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Abstract
The aim of this study was to compare the
ethical self-superiority in terms of doing good
deeds and in terms of not doing bad deeds.
moral self-superiority has two forms: (1) the
belief that "I do good things more than others",
and (2) the belief that "I do bad things less than
others", and the intensity of moral selfsuperiority can be different in these two areas.
The research design was experimental and
within-subjects and the research population
were students of Islamic Azad University of
Buin Zahra in 2016-17 academic year
(N=5000) among which 73 were selected using
random sampling. The research tool was a
researcher-made scale in which the subjects
were asked to determine whether they or others
are more likely to do seven moral and immoral
behaviors. One-sample t-test showed that when
the subjects are confronted with unethical
behaviors, they confirm that they are less likely
than others to perform the behaviors (selfsuperiority), but when they encounter ethical
behaviors, they do not announce that they are
more likely than others to perform the
behaviors (do not have self-superiority).
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مقدمه
بسیاري از مردم خود را از پشت عینکهاي خوشرنگ ميبینند .مردم واقعیتها را به گونهاي ادراک ميکنند که
نگاه مثبتي که به خود دارند ،حفظ شود و این باعث ميشود که خود را با اخالقتر و پاکدامنتر از دیگران بدانند
(اپلي و دانینگ2000 ،؛ کالین و اپلي2016 ،؛ بهرامي ،اسدي ،و شیرعليپور .)1389 ،پژوهشها نشان دادهاند که
مردم گزارش مي دهند که بیشتر از دیگران احتمال دارد که خون اهدا کنند ،به خیریهها کمک کنند ،در اتوبوس
صندلي خود را به یک زن باردار بدهند ،با دیگران منصفانه رفتار کنند ،و کالً کارهاي جامعهپسند انجام دهند (مور
و اسمال .)2007 ،اما رفتار اخالقي دامنۀ گستردهاي دارد :هم شامل انجام دادن کارهاي خوب ميشود و هم شامل
انجام ندادن کارهاي بد (کالین و اپلي .)2016 ،باور فرد به این که او اخالقيتر از دیگران است ،هم شامل این
ميشود که او بیشتر از دیگران احتمال دارد که کارهاي خوب انجام دهد و هم شامل این که او کمتر از دیگران
احتمال دارد که کارهاي بد انجام دهد .براي مثال اهداي صندلي خود به یک فرد سالمند در اتوبوس به دو شکل
ميتواند تفسیر شود -1 :رفتار اخالقي مهرباني و کمک به دیگران ،و  -2دوري از رفتار غیراخالقي ناراحت نگاه-
داشتن یک سالمند .حال پرسش این است که وقتي مردم باور دارند که اخالقيتر از دیگران هستند ،آیا این به آن
معني است که آنها خوبيهاي خود را بیشتر از دیگران ميدانند ،یا آنکه بديهاي خود را کمتر از دیگران؟.
پژوهشهاي موجود به طور مستقیم به این پرسش نپرداختهاند و اخالقي بودن را به انجام دادن کارهاي خوب
و انجام ندادن کارهاي بد تفکیک نکردهاند .اما یافتههاي آنها نشان ميدهد که خودبرتربیني اخالقي در حوزۀ انجام
ندادن رفتارهاي غیراخالقي شدیدتر از حوزۀ انجام دادن رفتارهاي اخالقي است .براي مثال مسیک ،بلوم ،بولدیزار،
و ساموئلسون ( )1985از آزمودنيها خواستند که رفتارهاي منصفانه و نامنصفانهاي را که خود انجام دادهاند و در
دیگران مشاهده کردهاند ،بنویسند و مشاهده کردند که رفتارهاي منصفانۀ آزمودنيها با رفتارهاي منصفانۀ دیگران
تفاوتي نداشت اما رفتارهاي نامنصفانۀ آزمودنيها «خفیفتر» از رفتارهاي نامنصفانۀ دیگران بود .یک پژوهش
دیگر نشان داده است که انگیزه مردم از انجام کارهاي اخالقي بیشتر از آن که میل به بااخالق بودن باشد ،فرار از
بياخالق بودن است (بامیستر ،استیلول ،و هیترتون .)1994 ،مردم به این دلیل به درخواست کمک دیگران پاسخ
مثبت مي دهند که نه گفتن برایشان سخت است نه آن که آري گفتن برایشان شیرین باشد (فلین و لیک2008 ،؛
خدایاريفرد و همکاران1392 ،؛ رحیمينژاد ،رحیمي جعفري ،و سالمتي.)1394 ،
