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چکیده
 هزار نفر از ساکنان شهر تهران75  فراخوان شرکت در پژوهش به نشانی ایمیل.هدف این پژوهش بررسی اثر دلیلهای منطقی بر تصمیمگیری های اخالقی بود
.) بود2018 ، هن و دبریگارد، یانگ، روقرتی، ابزار پژوهش یک دوراهی اخالقی (استنلی. نفر داوطلب شرکت در این پژوهش شدند765 و حومه فرستاده شد که
 سپس.) کدامیک از دو راه را بر میگزیدند (تصمیم نخستین،در یک طرح تجربی از آزمودنی ها خواسته شد تا پاسخ دهند اگر در این دوراهی اخالقی قرار بگیرند
 و به یک، به یک گروه دلیلهای مخالف تصمیم نخستین، به یک گروه دلیل های موافق تصمیم نخستین:آزمودنیها به طور تصادفی به سه گروه گمارده شدند
 سپس از آزمودنیها خواسته شد دوباره یکی از دو راه را.گروه همه دلیل ها (موافق و مخالف) داده شد و از هر سه گروه خواسته شد که این دلیلها را ارزیابی کنند
، تحلیل رگرسیون لُجیستیک و تحلیل واریانس نشان داد که تعداد بسیار کمی از آزمودنیها پس از بررسی دلیلها، آزمون دقیق فیشر.)برگزینند (تصمیم پایانی
 بخش بزرگی از واریانس تصمیم پایانی را تبیین کرد و آزمودنیها دلیلهای موافق تصمیم نخستین خود را، تصمیم نخستین.تصمیم نخستین خود را تغییر دادند
. این یافتهها نشان میدهد که دلیلهای منطقی به تغییر تصمیمهای اخالقی افراد کمکی نمیکند.بهتر از دلیلهای مخالفِ آن ارزیابی کردند
 دوراهی اخالقی، دلیل، تصمیمگیری اخالقی، انتخاب اخالقی، احساس:واژههای کلیدی
Abstract

T

his aim of this study was to investigate the effect of rational reasons on moral decisions. For this purpose a call for
participation in the study was sent to 75000 email addresses of residents of Tehran and its suburbs. Eventually 765

volunteers participated in the study. By using a moral dilemma (Stanley, Dougherty, Yang, Henne & De Brigard, 2018) in an
experimental design, the participants were asked to say which option they would choose if they were in this moral dilemma (their

1398  زمستان/62  شمارة/ روانشناسان ایرانی ـ سال شانزدهم:روانشناسی تحولی

initial decision). Then the participants were randomly assigned to three groups: one group was given the reasons affirming their initial
decision, one group was given the reasons opposing their initial decision, and one group was given all reasons (affirming and
opposing). Participants were asked to evaluate these reasons. Then they were asked to choose one of the two options again (their final
decision). Fisher's exact test, logistic regression analysis, and variance analysis showed that very few participants changed their initial
decision after examining the reasons, the initial decision explained a large proportion of the final decision's variance, and participants
evaluated affirming reasons better than opposing ones. These findings suggest that rational reasons do not help to change individual’s
moral decisions.
Keywords: affect, moral choice, moral decision, moral dilemma, reason
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احساسی و با هدف توجیه آن تصمیمگیری رخ میدهد (اباذری،

