهای  در  افراد  مالی  منابع  وجودکاهش  آید  می  به 

 باعث کاهش معنادار عملکرد افراد در آزمون هوش ریون شده است.
خطای استاندار نتایج بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد در آزمون هوش با  (:  6جدول )

 2ی در سطح افراداخوشه 

 

 ی توضیحی رهایمتغ
 

 ضریب

 

 انحراف معیار 

 

 آماره تی

 

 سطح معناداری 

 0000/0* 53/6 14/0 93/0 فردریک  سؤاالت

 0000/0* 64/3 06/0 24/0 ریاضی  سؤاالت

 0026/0* 22/2 47/0 05/1 جنسیت 

 3081/0 -02/1 02/0 -02/0 سن 

 0000/0* -96/6 12/0 -90/0 زمان توزیع پرسشنامه 

 2642/0 -11/1 02/0 -03/0 تجربه کاری 

 2609/0 12/1 57/0 64/0 2درآمد  

 4446/0 76/0 58/0 45/0 3درآمد  

 8362/0 20/0 90/0 18/0 4درآمد  

 5373/0 -61/0 47/0 -29/0 پلم یدفوق 

 9463/0 -06/0 42/0 -02/0 لیسانس 

 1144/0 58/1 47/0 74/0 سانس یلفوق 

 2488/0 15/1 73/0 85/0 دکتری 

 1180/0 -56/1 43/0 -68/0 خودرو ران یا

 1515/0 -43/1 54/0 -77/0 گروه معلمان 

 5167/0 -64/0 50/0 -32/0 ی پراکنده هاداده 

 
1 Clustered standard error 
2 Clustered standard error at individual level 
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 0000/0* 94/2 24/1 67/3 مبدأ عرض از  

 ی تحقیق هاافتهمنبع: ی

 خطای استاندار نتایج بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد در آزمون هوش با  (:  7جدول )

 1ی در سطح شرکتاخوشه 
 

 ی توضیحی رهایمتغ
 

 ضریب

 
 انحراف معیار 

 
 آماره تی

 
 سطح معناداری 

 0000/0* 53/6 14/0 93/0 فردریک  سؤاالت

 0000/0* 64/3 06/0 24/0 ریاضی  سؤاالت

 0026/0* 22/2 47/0 05/1 جنسیت 

 3081/0 -02/1 02/0 -02/0 سن 

 0000/0* -96/6 12/0 -90/0 زمان توزیع پرسشنامه 
 2642/0 -11/1 02/0 -03/0 تجربه کاری 

 2609/0 12/1 57/0 64/0 2درآمد  
 4446/0 76/0 58/0 45/0 3درآمد  
 8362/0 20/0 90/0 18/0 4درآمد  

 5373/0 -61/0 47/0 -29/0 پلم یدفوق 

 9463/0 -06/0 42/0 -02/0 لیسانس 

 1144/0 58/1 47/0 74/0 سانس یلفوق 

 2488/0 15/1 73/0 85/0 دکتری 

 1180/0 -56/1 43/0 -68/0 خودرو ران یا
 1515/0 -43/1 54/0 -77/0 گروه معلمان 

 5167/0 -64/0 50/0 -32/0 ی پراکنده هاداده 
 0000/0* 94/2 24/1 67/3 مبدأ عرض از  

 ی تحقیق هاافتهمنبع: ی

 .شده استدادهنشان   *( است که معناداری با عالمت 4معناداری مشابه جدول ) ازلحاظ نتایج حاصل از این جداول  

 گیریجه ینت-5
نشان   اقتصادی  از    دهند یم مطالعات  تابعی  کار  نیروی  عملکرد  ،  نفساعتمادبهکه 

به بررسی  ورافن ی  هامهارتتحصیالت،   اکثر مطالعاتی که  توانایی حل مسئله است.  و  ی 
می   رگذار یتأثعوامل   افراد  عملکرد  میبر  فرض  توجه  پردازند  و  عقالنیت  افراد  که  کنند 

 کنند. ها، بهترین تصمیم را اتخاذ مینامحدود دارند و پیوسته با لحاظ کردن محدودیت

 
1 Clustered standard error at company 
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نشان   رفتاری  اقتصاد  در    دهد یممطالعات  افراد  دلیل  هایریگمیتصمکه  به  خود  ی 
و   محدود  اشتباه  هایریسوگعقالنیت  و  خطا  دچار  شناختی    صورتبه.  شوندیمی 

که کمبود پول و زمان، از طریق ایجاد    دهدیممشخص، مطالعات اقتصاد رفتاری نشان  
تصمیم به سمت  را  افراد  و  تر سوق میهای ضعیفبار شناختی،  کاهش تالش  با  و  دهد 

 دهد.د افراد را تقلیل می توجه عملکر
رگرسیون   تحلیل  در  زمان  اثر  وارد کردن  با  پژوهش  آزمون    OLSاین  در  افراد  عملکرد 

اثر    دهندهنشانهوش ریون را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش  
آزمون   نتایج  توسط  افراد  عملکرد  است.  افراد  عملکرد  بر  ذهنی  فقر  معنادار  و  منفی 

فرض  شناخ پژوهش  این  است.  شده  سنجیده  زمان  اثر  توسط  ذهنی  فقر  و  هوش  تی 
با کاهش ظرفیت شناختی  می است  اتمام  به  رو  ماه که درآمد  انتهای  در  افراد  که  کند 

تری در آزمون هوش دارند. به  شوند و در نتیجه در انتهای ماه عملکرد ضعیفمواجهه می
ماه   ابتدای  افراد در  از  با دریافت حقوق می  زمانهمکه  این معنا که عملکرد  بهتر  باشد 

و    هاآنعملکرد   است  اتمام  به  رو  افراد  حقوق  که  ماه  انتهای  ذهنی    احتماالًدر  فقر  با 
 هستند است. همواجه

همکاران و  بانرجی  تجربی  مطالعات  با  همسو  نتایج،  و  موالینتان  (،  2008)1این 
دهند کمبود باعث کاهش  می  ( است که نشان2018( و شاه و همکاران )2013)همکاران 

به کاهش توجه و تمرکز نیروی کار در محیط  هاتیظرف  افراد شده و منجر  ی شناختی 
بر    طوربهکه    گرددیم کار   رشد  وربهرهمستقیم  و  تولید  بر  آن  تبع  به  و  کار  نیروی  ی 

ی از آن است که فقر ذهنی در میان افراد  است. نتایج حاک  اثرگذار اقتصادی یک کشور  
شناختی منجر به کاهش عملکرد افراد شود.    تیظرف با ایجاد کمبود    تواندیمبگیر  حقوق

به دلیل کمبود بیشتری که احساس    جه یدرنت به    کنند یم فقرا  نه  توانایی کمتری دارند 
توجه کنند که کمبود    باید به این نکته   رندگان یگ می تصم. بنابراین  هاآندلیل صفات ذاتی  

کاهش   با  و  دارد  شناختی  هاتیظرف وجود  عملکردی  در    بر  دارد.  منفی  اثر  کار  نیروی 
اگر   اقدامات    گذاراناستی سنتیجه  توجیه  دنبال  به  یا  و  تغییر سیاستی هستند  خواهان 

افراد   که  باشد  ماه  اول  در  اطالعات  این  مخابره  که  است  بهتر  هستند،  خود  بار  آتی 
 ی کمتری دارند و توانایی تحلیل و بررسی اطالعات بیشتری را دارند. شناخت 

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را   نبودنویسندگان  
 

 
1 Banerjee et al. 
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