پژوهش حاضر بهطور مستقیم به آزمون این فرضیه ميپردازد که خود برتربیني اخالقي در حوزۀ انجام ندادن
رفتارهاي غیراخالقي شدیدتر از حوزۀ انجام دادن رفتارهاي اخالقي است .اما چرا این گونه است؟ .نخستین دلیل
آن است که مردم هنگام ارزیابي دیگران (در مقایسه با زماني که خود را ارزیابي ميکنند) ،کمتر تحت تأثیر
احساسات قرار ميگیرند .اطالعاتي که خود پندارۀ مثبت فرد را تهدید ميکنند ،مکانیزمهاي دفاعي را به راه مي-
اندازند (کمپل و سدیکیدس .)1999 ،فرد ممکن است به خود بقبوالند که اطالعات تهدیدکننده معتبر نیستند (دیتو،
سپانسکي ،مونرو ،آپانوویچ ،و الکهارت ،)1998 ،به دنبال شواهدي براي تأیید خودپندارۀ مثبت خود بگردند (افرون،
 ،)2014یا حتي شواهد را بازتعریف کنند تا به نتیجۀ دلخواه برسند (داوسون ،گیلوویچ ،و ریگان .)2002 ،محرک-
هاي منفي بیشتر از محرکهاي مثبت توجه را به خود جلب ميکنند و شناخت را هدایت ميکنند (بامیستر،
براتسالوسکي ،فینکنایر ،و ووس2001 ،؛ رازین و رویزمن .)2001 ،تصور کمک نکردن به خیریه خودپندارۀ اخالقي
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فرد را تهدید نميکند ،ولي تصور دزدي از خیریه تهدید ميکند .وقتي خودپندارۀ اخالقي تهدید شد ،استدالل
انگیزهدار به راه ميافتد ،استداللي که هدفش رسیدن به حقیقت نیست بلکه هدفش فقط حفظ خودبرتربیني
اخالقي است (گیلبرت ،لیبرمن ،موروج ،و ویلسون .)2004 ،دومین دلیل آن است که چشمانداز روانشناختي مردم
هنگامي که رفتار خودشان را ارزیابي ميکنند ،متفاوت با زماني است که رفتار دیگران را ارزیابي ميکنند (پرانین و
کوگلر2007 ،؛ کروگر و گیلوویچ2004 ،؛ کوهلر و پون .)2006 ،مردم هنگام ارزیابي رفتار خود از آنچه که دربارۀ
قصدها ،انگیزهها ،و میلهاي خود ميدانند استفاده ميکنند ،اما هنگام ارزیابي رفتار دیگران به اینها دسترسي
مستقیم ندارند و به ناچار آنها را از روي رفتار دیگران استنباط ميکنند .مردم هنگام ارزیابي رفتار دیگران از
دانشي که دربارۀ جامعه دارند نیز استفاده ميکنند« :هدف آن فرد دزدي بوده است زیرا این روزها دزدي زیاد شده
است» (ویلیامز ،گیلوویچ ،و دانینگ .)2012 ،این چشمانداز متفاوت ،وقتي رفتار دیگران با قصد آنها همخوان
نیست ،باعث تفاوت در ارزیابي خود و دیگران ميشود .چون بیشتر مردم تصور مثبتي از خود دارند ،معموالً رفتار
خود را داراي قصد و نیت مثبت ميدانند (ویلسون و راس .)2001 ،مدیري که بخشي از کارکنان خود را اخراج مي-
کند ،باور دارد که این کار را با نیت اخالقي پرداخت دستمزد بهتر به کارکنان باقيمانده انجام داده است ،اما همین
رفتار از دیدگاه کارکنان اخراج شده بيتفاوتي و بيرحمي تعبیر ميشود .نتیجه آن ميشود که ما رفتارهاي
غیراخالقي را معموالً در دیگران مي بینم نه در خود .اما این امر دربارۀ رفتارهاي اخالقي وجود ندارد .یک رفتار
اخالقي هم از چشمانداز دروني و هم از چشمانداز بیروني داراي نیت اخالقي دیده ميشود ،اما یک رفتار
غیراخالقي فقط از چشمانداز بیروني داراي نیت غیراخالقي دیده ميشود .این ساز و کار شناختي پیشبیني مي کند
که خودبرتربیني اخالقي در انجام ندادن کارهاي بد شدیدتر از انجام دادن کارهاي خوب است.
درک ماهیت دقیق خودبرتربیني اخالقي به درک ماهیت دقیق خودپنداره-که یکي از متغیرهایي است که
پژوهشهاي زیادي روي آن انجام شده است (براي مثال ،کروگر و گیلوویچ-)2004 ،کمک ميکند .پژوهش حاضر
از این نظر نیز مهم است که وقتي ما خود را کمتر از دیگران مستعد انجام رفتارهاي غیراخالقي بدانیم ،ممکن
است وسوسۀ انجام کارهاي غیراخالقي را جدي نگیریم و با آن وسوسه مبارزه نکنیم .هدف پژوهش حاضر آزمون
این فرضیه است که خودبرتربیني اخالقي در حوزۀ انجام ندادن رفتارهاي غیراخالقي شدیدتر از حوزۀ انجام دادن
رفتارهاي اخالقي است .یعني پژوهش حاضر قصد دارد براي این فرضیه حمایت فراهم کند که مردم فقط در حوزۀ
انجام ندادن رفتارهاي غیراخالقي ،دچار خودبرتربیني اخالقي هستند ،اما در حوزۀ انجام دادن رفتارهاي اخالقي،
زیاد خود را برتر از دیگران نميبینند.
روش