افراد به هنگام تصمیمگیریهای اخالقی ،دالیل بسیاری را

ملکپور ،قمرانی ،عابدی و فرامرزی1395 ،؛ کمری ،فوالدچنگ،

برای انتخاب هر تصمیم در ذهن خود مرور میکنند .فیلسوفان

خرمایی ،شیخاالسالمی و جوکار1397 ،؛ هایت ،کولر و دیاس،

و دانشمندان دینی معتقدند تصمیمگیریهای اخالقی و بازنگری

 .)1993به اعتقاد کوندا ( )1990بیشتر افراد ،نخست تصمیم

در این تصمیمها باید با دلیل انجام شود ،زیرا افراد تنها بهواسطه

میگیرند و سپس برای دفاع از آن تصمیم ،دلیل میآورند .به

دلیل آوردن قادر به توجیه تصمیم خود هستند (اسنیدگار2018 ،؛

عبارت دیگر ،دلیلهای سُست اما همساز 6با سلیقه خود را

بروم2013 ،؛ راس1930 ،؛ کریسپ .)2005 ،بسیاری از افراد ادّعا

میپذیرند ،ولی دلیلهای محکم اما ناهمساز 7با سلیقه خود را

میکنند که بر پایه دلیلهای منطقی تصمیم میگیرند؛ با وجود

رد میکنند (دیتو ،مونرو ،اپانوویچ ،سیپانسکی و الکهارت)2003 ،

ال به افراد توصیه میکنند
این ،فیلسوفان و دانشمندان دینی معمو ً

و برای اندیشههای همساز با نتیجهگیریهای خود ،ارزش

که در برابر دلیلهای منطقی مقاومت نکرده و تصمیمهای خود

بیشتری قائلاند (اولمان و کوهن2005 ،؛ نورتن ،وندلو و دارلی،

را تغییر دهند (اسنیدگار2018 ،؛ بروم2013 ،؛ راس1930 ،؛

.)2004

کریسپ ،)2005 ،اگرچه پژوهشها نشان میدهد که تصمیمها

با وجود این ،تصمیمگیریهای اخالقی تا حدی مبتنی بر

و داوریهای اخالقی ،اثرپذیری چندانی از دلیلهای منطقی

دالیل منطقی نیز هستند (بلوم2010 ،؛ پکستن ،آنگر و گرین،

ندارند (استنلی ،دارتی ،ینگ ،هن و دبریگارد .)2018 ،هایت

2012؛ پکستن و گرین2010 ،؛ ماکی و ریمی2017 ،؛ هورن،

( )2007 ،2001با پیروی از هیوم ( )1965و زاجونک ()1980

پاول و هامل ،)2015 ،اگرچه پژوهشهایی که به نقش دالیل

ال از
بیان میکند که داوریها و تصمیمهای اخالقی معمو ً

منطقی در تغییر تصمیمگیریهای اخالقی بپردازند ،اندک است.

