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چکیده
یکی از مسائلی که در محیطهای کار تیمی رخ میدهد ،اثرگذااری تصذمیمات هذ گذره یذا هذ تیمذی بذر
تصمی ه گره های دیگر است .حال این اثرگااری هقتی به معضل تبدیل میشود که یکی از اعضذای گذره
در قبال دریافت پاداش بیشتر ،کار کمتری ارائه کند .در این شذرایط اگذر سذایر اعضذای گذره از ایذن تصذمی
راستا مطالعه حاضر بر آن شد با استفاد از محیط آزمایشگاهی ه انجام بذازیهذای ده نفذر کذه کامذل ،ایسذتا ه
پویذا ،تمذذام ه ناتمذذام بذذه بررسذی همبسذذتگی دیذذنداری بذذا عملکذذرد تیمذی ه تصذذمیمات فذذردی بپذذردازد .نتذذایج
بهدستآمد از  281نمونه ه  1282مشاهد نشان داد که درصد مشارکت تیمی که هر ده بازیکن تذشش کننذد
در طیف دینداری باال بیشتر از طیفهای دینداری متوسط ه ک اسذت .در ماابذل نتذایج نشذان داد کذه تولیذد
تیمی بازیکنان با سطح دینداری ک  ،بیشتر از تولید تیمی بازیکنذان بذا سذطح دیذنداری بذاال ه متوسذط اسذت.
نتایج بهدستآمد از همبستگی دینداری با تصمی افراد نیز نشان داد که افراد با سطح دینداری باال در هنگذام
پاداش زیاد ،از تصمی ه گره خود اثرپذایری خاصذی نداشذته ه بذهطذور مسذتال تصذمی گرفتذهانذد؛ امذا در
دینداری متوسط ،این استاشل فاط در بازی همزمان در هر ده سطح پاداش پایین ه باال مشاهد شد.
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تبعیت کرد ه آنها نیز طفر رهی را انتخاب کنند ،در نهایت برآیند یا عملکرد تیمی افول خواهد کذرد .در ایذن
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واژگان کلیدی :نظریه بازیها ،مطالعه آزمایشگاهی ،اقتصاد رفتاری ،دینداری ،کار تیمی.
طبقهبندی .M52 ،M12 ،J41 ،J33 ،J31 ،D23 ،C92 :JEL

مقدمه
امروزه پویایی جوامع و پیشرفت اقتصادی آنها ،تنها در تغییر تکنولوژی ،تغییر ساختارها و
افزایش سرمایه خالصه نمی شود؛ بلکه آنچه در این میان نقشی اساسی دارد ،انسان است.
انسان سازمانی باید از ابعاد مختلف مانند فنی ،اخالقی و فکری توسعهیافته باشد .یکی از
ویژگیهایی که باعث میشود کارکنان سازمانها بدون نیاز به کنترل و نظارت به وظایف
خود عمل کرده و بهصورت کارا فعالیت کنند ،وجود وجدان کاری و اخالق کار است که
بر اساس اصول دینداری ،این ویژگی در افراد دیندار بارزتر از سایر افراد است .دینداری
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عامل اساسی اجتماعیشدن و انسجام فکری ،عملی و جهتگیری در رفع مشکالت،
پدیدهها و مسائل اجتماعی است.
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دینداری در جوامع مختلف از سطوح متفاوت و بعضاً متناقضی برخوردار است .یکی
از این جوامع که تمرکز زیادی بر دینداری و کاربس ت آن در سطح جامعه دارد ،جامعه
اسالمی است که ایران نیز جزئی از این جامعه اسالمی تلقی میشود .در دین مبین اسالم به
فرهنگ کار و خصلت فرهنگی عوامل کار توجه ویژهای شده است .در این مکتب بیان
میشود که افراد دیندارتر از وجدان کاری باالتری برخوردارند .از طرفی اثرات وجدان
کاری در تعامل افراد در محیطهای کاری و فعالیتهای سازمانی نمود بیشتری دارد؛ چراکه
الزمه آن همکاری و اعتماد به یکدیگر است .بررسی فعالیتهای سازمانی حاکی از
جهتگیری این سازمانها به سمت فعالیت های تیمی است و این نیز به معنی تعامل بیشتر
میان اعضای تیم و کنش متقابل بیشتر بین آنهاست .بهطورکلی اقتصاد متعارف بیان میکند
که برای بهبود عملکرد افراد باید به آنان پاداشهای پولی پرداخت نمود؛ اما اخیراً کلور و
همکاران ( )Klor et al, 2014و وینتر ( )Winter, 2009بیان کردهاند که این حالت ممکن
است در فعالیتهای تیمی رخ ندهد .در این چارچوب ،این سؤال ایجاد میشود که آیا
دینداری بهعنوان عاملی شناختی میتواند با عملکرد افراد در تیم و اثرپذیری آنان از
تصمیم سایر همگروهها همبستگی داشته باشد .یکی از راههای تحلیل موضوع ،مراجعه به