در پژوهش حاضر با هدف درک ماهیت دقیق خودبرتربیني اخالقي ،پیشبیني آزمودنيها دربارۀ رفتارهاي اخالقي
و غیراخالقي خود و دیگران بررسي شد .جامعۀ پژوهش حاضر کلیۀ دانشجویان کارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي-
واحد بویین زهرا در سال تحصیلي ( 95-96پنج هزار نفر) بودند .از فهرست اسامي این دانشجویان  200نفر با
روش نمونهگیري تصادفي انتخاب شدند .از این  200نفر  111نفر حاضر به شرکت در پژوهش شدند و در نهایت
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دادههاي درست و کامل از  73نفر ( 43زن و  30مرد با میانگین سني  )24به دست آمد .به آزمودنيها گفته شد که
در پژوهشي دربارۀ «رفتار مردم» شرکت خواهند کرد.
طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشي و درونآزمودنيها بود ،زیرا یک گروه آزمودني در دو موقعیت (رفتارهاي
اخالقي-رفتارهاي غیراخالقي) قرار داده شدند و در هر موقعیت ،خودبرتربیني اخالقي آنها اندازهگیري شد .یعني
از هر آزمودني یک بار خواسته شد که اعالم کند رفتارهاي اخالقي را او بیشتر احتمال دارد انجام دهد یا دیگران ،و
یک بار خواسته شد که اعالم کند رفتارهاي غیراخالقي را او بیشتر احتمال دارد انجام دهد یا دیگران .ابزار پژوهش
هفت رفتار غیراخالقي و هفت رفتار اخالقي بود که توسط محقق گردآوري شدند و آزمودنيها باید اعالم ميکردند
که آنها بیشتر احتمال دارد که آن رفتارها را انجام دهند یا دیگران .روش آماري به کار رفته نیز (با توجه به نرمال
بودن توزیع دادهها) ،عبارت بود از آزمون  tتک نمونهاي .با این آزمون بررسي شد که آیا پاسخهاي آزمودنيها از
نقطۀ صفر (من و دیگران به یک اندازه احتمال دارد که این کار را انجام دهیم) ،فاصلۀ معنادار دارد یا خیر .در این
آزمون ،نمرۀ مالک صفر بود .همچنین براي مقایسۀ میزان خودبرتربیني اخالقي آزمودنيها در دو حوزۀ رفتارهاي
اخالقي و غیراخالقي ،از آزمون تي همبسته استفاده شد .آزمودنيها پیشبیني کردند که آیا آنها بیشتر احتمال دارد
که هفت کار اخالقي و هفت کار غیراخالقي را انجام دهند یا دیگران .از آزمودنيها خواسته شد که هفت رفتار
اخالقي و هفت رفتار غیراخالقي موجود در جدول  1را بخوانند و با استفاده از مقیاسي از ( -7دیگران خیلي بیشتر
از من احتمال دارد که این کار را انجام دهند) تا ( +7من خیلي بیشتر از دیگران احتمال دارد که این کار را انجام
دهم) ،مشخص کنند که آنها بیشتر احتمال دارد که آن رفتارها را انجام دهند یا دیگران .در این مقیاس ،نقطۀ صفر
به این معني بود که «من و دیگران به یک اندازه احتمال دارد که این کار را انجام دهیم» .نمونههایي از رفتار هاي
اخالقي عبارت بودند از بازگرداندن یک کیف پول گم شده به صاحبش و خریدن غذا براي یک فرد بيخانمان ،و
نمونههایي از رفتارهاي غیراخالقي عبارت بودند از دروغ گفتن به همکارها و دزدیدن مقدار اندکي پول (جدول .)1
سپس آزمودنيها به اخالقي بودن آن رفتارها از  -4تا  +4نمره دادند .ترتیب این  14رفتار تصادفي شد ،به طوري
که هفت رفتار اخالقي و هفت رفتار غیراخالقي البهالي یکدیگر قرار گرفتند.
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جدول  -1رفتارهای اخالقی و غیراخالقی به کار رفته در پژوهش
رفتار
اخالقي
-1کمک کردن به فردي که ماشینش در جاده پنچر شده است.
 -2اهداي خون در زماني که از شما درخواست شده است.
 -3تحویل دادن پولي که پیدا کردهاید به پلیس
 -4کمکرساني داوطلبانه به یک نوانخانه
 -5به استاد خود ميگویید که به اشتباه به شما نمرۀ بیشتري داده است.
 -6بازگرداندن  30هزار توماني که فروشنده در هنگام خرد کردن پولتان اشتباهي به شما داده است.
 -7خریدن غذا براي یک فرد بيخانمان
غیراخالقي
-1گران فروختن یک کاال به فردي که قیمت واقعي آن کاال را نميداند.
-2کنار زدن یک پیرمرد براي اشغال آخرین صندلي موجود در مترو
-3برداشتن انعام  10هزار توماني که براي خدمتکار رستوران گذاشته شده است.
-4درگیر شدن در روابط جنسي خارج از زناشویي
-5دروغ گفتن براي کسب ارتقاي شغلي
-6وعدۀ دروغ دادن
-7تصادف با یک ماشین پارک شده و ترک صحنه بدون گذاشتن یادداشت