واکنشهای خودکار ،1فوری ،2احساسی 3و ناهشیار 4سرچشمه

از طرفی پژوهشها در رشتههای دیگر همچون اقتصاد رفتاری

8

میگیرند .شواهد پژوهشی نیز نشان میدهد که بیشتر افراد ،به

نشان میدهد که بازخوردها ،ترجیحها ،و تصمیمها با بررسی

صحنهها و داستانهایی که دربردارنده تخلفهای اخالقی

دلیلها ساخته و تغییر داده میشوند (باربر ،هیت و اودین2003 ،؛

هستند ،واکنشهای فوری و بدون فکر نشان میدهند (لو و

دیچریک و لیست .)2016 ،بر اساس این یافتهها ،افراد در زمان

دیگران .)2006 ،افزون بر آن ،احساسها بهخوبی میتوانند

تصمیمگیری یا بازبینی یک تصمیم گرفته شده ،بهدنبال توجیه

تصمیمها و داوریهای اخالقی را پیشبینی کنند (سانفی،

تصمیمشان برای خود و دیگران هستند (استنلی ،هن ،آینگار،

ریلینگ ،ارنسن ،نایستروم و کوهن2003 ،؛ هایت و هرش،

سیناتـآرمسترانگ و دبریگارد2017 ،؛ ویلیو ،چیتر ،لوویس و

 )2001و بر آنها اثر بگذارند (والدسلو و دستینو2006 ،؛ ویتلی

دیویس .)2009 ،همچنین بین تصمیمگیری اخالقی با سایر

و هایت2005 ،؛ یوگازیو ،الم و سینگر .)2012 ،بر اساس

تصمیمگیریها ،تفاوتهای بنیادی وجود دارد (اسکیتکا2010 ،؛

پژوهشها ،افراد رفتارهای تابو 5را حتی زمانی که دالیلی برای

اسکیتکا ،باومن و سارگیس2005 ،؛ تیوریل2002 ،؛ مورگان،

بیزیان بودن آنها وجود دارد ،غیراخالقی میدانند ،اما قادر به

اسکیتکا و ویزنسکی.)2010 ،

توضیح علت این داوری خود نیستند (رویزمن ،کیم و لیمن،

هدف این پژوهش ،پاسخ به سه پرسش درباره نقش دلیلها

2015؛ هایت2001 ،؛ هایت ،بیورکالند و مورفی .)2000 ،در واقع

در بازبینی و تغییر تصمیمهای اخالقی بود .پرسش نخست این

افراد بههنگام داوری و تصمیمگیری اخالقی ،نخست واکنش

است که آیا افراد هنگامی که در یک دوراهی اخالقی 9تصمیمی

احساسی از خود نشان میدهند (هایت )2007 ،2001 ،و حتی

میگیرند (یعنی یکی از دو راه برمیگزینند) و سپس با دلیلهای

اگر دلیل و منطقی وجود داشته باشد ،پس از تصمیمگیری

مخالفِ تصمیم خود روبهرو میشوند ،در مقایسه با هنگامی که
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ابراهیم احمدی

با دلیلهای موافق تصمیم خود روبهرو میشوند ،چقدر احتمال

هر  75هزار نشانی فرستاده شد« :با شرکت در این پژوهش،

دارد که آن تصمیم را تغییر دهند؟ جدا از اینکه یک تصمیم بر

ضمن کمک به پیشرفت روان شناسی ،در قرعهکشی یک دستگاه

پایه احساس یا استدالل گرفته شده است یا خیر ،دلیلهای

تلفن همراه شرکت کنید» .همچنین ،از دارندگان ایمیلها

منطقی نقش برجستهای در تغییر دادن تصمیمهای گرفته شده

خواسته شد که در صورت تمایل به شرکت در این پژوهش،

افراد ایفا میکنند (بلوم2010 ،؛ بوچیارلی و دانیله2015 ،؛

پرسشنامه جمعیت شناختی پیوست ایمیل را تکمیل و ارسال

بوچیارلی ،کمالنی و جانسنـلرد .)2008 ،حتی مخالفان

کنند 1023 .نفر با تکمیل و ارسال این پرسشنامه ،برای شرکت

خردنگری 1همچون گرین و هایت ( ،)2002از استدالل منطقی

در پژوهش داوطلب شدند ،اما فقط  765نفر ( 306زن 459 ،مرد)

بهعنوان یکی از راههای تغییر تصمیمها نام بردهاند .پیزارو و بلوم

از آنها سن مورد نظر ( 18سال به باال) را داشتند و از همه

( )2003نیز نشان دادهاند که افراد بههنگام دریافت اطالعات

دستورها بهدرستی پیروی کردند .میانگین و انحراف استاندارد

مخالف با تصمیم اخالقیشان ،در تصمیم خود تجدیدنظر

سن افراد ،بهترتیب  34/49و  11/62بود که در دامنه سنی 18

میکنند.

تا  66سال قرار داشتند .این پژوهش با پرسشنامههای اینترنتی

پرسش دوم این است که وقتی پس از روبهرو کردن افراد با
دلیلهای موافق یا مخالف تصمیمی که گرفتهاند ،از آنها

انجام شد .در پایان پژوهش ،به یکی از آزمودنیها با قرعهکشی،
تلفن همراه هدیه داده شد.

خواسته میشود تا دوباره تصمیم بگیرند (یعنی بار دیگر در یک

دوراهی اخالقی( 2استنلی و دیگران .)2018 ،این دوراهی

دوراهی اخالقی ،یکی از دو راه را برگزینند) ،چه چیزی بهتر

اخالقی ،فرد را در انتخاب یکی از دو راه ،دچار تعارض میکند و

میتواند این تصمیم پایانی را پیشبینی کند؟ تصمیم نخستین یا

به شرح زیر است« :سربازان دشمن شهر شما را گرفتهاند و

موافق/مخالف بودن دلیلهایی که با آن روبهرو شدهاند؟

دستور دارند که همه شهروندان ،به جز نوزادان و کودکان را

نخستین خود را بهتر از دلیلهای مخالف آن تصمیم ارزیابی

بزرگ پناه بردهاید .از بیرون صدای سربازان را میشنوید که در

میکنند؟ در اینصورت میتوان نتیجه گرفت که علت تغییر

جستوجوی چیزهای گرانبهای خانه هستند .نوزاد شما با صدای

نکردن تصمیم نخستین افراد بههنگام رویارویی با دلیلهای

بلند شروع به گریه میکند .شما با دست ،دهان نوزاد را

مخالفِ آن تصمیم ،سوگیری افراد در بررسی دلیلهای موافق و

میپوشانید اما نمیتوانید جلوی صدای گریه او را بگیرید .اگر

مخالفِ تصمیم نخستین خود است ،یعنی دلیلهای موافق را

سربازان صدای گریه را بشنوند شما را پیدا میکنند و قطعاً همه

«خوب» و دلیلهای مخالف را «بد» ارزیابی میکنند.

