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Abstract        Identity is one of the most essential factors affecting the 
behavior and economic performance of individuals. Identity economics, 
as an important subset of behavioral economics, studies the impact of  
different components of identity on human`s economic behavior. This paper, 
emphasizing the differences between human behavior and that presented 
in conventional models, takes into account the social-psychological  
considerations by using the priming method in a field experiment on a sample  
of Afghan students from Tajik and Hazara ethnicity. The results show that in 
the multi-ethnic community of Afghanistan, the ethnicity of the Afghan people, 
as a crucial element of their social identity, has a significant effect on their 
time preferences; so that making the ethnicity salient, makes the Tajik people 
more present bias compared to the Hazara people. Nonetheless, without  
priming the ethnicity, the preference of the Hazara has more tendency  
towards the present.
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بررسـی اثـر قوميت بر ترجيح های زمانی: 
افغانستان از  شواهد ی 

پذيرش: 1398/07/09د ريافت: 1398/03/18

چکيد ه: هویت یکی از اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار و عملکرد  اقتصاد ی افراد  است. 
بررسی  به  رفتاری،  اقتصاد   از شاخه  زیرمجموعه ای مهم  به عنوان  اقتصاد  هویت  این رو،  از 
اثرگذاری مولفه های مختلف هویت بر رفتار اقتصاد ی انسان ها می پرد ازد . پژوهش حاضر د ر 
این چارچوب، ضمن تاکید  بر تفاوت رفتار انسان ها با آنچه د ر مد ل های متعارف ارائه می شود ، 
قالب یک  د ر  از روش پیش زمینه سازی  استفاد ه  با  را  اجتماعی  روان شناختی  مالحظه های 
آزمایش مید انی از د انشجویان افغان، از اقوام تاجیک و هزاره، د ر نظر می گیرد . نتایج ما نشان 
می د هد  که د ر جامعه چند قومی افغانستان، مولفه قومیت به عنوان بخش مهمی از هویت 
اجتماعی مرد م، اثری معناد ار بر ترجیح های زمانی آن ها )به عنوان یک تصمیم اقتصاد ی( د ارد ؛ 
به طوری که تد اعی قومیت، اقوام تاجیک را اکنون گراتر از اقوام هزاره می کند . د ر حالی که بد ون 
برجسته سازی قومیت، ترجیح زمانی اقوام هزاره بیش تر معطوف به زمان حال است و اقوام 

تاجیک، آیند ه گرایی بیش تری از خود  به نمایش می گذارند .

کليد واژه ها:  هویت اجتماعی، قومیت، اقتصاد  هویت، اقتصاد  آزمایشگاهی، افغانستان.
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مقد مه

اقتصاد د انان از د یرباز با استفاد ه از فرض انسان اقتصاد ی )انسان خود خواه با عقالنیت نامحد ود  و 
توان نامحد ود  و بد ون خطا د ر پرد ازش شناختی(، ساختن مد ل های ریاضی را برای تبیین چگونگی 
کارکرد  اقتصاد  آغاز کرد ند  )حمید ی زاد ه، 1377(. اگرچه این مد ل ها به مرور زمان پیچید ه تر شد ند ، 
نخستین  شاید   نشد ند .  منجر  اقتصاد ی  انسان  رفتار  از  د قیق تری  پیش بینی  و  بهتر  تبیین  به  ولی 
تازه را د ر  انجام د اد  که راه های  با گسترش مفهوم مطلوبیت  را بکر1،  این روند   برای تغییر  تالش ها 
رفتارها  و  د یگرخواهی(  تا  تبعیض  )از  سالیق  از  گستره ای  بازنمایی  برای  عقالنیت  چارچوب   همان 
)از اعتیاد  تا فرزند آوری(، گشود  )اکرالف و کرانتون، 1395(. د ر کنار او، اقتصاد د انان د یگری همچون 
هربرت سایمون2)1995(، کانلیسک3)1996(، کامرر4)1997(، فرد ریک و همکاران5)2002(، و د اونی 
و شاه6)2005(، به برخی د یگر از پیش فرض های غیرواقع بینانه اقتصاد  متعارف مانند  عقالنیت بی کرانه7 
انتقاد  کرد ند  و آن را با واقعیات زند گی بشر تطبیق ناپذیر د انستند . همزمان فروض د یگری از اقتصاد  
متعارف از جمله اراد ه بی کرانه8 و خود خواهی بی کرانه9 از سوی تعد اد  د یگری از اقتصاد د انان از جمله 
مولیناتان و تالر10)2001(، و د اونی و شاه )2005(، زیر سوال رفت و مورد  انتقاد های جد ی قرار گرفت.

ابزارهایی قد رتمند  برای تبیین  فرض رفتار عقالیی انسان، هرچند  د ر بُعد  نظری، به شکل گیری 
انتخاب های کنش گران اقتصاد ی منجر می شود ، ولی این ساد ه سازی، د ر نهایت پیچید گی های رفتاری 
انسان و هنجارهای حاکم بر آن را ناد ید ه می گیرد  و می تواند  به تحلیل ها و سیاستگذاری های غیرواقع بینانه 
محد ود یت های  به ویژه  عوامل،  سایر  نظرگرفتن  د ر  بد ون  و  عقالنیت  فرض  با  تنها  بنابراین،  بیانجامد . 
رفتاری و روانی تصمیم گیران، نمی توان تحلیلی واقع گرایانه از رفتار اقتصاد ی ارائه کرد . از این رو، برخی 
واقع گرایانه د ر  ارائه تحلیل های  این مطلب که  نظرد اشتن  با د ر  مانند  سایمون )1995(،  اقتصاد د انان 
خصوص پد ید ه های اقتصاد ی، مستلزم د ر نظرد اشتن محد ود یت ها و پیچید گی های رفتار انسان است، 

1. Becker
2. Simon
3. Conlisk
4. Camerer
5. Frederick et al
6. Dawnay & Shah
7. Unbounded Rationality
8. Unbounded Willpower
9. Unbounded Selfishness
10. Mullainathan & Thaler
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تالش می کنند  که مالحظه های روان شناختی )و گاهی جامعه شناختی( را د ر قالب روابط ریاضی وارد  
اقتصاد  نمایند  و ضمن تاکید  بر تفاوت رفتار انسان با آنچه توسط مد ل های متعارف ارائه می شود ، به تبیین 
اهمیت و تاثیر این رفتارها د ر متن اقتصاد  جامعه بپرد ازند  )Thaler & Mullainathan, 2012(. آن ها باعث 

به وجود  آمد ن شاخه ای جد ید  د ر اقتصاد ، تحت عنوان اقتصاد  رفتاری1 شد ند .
بنابراین رشته اقتصاد ، اکنون د یگر تنها بر پایه فروض غیرواقع بینانه، خود  را به پرسش هایی د رباره 
مصرف و د رآمد  محد ود  نمی کند  و اقتصاد د انان امروزه، تنوع گسترد ه ای از انگیزه های غیراقتصاد ی را 
د ر نظر می گیرند  که اگر علم اقتصاد ، علم بررسی رفتارهای انگیزشی بر اساس ترجیح ها د ر چارچوب 
از  اقتصاد  هویت2 به عنوان زیرشاخه ای  این چارچوب بحث جد ید ی را تحت عنوان  عقالنیت است؛ 
اقتصاد  رفتاری بررسی می کند  که این ترجیح ها از کجا می آیند ، چگونه شکل می گیرند ، و هویت افراد  
چه اثری بر ترجیح ها و انتخاب های آنان می گذارد . جامعه شناسان، هویت را به مجموعه ای از نگرش ها، 
ویژگی ها، و روحیه ها تعبیر می کنند  که یک فرد  را از د یگران متمایز می کند  )نجفی، 1392(. مرد م 
هویت  مانند   هویت ها  از  برخی  اگرچه  کنند 3،  انتخاب  را  خود   هویت های  برخی  می توانند   حد ی  تا 
بر سر هویت است که  نبرد   اغلب یک  نیست. سیاست،  انتخاب کرد ن  قابل  به طور عموم،  جنسیتی 
رهبران و فعاالن سیاسی تالش می کنند  که ترجیح های سیاسی افراد  را از راه تغییر هویت آنان یا 
تغییر د ر د ستورالعمل ها تغییر د هند . یکی از مهم ترین آن ها، هویت اجتماعی است. هویت اجتماعی یا 
هویت گروهی، مجموعه ای از خصوصیت ها و مشخصات اجتماعی، فرهنگی، روانی، زیستی، و تاریخی 
همسانی است که بر یگانگی یا همانند ی اعضای آن د اللت می کند  و آن ها را د ر یک ظرف زمانی و 
 .)Jenkins, 1996(  مکانی معین و به طور مشخص قابل قبول و آگاهانه، از سایر گروه ها متمایز می سازد
هویت اجتماعی به ساد ه ترین بیان، تعریفی است که افراد  بر مبنای عضویت د ر گروه های اجتماعی 
از خویشتن د ارند  )Jenkins, 1996(. به بیان د یگر، هویت اجتماعی خصیصه همه انسان ها به عنوان 
موجود اتی اجتماعی است و به شیوه هایی اشاره د ارد  که به واسطه آن ها، جماعتی د ر روابط اجتماعی 

1. Behavioral Economics
2. Identity Economics

3. بسیاری از زنان می توانند  انتخاب کنند  که یک زن خانه د ار باشند  یا شاغل. همچنین، انتخاب محل اقامت د ر 
خوابگاه یا خارج از آن، یا عضویت د ر انجمن های مختلف برای د انشجویان می تواند  به نوعی انتخاب هویت باشد . 
انتخاب یک مهاجر برای تبد یل وضعیت از یک مهاجر به شهروند  یک کشور، ضمن این که وضعیت حقوقی او را 

تغییر می د هد ، هویت او را نیز د ستخوش تغییر می کند . 
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خود  از افراد  جماعت های د یگر متمایز می شوند . به طور طبیعی، هر طبقه اجتماعی1 که از هویت های 
مختلف فرد ی تشکیل می شود ، با مجموعه ای از هنجارها2 مرتبط است که معین می کند  یک شخص 
متاثر می سازد ؛ چرا که  را  افراد   رفتار  این هنجارها  رفتار کند .  اجتماعی خاص چگونه  د ر آن طبقه 
از  انحراف  تاثیرپذیر هستند  و بر همین اساس، یک فرد  به د لیل  این هنجارها  از  افراد ،  ترجیح های 
هنجارهای طبقه مربوط به خود ، متحمل عد م مطلوبیتی3 می شود  که اجتناب از آن، باعث هم نوایی 
تاثیرپذیری  با هنجارهای اجتماعی می شود . بیش از یک د هه است که  بیش تر رفتار وی د ر تطابق 
رفتار افراد  از هنجارهای اجتماعی، وارد  اد بیات اقتصاد  رفتاری شد ه است و بحثی جد ید  تحت عنوان 
اقتصاد  هویت به عنوان زیرشاخه ای از اقتصاد  رفتاری، سعی د ر بررسی چگونگی اثرگذاری هویت افراد  
انتخاب ها، ترجیح ها، و واکنش های آنان د ارد . این پژوهش بر آن است که د ر  بر عملکرد  اقتصاد ی، 
قالب اقتصاد  آزمایشگاهی و د ر پرتو برخی نظریه های روان شناسی اجتماعی بررسی کند  که قومیت 

افراد ، به عنوان مولفه مهمی از هویت اجتماعی، چه تاثیری بر ترجیح های زمانی آنان خواهد  د اشت.
گروه های  که  است  کشورهایی  از  یکی  پژوهش،  این  آماری  جامعه  عنوان  به  افغانستان  کشور 
گوناگون قومی، زبانی، فرهنگی، و مذهبی د ر چارچوب این سرزمین زند گی می کنند  تا آن جا که از 
سرزمین و کشور افغانستان با عناوینی مانند  موزه اقوام، گنجینه اقوام، و موزاییک قومیت ها یاد  می شود  
)نجفی، 1390(. این سرزمین از لحاظ تنوع و ناهمگونی قومی، چهارمین کشور د ر آسیاست )پس از 
هند ، چین، و مالزی( و د ر سطح جهان، مقام سی وهفتم را د ارد  )یزد انی، 1372(. تنوع و ناهمگونی 
قومی و فرهنگی این سرزمین تا آن جا گسترد ه است که اگر مسافر یا سیاحی از یک والیت )استان( 
به والیت د یگر یا از شهری به شهر د یگر برود ، گمان می کند  از کشوری به کشور د یگر رفته است؛ زیرا 
د ر شهر یا والیت د وم؛ زبان، آد اب، رسوم، طرز لباس پوشید ن، ظاهر فیزیکی، زند گی، عالیق نژاد ی، 
و خرد ه فرهنگ مرد م ساکن، تفاوت اساسی و ماهیتی با شهر یا والیت اول د ارد  و تنها حلقه وصل و 
پیوند  آن ها، د اشتن د ین مشترک و قرارگرفتن د ر چارچوب واحد  جغرافیایی موسوم به افغانستان است 
)نجفی، 1390(. از این رو، بررسی جامعه شناختی این کشور بیانگر این مسئله است که سایر منابع 
هویت بخش کارکرد  مناسبی ند ارند  و د ر سه قرن اخیر تاریخ سیاسی افغانستان، قومیت به عنوان یک 
مولفه اساسی د ر تشکیل و تثبیت قد رت سیاسی نقش د ارد  و ساختار قد رت د ر این کشور همواره 
ساختار قوم مد ارانه و قوم محور است. به همین د لیل، د ارند گان قد رت د ر ساختار سیاسی از آغاز تا 

1. Social Category
2. Norms
3. Disutility 
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د لیل،  همین  به   .)1380 )سجاد ی،  می کنند   حرکت  قومیت  عنصر  تاثیر  تحت   ،)1357( فروپاشی 
می توان اد عا کرد  که هویت قومی د ر این کشور، از نقش و اهمیت بسیاری د ر تعامل های سیاسی و 

اقتصاد ی برخورد ار بود ه و هست.
یا کشورسازی  این که هویت ملّی، خمیرمایه اصلی روند  ملت سازی  به  با توجه  از سوی د یگر و 
به شمار می رود  و با د ر نظرگرفتن این که افغانستان شاهد  نقص هایی د ر کارکرد  عناصر مختلف نظام 
و خرد ه نظام های تابعه د ر این عرصه نسبت به همد یگرند ، می توان این نتیجه را گرفت که هویت ملّی 
افغان ها، آن چنان که د ر روند  ملت سازی می تواند  بکار آید ، کارکرد  مثبت و کامل خود  را د ست کم 
د ر میان بیش تر اقوام و خرد ه نظام های قومی از د ست د اد ه است. د ر واقع، تشکیل هویت های موازی 
با هویت کلی و جمعی د ر افغانستان، موجب تضعیف هویت ملّی شد ه است و نظم ساختار اجتماعی 
از لحاظ جامعه شناختی، هویت های خرد   بد ان معناست که  این  قرار د اد ه است.  ترد ید   را مورد   کل 
و قومی، نقش تعیین کنند ه تری د ر شبکه هویتی افراد  بازی می کنند . د ر پهنه واقعیت عینی جامعه، 
این امر موجب تشکیل شبکه های اجتماعی د رون گروهی د ر مقابل شبکه های اجتماعی برون گروهی 
و چند گانه د ر میان اقوام افغانستان شد ه است. چنان که آشکار است، شبکه روابط اجتماعی چند گانه 
و برون گروهی )سرمایه اجتماعی(، موجب  ارتباط های گسترد ه میان افراد  د ر د رون گروه های متفاوت 
با  رابطه  د ر  و  می د هد   کاهش  به هم  نسبت  را  افراد   اجتماعی  فاصله  احساس  نتیجه،  د ر  می شود ؛ 
افراد  می شود . ولی د ر نقطه مقابل، شبکه های  موضوع هویت، موجب شکل یافتن هویت جمعی د ر 
د رون گروهی و قومی د ایره  ارتباط های اجتماعی افراد  را محد ود  می کند  و امکان تشکیل هویت جمعی 
نیست که هویت  اقتصاد ی روشن  لحاظ  از  ولی  زیاد ی سلب می کند ؛  اند ازه  به  را  فراد رون گروهی  و 
قومیتی افراد  اثر معناد ار بر رفتار اقتصاد ی آنان د ارد  یا خیر؟ از این رو، این پژوهش بر آن است که 
با تاکید  بر نقش هویت اجتماعی افراد ، اثرگذاری یکی از مهم ترین مولفه های آن، یعنی قومیت را بر 
تعامل های اقتصاد ی بررسی نماید  و نشان د هد  که عنصر قومیت افراد ، عالوه بر اثرگذاری بر کنش ها و 
واکنش های جامعه شناختی، بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصاد ی انسان ها نیز اثرگذار است.