یافتهها
همانگونه که تصویر  1نشان ميدهد ،آزمودنيها معتقد بودند که کمتر از دیگران احتمال دارد رفتارهاي غیر
اخالقي انجام دهند ،اما معتقد نبودند که بیشتر از دیگران احتمال دارد رفتارهاي اخالقي انجام دهند .جدول  2نیز
همین امر را تأیید ميکند :درجه بندي آزمودنيها از رفتارهاي غیر اخالقي ،منفي و مطابق با آزمون  tتک نمونهاي
معنادار است ،ولي درجهبندي آنها از رفتارهاي اخالقي ،مثبت است ،اما معنادار نیست .این بدان معني است که
آزمودنيها گفتهاند «دیگران بیشتر از من احتمال دارد که فالن کار غیراخالقي را انجام دهند» ،اما نگفتهاند که
«من بیشتر از دیگران احتمال دارد که فالن کار اخالقي را انجام دهم».
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تصویر  .1پیشبینیهای رفتاری آزمودنیها دربارۀ خود و دیگران
بر پایۀ درجهبندی آزمودنیها ،رفتارها از خیلی غیراخالقی تا خیلی اخالقی از چپ به راست چیده شدهاند.

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد درجهبندی آزمودنیها از رفتارهای اخالقی و غیراخالقی
و آزمون  tتکنمونهای بر روی آن درجهبندیها
رفتارهای اخالقی
رفتارهای غیراخالقی