شما را میکشند .بنابراین تنها راه شما برای جلوگیری از کشته
شدن خود و دیگران این است که نوزاد را خفه کنید .هیچ راه

روش

دیگری هم برای نجات خود و افراد دیگری که در زیرزمین

طرح این پژوهش شبهتجربی بود .برای دستیابی به
آزمودنیها ،از یک بانک ایمیل استفاده شد تا بتوان به تعداد

پنهان شدهاند ندارید .بنابراین شما فقط دو راه دارید :خفه کردن
نوزاد یا خفه نکردن نوزاد».

بیشتری از آزمودنیها دست یافت .این بانک ایمیل ،دارای 75

از آزمودنیها خواسته شد که این دوراهی اخالقی را با دقت

هزار نشانی ایمیل و متعلق به ساکنان شهر تهران و حومه بود.

بخوانند و پس از خواندن دوراهی ،تصمیم بگیرند که اگر در آن

بنابراین ،جامعه آماری این پژوهش ،دارندگان  75هزار نشانی

دوراهی بودند ،کدام راه را برمیگزیدند :خفه کردن نوزاد یا خفه

ایمیل ساکن شهر تهران و حومه بود و نمونهبرداری با روش

نکردن نوزاد .این انتخاب ،تصمیم نخستین آزمودنیها بود.

دردسترس انجام شد .بدین صورت که یک ایمیل با متن زیر به

همچنین از آزمودنیها خواسته شد تا چگونگی تصمیمگیری خود

2. moral dilemma

1. antinationalist

1. antinationalist

2. moral dilemma

روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال شانزدهم /شمارة  /62زمستان 1398

در نهایت ،پرسش سوم اینکه آیا افراد دلیلهای موافق تصمیم

بکشند .شما و چند تن از همشهریهایتان به زیرزمین یک خانه
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را بیان کنند« :با دلیل»« ،با احساس» ،یا «با شیوهای دیگر».

دلیل را از ( -10دلیل بسیار بدی است) تا ( +10دلیل بسیار خوبی

سپس آزمودنیها بهطور تصادفی به سه گروه گمارده شدند :به

است) نمرهگذاری کنند ،سپس یک بار دیگر تصمیم بگیرند که

ق تصمیمی که گرفته بودند داده شد
یک گروه ،هفت دلیلِ مواف ِ

اگر در آن دوراهی بودند کدام راه را برمیگزیدند .این انتخاب،

(مثالً اگر یک آزمودنی خفه کردن نوزاد را انتخاب کرده بود،

تصمیم پایانی آزمودنیها بود .سرانجام از آزمودنیها خواسته شد

هفت دلیل برای خفه کردن نوزاد به او داده شد)؛ به گروه دیگر،

که میزان اطمینان خود به درستیِ تصمیم پایانیشان را از -5

ال اگر
هفت دلیلِ مخالفِ تصمیمی که گرفته بودند داده شد (مث ً

(اصالً مطمئن نیستم) تا ( +5کامالً مطمئن هستم) نمرهگذاری

یک آزمودنی خفه کردن نوزاد را انتخاب کرده بود ،هفت دلیل

کنند .شکل  ،1روند کار این پژوهش را نشان میدهد.

برای خفه نکردن نوزاد به او داده شد)؛ و به گروه سوم ،چهارده

در این پژوهش برای تحلیل داده ها از آزمون دقیق

دلیل ،یعنی هفت دلیل برای خفه کردن و هفت دلیل برای خفه

فیشر ، 1تحلیل رگرسیون لُجیستیک 2و تحلیل واریانس

نکردن نوزاد داده شد .از آزمودنیها خواسته شد که «خوبی» هر

استفاده شد.