اقتصاد رفتاری و استفاده از محیط آزمایشگاهی است؛ چراکه این شاخه از اقتصاد ،شکاف
مورد انتقاد بین «علم اقتصاد» و «زندگی واقعی» را بهبود بخشیده و پاسخهای مناسبتری
برای رفتارهای بشری یافته است .اقتصاد آزمایشگاهی شاخهای از اقتصاد است که از
روشهای تجربی و آزمایشگاهی برای آزمون فروض و نظریههای اقتصاد متعارف استفاده
می کند .اقتصاددانان رفتاری بر این باورند که از طریق بررسی عوامل شناختی اثرگذار بر
عملکرد افراد میتوان به چاره اندیشی در این زمینه پرداخت و اثرگذاری عواملی چون
دینداری ،سرمایه اجتماعی ،جنسیت ،تحصیالت و  ...را در میزان رخداد چنین
عملکردهایی سنجید .ازآنجاکه تاکنون مطالعات داخلی به بررسی همبستگی دینداری با
عملکرد تیمی و تصمیمات فردی در چارچوب بازیهای رفتاری نپرداختهاند و با توجه به
اهمیت بازار کار در رشد و توسعه کشور ،خأل تحقیقاتی موجود احساس میشود؛ ازاینرو
مطالعه حاضر بر آن است با استفاده از مبانی اقتصاد رفتاری و نظریه بازیها به بررسی آن
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بپردازد .در این راستا نقاط تمایز مطالعه حاضر از مطالعات انجامشده در ایران این است که
با عملکرد تیمی و تصمیمات فردی پرداخته است؛ ثانیاً مطالعه حاضر اولین مطالعهای است
که در چارچوب اقتصاد آزمایشگاهی از بازیهای متوالی و همزمان برای بررسی مبحث
مورد نظر بهره برده است.
در ادامه ابتدا در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه شده است .در این بخش
در قسمت اول مبانی نظری و در قسمت دوم پیشینه تحقیق ارائه شده است .در بخش سوم
روش تحقیق ارائه شده است .در بخش چهارم یافتههای تحقیق در چندین زیربخش
بررسی شده و در نهایت در بخش پایانی نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات سیاستی آورده شده
است.

پیشینه تحقیق و مبانی نظری
در بخش حاضر به بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری در دو قسمت مجزا اقدام میشود.
در این راستا در قسمت اول مبانی نظری و در قسمت دوم پیشینه تحقیق ارائه شده است.
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اوالً مطالعه حاضر اولین مطالعهای است که به بررسی همبستگی عامل شناختی دینداری