مبانینظریوپیشینۀپژوهش

 اکرالف و کرانتون1 )2000(، با وارد  کرد ن هویت د ر تابع مطلوبیت نشان می د هند  که د سته بند ی های 
اجتماعی و د ستورالعمل ها و مقررات مربوط به هرکد ام، چگونه بر اعمال، کنش ها، و واکنش های افراد  

1. Akerlof & Kranton
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اثرگذار است. آن ها استد الل می کنند  که مفهوم هویت د ست کم به این د لیل، تحلیل های اقتصاد ی را 
توسعه می د هد : الف( هویت می تواند  رفتارهایی را که د ر نگاه د یگران آسیب زا1، ناسازگار2 یا حتی گاهی 
اوقات خود مخرب3 به نظر می رسد ، از راه تقویت کرد ن حس د رونی د ر خود  یا مرهم نهاد ن بر تحقیری 
د رونی توضیح د هد ؛ ب( هویت، زمینه ظهور نوعی جد ید  از اثرهای خارجی4 را فراهم می کند ، به گونه ای 
که عمل )کنش( یک فرد  می تواند  برای د یگران د ارای مفهومی خاص )و گاه متفاوت با منظور کنش گر( 
باشد  و عکس العمل )واکنش( آنان را برانگیزد 5؛ پ( هویت، مسیری جد ید  را آشکار می کند  که د ر آن، 
ترجیح های افراد  می توانند  تغییر کنند . د ستکاری هویت از راه تبلیغات، تغییرهای عمد ی د ر طبقه های 
اجتماعی، و هنجارهای مرتبط با آنان با هد ف اثرگذاری بر برون د اد های اقتصاد ی، مثال های روشنی د ر 
این زمینه هستند ؛ و ت( از آن جایی که هویت اساس و بنیاد  رفتار است، انتخاب هویت ممکن است 
مهم ترین تصمیم اقتصاد ی باشد  که افراد  می گیرند ؛ زیرا افراد  ممکن است )با شد ت و ضعف های متفاوت( 
آگاهانه انتخاب کنند  که می خواهند  چه کسی باشند  و بر اساس این رفتار کنند . همچنین، محد ود یت های 

موجود  د ر این انتخاب ها می توانند  مهم ترین عامل تعیین کنند ه رفاه اقتصاد ی یک فرد  باشند . 
د ر این بخش، تابع مطلوبیتی د ر نظرگرفته می شود  که هویت را به عنوان یک محرک برای رفتار، د ر 
خود  د ارد . د ر این تابع مطلوبیت، هویت بر مبنای طبقه های اجتماعی )C( بنا می شود . هر شخص )j( به 
طبقه ای از تعلق )cj(، و اد راک )تصوری(6، از طبقه اجتماعی خود  و سایر افراد  وابسته است. مقررات و 
د ستورالعمل ها )P(7 ، رفتار متناسب با طبقه اجتماعی را برای اعضای آن طبقه د ر موقعیت های مختلف 
تعیین می کنند . همچنین، ممکن است که اید ه آل ها را برحسب ویژگی های ظاهری و سایر ویژگی ها برای 
اعضای هر طبقه توصیف نمایند . طبقه ها ممکن است وضع اجتماعی8 باالتر یا پایین تر د اشته باشند . به 
این مفهوم که برخی طبقه های اجتماعی ممکن است د ر سطوح باالتر اجتماعی و برخی د ر سطوح پایین 
1. Detrimental
2. Maladaptive
3. Self-Destructive
4. Externalities

5. د ر این مورد ، جنسیت می تواند  به عنوان یک مثال خوب د ر نظرگرفته شود . یک د امن، د ست کم د ر بسیاری 
فرهنگ ها، نشانه ای از زنانگی است ولی پوشید ن د امن توسط یک مرد  ممکن است هویت سایر مرد ان را تهد ید  
کند . این خود  یک اثر خارجی است که د ر صورت بروز واکنش از سوی سایر مرد ان، می تواند  اثرهای خارجی 

بیش تری را د ر پی د اشته باشد .
6. Conception
7. Prescriptions
8. Social Status
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اجتماعی موقعیت د اشته باشند . برای مثال، هویت جنسیتی1 را می توان به روش زیر فرموله کرد : یک 
طبقه بند ی جنسیتی )C( وجود  د ارد  که د ر آن، وضع اجتماعی مرد ان، باالتر از زنان است. مقررات و 
د ستورالعمل ها د ر هر طبقه، رفتارهای متناسب با اعضای آن را د ر موقعیت های مختلف تبیین می کند  و 

بر اساس ویژگی های اساسی آن طبقه، یک زن یا مرد  اید ه آل را مشخص می کند .
بر اساس این، تابع مطلوبیت به صورت )Uj = Uj ) aj , a-j , Ij ارائه می شود  که د ر آن مطلوبیت 
فرد  j به هویت فرد  j یا د ر حقیقت تصویر شخصی2 وی از خود  )Ij(، به برد ار کنش های متعارف و 
عاد ی فرد  aj( j(، و برد ار اعمال د یگران )a-j( وابسته است. برد ارهای )aj( و )a-j( مصرف فرد  j از کاالها 
 ,Ij = Ij )aj, a-j; cj قابل ارائه 

4 

آشکار  جدید را یهویت، مسیرپ( ؛ 7العمل )واکنش( آنان را برانگیزد باشد و عکس ر(گ کنشی خاص )و گاه متفاوت با منظور مفهوم
و  ،های اجتماعی عمدی در طبقه تغییرهای ،تبلیغات راهدستکاری هویت از  .دند تغییر کننتوان میافراد  های ترجیح ،آن کند که در می

یی که هویت جا آناز  ت( ؛ وهای روشنی در این زمینه هستند مثال ،دادهای اقتصادی هنجارهای مرتبط با آنان با هدف اثرگذاری بر برون
افراد ممکن است )با شدت  زیرا ؛گیرند میباشد که افراد  اقتصادیتصمیم  ترین مهماساس و بنیاد رفتار است، انتخاب هویت ممکن است 

های موجود  محدودیت ،رفتار کنند. همچنین این اساسخواهند چه کسی باشند و بر  های متفاوت( آگاهانه انتخاب کنند که می و ضعف
 د. نکننده رفاه اقتصادی یک فرد باش ترین عامل تعیین ند مهمنتوا ها می در این انتخاب
که هویت را به عنوان یک محرک برای رفتار، در خود دارد. در این تابع  شود گرفته میدر نظرتابع مطلوبیتی  ،بخشدر این 

، از طبقه 2)تصوری( ادراکو  ،(cj) تعلق از ای هطبقبه  (j) . هر شخصشود می( بنا Cهای اجتماعی ) طبقه هویت بر مبنای مطلوبیت،
ضای آن طبقه در ، رفتار متناسب با طبقه اجتماعی را برای اع 7(P) ها دستورالعملمقررات و  .وابسته استاجتماعی خود و سایر افراد 

برای اعضای هر  ها های ظاهری و سایر ویژگی یژگیحسب ورب را ها آل ایده که ممکن است ،ند. همچنیننک تعیین می های مختلف موقعیت
اجتماعی  یها طبقهتر داشته باشند. به این مفهوم که برخی  باالتر یا پایین 4وضع اجتماعیممکن است  ها طبقهد. نطبقه توصیف نمای

توان  را می 5جنسیتی هویتمثال، رای . بممکن است در سطوح باالتر اجتماعی و برخی در سطوح پایین اجتماعی موقعیت داشته باشند
وضع اجتماعی مردان، باالتر از زنان است. مقررات و  ،وجود دارد که در آن (C) بندی جنسیتی یک طبقه به روش زیر فرموله کرد:

های اساسی آن  اساس ویژگی و برکند  میهای مختلف تبیین  هر طبقه، رفتارهای متناسب با اعضای آن را در موقعیت ها در دستورالعمل
 د.کن آل را مشخص می مرد ایدهطبقه، یک زن یا 

یا در حقیقت  j به هویت فرد jکه در آن مطلوبیت فرد  شود میارائه  Uj = Uj ( aj , a-j , Ij)، تابع مطلوبیت به صورت این بر اساس
( و aj( وابسته است. بردارهای )a-jو بردار اعمال دیگران ) ،j (aj)های متعارف و عادی فرد  بردار کنشبه (، Ijخود )وی از  6شخصی تصویر

(a-jمصرف )  فردj فرد هویت  ،کنند. همچنین از کاالها و خدمات را تعیین میj (Ij)  به صورتIj = Ij (aj , a –j ; cj , ɛ j , P) ارائه است  قابل
 که بستگی دارد به:

 ؛(cjمتعلق )منتسب( به آن است ) jطبقه اجتماعی که فرد  -
ɛ) آل برای آن طبقه های ایده با ویژگی jهای فرد  میزان تطابق ویژگی - j های  واکنش( که به وسیلهP ؛ وشوند معین می 
 شوند. معین می Pهای رفتاری که به وسیله  واکنشو دیگران با   jهای شخص میزان انطباق کنش -

یی که ممکن است جا آناز  ،نامیم. همچنین در هویت می 1های زیان یاسودها را  j ،هویت فرد از شده منتجهای  ها یا کاهش افزایش
، وابسته به این ها شکل بگیرد، این امکان وجود دارد که این سودها یا زیان دیدن خود از چشم دیگران راهاز  ،یک شخص 8خودپنداره

( آشکار a-jشان ) اعمال راهدیگران ممکن است از  نظرهاییی که جا آنکنند. از  چگونه رفتار و اعمال فرد را تفسیر می باشند که دیگران
 برای مثال،ها اثرگذار باشد.  تواند بر رفتار انسان ( باشد. به این ترتیب، هویت میc-jشود، فرد ممکن است مراقب طبقه اجتماعی دیگران )

 Ijبه تاثیر آن بر هویت  Ujبر مطلوبیت  ajبدین مفهوم که اثر یک رفتار ؛ های مرتبط با هویت دارند بازدهیاز اعمال خودشان،  مردم
در مورد شغل خود حسی  اغلب، 3کنند نمیانتخاب  خود را جنس افراد هم ی،عمومطور  بهمشاغلی هستند که  دارد. افرادی که دربستگی 

های مرتبط  یاز اعمال دیگران بازدهکه افراد ممکن است  ،مطابق نیست. همچنین یهای جنسیت واکنشبا ها  آن مبهم دارند؛ گویی اعمال

                                                
ت ولی ای از زنانگی اس ها، نشانه کم در بسیاری فرهنگ در نظرگرفته شود. یک دامن، دست تواند به عنوان یک مثال خوب جنسیت می ،در این مورد. 7

ان، کن است هویت سایر مردان را تهدید کند. این خود یک اثر خارجی است که در صورت بروز واکنش از سوی سایر مردمپوشیدن دامن توسط یک مرد م
 تری را در پی داشته باشد. خارجی بیش اثرهایتواند  می

2. Conception 
3. Prescriptions 
4. Social Status 
5. Gender Identity 
6. Self-Image 
7. Gains or Losses  
8. Self-Concept 

وکالی طور معمول،  زیرا بهرسند نظر می  متناقضی با جنسیت افراد بههای لو مواردی از این قبیل، شغ ،مدافع زن، پرستار مرد، تفنگدار دریایی زن وکیل. 3
 مرد هستند.  قریب به اتفاق تفنگداران دریایی تر بیشو  ،زن مرد، پرستارها مدافع

j, P( به صورت )Ij( )j(  و خد مات را تعیین می کنند . همچنین، هویت فرد
است که بستگی د ارد  به:

- طبقه اجتماعی که فرد  j متعلق )منتسب( به آن است )cj(؛
( که به وسیله واکنش های 

4 

آشکار  جدید را یهویت، مسیرپ( ؛ 7العمل )واکنش( آنان را برانگیزد باشد و عکس ر(گ کنشی خاص )و گاه متفاوت با منظور مفهوم
و  ،های اجتماعی عمدی در طبقه تغییرهای ،تبلیغات راهدستکاری هویت از  .دند تغییر کننتوان میافراد  های ترجیح ،آن کند که در می

یی که هویت جا آناز  ت( ؛ وهای روشنی در این زمینه هستند مثال ،دادهای اقتصادی هنجارهای مرتبط با آنان با هدف اثرگذاری بر برون
افراد ممکن است )با شدت  زیرا ؛گیرند میباشد که افراد  اقتصادیتصمیم  ترین مهماساس و بنیاد رفتار است، انتخاب هویت ممکن است 

های موجود  محدودیت ،رفتار کنند. همچنین این اساسخواهند چه کسی باشند و بر  های متفاوت( آگاهانه انتخاب کنند که می و ضعف
 د. نکننده رفاه اقتصادی یک فرد باش ترین عامل تعیین ند مهمنتوا ها می در این انتخاب
که هویت را به عنوان یک محرک برای رفتار، در خود دارد. در این تابع  شود گرفته میدر نظرتابع مطلوبیتی  ،بخشدر این 

، از طبقه 2)تصوری( ادراکو  ،(cj) تعلق از ای هطبقبه  (j) . هر شخصشود می( بنا Cهای اجتماعی ) طبقه هویت بر مبنای مطلوبیت،
ضای آن طبقه در ، رفتار متناسب با طبقه اجتماعی را برای اع 7(P) ها دستورالعملمقررات و  .وابسته استاجتماعی خود و سایر افراد 

برای اعضای هر  ها های ظاهری و سایر ویژگی یژگیحسب ورب را ها آل ایده که ممکن است ،ند. همچنیننک تعیین می های مختلف موقعیت
اجتماعی  یها طبقهتر داشته باشند. به این مفهوم که برخی  باالتر یا پایین 4وضع اجتماعیممکن است  ها طبقهد. نطبقه توصیف نمای

توان  را می 5جنسیتی هویتمثال، رای . بممکن است در سطوح باالتر اجتماعی و برخی در سطوح پایین اجتماعی موقعیت داشته باشند
وضع اجتماعی مردان، باالتر از زنان است. مقررات و  ،وجود دارد که در آن (C) بندی جنسیتی یک طبقه به روش زیر فرموله کرد:

های اساسی آن  اساس ویژگی و برکند  میهای مختلف تبیین  هر طبقه، رفتارهای متناسب با اعضای آن را در موقعیت ها در دستورالعمل
 د.کن آل را مشخص می مرد ایدهطبقه، یک زن یا 

یا در حقیقت  j به هویت فرد jکه در آن مطلوبیت فرد  شود میارائه  Uj = Uj ( aj , a-j , Ij)، تابع مطلوبیت به صورت این بر اساس
( و aj( وابسته است. بردارهای )a-jو بردار اعمال دیگران ) ،j (aj)های متعارف و عادی فرد  بردار کنشبه (، Ijخود )وی از  6شخصی تصویر

(a-jمصرف )  فردj فرد هویت  ،کنند. همچنین از کاالها و خدمات را تعیین میj (Ij)  به صورتIj = Ij (aj , a –j ; cj , ɛ j , P) ارائه است  قابل
 که بستگی دارد به:

 ؛(cjمتعلق )منتسب( به آن است ) jطبقه اجتماعی که فرد  -
ɛ) آل برای آن طبقه های ایده با ویژگی jهای فرد  میزان تطابق ویژگی - j های  واکنش( که به وسیلهP ؛ وشوند معین می 
 شوند. معین می Pهای رفتاری که به وسیله  واکنشو دیگران با   jهای شخص میزان انطباق کنش -

یی که ممکن است جا آناز  ،نامیم. همچنین در هویت می 1های زیان یاسودها را  j ،هویت فرد از شده منتجهای  ها یا کاهش افزایش
، وابسته به این ها شکل بگیرد، این امکان وجود دارد که این سودها یا زیان دیدن خود از چشم دیگران راهاز  ،یک شخص 8خودپنداره

( آشکار a-jشان ) اعمال راهدیگران ممکن است از  نظرهاییی که جا آنکنند. از  چگونه رفتار و اعمال فرد را تفسیر می باشند که دیگران
 برای مثال،ها اثرگذار باشد.  تواند بر رفتار انسان ( باشد. به این ترتیب، هویت میc-jشود، فرد ممکن است مراقب طبقه اجتماعی دیگران )

 Ijبه تاثیر آن بر هویت  Ujبر مطلوبیت  ajبدین مفهوم که اثر یک رفتار ؛ های مرتبط با هویت دارند بازدهیاز اعمال خودشان،  مردم
در مورد شغل خود حسی  اغلب، 3کنند نمیانتخاب  خود را جنس افراد هم ی،عمومطور  بهمشاغلی هستند که  دارد. افرادی که دربستگی 

های مرتبط  یاز اعمال دیگران بازدهکه افراد ممکن است  ،مطابق نیست. همچنین یهای جنسیت واکنشبا ها  آن مبهم دارند؛ گویی اعمال

                                                
ت ولی ای از زنانگی اس ها، نشانه کم در بسیاری فرهنگ در نظرگرفته شود. یک دامن، دست تواند به عنوان یک مثال خوب جنسیت می ،در این مورد. 7

ان، کن است هویت سایر مردان را تهدید کند. این خود یک اثر خارجی است که در صورت بروز واکنش از سوی سایر مردمپوشیدن دامن توسط یک مرد م
 تری را در پی داشته باشد. خارجی بیش اثرهایتواند  می

2. Conception 
3. Prescriptions 
4. Social Status 
5. Gender Identity 
6. Self-Image 
7. Gains or Losses  
8. Self-Concept 

وکالی طور معمول،  زیرا بهرسند نظر می  متناقضی با جنسیت افراد بههای لو مواردی از این قبیل، شغ ،مدافع زن، پرستار مرد، تفنگدار دریایی زن وکیل. 3
 مرد هستند.  قریب به اتفاق تفنگداران دریایی تر بیشو  ،زن مرد، پرستارها مدافع

j( با ویژگی های اید ه آل برای آن طبقه j  میزان تطابق ویژگی های فرد -
P معین می شوند ؛ و

- میزان انطباق کنش های شخص j و د یگران با واکنش های رفتاری که به وسیله P معین می شوند .
می نامیم.  هویت  د ر  زیان های3  یا  را سود ها   j فرد ،  هویت  از  منتج شد ه  کاهش های  یا  افزایش ها 
همچنین، از آن جایی که ممکن است خود پند اره4 یک شخص، از راه د ید ن خود  از چشم د یگران شکل 
بگیرد ، این امکان وجود  د ارد  که این سود ها یا زیان ها، وابسته به این باشند  که د یگران چگونه رفتار و 
اعمال فرد  را تفسیر می کنند . از آن جایی که نظرهای د یگران ممکن است از راه اعمال شان )a-j( آشکار 
شود ، فرد  ممکن است مراقب طبقه اجتماعی د یگران )c-j( باشد . به این ترتیب، هویت می تواند  بر رفتار 
انسان ها اثرگذار باشد . برای مثال، مرد م از اعمال خود شان، بازد هی های مرتبط با هویت د ارند ؛ بد ین 
مفهوم که اثر یک رفتار aj بر مطلوبیت Uj به تاثیر آن بر هویت Ij بستگی د ارد . افراد ی که د ر مشاغلی 
هستند  که به طور عمومی، افراد  هم جنس خود  را انتخاب نمی کنند 5، اغلب د ر مورد  شغل خود  حسی 

1. Gender Identity
2. Self-Image
3. Gains or Losses 
4. Self-Concept

5. وکیل مد افع زن، پرستار مرد ، تفنگد ار د ریایی زن، و موارد ی از این قبیل، شغل های متناقضی با جنسیت افراد  به 
 نظر می رسند  زیرا به طور معمول، وکالی مد افع مرد ، پرستارها زن، و بیش تر قریب به اتفاق تفنگد اران د ریایی مرد  

هستند . 
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مبهم د ارند ؛ گویی اعمال آن ها با واکنش های جنسیتی مطابق نیست. همچنین، افراد  ممکن است که 
 ،)a-j( از اعمال د یگران بازد هی های مرتبط با هویت د اشته باشند ؛ بد ین مفهوم که اثر رفتار فرد  د یگری
بر مطلوبیت Uj، بستگی به تاثیر آن بر هویت Ij د اشته باشد 1. اگر د ر وضعیتی عمل توهین آمیزی از 
ناحیه شخص X د ر تقابل با فرد  J سر بزند  و این عمل از طرف فرد  J بد ون پاسخ باقی بماند ، ممکن 
است فرد  J احساس کند  به گونه ای شخصیتش زیر سوال رفته است و ممکن است د ست به اقد امی 
 aj اثر توسط اثرگذار است و این   Ij بر a-j تالفی جویانه بزند . این نوع رفتار نشان می د هد  که عمل
)تالفی می شود  و( بروز می کند . زمانی که یک شخص د ر طبقه اجتماعی فرد  j د ستورالعمل ها را نقض 
کند  یا تبد یل به شخص د یگری شود ، این عمل موجب تحت تاثیر قرارگرفتن هویت فرد  j می شود  
و ممکن است او را واد ار به واکنش کند  که تمسخر یا طرد  آن شخص از گروه، یکی از متد اول ترین 

پاسخ ها د ر این گونه موارد  است2.
تد اعی  و  پیش زمینه سازی4  که  می کنند   اشاره  نکته  این  به  همکاران3)2010ب(،  و  بنجامین 
تعلق خاطر به یک طبقه اجتماعی خاص، اثر نهایی افزایش را د ر قد رت وابستگی به آن طبقه آشکار 
می کند . د ر این چارچوب فرض کنید  x متغیر تصمیمی باشد  که نشان می د هد  تا چه اند ازه لذت یا 
مطلوبیت د ر زمان حال د نبال شود  یا به آیند ه موکول شود ؛ د ر این حالت مقد ار بیش تر آن، نشان د هند ه 
باالتری است. همچنین، فرض کنید  که شخصی متعلق به یک طبقه اجتماعی  پارامتر نرخ تنزیل5 
خاص )C( با شد ت تعلق خاطر s>0 باشد . اگر x0، به معنای انتخاب بهینه x بد ون د ر نظرد اشتن هویت 
و XC، به معنای هنجار مرتبط با طبقه اجتماعی C باشد ، که انتخاب x را برای اعضای این طبقه تجویز 

1. برای مثال، اگر زنی د ر یک شغل مرد انه مشغول به کار باشد ، این انتظار وجود  د ارد  که همکاران مرد  به د لیل 
حضور این زن د ر محل کار مرد انه، کم تر احساس مرد انگی کنند  و سعی کنند  با هد ف آرام کرد ن این حس یا 
کاستن از شد ت آن، طوری رفتار کنند  که به نوعی بر مرد انگی خود  تصریح و آن را اظهار کنند  یا حتی کاری 

علیه همکاران مونث خود  انجام د هند .
2. چنین رفتاری را همه روزه د ر مد رسه یا د ر زمین بازی کود کان شاهد  هستیم که د ر آن، کود کانی که رفتار 
تغییر گروه  د ر  د لیلی سعی  به هر  قرار می گیرند . همچنین، کسانی که  و طعنه  د ارند ، مورد  تمسخر  متفاوت 
اجتماعی خود  یا تغییر د ر مقررات و د ستورالعمل های آن د ارند ، ممکن است با چنین برخورد هایی مواجه شوند ؛ 

زیرا این تغییرها ممکن است که ارزش هویت سایر اعضا را کاهش د هد . 
3. Benjamin et al
4. Priming
5. Discount Rate
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و تعیین می کند ، د ر این حالت فرد  مقد اری از x را برمی گزیند  که قد رمطلق تابع عد م مطلوبیت زیر را 
کمینه می کند :

U = -)1-w)s(( )x-x0(2 – w)s( )x-xC(2           )3(

، وزن قرار د اد ه شد ه د ر تصمیم فرد  برای طبقه اجتماعی C است. د ر این 

5 

. اگر در 7باشدداشته  Ijبستگی به تاثیر آن بر هویت ، Ujبر مطلوبیت  ،(a-jبدین مفهوم که اثر رفتار فرد دیگری ) ؛با هویت داشته باشند
بدون پاسخ باقی بماند، ممکن است  Jسر بزند و این عمل از طرف فرد  J ر تقابل با فردد X آمیزی از ناحیه شخص وضعیتی عمل توهین

جویانه بزند. این نوع رفتار نشان  تالفی یش زیر سوال رفته است و ممکن است دست به اقدامای شخصیت گونه بهاحساس کند  J فرد
 jکند. زمانی که یک شخص در طبقه اجتماعی فرد  و( بروز می شود می)تالفی  ajاثرگذار است و این اثر توسط  Ijبر  a-jدهد که عمل  می

و ممکن است او  شود می jگرفتن هویت فرد ود، این عمل موجب تحت تاثیر قرارش ها را نقض کند یا تبدیل به شخص دیگری دستورالعمل
 .2گونه موارد است ها در این ترین پاسخ که تمسخر یا طرد آن شخص از گروه، یکی از متداول کند واکنشرا وادار به 

خاطر به یک طبقه اجتماعی خاص،  تعلق و تداعی 4سازی زمینه پیشکنند که  ه این نکته اشاره میب ،(ب2070)7و همکاران بنجامین
دهد  می متغیر تصمیمی باشد که نشان xکند. در این چارچوب فرض کنید  در قدرت وابستگی به آن طبقه آشکار میرا اثر نهایی افزایش 

نرخ دهنده پارامتر  نشان ،تر آن مقدار بیش در این حالت ؛دنبال شود یا به آینده موکول شودتا چه اندازه لذت یا مطلوبیت در زمان حال 
، x0باشد. اگر  s>0 خاطر تعلق( با شدت Cفرض کنید که شخصی متعلق به یک طبقه اجتماعی خاص ) ،باالتری است. همچنین 5تنزیل

را برای  xکه انتخاب  ،باشد Cبه معنای هنجار مرتبط با طبقه اجتماعی ، xCهویت و  ننظرداشت بدون در xبه معنای انتخاب بهینه 
مطلوبیت زیر را کمینه  که قدرمطلق تابع عدم گزیند برمیرا  x ازکند، در این حالت فرد مقداری  اعضای این طبقه تجویز و تعیین می

 کند: می
U = - (1-w(s)) (x- x0)2 – w(s) (x- xC)2         (7 )  

انحراف از هنجارهای  ،است. در این وضعیت Cشده در تصمیم فرد برای طبقه اجتماعی  داده ن قراروز، w(s)≤1≥0که در آن 
، ستباال مطلوبیت عدمدن تابع ردنبال کمینه ک یی که فرد بهجا آنشود. از  شده برای یک طبقه اجتماعی، سبب کاهش مطلوبیت میتجویز
 Sکنیم که  در ادامه فرض می ،شود. همچنین می تر بیشفرد به گروه  خاطر تعلقیابد که در نتیجه آن، میزان و شدت  افزایش می Sمقدار 

طور  به ،(ɛتواند به واسطه برانگیختن و تحریک طبقه اجتماعی ) . این حالت میشود داده مینشان  ̅ که با  دارد 6حالت پایداریک مقدار یا 
 تبعیت نماید: (4رابطه )و به صورت ، AR(1)ممکن است از  sمثال،  برایو از حالت پایدار خود دور شود.  موقت آشفته

st = (1-Ø)st-1 + Ø ̅ + ɛ t          (4 )  
 دهد: عمل بهینه را نشان می ،(7شرط مرتبه اول معادله )

x*(s) = (1-w(s))x0 + w(s) xC         (5)  
این شرط،  گرفتن هویت است.ظرن در انتخاب بهینه بدون طبقه اجتماعی و هنجارهای ، میانگین موزون عمل مطابق با(5)معادله 

( منجر به این sفرد ) خاطر تعلقگیرد. حالت پایدار باالتر برای شدت  که در تحلیل ما مورد استفاده قرار میهای متعددی دارد  داللت
به  خاطر تعلقحسب شدت تعلق باشد. همچنین، برانگیختن تابعی صعودی بر Wبه این شرط که  ؛تر شود نزدیک xCبه  *xشود که  می

ɛیک طبقه خاص اجتماعی ) نزدیک شود. از  xCبه عمل مطابق با هنجار طبقه اجتماعی  *xشود که مقدار عمل بهینه  باعث می ،(0<
به  خاطر تعلقبه یک طبقه یا گروه معین اجتماعی، باعث آشکار شدن حالت پایدار شدت  خاطر تعلق، برانگیختن و تحریک احساس رو ینا

هویت است.  اثرهای بررسی، شیوه مفیدی برای 1دستکاریکه چرا برانگیختن و  کردتوان استدالل  شود. بر همین اساس، می آن طبقه می
    در نهایت، مشتق

 ( ) ها به لحاظ شکل تابع  شونده دارد. حتی اگر آزمایش      بستگی به عالمت  (     )( )      

                                                
 تر کممحل کار مردانه،  اگر زنی در یک شغل مردانه مشغول به کار باشد، این انتظار وجود دارد که همکاران مرد به دلیل حضور این زن در . برای مثال،7

با هدف آرام کردن این حس یا کاستن از شدت آن، طوری رفتار کنند که به نوعی بر مردانگی خود تصریح و آن را اظهار  کننداحساس مردانگی کنند و سعی 
 کنند یا حتی کاری علیه همکاران مونث خود انجام دهند.