دوراهی اخالقی را بخوانید

یکی از دو راه را برگزینید (تصمیم نخستین)
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چگونگی تصمیمگیریتان را گزارش دهید
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خوبی این هفت دلیل را نمرهگذاری کنید

خوبی این چهارده دلیل را نمرهگذاری کنید (هفت

خوبی این هفت دلیل را نمرهگذاری کنید

(دلیلهای موافق)

دلیل موافق و هفت دلیل مخالف)

(دلیلهای مخالف)

دوباره یکی از دو راه را برگزینید (تصمیم پایانی)

اطمینان خود به درستی تصمیم پایانیتان را
نمرهگذاری کنید

شکل  .1نمودار طرح آزمایش

یافتهها

دلیلها (تصمیم پایانی) برگزیدند .همچنین ،به ترتیب 45/6

جدول  ،1درصد آزمودنیهایی را نشان میدهد که در هر

درصد 52/8 ،درصد ،و  1/6درصد از آزمودنیها گزارش دادند که

یک از گروههای سه گانه ،یکی از دو راه (خفه کردن نوزاد) را

تصمیم نخستین خود را با دلیل ،با احساس و با شیوهای دیگر

پیش از بررسی دلیلها (تصمیم نخستین) و پس از بررسی

گرفتهاند.

logistic regression analysis
2. logistic regression 2.
analysis
1. Fisher exact test

1. Fisher exact test

ابراهیم احمدی
جدول 1

همه) نشان داد که تصمیم نخستین توانایی پیش بینی تصمیم

درصد آزمودنیهایی که یکی از دو تصمیم (خفه کردن نوزاد را گرفتند

پایانی را دارد (،Wald=290/20 ،SE=0/36 ،b=6/12

گروه دلیلهای موافقِ

ف
دلیلهای مخال ِ

تصمیم نخستین

تصمیم نخستین

زمان تصمیم

تصمیم نخستین
(پیش از بررسی دلیلها)
تصمیم پایانی
(پس از بررسی دلیلها)

همه دلیلها

(52/5 )n= 259( 48/1 )n= 258( 53/2 )n= 248
(55/2 )n= 259( 48/8 )n= 258( 53/6 )n= 248

 ،)P<0/001اما متغیر گروه ،توان پیش بینی تصمیم پایانی را
ندارد ( .)P=0/209نتایج تحلیل رگرسیون دادههای حاصل از
آزمودنیهای گروه دلیلهای مخالف نیز نشان داد ،تصمیم
نخستین پیشبین تصمیم پایانی است (،SE=0/49 ،b=5/19
 )P>0/001 ،Wald=111/53و آزمودنیها حتی در زمان

عددهای درون پرانتز ،تعداد کل آزمودنیهای یک گروه را نشان میدهد .برای نمونه،

رویارویی با دلیلهای مخالف تصمیم نخستین خود ،باز هم آن

در گروه دلیل های موافق 248 ،آزمودنی حضور داشته اند و  53/2درصد از آنها تصمیم

تصمیم را تغییر ندادند .افزون بر آن ،میانه نمرهای که آزمودنیهای

گرفتهاند نوزاد را خفه کنند.

هر سه گروه به اطمینان خود از درستیِ تصمیم پایانیشان دادند
(از  -5تا  +4 ،)+5بود که بیانگر اطمینان آزمودنیها از درستی

در گروههای دلیلهای موافق ،دلیلهای مخالف ،و همه

تصمیم خود است.

دلیلها ،بهترتیب  7 ،2و  5درصد از آزمودنیها تصمیم خود را تغییر

وقتی هر دو متغیر مستقل (یعنی تصمیم نخستین و گروه)

دادند (یعنی تصمیم پایانی آنها با تصمیم نخستین آنها تفاوت

بهعنوان پیش بینِ تصمیم پایانی وارد تحلیل رگرسیون

داشت) .آزمون دقیق فیشر نشان داد تعداد افرادی که در گروههای

لُجیستیک شدند ،ارزش  R2ناگلرک 2یا ساختگی برابر با 0/849

سهگانه پژوهش تصمیم خود را تغییر دادند ،بهطور معناداری با هم

بود و هنگامی که متغیر گروه از تحلیل کنار گذاشته شد ،این

متفاوت است ( .)P>0/024رابطه متغیر گروه (موافق ،مخالف ،همه)