سطح معنیداری

میانگین
0/59

انحراف استاندارد
3/09

مقدار تی
1/63

میانگین تفاوت
0/55

<0/10

-4/18

3/81

9/37

4/12

>0/001

توضیح :میانگین منفي نشان ميدهد که آزمودنيها گفتهاند «دیگران بیشتر از من احتمال دارد که آن کار را انجام دهند» ،و
میانگین مثبت نشان ميدهد که آزمودنيها گفتهاند «من بیشتر از دیگران احتمال دارد که آن کار را انجام دهم».

براي مقایسۀ مقدار خودبرتربیني اخالقي در دو حوزۀ انجام ندادن رفتارهاي غیراخالقي و انجام دادن رفتارهاي
اخالقي ،ابتدا درجهبندي آزمودنيها از رفتارهاي غیراخالقي (که همگي منفي بودند) نمرهگذاري معکوس و لذا
تبدیل به نمرههاي مثبت شد (به گونهاي که نمرۀ بیشتر نشاندهندۀ خودبرتربیني بیشتر باشد) و سپس آزمون t
وابسته بر روي دادهها اجرا گردید .دلیل استفاده از آزمون  tوابسته این بود که یک گروه آزمودني یک بار با
رفتارهاي اخالقي و یک بار با رفتارهاي غیراخالقي مواجه شد و در هر بار از آنها پرسیده شد که شما بیشتر احتمال
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دارد که آن رفتارها را انجام دهید یا دیگران .همانگونه که پیشبیني ميشد ،درجهبندي آزمودنيها از رفتارهاي
غیراخالقي به گونهاي معنادار بیشتر از درجهبندي آنها از رفتارهاي اخالقي بود (نگاه کنید به جدول .)3
جدول  -3آزمون  tوابسته بر روی دادههای نمرهگذاری معکوس شده
مقدار تی
8/87

سطح معنیداری

میانگین تفاوت
2/13

>0/01

سرانجام نتایج نشان داد که دستکاري متغیر اخالقي بودن رفتار ،موفق بوده است زیرا آزمودنيها هفت رفتار
اخالقي موجود در جدول  1را به گونهاي معنادار ،اخالقيتر از هفت رفتار غیراخالقي موجود در آن جدول ارزیابي
کردند (نگاه کنید به جدول  .)4این نشان ميدهد که آزمودنيها نیز همانند پژوهشگر ،هفت رفتار اخالقي را
اخالقي و هفت رفتار غیراخالقي را غیراخالقي دیدهاند.
جدول -4میانگین و انحراف استاندارد نمرههایی که آزمودنیها به اخالقی بودن رفتارهای موجود در
جدول  1دادند و آزمون  tوابسته بر روی آن نمرهها
رفتارهای اخالقی
رفتارهای غیراخالقی