بازی کودکان شاهد هستیم که در آن، کودکانی که رفتار متفاوت دارند، مورد تمسخر و طعنه قرار  روزه در مدرسه یا در زمین چنین رفتاری را همه. 2
های آن دارند، ممکن است با چنین  گیرند. همچنین، کسانی که به هر دلیلی سعی در تغییر گروه اجتماعی خود یا تغییر در مقررات و دستورالعمل می

  را کاهش دهد. اعضا ارزش هویت سایرکه رها ممکن است تغییزیرا این  ؛برخوردهایی مواجه شوند
3. Benjamin et al 
4. Priming 
5. Discount Rate 
6. Steady State 
7. Manipulations 

که د ر آن 
وضعیت، انحراف از هنجارهای تجویزشد ه برای یک طبقه اجتماعی، سبب کاهش مطلوبیت می شود . 
از آن جایی که فرد  به د نبال کمینه کرد ن تابع عد م مطلوبیت باالست، مقد ار S افزایش می یابد  که د ر 
نتیجه آن، میزان و شد ت تعلق خاطر فرد  به گروه بیش تر می شود . همچنین، د ر اد امه فرض می کنیم که 
 نشان د اد ه می شود . این حالت می تواند  به واسطه برانگیختن و 

5 

. اگر در 7باشدداشته  Ijبستگی به تاثیر آن بر هویت ، Ujبر مطلوبیت  ،(a-jبدین مفهوم که اثر رفتار فرد دیگری ) ؛با هویت داشته باشند
بدون پاسخ باقی بماند، ممکن است  Jسر بزند و این عمل از طرف فرد  J ر تقابل با فردد X آمیزی از ناحیه شخص وضعیتی عمل توهین

جویانه بزند. این نوع رفتار نشان  تالفی یش زیر سوال رفته است و ممکن است دست به اقدامای شخصیت گونه بهاحساس کند  J فرد
 jکند. زمانی که یک شخص در طبقه اجتماعی فرد  و( بروز می شود می)تالفی  ajاثرگذار است و این اثر توسط  Ijبر  a-jدهد که عمل  می

و ممکن است او  شود می jگرفتن هویت فرد ود، این عمل موجب تحت تاثیر قرارش ها را نقض کند یا تبدیل به شخص دیگری دستورالعمل
 .2گونه موارد است ها در این ترین پاسخ که تمسخر یا طرد آن شخص از گروه، یکی از متداول کند واکنشرا وادار به 

خاطر به یک طبقه اجتماعی خاص،  تعلق و تداعی 4سازی زمینه پیشکنند که  ه این نکته اشاره میب ،(ب2070)7و همکاران بنجامین
دهد  می متغیر تصمیمی باشد که نشان xکند. در این چارچوب فرض کنید  در قدرت وابستگی به آن طبقه آشکار میرا اثر نهایی افزایش 

نرخ دهنده پارامتر  نشان ،تر آن مقدار بیش در این حالت ؛دنبال شود یا به آینده موکول شودتا چه اندازه لذت یا مطلوبیت در زمان حال 
، x0باشد. اگر  s>0 خاطر تعلق( با شدت Cفرض کنید که شخصی متعلق به یک طبقه اجتماعی خاص ) ،باالتری است. همچنین 5تنزیل

را برای  xکه انتخاب  ،باشد Cبه معنای هنجار مرتبط با طبقه اجتماعی ، xCهویت و  ننظرداشت بدون در xبه معنای انتخاب بهینه 
مطلوبیت زیر را کمینه  که قدرمطلق تابع عدم گزیند برمیرا  x ازکند، در این حالت فرد مقداری  اعضای این طبقه تجویز و تعیین می

 کند: می
U = - (1-w(s)) (x- x0)2 – w(s) (x- xC)2         (7 )  

انحراف از هنجارهای  ،است. در این وضعیت Cشده در تصمیم فرد برای طبقه اجتماعی  داده ن قراروز، w(s)≤1≥0که در آن 
، ستباال مطلوبیت عدمدن تابع ردنبال کمینه ک یی که فرد بهجا آنشود. از  شده برای یک طبقه اجتماعی، سبب کاهش مطلوبیت میتجویز
 Sکنیم که  در ادامه فرض می ،شود. همچنین می تر بیشفرد به گروه  خاطر تعلقیابد که در نتیجه آن، میزان و شدت  افزایش می Sمقدار 

طور  به ،(ɛتواند به واسطه برانگیختن و تحریک طبقه اجتماعی ) . این حالت میشود داده مینشان  ̅ که با  دارد 6حالت پایداریک مقدار یا 
 تبعیت نماید: (4رابطه )و به صورت ، AR(1)ممکن است از  sمثال،  برایو از حالت پایدار خود دور شود.  موقت آشفته

st = (1-Ø)st-1 + Ø ̅ + ɛ t          (4 )  
 دهد: عمل بهینه را نشان می ،(7شرط مرتبه اول معادله )

x*(s) = (1-w(s))x0 + w(s) xC         (5)  
این شرط،  گرفتن هویت است.ظرن در انتخاب بهینه بدون طبقه اجتماعی و هنجارهای ، میانگین موزون عمل مطابق با(5)معادله 

( منجر به این sفرد ) خاطر تعلقگیرد. حالت پایدار باالتر برای شدت  که در تحلیل ما مورد استفاده قرار میهای متعددی دارد  داللت
به  خاطر تعلقحسب شدت تعلق باشد. همچنین، برانگیختن تابعی صعودی بر Wبه این شرط که  ؛تر شود نزدیک xCبه  *xشود که  می

ɛیک طبقه خاص اجتماعی ) نزدیک شود. از  xCبه عمل مطابق با هنجار طبقه اجتماعی  *xشود که مقدار عمل بهینه  باعث می ،(0<
به  خاطر تعلقبه یک طبقه یا گروه معین اجتماعی، باعث آشکار شدن حالت پایدار شدت  خاطر تعلق، برانگیختن و تحریک احساس رو ینا

هویت است.  اثرهای بررسی، شیوه مفیدی برای 1دستکاریکه چرا برانگیختن و  کردتوان استدالل  شود. بر همین اساس، می آن طبقه می
    در نهایت، مشتق

 ( ) ها به لحاظ شکل تابع  شونده دارد. حتی اگر آزمایش      بستگی به عالمت  (     )( )      

                                                
 تر کممحل کار مردانه،  اگر زنی در یک شغل مردانه مشغول به کار باشد، این انتظار وجود دارد که همکاران مرد به دلیل حضور این زن در . برای مثال،7

با هدف آرام کردن این حس یا کاستن از شدت آن، طوری رفتار کنند که به نوعی بر مردانگی خود تصریح و آن را اظهار  کننداحساس مردانگی کنند و سعی 
 کنند یا حتی کاری علیه همکاران مونث خود انجام دهند.

بازی کودکان شاهد هستیم که در آن، کودکانی که رفتار متفاوت دارند، مورد تمسخر و طعنه قرار  روزه در مدرسه یا در زمین چنین رفتاری را همه. 2
های آن دارند، ممکن است با چنین  گیرند. همچنین، کسانی که به هر دلیلی سعی در تغییر گروه اجتماعی خود یا تغییر در مقررات و دستورالعمل می

  را کاهش دهد. اعضا ارزش هویت سایرکه رها ممکن است تغییزیرا این  ؛برخوردهایی مواجه شوند
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بازی کودکان شاهد هستیم که در آن، کودکانی که رفتار متفاوت دارند، مورد تمسخر و طعنه قرار  روزه در مدرسه یا در زمین چنین رفتاری را همه. 2
های آن دارند، ممکن است با چنین  گیرند. همچنین، کسانی که به هر دلیلی سعی در تغییر گروه اجتماعی خود یا تغییر در مقررات و دستورالعمل می

  را کاهش دهد. اعضا ارزش هویت سایرکه رها ممکن است تغییزیرا این  ؛برخوردهایی مواجه شوند
3. Benjamin et al 
4. Priming 
5. Discount Rate 
6. Steady State 
7. Manipulations 

                )4(
شرط مرتبه اول معاد له )3(، عمل بهینه را نشان می د هد :
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. اگر در 7باشدداشته  Ijبستگی به تاثیر آن بر هویت ، Ujبر مطلوبیت  ،(a-jبدین مفهوم که اثر رفتار فرد دیگری ) ؛با هویت داشته باشند
بدون پاسخ باقی بماند، ممکن است  Jسر بزند و این عمل از طرف فرد  J ر تقابل با فردد X آمیزی از ناحیه شخص وضعیتی عمل توهین

جویانه بزند. این نوع رفتار نشان  تالفی یش زیر سوال رفته است و ممکن است دست به اقدامای شخصیت گونه بهاحساس کند  J فرد
 jکند. زمانی که یک شخص در طبقه اجتماعی فرد  و( بروز می شود می)تالفی  ajاثرگذار است و این اثر توسط  Ijبر  a-jدهد که عمل  می

و ممکن است او  شود می jگرفتن هویت فرد ود، این عمل موجب تحت تاثیر قرارش ها را نقض کند یا تبدیل به شخص دیگری دستورالعمل
 .2گونه موارد است ها در این ترین پاسخ که تمسخر یا طرد آن شخص از گروه، یکی از متداول کند واکنشرا وادار به 

خاطر به یک طبقه اجتماعی خاص،  تعلق و تداعی 4سازی زمینه پیشکنند که  ه این نکته اشاره میب ،(ب2070)7و همکاران بنجامین
دهد  می متغیر تصمیمی باشد که نشان xکند. در این چارچوب فرض کنید  در قدرت وابستگی به آن طبقه آشکار میرا اثر نهایی افزایش 

نرخ دهنده پارامتر  نشان ،تر آن مقدار بیش در این حالت ؛دنبال شود یا به آینده موکول شودتا چه اندازه لذت یا مطلوبیت در زمان حال 
، x0باشد. اگر  s>0 خاطر تعلق( با شدت Cفرض کنید که شخصی متعلق به یک طبقه اجتماعی خاص ) ،باالتری است. همچنین 5تنزیل

را برای  xکه انتخاب  ،باشد Cبه معنای هنجار مرتبط با طبقه اجتماعی ، xCهویت و  ننظرداشت بدون در xبه معنای انتخاب بهینه 
مطلوبیت زیر را کمینه  که قدرمطلق تابع عدم گزیند برمیرا  x ازکند، در این حالت فرد مقداری  اعضای این طبقه تجویز و تعیین می

 کند: می
U = - (1-w(s)) (x- x0)2 – w(s) (x- xC)2         (7 )  

انحراف از هنجارهای  ،است. در این وضعیت Cشده در تصمیم فرد برای طبقه اجتماعی  داده ن قراروز، w(s)≤1≥0که در آن 
، ستباال مطلوبیت عدمدن تابع ردنبال کمینه ک یی که فرد بهجا آنشود. از  شده برای یک طبقه اجتماعی، سبب کاهش مطلوبیت میتجویز
 Sکنیم که  در ادامه فرض می ،شود. همچنین می تر بیشفرد به گروه  خاطر تعلقیابد که در نتیجه آن، میزان و شدت  افزایش می Sمقدار 

طور  به ،(ɛتواند به واسطه برانگیختن و تحریک طبقه اجتماعی ) . این حالت میشود داده مینشان  ̅ که با  دارد 6حالت پایداریک مقدار یا 
 تبعیت نماید: (4رابطه )و به صورت ، AR(1)ممکن است از  sمثال،  برایو از حالت پایدار خود دور شود.  موقت آشفته

st = (1-Ø)st-1 + Ø ̅ + ɛ t          (4 )  
 دهد: عمل بهینه را نشان می ،(7شرط مرتبه اول معادله )

x*(s) = (1-w(s))x0 + w(s) xC         (5)  
این شرط،  گرفتن هویت است.ظرن در انتخاب بهینه بدون طبقه اجتماعی و هنجارهای ، میانگین موزون عمل مطابق با(5)معادله 

( منجر به این sفرد ) خاطر تعلقگیرد. حالت پایدار باالتر برای شدت  که در تحلیل ما مورد استفاده قرار میهای متعددی دارد  داللت
به  خاطر تعلقحسب شدت تعلق باشد. همچنین، برانگیختن تابعی صعودی بر Wبه این شرط که  ؛تر شود نزدیک xCبه  *xشود که  می

ɛیک طبقه خاص اجتماعی ) نزدیک شود. از  xCبه عمل مطابق با هنجار طبقه اجتماعی  *xشود که مقدار عمل بهینه  باعث می ،(0<
به  خاطر تعلقبه یک طبقه یا گروه معین اجتماعی، باعث آشکار شدن حالت پایدار شدت  خاطر تعلق، برانگیختن و تحریک احساس رو ینا

هویت است.  اثرهای بررسی، شیوه مفیدی برای 1دستکاریکه چرا برانگیختن و  کردتوان استدالل  شود. بر همین اساس، می آن طبقه می
    در نهایت، مشتق

 ( ) ها به لحاظ شکل تابع  شونده دارد. حتی اگر آزمایش      بستگی به عالمت  (     )( )      

                                                
 تر کممحل کار مردانه،  اگر زنی در یک شغل مردانه مشغول به کار باشد، این انتظار وجود دارد که همکاران مرد به دلیل حضور این زن در . برای مثال،7
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بد ون  بهینه  انتخاب  و  اجتماعی  طبقه  هنجارهای  با  مطابق  عمل  موزون  میانگین   ،)5( معاد له 
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می گیرد . حالت پاید ار باالتر برای شد ت تعلق خاطر فرد  )s( منجر به این می شود  که *x به xC نزد یک تر 
شود ؛ به این شرط که W تابعی صعود ی برحسب شد ت تعلق باشد . همچنین، برانگیختن تعلق خاطر به 
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یک طبقه خاص اجتماعی 
 نزد یک شود . از این رو، برانگیختن و تحریک احساس تعلق خاطر به یک طبقه یا 
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طور  به ،(ɛتواند به واسطه برانگیختن و تحریک طبقه اجتماعی ) . این حالت میشود داده مینشان  ̅ که با  دارد 6حالت پایداریک مقدار یا 
 تبعیت نماید: (4رابطه )و به صورت ، AR(1)ممکن است از  sمثال،  برایو از حالت پایدار خود دور شود.  موقت آشفته

st = (1-Ø)st-1 + Ø ̅ + ɛ t          (4 )  
 دهد: عمل بهینه را نشان می ،(7شرط مرتبه اول معادله )

x*(s) = (1-w(s))x0 + w(s) xC         (5)  
این شرط،  گرفتن هویت است.ظرن در انتخاب بهینه بدون طبقه اجتماعی و هنجارهای ، میانگین موزون عمل مطابق با(5)معادله 

( منجر به این sفرد ) خاطر تعلقگیرد. حالت پایدار باالتر برای شدت  که در تحلیل ما مورد استفاده قرار میهای متعددی دارد  داللت
به  خاطر تعلقحسب شدت تعلق باشد. همچنین، برانگیختن تابعی صعودی بر Wبه این شرط که  ؛تر شود نزدیک xCبه  *xشود که  می

ɛیک طبقه خاص اجتماعی ) نزدیک شود. از  xCبه عمل مطابق با هنجار طبقه اجتماعی  *xشود که مقدار عمل بهینه  باعث می ،(0<
به  خاطر تعلقبه یک طبقه یا گروه معین اجتماعی، باعث آشکار شدن حالت پایدار شدت  خاطر تعلق، برانگیختن و تحریک احساس رو ینا

هویت است.  اثرهای بررسی، شیوه مفیدی برای 1دستکاریکه چرا برانگیختن و  کردتوان استدالل  شود. بر همین اساس، می آن طبقه می
    در نهایت، مشتق

 ( ) ها به لحاظ شکل تابع  شونده دارد. حتی اگر آزمایش      بستگی به عالمت  (     )( )      

                                                
 تر کممحل کار مردانه،  اگر زنی در یک شغل مردانه مشغول به کار باشد، این انتظار وجود دارد که همکاران مرد به دلیل حضور این زن در . برای مثال،7

با هدف آرام کردن این حس یا کاستن از شدت آن، طوری رفتار کنند که به نوعی بر مردانگی خود تصریح و آن را اظهار  کننداحساس مردانگی کنند و سعی 
 کنند یا حتی کاری علیه همکاران مونث خود انجام دهند.