ارزش به  0/848رسید؛ یعنی به میزان بسیار کمی کاهش پیدا

و متغیر تغییر تصمیم (بله ،خیر) هرچند از لحاظ آماری معنادار بود،

کرد .بنابراین مقدار زیادی از واریانس تصمیم پایانی توسط

اما اندازه کوچکی داشت (ضریب همبستگی تاو کندال.)0/017=1

تصمیم نخستین تبیین میشود و دلیلها ،فقط بخش بسیار کمی

مقایسه دوبهدوی گروهها نشان داد که آزمودنیهای گروه دلیلهای

از این واریانس را تبیین میکنند.

نخستین خود را تغییر دادند (آزمون دقیق فیشر ،P<0/009 :ضریب

روبهرو شدن با دلیلهای مخالف ،به این علت است که آزمودنیها،

همبستگی تاو کندال=  .)0/050میزان تغییر تصمیم در دو گروه

ف
دلیلهای موافقِ تصمیم نخستین خود را بهتر از دلیلهای مخال ِ

دلیلهای مخالف و همه دلیلها تفاوت معناداری نداشت (آزمون

آن ارزیابی میکنند؛ یعنی در ارزیابی دلیلها بیطرف نیستند و

دقیق فیشر ،P= 0/362 :ضریب همبستگی تاو کندال = .)0/020

سوگیری دارند .این فرضیه با دو روش آزمون شد .در روش نخست،

گروه همه دلیلها بهطور معناداری بیشتر از گروه دلیلهای موافق،

بررسی شد که آیا آزمودنیهای گروه «همه دلیلها» ،هفت دلیل

تصمیم نخستین خود را تغییر داد (آزمون دقیق فیشر،P<0/092 :

موافقِ تصمیم نخستین خود را بهتر از هفت دلیل مخالف آن ارزیابی

ضریب همبستگی تاو کندال= .)-0/030در هر سه گروه ،فقط 4/7

کردهاند یا خیر .برای این کار ،دادههای بهدست آمده از آزمودنیهای

درصد از آزمودنیها تصمیم خود را تغییر دادندکه این نتیجه نشان

گروه همه دلیلها ،وارد تحلیل واریانس دوراهه شد که متغیرهای

میدهد تصمیم پایانی بیشتر آزمودنیها ( 729نفر از  765نفر) با

مستقل آن تصمیم نخستین (نوزاد را خفه میکنم/نوزاد را خفه

تصمیم نخستین آنها تفاوتی ندارد.

ن تصمیم نخستین (با دلیل/با احساس/با
نمیکنم) و چگونگی گرفت ِ

تحلیل رگرسیون لُجیستیک متغیر وابسته (تصمیم پایانی) و

شیوهای دیگر) و متغیر وابسته آن «تفاوت میانگینهای نمرههای

متغیرهای مستقل (تصمیم نخستین و گروه موافق ،مخالف ،و

خوبی دلیل» بود که با کم کردن میانگین نمرههایی که آزمودنیها

2. Nagelkerke or pseudo-R2
2. Nagelkerke or pseudo-R2
)1. Kendall's tau (

)1. Kendall's tau (
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مخالف ،بیشتر از آزمودنیهای گروه دلیلهای موافق ،تصمیم

مقاومت آزمودنیها در برابر تغییر تصمیم نخستین ،حتی هنگام
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ناکارآمدی دالیل منطقی در تغییر تصمیمهای اخالقی

به خوب بودنِ هفت دلیل خفه نکردن نوزاد دادند از میانگین

جدول 2

نمرههایی که آزمودنیها به خوب بودنِ هفت دلیل خفه کردن نوزاد

یافتههای تحلیل واریانس دوراهه

دادند محاسبه شد .بر اساس شکل  ،2اثر تصمیم نخستین ،هم
معنادار و هم بزرگ است ،اما اثر چگونگی تصمیمگیری و تعامل آن

df

منبع تغییرها

با تصمیم نخستین معنادار نیست .این یافته نشان میدهد که
آزمودنیها ،جدا از اینکه تصمیم نخستین خود را چگونه گرفتهاند،