میانگین
3/13

انحراف استاندارد
1/01

مقدار تی

میانگین تفاوت

سطح معنیداری

-2/70

0/89

22/13

4/00

>0/0001

توضیح :میانگین منفي نشان ميدهد که آزمودنيها بیشتر رفتارها را غیراخالقي دانستهاند و میانگین مثبت نشان ميدهد که
آزمودنيها بیشتر رفتارها را اخالقي دانستهاند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر همانند پژوهشهاي پیشین (اپلي و دانینگ2000 ،؛ کالین و اپلي2016 ،؛ مور و اسمال)2007 ،
نشان داد که مردم معتقدند که اخالقيتر از دیگران عمل ميکنند .اما پژوهش حاضر یک یافتۀ جدید نیز داشت که
پژوهشهاي پیشین (براي مثال ،مسیک و همکاران ،)1985 ،فقط به طور ضمني به آن پرداختهاند نه به طور
مستقیم .یافتۀ جدید پژوهش حاضر این بود که مردم باور دارند که کمتر از دیگران احتمال دارد رفتارهاي
غیراخالقي انجام دهند ،اما باور ندارند که بیشتر از دیگران احتمال دارد رفتارهاي اخالقي انجام دهند .آزمودنيهاي
پژوهش حاضر اعالم کردند که« :دیگران بیشتر از من احتمال دارد که فالن کار غیراخالقي را انجام دهند» ،اما
اعالم نکردند که« :من بیشتر از دیگران احتمال دارد که فالن کار اخالقي را انجام دهم» .در واقع پژوهش حاضر
نشان داد که باور مردم به اخالقيتر بودن خود ،فقط در حوزۀ انجام ندادن رفتارهاي غیراخالقي است نه در حوزۀ
انجام دادن رفتارهاي اخالقي .مردم معتقدند که رفتارهاي غیراخالقي را کمتر از دیگران انجام ميدهند ،اما معتقد
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نیستند که رفتارهاي اخالقي را بیشتر از دیگران انجام ميدهند .این یافته را چگونه ميتوان تبیین کرد؟ .چرا
خودبرتربیني اخالقي در حوزۀ رفتارهاي غیراخالقي وجود دارد اما در حوزۀ رفتارهاي اخالقي وجود ندارد؟.
تعدادي از سازوکارهاي انگیزشي و شناختي هستند که باعث ميشوند قضاوت ما دربارۀ خودمان متفاوت با
قضاوت ما دربارۀ دیگران باشد (چیمبرس و وینشیتل .)2004 ،هر چیزي که هویت فرد را تهدید کند ،فرایند
استدالل انگیزهدار را براي حفظ باور کنوني فرد دربارۀ خودش به راه مياندازد .از آنجا که ،بیشتر مردم معتقدند که
آدمهاي بااخالقي هستند ،حتي تصور این که مرتکب یک عمل غیراخالقي شوند ،فرایند استدالل را با هدف دفاع
از خودپندارۀ مثبت کنوني در آنها به راه مياندازد .این فرایند ميتواند به شکل بياخالقتر دیدن دیگران خود را
نشان دهد .اما تصور انجام ندادن کارهاي اخالقي خطري براي خودپندارۀ فرد به همراه ندارد .سازوکار شناختي آن
است که چشمانداز مردم هنگام ارزشیابي خود متفاوت از چشمانداز آنها هنگام ارزشیابي دیگران است .مردم
هنگام ارزشیابي خود ،چشمانداز دروني دارند ،یعني رفتار خود را بر پایۀ قصدها ،خواستهها ،و خودپندارۀ خودشان
پیشبیني ميکنند (اپلي و دانینگ2000 ،؛ هلزر و دانینگ2012 ،؛ کوهلر و پون2006 ،؛ کروگر و گیلوویچ.)2004 ،
از آنجا که بیشتر مردم خود را بااخالق و داراي نیتهاي اخالقي ميدانند ،کمتر باور ميکنند که آنها نیز ممکن
است یک کار غیراخالقي بکنند .اما مردم دیگران را از بیرون نگاه ميکنند و بنابراین ،هنگام پیشبیني رفتار آنها به
نرخ پایۀ رفتار در زندگي روزمره نگاه ميکنند« :این روزها دروغ زیاد شده پس فالني هم ميتواند دروغ بگوید»