بازی کودکان شاهد هستیم که در آن، کودکانی که رفتار متفاوت دارند، مورد تمسخر و طعنه قرار  روزه در مدرسه یا در زمین چنین رفتاری را همه. 2
های آن دارند، ممکن است با چنین  گیرند. همچنین، کسانی که به هر دلیلی سعی در تغییر گروه اجتماعی خود یا تغییر در مقررات و دستورالعمل می

  را کاهش دهد. اعضا ارزش هویت سایرکه رها ممکن است تغییزیرا این  ؛برخوردهایی مواجه شوند
3. Benjamin et al 
4. Priming 
5. Discount Rate 
6. Steady State 
7. Manipulations 

طبقه اجتماعی 
گروه معین اجتماعی، باعث آشکار شد ن حالت پاید ار شد ت تعلق خاطر به آن طبقه می شود . بر همین 
اثرهای  بررسی  برای  مفید ی  د ستکاری2، شیوه  و  برانگیختن  چرا  که  کرد   استد الل  می توان  اساس، 
 د ارد . حتی اگر 
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. اگر در 7باشدداشته  Ijبستگی به تاثیر آن بر هویت ، Ujبر مطلوبیت  ،(a-jبدین مفهوم که اثر رفتار فرد دیگری ) ؛با هویت داشته باشند
بدون پاسخ باقی بماند، ممکن است  Jسر بزند و این عمل از طرف فرد  J ر تقابل با فردد X آمیزی از ناحیه شخص وضعیتی عمل توهین

جویانه بزند. این نوع رفتار نشان  تالفی یش زیر سوال رفته است و ممکن است دست به اقدامای شخصیت گونه بهاحساس کند  J فرد
 jکند. زمانی که یک شخص در طبقه اجتماعی فرد  و( بروز می شود می)تالفی  ajاثرگذار است و این اثر توسط  Ijبر  a-jدهد که عمل  می

و ممکن است او  شود می jگرفتن هویت فرد ود، این عمل موجب تحت تاثیر قرارش ها را نقض کند یا تبدیل به شخص دیگری دستورالعمل
 .2گونه موارد است ها در این ترین پاسخ که تمسخر یا طرد آن شخص از گروه، یکی از متداول کند واکنشرا وادار به 

خاطر به یک طبقه اجتماعی خاص،  تعلق و تداعی 4سازی زمینه پیشکنند که  ه این نکته اشاره میب ،(ب2070)7و همکاران بنجامین
دهد  می متغیر تصمیمی باشد که نشان xکند. در این چارچوب فرض کنید  در قدرت وابستگی به آن طبقه آشکار میرا اثر نهایی افزایش 

نرخ دهنده پارامتر  نشان ،تر آن مقدار بیش در این حالت ؛دنبال شود یا به آینده موکول شودتا چه اندازه لذت یا مطلوبیت در زمان حال 
، x0باشد. اگر  s>0 خاطر تعلق( با شدت Cفرض کنید که شخصی متعلق به یک طبقه اجتماعی خاص ) ،باالتری است. همچنین 5تنزیل

را برای  xکه انتخاب  ،باشد Cبه معنای هنجار مرتبط با طبقه اجتماعی ، xCهویت و  ننظرداشت بدون در xبه معنای انتخاب بهینه 
مطلوبیت زیر را کمینه  که قدرمطلق تابع عدم گزیند برمیرا  x ازکند، در این حالت فرد مقداری  اعضای این طبقه تجویز و تعیین می

 کند: می
U = - (1-w(s)) (x- x0)2 – w(s) (x- xC)2         (7 )  

انحراف از هنجارهای  ،است. در این وضعیت Cشده در تصمیم فرد برای طبقه اجتماعی  داده ن قراروز، w(s)≤1≥0که در آن 
، ستباال مطلوبیت عدمدن تابع ردنبال کمینه ک یی که فرد بهجا آنشود. از  شده برای یک طبقه اجتماعی، سبب کاهش مطلوبیت میتجویز
 Sکنیم که  در ادامه فرض می ،شود. همچنین می تر بیشفرد به گروه  خاطر تعلقیابد که در نتیجه آن، میزان و شدت  افزایش می Sمقدار 

طور  به ،(ɛتواند به واسطه برانگیختن و تحریک طبقه اجتماعی ) . این حالت میشود داده مینشان  ̅ که با  دارد 6حالت پایداریک مقدار یا 
 تبعیت نماید: (4رابطه )و به صورت ، AR(1)ممکن است از  sمثال،  برایو از حالت پایدار خود دور شود.  موقت آشفته

st = (1-Ø)st-1 + Ø ̅ + ɛ t          (4 )  
 دهد: عمل بهینه را نشان می ،(7شرط مرتبه اول معادله )

x*(s) = (1-w(s))x0 + w(s) xC         (5)  
این شرط،  گرفتن هویت است.ظرن در انتخاب بهینه بدون طبقه اجتماعی و هنجارهای ، میانگین موزون عمل مطابق با(5)معادله 

( منجر به این sفرد ) خاطر تعلقگیرد. حالت پایدار باالتر برای شدت  که در تحلیل ما مورد استفاده قرار میهای متعددی دارد  داللت
به  خاطر تعلقحسب شدت تعلق باشد. همچنین، برانگیختن تابعی صعودی بر Wبه این شرط که  ؛تر شود نزدیک xCبه  *xشود که  می

ɛیک طبقه خاص اجتماعی ) نزدیک شود. از  xCبه عمل مطابق با هنجار طبقه اجتماعی  *xشود که مقدار عمل بهینه  باعث می ،(0<
به  خاطر تعلقبه یک طبقه یا گروه معین اجتماعی، باعث آشکار شدن حالت پایدار شدت  خاطر تعلق، برانگیختن و تحریک احساس رو ینا

هویت است.  اثرهای بررسی، شیوه مفیدی برای 1دستکاریکه چرا برانگیختن و  کردتوان استدالل  شود. بر همین اساس، می آن طبقه می
    در نهایت، مشتق

 ( ) ها به لحاظ شکل تابع  شونده دارد. حتی اگر آزمایش      بستگی به عالمت  (     )( )      

                                                
 تر کممحل کار مردانه،  اگر زنی در یک شغل مردانه مشغول به کار باشد، این انتظار وجود دارد که همکاران مرد به دلیل حضور این زن در . برای مثال،7

با هدف آرام کردن این حس یا کاستن از شدت آن، طوری رفتار کنند که به نوعی بر مردانگی خود تصریح و آن را اظهار  کننداحساس مردانگی کنند و سعی 
 کنند یا حتی کاری علیه همکاران مونث خود انجام دهند.

بازی کودکان شاهد هستیم که در آن، کودکانی که رفتار متفاوت دارند، مورد تمسخر و طعنه قرار  روزه در مدرسه یا در زمین چنین رفتاری را همه. 2
های آن دارند، ممکن است با چنین  گیرند. همچنین، کسانی که به هر دلیلی سعی در تغییر گروه اجتماعی خود یا تغییر در مقررات و دستورالعمل می

  را کاهش دهد. اعضا ارزش هویت سایرکه رها ممکن است تغییزیرا این  ؛برخوردهایی مواجه شوند
3. Benjamin et al 
4. Priming 
5. Discount Rate 
6. Steady State 
7. Manipulations 

 بستگی به عالمت 
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 شان، متفاوت از عامه مرد م باشند ، 
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 است پذیر تعمیم تا زمانی ها شونده تحریک هویتی بر آزمایشکننده  ت از عامه مردم باشند، اثر هدایتمتفاو ،شان   و   شان و سطوح 
 .ابهی برای هر دو گروه داشته باشدطور متوسط، عالمت مش به      که 

پوستان و سفیدپوستان  شکاف بسیار زیاد ثروت بین سیاهاز  یتوجه موردکه بخش دهند  می نشان ،(2000) 7و همکاران آلتونجی
 در ،(2002اکرالف و کرانتون ) است. انداز و نرخ بازگشت مانند رفتار پس اختالف نژادی افراد و تبعات وابسته به آنبه دلیل  ،آمریکایی

برای تبیین پیامدهایی مانند نظم و انضباط در چارچوبی را ، اجتماعی های طبقه و متغیرهای هویتبا  برای اقتصاد آموزش اقتصادی یمدل
 اکرالف و نیست. پذیر تشریح اقتصادیمتعارف های  د که توسط مدلنکن پیشنهاد میآموزان  ی دانشدر وضع حقوقتغییرها مدارس و 
جای نظام انگیزشی یا نظارت دقیق، هویت سازمانی  که در آن به کنند میارائه را  2کارفرماـ  کارگزاریافته  ، مدل گسترش(2005کرانتون )

شمردن عوامل موثر بر هویت نژادی مهاجران از بر با(، 2008)7کونستنت و زیمرمن شود. های اقتصادی می کارکنان با کارشان، وارد تحلیل
و نتیجه  کنند می گیری و خودشناسایی نژادی، شدت این هویت را اندازه ،اجتماعی، تاریخ مهاجرت های تعاملقبیل زبان، فرهنگ، 

تفاوت در  ،(2003) 4کراسون و گنیزی وجود دارد.ها  آن بین هویت نژادی مهاجران و رفتار اقتصادی قوی یکه ارتباط گیرند می
برجسته کردن هویت (، با الف2070) 5و همکاران بنجامین .کنند می اجتماعی تبیین های ترجیحزنان و مردان را با تمرکز بر  های ترجیح

که  گیرند میو نتیجه  کنند میسخاوت بررسی  و ،شوندگان، میزان مشارکت آنان را در تولید کاالهای عمومی، تالش در کار دینی آزمایش
را توسعه آدام اسمیت  1رفتار اخالقی نظریه ،(2077) 6بنابو و تیرول هویت دینی به صورت مستقیم بر رفتار اقتصادی افراد اثرگذار است.

و به ارزیابی این مسئله  کنند میاقتصادی مردم فراهم  هایتحلیل اعتقادو تجزیه برای پذیر را چارچوبی ساده و انعطاف دهند و می
سازی متعارف برای با انتقاد از مدل ،(2076اکرالف ) دهد. را شکل میها  آن که چگونه هویت اخالقی افراد، رفتار فردی و جمعی پردازند می

کند مفهوم  داند و سعی می یم ها موثر و اعتبار افراد را در رفتار و عملکرد اقتصادی انسان ،شهرت ،رفتار اقتصادی افراد، هنجارها، هویت
اقتصاد هویت را به عنوان ، (2076) کرانتون تر از مفاهیم هنجار و هویت ارائه دهد. عمیق یو درکدهد را توسعه  تفکرات ماجدید 
ثقل این  کند و مرکز ایجاد هویت به عنوان انگیزه اصلی برای انتخاب عنوان می راهتحلیل نتایج اقتصادی از و برای تجزیه یچارچوب

گیری  مردم چه کسانی هستند و هنجارها چگونه باعث شکل که اینداند. به عقیده وی،  های اجتماعی و هنجارها می چارچوب را تفاوت
کوشد نشان دهد که هویت و  می پژوهشدهد. وی در این  د، زندگی اقتصادی را شکل مینشو میها  آن بین های تعاملو ها  آن عملکرد

های بعدی در این زمینه  گام بخشی ازهای خردی هویت را  توسعه بنیانو  هستندها اثرگذار  انسان های تعاملهنجارهای مرتبط با آن در 
 .کند عنوان می

 سی پژوهششنا روش
ها، بر مهمی از هویت اجتماعی افغان بخشپاسخ به این پرسش است که آیا مولفه قومیت به عنوان حاضر، پژوهش  هدف اصلی

چرا که شناخت و بررسی میزان و نحوه اثرگذاری قومیت بر عملکرد اقتصادی افراد، ضمن  زمانی آنان موثر است یا خیر. بین های ترجیح
بر  که ،اقتصاد متعارفشونده  تعدیل فروض ساده و ماعیگرفته از هویت اجت های نشئت ها و پیچیدگی گرفتن بخشی از محدودیتنظردر 

یانه در خصوص گرا واقعهای  به ارائه تحلیل ،کند میتاکید  بخش اجتماعی در رفتار اقتصادی انسان گرفته از عناصر هویت نشئت تفاوت
استفاده در قالب اقتصاد آزمایشگاهی و  ،رو یناز هم .کند میی توجه ل و کارگزاران اقتصادی کمک شایانهای اقتصادی و رفتار عوام پدیده

از  های مختلف از اقوام تاجیک و هزاره ، آزمودنی8سازی زمینه پیش نظریهسی اجتماعی تحت عنوان شنا گرفته از روان ئتای نش از نظریه
 .شوند می ونآزم ،و آزمایش های کنترل در قالب گروه جامعه افغانستان،

 است. بررسی نقشرهایی موثر بر متغیر وابسته با کنترل سایر متغی ،متغیرها 3تشخیص رابطه علّیای برای  روش آزمایشگاهی، شیوه
سخت و حتی ناممکن است. روش آزمایشگاهی به  اساساز  70آزمایشگاهیهای اقتصادی با مجموعه اطالعات غیر گیری علّی در تصمیم

                                                
1. Altonji et al 
2. Principle-Agent 
3. Constant & Zimmermann 
4. Croson & Gneezy 
5. Benjamin et al 
6. Bénabou & Tirole 
7. The Theory of Moral Sentiments 
8. Self-Categorization Theory 
9. Casual  
10. Non-Experimental Data 

 و 
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 است پذیر تعمیم تا زمانی ها شونده تحریک هویتی بر آزمایشکننده  ت از عامه مردم باشند، اثر هدایتمتفاو ،شان   و   شان و سطوح 
 .ابهی برای هر دو گروه داشته باشدطور متوسط، عالمت مش به      که 

پوستان و سفیدپوستان  شکاف بسیار زیاد ثروت بین سیاهاز  یتوجه موردکه بخش دهند  می نشان ،(2000) 7و همکاران آلتونجی
 در ،(2002اکرالف و کرانتون ) است. انداز و نرخ بازگشت مانند رفتار پس اختالف نژادی افراد و تبعات وابسته به آنبه دلیل  ،آمریکایی

برای تبیین پیامدهایی مانند نظم و انضباط در چارچوبی را ، اجتماعی های طبقه و متغیرهای هویتبا  برای اقتصاد آموزش اقتصادی یمدل
 اکرالف و نیست. پذیر تشریح اقتصادیمتعارف های  د که توسط مدلنکن پیشنهاد میآموزان  ی دانشدر وضع حقوقتغییرها مدارس و 
جای نظام انگیزشی یا نظارت دقیق، هویت سازمانی  که در آن به کنند میارائه را  2کارفرماـ  کارگزاریافته  ، مدل گسترش(2005کرانتون )

شمردن عوامل موثر بر هویت نژادی مهاجران از بر با(، 2008)7کونستنت و زیمرمن شود. های اقتصادی می کارکنان با کارشان، وارد تحلیل
و نتیجه  کنند می گیری و خودشناسایی نژادی، شدت این هویت را اندازه ،اجتماعی، تاریخ مهاجرت های تعاملقبیل زبان، فرهنگ، 

تفاوت در  ،(2003) 4کراسون و گنیزی وجود دارد.ها  آن بین هویت نژادی مهاجران و رفتار اقتصادی قوی یکه ارتباط گیرند می
برجسته کردن هویت (، با الف2070) 5و همکاران بنجامین .کنند می اجتماعی تبیین های ترجیحزنان و مردان را با تمرکز بر  های ترجیح

که  گیرند میو نتیجه  کنند میسخاوت بررسی  و ،شوندگان، میزان مشارکت آنان را در تولید کاالهای عمومی، تالش در کار دینی آزمایش
را توسعه آدام اسمیت  1رفتار اخالقی نظریه ،(2077) 6بنابو و تیرول هویت دینی به صورت مستقیم بر رفتار اقتصادی افراد اثرگذار است.