تصمیم نخستینچگونگی

دلیلهای موافق تصمیم نخستین خود را بهتر از دلیلهای مخالف

تصمیمگیری

P

بخشی اتا

تصمیم نخستین
چگونگی تصمیمگیری

F

مجذور

>0/001 1546/77 1

0/384

2

0/55

0/577

0/004

1

1/48

0/225

0/006



Partial 2

آن ارزیابی کردهاند (شکل .)2



شکل  .2تفاوت میانگینهای نمرههای خوبی دلیل به عنوان تابعی از تصمیم نخستین (خفه کردن/نکردن نوزاد) و چگونگی تصمیمگیری (با دلیل/با احساس/با شیوهای دیگر).
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میانگین نمرههایی که آزمودنیها به خوب بودن هفت دلیل خفه نکردن نوزاد دادند ،از میانگین نمرههایی که آزمودنیها به خوب بودن هفت دلیل خفه کردن نوزاد دادند کم شد

158

تا تفاوت میانگینهای نمرههای خوبی دلیل بهدست آید .این نمودار مربوط به آزمودنیهای گروه همه دلیلها (موافق و مخالف خفه کردن نوزاد) است .میلهها نمایشگر خطای
استاندارد میانگین است.

در روش دوم ،بررسی شد که آیا آزمودنیهای گروه «دلیلهای
موافق» ،آن دلیلها را بهتر از آزمودنیهای گروه «دلیلهای

دلیلها را بهتر از آزمودنیهای گروه دلیلهای مخالف ارزیابی
کردهاند (شکل .)3

مخالف» ارزیابی کردهاند یا خیر .برای این کار ،دادههای بهدست
آمده از آزمودنیهای این دو گروه وارد تحلیل واریانس دوراهه شد
که متغیرهای مستقل آن ،گروه (دلیلهای موافق/دلیلهای

جدول 3
یافتههای تحلیل واریانس دوراهه

ن تصمیم نخستین (با دلیل/با احساس/با
مخالف) و چگونگی گرفت ِ
منبع تغییرها

شیوهای دیگر) و متغیر وابسته آن «میانگین نمرههای خوبی دلیل»

df

F

P

مجذور
بخشی اتا

بود .همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،اثر گروه ،هم معنادار و

گروه

1

>0/001 710/250

0/287

هم بزرگ است ،اما اثر چگونگی تصمیمگیری و تعامل آن با گروه

چگونگی تصمیمگیری

2

0/742

0/477

0/003

گروهچگونگی تصمیمگیری

2

0/114

0/893

0/000

معنادار نیست .بر اساس این یافته ،آزمودنیهای گروه دلیلهای
موافق ،جدا از اینکه تصمیم نخستین خود را چگونه گرفتهاند ،آن



Partial 2



ابراهیم احمدی

شکل  .3میانگین نمرههای خوبی دلیل بهعنوان تابعی از گروه (دلیلهای موافق/مخالفِ تصمیم نخستین) و راهبرد تصمیمگیری (با دلیل/با احساس/با شیوهای دیگر) .میلهها
نمایشگر خطای استاندارد میانگین است.

بحث
به اعتقاد فیلسوفان و دانشمندان علوم دینی،

تصمیم نخستین آنها تأیید شود و این ،علت تغییر نکردن
تصمیم نخستین آزمودنیها است.

دلیلهای منطقی انجام شود (برای مثال ،بروم2013 ،؛ کریسپ،

بازخوردها ،ترجیحها ،و تصمیمهای افراد با بررسی دلیلها ساخته

 ،)2005اما نتایج این پژوهش نشان داد که افراد پس از گرفتن

میشوند و تغییر میکنند (باربر و دیگران2003 ،؛ ویلیو و دیگران،

یک تصمیم نخستین ،حتی با وجود دلیلهای مخالف نیز ،تمایل

 ،)2009بنابراین تغییر نکردن تصمیمهای اخالقی آزمودنیهای

چندانی به تغییر تصمیم خود ندارند .اگرچه آزمودنیهایی که با

این پژوهش هنگام رویارویی با دلیلهای مخالف را میتوان

دلیلهای مخالفِ تصمیم نخستین خود روبهرو شدند ،تصمیم

ال تصمیمگیری
اینگونه تبیین کرد که تصمیمگیری اخالقی (مث ً

خود را بیشتر از آزمودنیهایی تغییر دادند که با دلیلهای موافق

درباره اینکه از بین دو رفتار ،کدامیک اخالقی است) با سایر

تصمیم نخستین خود روبهرو شدند ،اما این اندازه ناچیز بود.