(اپلي و دانینگ .)2000 ،در واقع مردم این گونه استدالل ميکنند« :من تا به حال پیش نیامده است که به فردي
که دچار پنچري شده است کمک نکنم ،ولي بسیار دیدهام که دیگران کمک نکردهاند ،پس دیگران بیشتر از من
احتمال دارد که نایستند و به فردي که پنچر شده است کمک نکنند».
پژوهش حاضر این را هم نشان داد که دستکاري متغیر اخالقي بودن رفتار ،موفق بوده است ،زیرا آزمودنيها
هفت رفتار اخالقي موجود در جدول  1را به گونهاي معنادار ،اخالقيتر از هفت رفتار غیراخالقي موجود در آن
جدول ارزیابي کردند .این نشان ميدهد که آزمودنيها نیز همانند پژوهشگر ،هفت رفتار اخالقي را اخالقي و هفت
رفتار غیراخالقي را غیراخالقي دیدهاند.
اگر مردم پیشبیني مي کنند که آنها کمتر از دیگران احتمال دارد که مرتکب رفتارهاي غیراخالقي شوند ،چرا
باید این پیشبیني را به حساب خودبرتربیني آنها بگذاریم؟ .چرا نباید این پیشبینيها را به حساب این بگذاریم که
آن ها واقعاً از نظر اخالقي برتر از دیگران هستند؟ زیرا پژوهش نشان داده است که وقتي مردم در موقعیت واقعي
قرار ميگیرند ،کارهایي ميکنند که قبالً پیشبیني نکرده بودند :در یک آزمایش (کاواکامي ،دان ،کارمالي ،و
داویدیو ،)2009 ،آزمودنيها پیشبیني کردند که فقط  35درصد احتمال دارد که بخواهند با فردي که یک جوک
نژادپرستانه تعریف کرده است همکار شوند ،اما  90درصد از آزمودنيهایي که واقعاً آن جوک را شنیدند ،موافقت
کردند که با فرد تعریف کنندۀ جوک همکار شوند .در پژوهشي دیگر (باکیارو ،زیمباردو ،و ون النگي ،)2012 ،کمتر
از  4درصد آزمودنيها پیشبیني کردند که اگر آزمایشگر از آنها بخواهد که شرکت در یک آزمایش غیراخالقي و
زیانآور را به گروهي از افراد توصیه کنند ،آنها از این درخواست آزمایشگر اطاعت خواهند کرد .اما وقتي آزمایشگر
واقعاً این درخواست را از آزمودنيها کرد 77 ،درصد از آنها موافقت کردند .همین باور اشتباه مردم به پایین بودن
احتمال انجام رفتارهاي غیراخالقي توسط خودشان است که آزمایشهاي کالسیک روانشناسي اجتماعي-از قبیل
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میلگرام ( )1963و دارلي و التین (-)1968را تا این حد غیرمنتظره کرده است .آزمودنيهاي این آزمایشهاي
کالسیک ،غیراخالقيتر از آن چیزي رفتار ميکنند که مردم دربارۀ خودشان انتظار دارند.
این باور نادرست مردم به برتري اخالقي نسبت به دیگران ،ميتواند باعث شود که مردم در زندگي شخصي و
شغلي خود ،گامهاي الزم را براي کاهش خطر انجام دادن رفتارهاي غیراخالقي بر ندارند ،زیرا آنها احتمال افتادن
در دام رفتارهاي غیراخالقي را کمتر از آنچه که هست ،برآورد ميکنند .بنابراین ،خودارزیابيهاي مردم بسیار مهم
است ،زیرا انتخابهاي آنان را هدایت ميکند .باور اشتباه به این که من کمتر از دیگران احتمال دارد که کارهاي
غیراخالقي انجام دهم ،ميتواند باعث شود که مردم خود را در موقعیتهاي اخالقي پرخطري قرار دهند که اگر
این باور اشتباه را نداشتند ،از آن موقعیتها دوري ميکردند.
پژوهش حاضر یک محدودیت هم داشت :شاید وقتي از آزمودنيها دربارۀ احتمال انجام دادن یک کار اخالقي