و به ارزیابی این مسئله  کنند میاقتصادی مردم فراهم  هایتحلیل اعتقادو تجزیه برای پذیر را چارچوبی ساده و انعطاف دهند و می
سازی متعارف برای با انتقاد از مدل ،(2076اکرالف ) دهد. را شکل میها  آن که چگونه هویت اخالقی افراد، رفتار فردی و جمعی پردازند می

کند مفهوم  داند و سعی می یم ها موثر و اعتبار افراد را در رفتار و عملکرد اقتصادی انسان ،شهرت ،رفتار اقتصادی افراد، هنجارها، هویت
اقتصاد هویت را به عنوان ، (2076) کرانتون تر از مفاهیم هنجار و هویت ارائه دهد. عمیق یو درکدهد را توسعه  تفکرات ماجدید 
ثقل این  کند و مرکز ایجاد هویت به عنوان انگیزه اصلی برای انتخاب عنوان می راهتحلیل نتایج اقتصادی از و برای تجزیه یچارچوب

گیری  مردم چه کسانی هستند و هنجارها چگونه باعث شکل که اینداند. به عقیده وی،  های اجتماعی و هنجارها می چارچوب را تفاوت
کوشد نشان دهد که هویت و  می پژوهشدهد. وی در این  د، زندگی اقتصادی را شکل مینشو میها  آن بین های تعاملو ها  آن عملکرد

های بعدی در این زمینه  گام بخشی ازهای خردی هویت را  توسعه بنیانو  هستندها اثرگذار  انسان های تعاملهنجارهای مرتبط با آن در 
 .کند عنوان می

 سی پژوهششنا روش
ها، بر مهمی از هویت اجتماعی افغان بخشپاسخ به این پرسش است که آیا مولفه قومیت به عنوان حاضر، پژوهش  هدف اصلی

چرا که شناخت و بررسی میزان و نحوه اثرگذاری قومیت بر عملکرد اقتصادی افراد، ضمن  زمانی آنان موثر است یا خیر. بین های ترجیح
بر  که ،اقتصاد متعارفشونده  تعدیل فروض ساده و ماعیگرفته از هویت اجت های نشئت ها و پیچیدگی گرفتن بخشی از محدودیتنظردر 

یانه در خصوص گرا واقعهای  به ارائه تحلیل ،کند میتاکید  بخش اجتماعی در رفتار اقتصادی انسان گرفته از عناصر هویت نشئت تفاوت
استفاده در قالب اقتصاد آزمایشگاهی و  ،رو یناز هم .کند میی توجه ل و کارگزاران اقتصادی کمک شایانهای اقتصادی و رفتار عوام پدیده

از  های مختلف از اقوام تاجیک و هزاره ، آزمودنی8سازی زمینه پیش نظریهسی اجتماعی تحت عنوان شنا گرفته از روان ئتای نش از نظریه
 .شوند می ونآزم ،و آزمایش های کنترل در قالب گروه جامعه افغانستان،

 است. بررسی نقشرهایی موثر بر متغیر وابسته با کنترل سایر متغی ،متغیرها 3تشخیص رابطه علّیای برای  روش آزمایشگاهی، شیوه
سخت و حتی ناممکن است. روش آزمایشگاهی به  اساساز  70آزمایشگاهیهای اقتصادی با مجموعه اطالعات غیر گیری علّی در تصمیم

                                                
1. Altonji et al 
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6. Bénabou & Tirole 
7. The Theory of Moral Sentiments 
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 است پذیر تعمیم تا زمانی ها شونده تحریک هویتی بر آزمایشکننده  ت از عامه مردم باشند، اثر هدایتمتفاو ،شان   و   شان و سطوح 
 .ابهی برای هر دو گروه داشته باشدطور متوسط، عالمت مش به      که 

پوستان و سفیدپوستان  شکاف بسیار زیاد ثروت بین سیاهاز  یتوجه موردکه بخش دهند  می نشان ،(2000) 7و همکاران آلتونجی
 در ،(2002اکرالف و کرانتون ) است. انداز و نرخ بازگشت مانند رفتار پس اختالف نژادی افراد و تبعات وابسته به آنبه دلیل  ،آمریکایی

برای تبیین پیامدهایی مانند نظم و انضباط در چارچوبی را ، اجتماعی های طبقه و متغیرهای هویتبا  برای اقتصاد آموزش اقتصادی یمدل
 اکرالف و نیست. پذیر تشریح اقتصادیمتعارف های  د که توسط مدلنکن پیشنهاد میآموزان  ی دانشدر وضع حقوقتغییرها مدارس و 
جای نظام انگیزشی یا نظارت دقیق، هویت سازمانی  که در آن به کنند میارائه را  2کارفرماـ  کارگزاریافته  ، مدل گسترش(2005کرانتون )

شمردن عوامل موثر بر هویت نژادی مهاجران از بر با(، 2008)7کونستنت و زیمرمن شود. های اقتصادی می کارکنان با کارشان، وارد تحلیل
و نتیجه  کنند می گیری و خودشناسایی نژادی، شدت این هویت را اندازه ،اجتماعی، تاریخ مهاجرت های تعاملقبیل زبان، فرهنگ، 

تفاوت در  ،(2003) 4کراسون و گنیزی وجود دارد.ها  آن بین هویت نژادی مهاجران و رفتار اقتصادی قوی یکه ارتباط گیرند می
برجسته کردن هویت (، با الف2070) 5و همکاران بنجامین .کنند می اجتماعی تبیین های ترجیحزنان و مردان را با تمرکز بر  های ترجیح

که  گیرند میو نتیجه  کنند میسخاوت بررسی  و ،شوندگان، میزان مشارکت آنان را در تولید کاالهای عمومی، تالش در کار دینی آزمایش
را توسعه آدام اسمیت  1رفتار اخالقی نظریه ،(2077) 6بنابو و تیرول هویت دینی به صورت مستقیم بر رفتار اقتصادی افراد اثرگذار است.

و به ارزیابی این مسئله  کنند میاقتصادی مردم فراهم  هایتحلیل اعتقادو تجزیه برای پذیر را چارچوبی ساده و انعطاف دهند و می
سازی متعارف برای با انتقاد از مدل ،(2076اکرالف ) دهد. را شکل میها  آن که چگونه هویت اخالقی افراد، رفتار فردی و جمعی پردازند می

کند مفهوم  داند و سعی می یم ها موثر و اعتبار افراد را در رفتار و عملکرد اقتصادی انسان ،شهرت ،رفتار اقتصادی افراد، هنجارها، هویت
اقتصاد هویت را به عنوان ، (2076) کرانتون تر از مفاهیم هنجار و هویت ارائه دهد. عمیق یو درکدهد را توسعه  تفکرات ماجدید 
ثقل این  کند و مرکز ایجاد هویت به عنوان انگیزه اصلی برای انتخاب عنوان می راهتحلیل نتایج اقتصادی از و برای تجزیه یچارچوب

گیری  مردم چه کسانی هستند و هنجارها چگونه باعث شکل که اینداند. به عقیده وی،  های اجتماعی و هنجارها می چارچوب را تفاوت
کوشد نشان دهد که هویت و  می پژوهشدهد. وی در این  د، زندگی اقتصادی را شکل مینشو میها  آن بین های تعاملو ها  آن عملکرد

های بعدی در این زمینه  گام بخشی ازهای خردی هویت را  توسعه بنیانو  هستندها اثرگذار  انسان های تعاملهنجارهای مرتبط با آن در 
 .کند عنوان می

 سی پژوهششنا روش
ها، بر مهمی از هویت اجتماعی افغان بخشپاسخ به این پرسش است که آیا مولفه قومیت به عنوان حاضر، پژوهش  هدف اصلی

چرا که شناخت و بررسی میزان و نحوه اثرگذاری قومیت بر عملکرد اقتصادی افراد، ضمن  زمانی آنان موثر است یا خیر. بین های ترجیح
بر  که ،اقتصاد متعارفشونده  تعدیل فروض ساده و ماعیگرفته از هویت اجت های نشئت ها و پیچیدگی گرفتن بخشی از محدودیتنظردر 

یانه در خصوص گرا واقعهای  به ارائه تحلیل ،کند میتاکید  بخش اجتماعی در رفتار اقتصادی انسان گرفته از عناصر هویت نشئت تفاوت
استفاده در قالب اقتصاد آزمایشگاهی و  ،رو یناز هم .کند میی توجه ل و کارگزاران اقتصادی کمک شایانهای اقتصادی و رفتار عوام پدیده

از  های مختلف از اقوام تاجیک و هزاره ، آزمودنی8سازی زمینه پیش نظریهسی اجتماعی تحت عنوان شنا گرفته از روان ئتای نش از نظریه
 .شوند می ونآزم ،و آزمایش های کنترل در قالب گروه جامعه افغانستان،

 است. بررسی نقشرهایی موثر بر متغیر وابسته با کنترل سایر متغی ،متغیرها 3تشخیص رابطه علّیای برای  روش آزمایشگاهی، شیوه
سخت و حتی ناممکن است. روش آزمایشگاهی به  اساساز  70آزمایشگاهیهای اقتصادی با مجموعه اطالعات غیر گیری علّی در تصمیم

                                                
1. Altonji et al 
2. Principle-Agent 
3. Constant & Zimmermann 
4. Croson & Gneezy 
5. Benjamin et al 
6. Bénabou & Tirole 
7. The Theory of Moral Sentiments 
8. Self-Categorization Theory 
9. Casual  
10. Non-Experimental Data 

اثر هد ایت کنند ه تحریک هویتی بر آزمایش شوند ه ها تا زمانی تعمیم پذیر است که 
متوسط، عالمت مشابهی برای هر د و گروه د اشته باشد .

1. Steady State
2. Manipulations
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آلتونجی و همکاران1 )2000(، نشان می د هند  که بخش مورد  توجهی از شکاف بسیار زیاد  ثروت 
بین سیاه پوستان و سفید پوستان آمریکایی، به د لیل اختالف نژاد ی افراد  و تبعات وابسته به آن مانند  
رفتار پس اند از و نرخ بازگشت است. اکرالف و کرانتون )2002(، د ر مد لی اقتصاد ی برای اقتصاد  آموزش 
با متغیرهای هویت و طبقه های اجتماعی، چارچوبی را برای تبیین پیامد هایی مانند  نظم و انضباط 
متعارف  توسط مد ل های  پیشنهاد  می کنند  که  د انش آموزان  د ر وضع حقوقی  تغییرها  و  د ر مد ارس 
اقتصاد ی تشریح پذیر نیست. اکرالف و کرانتون )2005(، مد ل گسترش یافته کارگزار ـ کارفرما2 را ارائه 
می کنند  که د ر آن به جای نظام انگیزشی یا نظارت د قیق، هویت سازمانی کارکنان با کارشان، وارد  
تحلیل های اقتصاد ی می شود . کونستنت و زیمرمن3)2008(، با برشمرد ن عوامل موثر بر هویت نژاد ی 
مهاجران از قبیل زبان، فرهنگ، تعامل های اجتماعی، تاریخ مهاجرت، و خود شناسایی نژاد ی، شد ت 
این هویت را اند ازه گیری می کنند  و نتیجه می گیرند  که ارتباطی قوی بین هویت نژاد ی مهاجران و 
رفتار اقتصاد ی آن ها وجود  د ارد . کراسون و گنیزی4 )2009(، تفاوت د ر ترجیح های زنان و مرد ان را 
با تمرکز بر ترجیح های اجتماعی تبیین می کنند . بنجامین و همکاران5 )2010الف(، با برجسته کرد ن 
و  تولید  کاالهای عمومی، تالش د ر کار،  را د ر  آنان  آزمایش شوند گان، میزان مشارکت  هویت د ینی 
سخاوت بررسی می کنند  و نتیجه می گیرند  که هویت د ینی به صورت مستقیم بر رفتار اقتصاد ی افراد  
اثرگذار است. بنابو و تیرول6 )2011(، نظریه رفتار اخالقی7 آد ام اسمیت را توسعه می د هند  و چارچوبی 
ساد ه و انعطاف پذیر را برای تجزیه وتحلیل اعتقاد های اقتصاد ی مرد م فراهم می کنند  و به ارزیابی این 
مسئله می پرد ازند  که چگونه هویت اخالقی افراد ، رفتار فرد ی و جمعی آن ها را شکل می د هد . اکرالف 
)2016(، با انتقاد  از مد لسازی متعارف برای رفتار اقتصاد ی افراد ، هنجارها، هویت، شهرت، و اعتبار 
افراد  را د ر رفتار و عملکرد  اقتصاد ی انسان ها موثر می د اند  و سعی می کند  مفهوم جد ید  تفکرات ما را 
توسعه د هد  و د رکی عمیق تر از مفاهیم هنجار و هویت ارائه د هد . کرانتون )2016(، اقتصاد  هویت را 
به عنوان چارچوبی برای تجزیه وتحلیل نتایج اقتصاد ی از راه ایجاد  هویت به عنوان انگیزه اصلی برای 
انتخاب عنوان می کند  و مرکز ثقل این چارچوب را تفاوت های اجتماعی و هنجارها می د اند . به عقید ه 

1. Altonji et al
2. Principle-Agent
3. Constant & Zimmermann
4. Croson & Gneezy
5. Benjamin et al
6. Bénabou & Tirole
7. The Theory of Moral Sentiments
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وی، این که مرد م چه کسانی هستند  و هنجارها چگونه باعث شکل گیری عملکرد  آن ها و تعامل های 
بین آن ها می شوند ، زند گی اقتصاد ی را شکل می د هد . وی د ر این پژوهش می کوشد  نشان د هد  که 
اثرگذار هستند  و توسعه بنیان های خرد ی  با آن د ر تعامل های انسان ها  هویت و هنجارهای مرتبط 

هویت را بخشی از گام های بعد ی د ر این زمینه عنوان می کند .

روششناسیپژوهش

هد ف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که آیا مولفه قومیت به عنوان بخش مهمی 
از هویت اجتماعی افغان ها، بر ترجیح های بین زمانی آنان موثر است یا خیر. چرا که شناخت و بررسی 
میزان و نحوه اثرگذاری قومیت بر عملکرد  اقتصاد ی افراد ، ضمن د ر نظرگرفتن بخشی از محد ود یت ها 
و پیچید گی های نشئت گرفته از هویت اجتماعی و تعد یل فروض ساد ه شوند ه اقتصاد  متعارف، که بر 
تفاوت نشئت گرفته از عناصر هویت بخش اجتماعی د ر رفتار اقتصاد ی انسان تاکید  می کند ، به ارائه 
تحلیل های واقع گرایانه د ر خصوص پد ید ه های اقتصاد ی و رفتار عوامل و کارگزاران اقتصاد ی کمک 
شایان توجهی می کند . از همین رو، د ر قالب اقتصاد  آزمایشگاهی و استفاد ه از نظریه ای نشئت گرفته از 
روان شناسی اجتماعی تحت عنوان نظریه پیش زمینه سازی1، آزمود نی های مختلف از اقوام تاجیک و 

هزاره از جامعه افغانستان، د ر قالب گروه های کنترل و آزمایش، آزمون می شوند .
متغیرهایی  سایر  کنترل  با  متغیرها،  علّی2  رابطه  تشخیص  برای  شیوه ای  آزمایشگاهی،  روش 
اطالعات  با مجموعه  اقتصاد ی  تصمیم گیری های  د ر  علّی  نقش  بررسی  است.  وابسته  متغیر  بر  موثر 
غیرآزمایشگاهی3 از اساس سخت و حتی ناممکن است. روش آزمایشگاهی به سایر روش های مشابه، 
به ویژه گرد آوری د اد ه ها از راه پرسشنامه، برتری د ارد  چرا که د ر روش پرسشنامه ای نه تنها کنترلی 
انگیزه ای  برای اظهار صاد قانه ترجیح های خود   افراد   بلکه  ند ارد ،  تاثیرگذار وجود   بر سایر متغیرهای 
ند ارند  )Brandouy et al., 2000(. ولی با قرار د اد ن فرد  د ر شرایط تصمیم گیری واقعی و د ر محیطی 
مشابه با د نیای واقعی، فرد  د ر متن یک پد ید ه اقتصاد ی قرار می گیرد  و با تحت کنترل د رآورد ن شرایط 
آزمایشگاهی، می توان از ترجیح های وی آگاه شد . اسمیت4 )1976(، با تبیین نظریه ارزش القایی5، 
انجام  افراد ی که د ر محیطی مشابه محیط آزمایشگاه قرار می گیرند ، همان عملی را  عنوان می کند  

1. Self-Categorization Theory
2. Causal
3. Non-Experimental Data
4. Smith
5. Induced Value
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می د هند  که د ر د نیای واقعی انجام می د اد ند . ولی وی د ستیابی به چنین محیطی را مستلزم ایجاد  
د ر  انگیزه  ایجاد   عامل  عمد ه ترین  را  پاد اش  پرد اخت  و  می د اند   افراد   د ر  رفتاری  مناسب  انگیزه های 
شرکت کنند گان عنوان می کند . از این رو، میزان و نحوه پرد اخت پاد اش باید  به گونه ای باشد  که انگیزه 