تصمیمگیریها (مثالً تصمیمگیری درباره اینکه از بین دو کاال،

یافتههای این پژوهش نشان داد ،تصمیم نخستین بخش بزرگی

کدامیک بهتر است) تفاوتهای بنیادی دارد .افراد در زمان

از واریانس تصمیم پایانی را پیشبینی میکند ،اما موافق یا

تصمیمگیری برای اخالقی یا غیراخالقی دانستن دو رفتار ،قادر

مخالف بودن دلیلهای ارائه شده به آزمودنیها ،توانایی تبیین

به سازش 1نیستند؛ یعنی نمیتوانند هر دو رفتار را اخالقی بدانند

بخش اندکی از واریانس تصمیم پایانی آنها را دارد؛ زیرا تعداد

(اسکیتکا2010 ،؛ اسکیتکا و دیگران2005 ،؛ تیوریل.)2002 ،

بسیار کمی از آزمودنیها ،تصمیم نخستین خود را تغییر دادند.

بیشت ِر مردم باور دارند که اگر آنچه را که آنها میدانند دیگران

همچنین ،آزمودنیها جدا از اینکه تصمیم نخستین خود را با

هم میدانستند ،درباره مسائل اخالقی با آنها همنظر میشدند

دلیل یا احساس گرفته بودند ،دلیلهای موافق تصمیم نخستین

(مورگان و دیگران .)2010 ،از آنجا که اخالق ،نقش مهمی در

خود را بهتر از دلیلهای مخالف آن ارزیابی کردند .به نظر

ساخته شدن و ادراک هویت افراد دارد (استنلی و دیگران،

میرسد که آزمودنیها دلیلها را بهگونهای ارزیابی کردهاند که

 ،)2017ممکن است آزمودنیهای این پژوهش ،دیدگاههای
1. compromise
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تصمیمگیریهای اخالقی و تجدیدنظر در آنها باید با بررسی

پژوهشهای قلمرو اقتصاد رفتاری نشان میدهد که
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ناکارآمدی دالیل منطقی در تغییر تصمیمهای اخالقی

شکل گرفتهای درباره اخالقی/غیراخالقی بودن پدیدهها

داشت؛ بنابراین پژوهشهای آتی باید میزان نو بودن دلیلها را

داشتهاند که بهسادگی قابل تغییر نیستند .چنین دیدگاههایی،

بهعنوان یک متغیر نامربوط در نظر بگیرند .چهارمین محدودیت

ناهشیار و تلویحی هستند و فرد نمیتواند آنها را به زبان بیاورد،

اینکه دوراهی اخالقی بهکار رفته در این پژوهش ،یک دوراهی

اما بر واکنش فرد به رویدادها ،اثر میگذارند .از اینرو ،تعداد

اخالقی رایج در زندگی روزمره نبود و بسیاری از افراد در سرتاسر

زیادی از آزمودنیهای این پژوهش در برابر دلیلهای مخالف

زندگی خود حتی یکبار هم در چنین موقعیتی قرار نمیگیرند.

مقاومت کردند و تصمیم نخستین خود را تغییر ندادند.

بنابراین توصیه میشود پژوهشهای آتی از دوراهیهای

در تبیین دیگر یافتههای این پژوهش بر اساس پدیده

اخالقیای استفاده کنند که افراد در زندگی روزمره خود با آنها

استدالل انگیزهدار 1و توجیه پسرویدادی 2میتوان گفت ،افراد

سروکار دارند .همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی به این

دلیلها را با انگیزه دفاع از تصمیمهای خود بهکار میبندند و

مسئله بپردازند که چگونه میتوان مقاومت افراد در برابر

پس از تصمیمگیری ،آن را توجیه میکنند .در رویه درست

دلیلهای مخالف تصمیمهایشان را کاهش داد تا بدین ترتیب

تصمیمگیری ،دلیل و منطق در خدمت «تصمیم گرفتن» است

بتوانند دلیلها را بدون سوگیری بررسی کنند.
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