سؤال ميشود ،فروتني آنها به راه بیافتاد و واقعیت را نگویند .یعني ممکن است واقعاً باور داشته باشند که بهتر از
دیگران هستند ،اما از ترس متکبر به نظر رسیدن این را گزارش ندهند .درست است که گمنامسازي و محرمانگي
اطالعات آزمودنيها در پژوهش حاضر رعایت شد ،اما پژوهشهاي آینده نباید فقط به این راهکار بسنده کنند.
پژوهشهاي آینده باید تمایل افراد به دادن پاسخهاي مطلوب جامعه را اندازهگیري و به همبستگي آن با
خودبرتربیني اخالقي نگاه کنند؛ اگر یافته هاي پژوهش حاضر به دلیل تمایل آزمودنيها به خوب (فروتن و
غیرمتکبر) نشان دادن خود باشد ،آنگاه باید آنهایي که در پرسشنامۀ تمایل به دادن پاسخهاي مطلوب جامعه نمرۀ
پایین ميگیرند ،هم در رفتار هاي غیراخالقي خودبرتربین باشند و هم در رفتارهاي اخالقي؛ کساني که میلي به
فروتن و غیرمتکبر نشان دادن خود ندارند ،باید باور داشته باشند که هم کمتر از دیگران احتمال دارد کارهاي
غیراخالقي انجام دهند ،و هم آن که بیشتر از دیگران احتمال دارد کارهاي اخالقي انجام دهند.
پژوهشهاي آینده ميتوانند پژوهش حاضر را با روشهاي دیگري هم تکرار کنند .براي مثال ميتوانند از
آزمودنيها بخواهند که مقایسۀ خود با دیگران را به طور «غیرمستقیم» انجام دهند ،به این صورت که نخست
احتمال انجام دادن یک رفتار توسط خود را درجهبندي کنند و سپس به طور جداگانه احتمال انجام دادن آن رفتار
توسط دیگران را درجهبندي نمایند ،و یا آن که ميتوانند مجموعهاي همانند از رفتارها را به آزمودنيها بدهند که
برخي از آنها اخالقي چهارچوببندي شدهاند و برخي غیراخالقي .یعني صرفاً پایان رفتارها متفاوت باشد .براي مثال
رفتار تصادف کردن با یک ماشین پارک شده ميتواند به شکل اخالقي ،یعني گذاشتن یک یادداشت و نوشتن
شماره تلفن در آن ،یا غیراخالقي ،یعني ترک کردن صحنه بدون گذاشتن یادداشت ،چهارچوببندي شود ،و یا
هجوم بردن به داخل اتوبوس ميتواند یا به شکل دادن آخرین صندلي به یک پیرمرد چهارچوببندي شود و یا به
شکل اشغال صندلي زودتر از یک پیرمرد.
پژوهشهاي آینده ميتوانند بررسي کنند که آیا در «یادآوري» رفتارهاي اخالقي و غیراخالقي نیز یافتههاي
پژوهش حاضر تکرار ميشود یا خیر .از دیدگاه سازندهگرایي ،انسان ها خاطره هاي خود را به یاد نميآورند ،بلکه
آنها را «ميسازند» .بنابراین همان عوامل روانشناختي که در پیشبیني آینده اثر دارند ،بر یادآوري گذشته هم اثر
ميگذارند (شاکتر ،ادیس ،و باکنر .)2007 ،به همین دلیل ،شدیدتر بودن خودبرتربیني اخالقي در حوزۀ انجام ندادن
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 همانند زماني، باید هنگام یادآوري گذشته نیز، نسبت به حوزۀ انجام دادن رفتارهاي اخالقي،رفتارهاي غیراخالقي
 باید از آزمودنيها خواسته شود که رفتارهاي اخالقي و غیراخالقي اخیر. مشاهده شود،که آینده پیشبیني ميشود
 انتظار ميرود که آزمودنيها رفتارهاي غیراخالقي دیگران را بیشتر از رفتارهاي.خود و دیگران را به یاد آورند
. اما رفتارهاي اخالقي خود را بیشتر از رفتارهاي اخالقي دیگران به یاد نیاورند،غیراخالقي خود به یاد آورند
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