کافی را د ر آزمایش شوند گان ایجاد  کند . 
بررسی پژوهش های پیشین نشان می د هد  که بیش تر پژوهش هایی که د ر آن ها ترجیح های زمانی 
می کنند   استفاد ه  افراد   ترجیح های  استخراج  برای  آزمایشگاهی  روش  از  می شوند ،  اند ازه گیری  افراد  
)Andreoni et al., 2015(، زیرا روش های متد اول اقتصاد سنجی برای تبیین ترجیح های بین د وره ای 

افراد  مناسب و معتبر برشمرد ه نمی شوند  و از این رو، روش این پژوهش آزمایشگاهی است. استخراج 
از  آن  د ر  که  می شود   انجام  چند گانه1  قیمتی  فهرست  روش  از  استفاد ه  با  افراد   زمانی  ترجیح های 
آزمود نی ها خواسته می شود  که د ر هر تصمیم، مصرف امروز )Ct( یا آیند ه )Ct+k( خود  را انتخاب کنند . 
مزیت این روش نسبت به آزمون های سنتی که از آزمود نی ها به ساد گی خواسته می شود  که انتخاب های 
خود  را بد ون د ریافت پاد اش انجام د هند ، این است که د ر این روش، آزمود نی ها مانند  شرایط واقعی، 
پاد اش خود  را بر اساس انتخاب خود  د ریافت می کنند  )تشکری صالح و همکاران، 1396(. این آزمایش 
شامل چهار جد ول است که از ترکیب انتخاب بین د و زمان امروز و یک هفته بعد  و یک هفته بعد  و د و 
هفته بعد  تشکیل می شوند . آزمود نی د ر هر کد ام از جد اول اول و د وم با یازد ه انتخاب د ر مقاد یر کم تر 
پاد اش و د ر هرکد ام از جد اول سوم و چهارم با د وازد ه انتخاب د ر مقاد یر بیش تر پاد اش )د ر مجموع 
46 انتخاب( روبه رو می شود  که د ر هر موقعیت، نرخ بهره آزمایشگاهی، نسبت به تصمیم پیشین باالتر 
است؛ بد ین مفهوم که هرچه به سمت پایین جد ول می رویم، احتمال این که فرد ، پاد اش بیش تر با 
زمان تاخیری بیش تر را انتخاب کند ، افزایش می یابد . جد اول شش تا نُه، د ر پیوست )1( نمایش د اد ه 
می شوند . برای نمونه، د ر د و جد ول شش و هفت، طول تاخیر و نرخ بهره های آزمایشگاهی یکسان اند ، 
ولی زمان پرد اخت د ر جد ول شش برای پاد اش های زود تر ـ کوچک تر، امروز )اکنون( و زمان پرد اخت 
برای پاد اش های د یرتر ـ بزرگ تر، یک هفته بعد  است. د ر حالی که زمان پرد اخت برای پاد اش های 

زود تر ـ کوچک تر د ر جد ول هفت د ر آیند ه )یک هفته بعد ( است. 
با فرض مطلوبیت خطی2 و ترجیح های گسسته، نرخ ترجیح افراد  با استفاد ه از نقاط عطف به د ست 

1. Multiple Price List )MPL(

2. د ر مطلوبیت خطی، راه حل گوشه ای است؛ بد ین معنا که فرد  یا کل مبلغ را د ر زمان زود تر می خواهد  یا کل 
مبلغ را د ر زمان د یرتر د ریافت می کند  و انتخاب های میانی وجود  ند ارد  که مبلغ بین زمان های مختلف تقسیم شود .



75

ان
ست

غان
ز اف

ی ا
هد

شوا
ی: 

مان
ی ز

ها
یح 

رج
ر ت

ت ب
ومی

ر ق
ی اث

رس
بر

ان
کار

هم
 و 

نی
سی

 ح
مد

مح
د 

سی

می آید . نقطه عطف، اولین نقطه ای است که د ر هر جد ول، فرد  پاد اش د یرترـ  بیش تر را به پاد اش زود تر 
ـ کم تر ترجیح می د هد . نقطه عطف ترجیح های هر فرد ، نشان د هند ه ترجیح های زمانی آن فرد  است. 
برای مثال، فرد ی که نقطه عطف او بین تصمیم 1 و 2 باشد ، نسبت به فرد ی که نقطه عطف او بین 
تصمیم 9 و 10 باشد ، نرخ ترجیح زمانی کم تری د ارد . برای این که افراد  انگیزه پاسخ صاد قانه د اشته 
باشند ، از راه سازوکار بکت ـ د گروت ـ مارشاک1 بر مبنای ترجیح هایشان به آن ها پرد اخت می شود . د ر 
پایان آزمایش این سازوکار، یک پرسش به صورت تصاد فی بیرون کشید ه می شود  که پرسید ه می شود  
چه مقد ار پول x د ر زمان T فرد  را نسبت به مقد ار پول y د ر زمان T بی تفاوت می کند . سپس یک 
عد د  تصاد فی یکنواخت از فاصله صفر و y بیرون کشید ه می شود . اگر آن عد د  تصاد فی از x انتخابی 
فرد  کم تر باشد ، مقد ار y د ر زمان تاخیری T به فرد  پرد اخت می شود  و اگر عد د  تصاد فی بیش تر از 
x بود ، همان x مورد  نظر د ر زمان T پرد اخت می شود . پیش از این که افراد  د ست به انتخاب از بین 
موقعیت های باال بزنند ، با هد ف بررسی این که آیا قومیت، به خود ی خود  بر انتخاب افراد  اثرگذار است 
از نظریه خود طبقه بند ی، برگرفته از روان شناسی اجتماعی استفاد ه می شود . بر اساس این،  یا خیر، 
د ستکاری برخی نشانه های محیطی2، برای مثال با طرح برخی پرسش های زمینه ای، که د ر اصطالح به 
آن پیش زمینه سازی گفته می شود ، می توان به طور موقت، یک موضوع یا نکته را د ر ذهن افراد  برجسته 
کرد . د ر این آزمایش با طرح پرسش هایی د رباره قومیت، که د ر ظاهر با موضوع تصمیم های اقتصاد ی 
نامرتبط است، یک طبقه خاص اجتماعی را برجسته3 می کند  و ناخود آگاه رفتارها و باورهای متناسب 
با این طبقه د ر ذهن آزمود نی ها تد اعی می شود  تا رفتار آن ها به سمت هنجارهای مرتبط با آن طبقه 
هد ایت شود . چنان که د ر اد بیات موضوع اشاره شد ، قومیت افراد  می تواند  به عنوان یک متغیر هویتی 
بر انتخاب افراد  اثرگذار باشد . برای بررسی تاثیر این متغیر بر انتخاب بین زمانی افراد ، آزمود نی ها به طور 
از پرسشنامه،  با استفاد ه  تصاد فی به د و گروه آزمایش و کنترل تقسیم می شوند . د ر گروه آزمایش، 
با هد ف د ستکاری د ر مولفه قومیت به گونه ای غیرمستقیم4، قومیت افراد  )تاجیک یا هزاره( د ر آن ها 
برانگیخته و برجسته می شود . سپس ترجیح های زمانی آن ها با توجه به انتخاب هایشان د ر تصمیم های 
است؛  متفاوت  آزمایش  با گروه  آزمایش  اول  مرحله  د ر  تنها  کنترل  به د ست می آید . گروه  اقتصاد ی 

1. Becker-Degroot-Marschak )BDM(
2. Environmental Cues
3. Salience 

د نبال  به  پژوهشگر  که  نمی شود   اشاره  مورد   این  به  آماری،  نمونه  جذب  فرایند   از  زمانی  برهه  هیچ  د ر   .4
قومیت های خاص است.
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به گونه ای که پرسش های مطرح شد ه د ر پرسشنامه این گروه، نسبت به مولفه قومیت، به طور کامل 
خنثی است. د ر اد امه، مراحل آزمایش گروه کنترل به طور کامل مشابه گروه اول است. قومیت های 
تاجیک و هزاره به ترتیب پس از قوم پشتون، د ومین و سومین گروه های قومی و سیاسی افغانستان از 
نظر جمعیت و وزنه سیاسی و اجتماعی هستند  )نجفی، 1390(، ولی متاسفانه به د لیل چند ین د هه 

جنگ و ناامنی، آمار د قیقی د ر مورد  جمعیت هرکد ام از اقوام وجود  ند ارد .

تحلیلدادهها

پژوهشگران به طور معمول، د انشجویان را به عنوان آزمود نی انتخاب می کنند ؛ زیرا پرد اختی آن ها 
این  است.  د انشجویی  کارهای  د ر  د ریافتی  د ستمزد   میانگین  از  بیش تر  معناد اری  و  میانگین  به طور 
د ر د سترس هستند ،  پژوهشگران  از  بسیاری  برای  د انشجویان  است که  د لیل  این  به  نه تنها  انتخاب 
بلکه میزان نه چند ان باالی پرد اخت ها د ر محیط های آزمایشگاهی به طور عموم برای این قشر به قد ر 
کافی انگیزانند ه است که ترجیح های واقعی خود  را د ر تصمیم های اقتصاد ی نشان د هند . آزمود نی ها 
د ر پژوهش حاضر، د انشجویان مشغول به تحصیل د ر رشته های مختلف د انشکد ه اقتصاد  و مد یریت 
د انشگاه خصوصی غرجستان1 د ر شهر کابل کشور افغانستان هستند  که به صورت کاماًل تصاد فی و بر 
اساس تجربه پژوهش های مشابه انتخاب می شوند . حجم نمونه بر اساس پژوهش های مشابه پیشین 
115 نفر د ر محد ود ه سنی 20 تا 44 ساله است. از آن جایی که بیشینه قاطع د انشجویان د انشگاه مزبور 
متعلق به د و قوم فارسی زبان تاجیک و هزاره هستند ، و پژوهشگر د ر زمان انجام پژوهش، عضو هیئت 
علمی این د انشگاه است، آزمود نی ها از بین د انشجویان د و رشته موجود  انتخاب می شوند ؛ ویژگی های 

آماری این آزمود نی ها، د ر جد اول )1(، )2(، و )3( خالصه می شود .

جدول1:ویژگیهاینمونهآماری)هردوگروه(

قوميتمذهبرشته تحصيلیجنسيتگروه آزمایشی
تاجیک: 46 نفرتشیع: 66 نفراقتصاد : 107 نفرمذکر: 94 نفرآزمایش: 59 نفر
هزاره: 69 نفراهل سنت: 49 نفرمد یریت: 8 نفرمونث: 21 نفرکنترل: 56 نفر
115115115115مجموع: 115 

1. Gharjistan University
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جدول2:ویژگیهاینمونهآماری)گروهآزمایش(

جنسيت رشته تحصيلی مذهب قوميت
مذکر: 42 نفر اقتصاد : 51 نفر تشیع: 38 نفر تاجیک: 22 نفر
مونث: 17 نفر مد یریت: 8 نفر اهل سنت: 21 نفر هزاره: 37 نفر
مجموع: 59 59 59 59

جدول3.ویژگیهاینمونهآماری)گروهکنترل(

جنسيت رشته تحصيلی مذهب قوميت
مذکر: 52 نفر اقتصاد : 56 نفر تشیع: 28 نفر تاجیک: 24 نفر
مونث: 4 نفر مد یریت: 0 اهل سنت: 28 نفر هزاره: 32 نفر
مجموع: 56 56 56 56

د ر برآورد  نتایج، متغیرهای سن، جنسیت، مذهب، قومیت، و اثر متقاطع قومیت و پیش زمینه سازی 
به عنوان متغیرهای مستقل، و لگاریتم طبیعی کم ترین نرخ بهره مرکب پیوسته1 د ر مقاد یر متفاوت 

پول و بازه های زمانی مختلف، برای متغیرهای وابسته استفاد ه می شود .

1. Minimum Continuously Compounded Weekly Interest Rate 
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جدول4:آمارتوصیفیمتغیرهایمستقلووابسته

بيشينهکمينهانحراف معيارميانگينمشاهد ه هانام متغير
لگاریتم طبیعی نرخ بهره مقاد یر کم  پول د ر 

انتخاب های بین اکنون و یک هفته بعد 
115-1/370/77-4/10-0/16

مقد ار لگاریتم طبیعی نرخ بهره مقاد یر کم  پول د ر 
0/16-4/10-1/110/73-115انتخاب های بین یک هفته بعد  و د و هفته بعد 

لگاریتم طبیعی نرخ بهره مقاد یر زیاد  پول د ر 
0/27-4/25-1/530/77-115انتخاب های بین اکنون و یک هفته بعد 

لگاریتم طبیعی نرخ بهره مقاد یر زیاد  پول د ر 
0/27-4/25-1/390/77-115انتخاب های بین یک هفته بعد  و د و هفته بعد 

11527/156/082044سن
1150/570/4901مذهب

1150/810/3801جنسیت
1150/40/4901قومیت

1150/190/3901اثر متقاطع پیش زمینه سازی و قومیت

متغیر وابسته، مقد ار لگاریتم طبیعی نرخ بهره د ر چهار حالت برحسب مقاد یر کم یا زیاد  پول، 
انتخاب بین اکنون و یک هفته بعد  یا یک هفته بعد  و د و هفته بعد  است. مذهب، جنسیت، و قومیت 
آزمود نی ها به صورت متغیر مجازی تعریف می شوند : برای اهل سنت عد د  یک و برای اهل تشیع عد د  
صفر، برای جنسیت مذکر عد د  یک و جنسیت مونث عد د  صفر، و سرانجام برای قومیت تاجیک عد د  

یک و برای قومیت هزاره عد د  صفر د ر نظرگرفته می شود .

تجزیهوتحلیلنتایج

با هد ف بررسی اثرگذاری قومیت بر ترجیح های زمانی آزمایش شوند ه ها، متغیر قومیت به صورت 
جد اگانه و پس از اتمام آزمایش، توسط پژوهشگر برای تک تک افراد  ثبت می شود  تا تاثیر آن به عنوان 
متغیری مستقل، با کنترل متغیرهایی مانند  سن، مذهب، و جنسیت بر ترجیح های بین زمانی افراد ، 
بر اساس متغیر کم ترین نرخ بهره مرکب پیوسته، به عنوان متغیر وابسته سنجید ه شود . ارقام انتخابی 
از سوی آزمایش شوند ه  ها د ر مورد  ترجیح های بین زمانی، رقمی د قیق نخواهد  بود ، و ارقام مربوطه د ر 
چارچوب  د ر  پژوهش  این  اقتصاد سنجی  تحلیل های  می شوند .  انتخاب  بازه ای  صورت  به  پرسشنامه 
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روش رگرسیون بازه ای1 استوارت2)1983(، و با نرم افزار استتا 314 انجام می گیرد . د ر این روش، فرض 
اصلی بر این است که متغیر وابسته )پنهان(4 به صورت مشروط، د ارای توزیع نرمال است، یک مقد ار 
د قیق نامعلوم د ارد ، و ما فقط از بازه مقد اری این عد د  آگاهی د اریم. برآورد  نتایج با استفاد ه از جد اول 
چهارگانه ترجیح های زمانی و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی بازه ای د ر جد ول )5( آمد ه است. 
بازه های متفاوت بین مقاد یر کم یا زیاد   جد ول )5(، خالصه برآورد ها را برای ترجیح های زمانی د ر 
پول نشان می د هد . با توجه به آماره LR CHI2 که نشان د هند ه سطح معناد اری هر رگرسیون است، 
هر چهار مد ل د ر سطح بیش از 99 د رصد ، معناد ار هستند . همچنین، با توجه به این که د ر سه حالت 
از چهار حالت، ضریب مرتبط به متغیر مجازی جنسیت با عالمت منفی معناد ار شد ه است، می توان 
چنین استنباط کرد  که د ر مواجهه با انتخاب گزینه های مختلف بین زمان حال و آیند ه، مرد ها نسبت 
به زن ها، اکنون گراتر هستند  یا به بیان د یگر، بانوان برخالف آقایان، آیند ه گرایی بیش تری از خود  نشان 
می د هند . این نتیجه، به افزایش نرخ بهره مرکب پیوسته د ر بازه های زمانی کوتاه مد ت و افزایش د وره 

زمانی حساسیت ند ارد  و همواره میزان تاثیر تقریباً ثابت است.

1. Internal Regression
2. Stewart
3. Stata 14
4. Latent
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جدول5:خالصهبرآوردهاونتایججداولچهارگانهترجیحهایزمانی)لگاریتمنرخبهره(

پول کم د ر 
انتخاب های بين 

اکنون و یک هفته 
بعد 

پول کم د ر 
انتخاب های بين 

یک هفته بعد  و د و 
هفته بعد 

پول زیاد  د ر 
انتخاب های بين 

اکنون و یک هفته 
بعد 

پول زیاد  د ر 
انتخاب های بين 

یک هفته بعد  و د و 
هفته بعد 

عرض از مبد ا -0/16)0/42( -1/12***)0/41( -1/04**)0/45( -0/99**)0/49(
سن -0/01)0/01( 0/01)0/01( 0/00)0/01( 0/01)0/01(

مذهب -0/42*)0/25( 0/13)0/24( -0/02)0/27( -0/19)0/29(
جنسیت -0/36**)0/18( -0/12)0/17( -0/37**)0/19( -0/34*)0/21(
قومیت -0/89***)0/29( -0/63**)0/27( -0/70**)0/30( -1/29***)0/33(

اثر متقاطع 
پیش زمینه سازی و 

قومیت
0/36*)0/21( 0/48***)0/20( 0/53**)0/22( 1/07***)0/24(

LR chi2 آماره 16/64*** 22/77*** 18/78*** 35/57***

 Log آماره
likelihood

-257/47 -260/42 -254/92 -271/47

مشاهد ه ها 115 115 115 115

بر اساس این و با توجه به نتایج جد ول )5(، می توان چنین استنباط کرد  که:
1. اگر نرخ بهره د ر مقاد یر کم تر پول ثابت بماند  ولی د وره زمانی انتخاب )د ر انتخاب د وره ای بین اکنون و 
یک هفته بعد  د ر مقایسه با یک هفته بعد  و د و هفته بعد ( افزایش یابد ، ترجیح های زمانی د ر قومیت تاجیک 
نسبت به قومیت هزاره بیش تر معطوف به آیند ه است )ضریب متغیر با عالمت منفی(، ولی همزمان با افزایش 

د وره زمانی انتخاب، از شد ت انتخاب های معطوف به آیند ه د ر آنان کاسته می شود  )0/89 به 0/63(.
2. اگر نرخ بهره افزایش یابد  ولی د وره زمانی تصمیم گیری د ر کوتاه مد ت ثابت بماند  )د وره زمانی 
انتخاب بین اکنون و یک هفته بعد (، قومیت تاجیک نسبت به قومیت هزاره، اکنون گرایی کم تری از خود  
نشان می د هد  )ضریب متغیر با عالمت منفی(، ولی همزمان با افزایش نرخ بهره و ثبات د وره تصمیم گیری 

د ر کوتاه مد ت، شد ت انتخاب های معطوف به آیند ه د ر آنان کاسته می شود  )0/89 به 0/70(.
3. اگر نرخ بهره و د وره زمانی تصمیم گیری )د ر انتخاب د وره ای بین اکنون و یک هفته بعد  د ر 
مقایسه با یک هفته بعد  و د و هفته بعد (، هر د و افزایش یابند ، ترجیح های زمانی د ر قومیت تاجیک 
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نسبت به قومیت هزاره بیش تر معطوف به آیند ه است )ضریب متغیر با عالمت منفی(، و همزمان با این 
تغییرها، شد ت انتخاب های معطوف به آیند ه د ر آنان افزایش می یابد  )0/89 به 1/29(. 

4. اگر نرخ بهره افزایش یابد  ولی د وره زمانی تصمیم گیری د ر بلند مد ت ثابت بماند  )د وره زمانی 
یک هفته بعد  و د و هفته بعد (، ترجیح های زمانی د ر قومیت تاجیک نسبت به قومیت هزاره بیش تر 
معطوف به آیند ه است )ضریب متغیر با عالمت منفی(، و همزمان با این تغییرها، شد ت انتخاب های 

معطوف به آیند ه د ر آنان افزایش می یابد  )0/63 به 1/29(.
5. اگر نرخ بهره افزایش یابد  ولی د وره زمانی تصمیم گیری کاهش یابد  )انتخاب بین یک هفته بعد  
و د و هفته بعد  د ر مقایسه با اکنون و یک هفته بعد (، ترجیح های زمانی د ر قومیت تاجیک نسبت به 
قومیت هزاره بیش تر معطوف به آیند ه است )ضریب متغیر با عالمت منفی(، و همزمان با این تغییرها، 

شد ت انتخاب های معطوف به آیند ه د ر آنان افزایش می یابد  )0/63 به 1/29(.
6. اگر نرخ بهره د ر مقاد یر بیش تر پول ثابت بماند  ولی د وره زمانی انتخاب افزایش یابد  )انتخاب بین 
اکنون و یک هفته بعد  د ر مقایسه با یک هفته بعد  و د و هفته بعد (، ترجیح های زمانی د ر قومیت تاجیک 
نسبت به قومیت هزاره، بیش تر معطوف به آیند ه است )ضریب متغیر با عالمت منفی(، ولی همزمان با 
افزایش د وره زمانی انتخاب، شد ت انتخاب های معطوف به آیند ه د ر آنان افزایش می یابد  )0/70 به 1/29(.

بر اساس این، با ثبات نرخ بهره د ر مقاد یر کم و زیاد  پول، و افزایش د وره زمانی تصمیم گیری )مقایسه 
ستون های 1 و 2 و ستون های 3 و 4(، همچنین افزایش نرخ بهره د ر د وره های ثابت تصمیم گیری 
بهره  نرخ  افزایش  و حتی   ،)4 و   2 و ستون های   3 و   1 )مقایسه ستون های  بلند مد ت  و  کوتاه مد ت 
همزمان با کاهش یا افزایش د وره های زمانی تصمیم گیری )مقایسه ستون های 1 و 4 و ستون های2 و 
3(، ضریب متغیر مربوطه منفی است و به این مفهوم است که ترجیح های زمانی د ر قومیت تاجیک 
)بد ون د ر نظرگرفتن اثر پیش زمینه سازی( نسبت به قوم هزاره، بیش تر معطوف به آیند ه است. ولی 
این  بیانگر  قومیت،  غیرمستقیم  برانگیختن  و  قومیت،  و  پیش زمینه سازی  متقاطع  اثر  متغیر  بررسی 
مطلب است که فرایند  پیش زمینه سازی با اثرگذاری معناد ار بر انتخاب آزمایش شوند ه ها، به طور کامل 
جهت انتخاب ها را معکوس می کند  و با عالمت مثبت ظاهر می شود . تغییر عالمت این متغیر د ر هر 
چهار حالت نسبت به حالت عاد ی )بد ون پیش زمینه سازی( به این مفهوم است که با اعمال تغییرها د ر 
نرخ بهره و د وره های زمانی انتخاب، همزمان با اعمال پیش زمینه سازی، این قوم هزاره است که نسبت 

به قوم تاجیک ترجیح های زمانی خود  را بیش تر معطوف به آیند ه انتخاب می کند .
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بحثونتیجهگیری

تنوع و پیچید گی قومی و فرهنگی د ر افغانستان و تاریخ پرماجرا و محیط ویژه این کشور، حقیقتی 
انکارناپذیر است. از سوی د یگر، رابطه قومیت و ساختار قد رت د ر افغانستان و اتکا بر عنصر قومیت به عنوان 
اصلی ترین پایه تثبیت قد رت د ر گذشتۀ تاریخی این کشور و حتی د ر زمان معاصر، به اعمال رفتارها و 
سیاست های قوم محورانه و تبعیض آمیز حکام د ر قبال قومیت های مختلف منجر می شود . این مسئله زمانی 
شد ت بیش تری به خود  می گیرد  که با شکاف های قومی و تفاوت های مذهبی همراه شود ؛ زیرا بیش تر 
شیعیان افغانستان از قوم هزاره هستند  و سایر اقوام این کشور از جمله بیشینه قوم تاجیک، سنی مذهب 
هستند . از این رو، تالش این پژوهش بر آن است که با پرهیز از هرگونه قضاوت و پیش د اوری ارزشی، و تنها 
با تکیه بر مبانی و مفاهیم علمی اقتصاد  رفتاری، تاثیر مقوله قومیت را )به عنوان بخش مهمی از هویت 

اجتماعی( بر ترجیح های زمانی د و گروه از بزرگ ترین اقوام افغانستان )تاجیک ها و هزاره ها( بررسی نماید .
از میان متغیرهای مستقل موجود  د ر مد ل ها،  این است که  از  یافته های پژوهش حاضر حاکی 
متغیرهای مذهب )فقط د ر یک حالت(، جنسیت، قومیت، و اثر متقاطع قومیت و پیش زمینه سازی، 
اثری معناد ار بر نرخ ترجیح بین زمانی د ارند ؛ د ر حالی که سن افراد ، اثر معنا د اری بر ترجیح های زمانی 
افراد  ند ارد . بر اساس این، با توجه به این که د ر هر چهار حالت، متغیر مربوط به قومیت با عالمت منفی 
معناد ار است، می توان چنین استنباط کرد  که د ر مواجهه با انتخاب گزینه های مختلف بین زمان حال 
و آیند ه، تاجیک ها نسبت به قومیت هزاره، ترجیح های زمانی کم تری معطوف به آیند ه د ارند . ولی نکته 
جالب توجه د ر پژوهش حاضر این است پس از اعمال پیش زمینه سازی و تد اعی عناصر قومیتی د ر 
آزمایش شوند ه های گروه آزمایش، به طور کامل وضعیت برعکس شد ه است؛ به طوری که عالمت متغیر 
اثر متقاطع قومیت و پیش زمینه سازی برخالف حالت پیشین، مثبت است. به این معنا که وقتی قومیت 
آزمود نی ها به صورت غیرمستقیم برانگیخته می شود ، این قوم هزاره است که به انتخاب های معطوف به 
آیند ه روی می آورد  و برعکس قوم تاجیک، اکنون گرایی بیش تری از خود  به نمایش می گذارد . متغیر 
قومیت، تاثیر هویت قومیتی را، که عنصری تعیین کنند ه د ر افغانستان است، با توجه به سابقه تاریخی 
و بد ون اتکا بر وضع موجود  قومیت ها د ر ساختار اجتماعی افغانستان نشان می د هد ، د ر حالی که اثر 
متقاطع قومیت و پیش زمینه سازی، قومیت آزمود نی ها را د ر ذهن آنان تد اعی می کند  و از این راه بر 
انتخاب آنان اثرگذار است. به این د لیل، وقتی هویت هزاره ها د ر افراد  این قوم برجسته می شود ، افق 
زمانی بهینه سازی، آن ها را گشود ه تر می کند  تا د ر ترجیح بین زمانی، وزن کم تری به زمان حال د هند ؛ 
انتخاب های زود تر  به  را بیش تر  توجه آن ها  تاجیک،  آزمود نی های  تد اعی هویت قومی  د ر حالی که 
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متمایل می کند . به طور قطعی، گذشتۀ تاریخی اقوام مورد  بررسی قرار می گیرد  و ویژگی های ساختاری 
جامعه قوم محور افغانستان د ر امید واری به آیند ه و بهره گیری از فرصت های احتمالی د ر حال و آیند ه 

نقش بسزایی ایفا می کند ، به نحوی که سبب تقویت روحیه آیند ه نگری د ر هزاره ها می شود .
د ر پایان، نیاز به یاد آوری است که شناخت و بررسی میزان و نحوه اثرگذاری مولفه قومیت )به 
فروض  تعد یل  ضمن  افراد ،  اقتصاد ی  عملکرد   بر  می تواند   اجتماعی(،  هویت  از  مهمی  بخش  عنوان 
ساد ه شوند ه د ر اقتصاد  متعارف، د ر ارائه تحلیل های واقع گرایانه د ر خصوص پد ید ه های اقتصاد ی و رفتار 
عوامل و کارگزاران اقتصاد ی، نقشی اساسی ایفا نماید . از این رو، د رک صحیح تفاوت های نشئت گرفته 
از عناصر هویت بخش اجتماعی د ر رفتار انسان ها، د ر تد وین سیاست های کالن اقتصاد ی د ر کشورهای 
چند قومی مانند  افغانستان نقشی مهم د ارد . هرچند  ناامنی های گسترد ه د ر این کشور و فقد ان منابع 
اطالعاتی معتبر، مانع از انجام آزمایش ها و پژوهش های علمی د ر این کشور می شود ، ولی می توان با اتکا 
به نتایج این پژوهش و با استفاد ه از رویکرد  روش شناختی آن، پژوهش های علمی د یگر را د ر حوزه های 
مختلفی همچون فساد  اقتصاد ی، ترجیح های ریسک، و سایر موارد  مشابه، که هویت اجتماعی افراد  
اتخاذ تصمیم های واقعی و سیاستگذاری های د رست  انجام د اد  و راه را برای  اثرگذار است،  بر آن ها 
اثرگذاری  بررسی  همچنین،  کرد .  هموارتر  اقتصاد ی  عوامل  رفتار  تفاوت  د رک  بر  مبتنی  اقتصاد ی 
قومیت سایر اقوام عمد ه و مطرح د ر افغانستان از جمله اقوام پشتون و ازبک، که پژوهشگر به این گروه 
از افراد  د سترسی بسیار کمی د اشته است، می تواند  مکمل بحث های مطرح شد ه د ر این پژوهش باشد .
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پیوست1

جدول6تا9:فهرستقیمتیچندگانه

جد ول 7: انتخاب بين یک هفته بعد  و د و هفته بعد جد ول 6: انتخاب بين امروز یا یک هفته بعد 
د و هفته بعد یایک هفته بعد تصمیمیک هفته بعد یاامروزتصمیم

3/05 د الریا3 د الر3/0512 د الریا3 د الر1
3/10 د الریا3 د الر3/1013 د الریا3 د الر2
3/25 د الریا3 د الر3/2514 د الریا3 د الر3
3/50 د الریا3 د الر3/5015 د الریا3 د الر4
3/75 د الریا3 د الر3/7516 د الریا3 د الر5
4 د الریا3 د الر417 د الریا3 د الر6
4/5 د الریا3 د الر4/518 د الریا3 د الر7
5 د الریا3 د الر519 د الریا3 د الر8
5/5 د الریا3 د الر5/520 د الریا3 د الر9
6 د الریا3 د الر621 د الریا3 د الر10
7 د الریا3 د الر722 د الریا3 د الر11

جد ول 9: انتخاب بين یک هفته بعد  و د و هفته بعد جد ول 8: انتخاب بين امروز یا یک هفته بعد 
د و هفته بعد یایک هفته بعد تصمیمیک هفته بعد یاامروزتصمیم

7/10 د الریا7 د الر7/1035 د الریا7 د الر23
7/25 د الریا7 د الر7/2536 د الریا7 د الر24
7/5 د الریا7 د الر7/537 د الریا7 د الر25
8 د الریا7 د الر838 د الریا7 د الر26
8/5 د الریا7 د الر8/539 د الریا7 د الر27
9/25 د الریا7 د الر9/2540 د الریا7 د الر28
10 د الریا7 د الر1041 د الریا7 د الر29
10/75 د الریا7 د الر10/7542 د الریا7 د الر30
11/75 د الریا7 د الر11/7547 د الریا7 د الر31
12/5 د الریا7 د الر12/544 د الریا7 د الر32
13/75 د الریا7 د الر13/7545 د الریا7 د الر33
15 د الریا7 د الر1546 د الریا7 د الر34

 