 .1مبانی نظری
نظریهپردازان بیان میکنند که دینداری موجب افزایش همکاری میان افراد میشود؛ اگر این
پیش بینی صحت داشته باشد ،پس چرا افزایش همکاری نیاز به پشتیبانی دارد؟ بولبولیا و
سوسیس بیان میکنند که همکاری ،منافع زیادی ایجاد میکند .این منافع برای بشر عبارتاند
از :تجارت ،بهبود استخراج منابع ،تقسیم کار و تخصص ،افزایش تولید و سایر مزایای
مرتبط .وقتی تعداد کمی از افراد از همکاری شانه خالی کنند ،تهدیدی برای منافع همکاری
وجود ندارد؛ اما وقتی تعداد کسانی که از همکاری فرار میکنند ،افزایش یابد؛ آنگاه منافع
همکاری از بین خواهد رفت؛ به بیان بهتر اگر تقلب نگاه غالب طبقه استثمارگر (همان
کسانی که سواری رایگان می گیرند) باشد ،در این صورت فقط زحمت همکاری بدون هیچ
عایدی بر دوش برخی از افراد گروه خواهد افتاد ( .)Bulbulia & Sosis, 2011, p.363در
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این راستا پرداختها باید بهگونهای تنظیم شود که از تقلب جلوگیری شود که علیرغم
تغییر ترمینولوژی در جاهای مختلف ،بنا به گفته بینمور بسیاری از محققان مسئله ارائهشده
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در باال را معمای زندانی دو نفره و سطح  9یا باالی  9نفر را معمای زندانی  nنفره میدانند
(.)Binmore, 2007, p.10
وجود تقلب در میان اعضای تیم ،مانعی برای عملکرد تیم تلقی میشود که رفع آن
نیازمند بررسی عوامل اثرگذار بر آن است؛ به عبارت بهتر ،ازآنجاییکه وجود تقلب میتواند
اثری منفی بر بهرهوری داشته باشد ،شناسایی عامالن مؤثر بر آن و استفاده مناسب از این
عوامل میتواند اثر منفی ایجادشده را تعدیل نماید .از عوامل مؤثر بر این معضل میتوان به
عوامل شناختی ،دینداری ،فرهنگ و  ...اشاره کرد .اولین بار کرونک ( )Cronk, 1994و
ایاناکون ( )Iannaccone, 1992از نظریه سیگنال ( )Signalling Theoryبرای بررسی
دینداری استفاده کردند .پس از وی در یک سری از مقاالت منتشرشده در سال 6330
آیرونز ( )Irons, 1996a, 1996bاز نظریه سیگنال ـ صداقت ( Honest-Signalling

 ) Theoryبرای ارزیابی رفتارهای دینی استفاده کرد .وی نتیجه گرفت که رفتارهای دینی
ناخوشایند و گاهی مواقع خطرناکاند .از نظر وی زندگی دینی مستلزم سرمایهگذاری قابل
توجهی از زمان و منابع مادی است و درعینحال اعمال ناگواری را میتواند به همراه
داشته باشد .چنین ناکارآمدیهایی ریشه در اقتصاد دارد .به نظر میرسد که صفات دینی با

میزان اختیارات برای همکاری درونگروهی سازگاری باالیی دارد؛ به عبارت دیگر اگر یک
شخص اصالتاً دیندار باشد وی تمایل خواهد داشت با شخصی از آیین خود همکاری
بیشتری داشته باشد.
پس از ارائه این نظریه ،سوسیس این موضوع را بازبینی نموده و به این نتیجه دست
یافت که در هر سال همکاری در جوامع دینی چهار برابر بیش از همتایان سکوالر خود
بوده است و دیگر اینکه موفقترین جوامع دینی ،شرایط سختتری برای ورود به جامعه
خود داشتند ( .)Sosis, 2000, p.223در ادامه سوسیس و برسلر دریافتند که این جوامع
کمهزینه دینی هستند که با احتمال بیشتری به بقای خود ادامه دادهاند و جوامع پرهزینه
سکوالر از این منفعت بهره نبردهاند ( .)Sosis & Bressler, 2003, p.211گرچه این یافتهها
با این پیشبینی که هزینههای دینی ممکن است برای تسهیل همکاری بین افراد موفقیتآمیز
باشد ،سازگارند؛ اما هنوز در دیگر موارد همچنان جواب و راهحلی ارائه نشده است .پس از
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آن ،سوسیس و رافل یک بازی اقتصادی برای ارزیابی همکاری بین دینداران و سکوالرهای
کمک به سکوالرهای اسرائیلی با احتمال بیشتری رخ داده است؛ همچنین این محققان
دریافتند که تعداد دفعات شرکت در مراسم دینی بهطور مثبتی با سطح بخشندگی افراد در
ارتباط است ( .)Sosis & Ruffle, 2003, p.711این یافتهها در مطالعات دیگر محققان
همچون سولر ( )Soler, 2008, p.167برای کشور برزیل و بولبولیا و ماهونی ( & Bulbulia

 )Mahoney, 2008, p.295برای کشور نیوزیلند نیز تکرار شده است و از طرفی با این
پیشبینی که مشارکت در آیین های دینی منجر به افزایش همبستگی میان افراد و افزایش
همکاری میان آنان میشود ،سازگار است.
در سال  0223الینور اوستروم ( )Elinor Ostromجایزه نوبل را به دلیل نتایج تجربی
بسیار دقیق خود در همکاری مؤسسات دریافت کرد .تحقیق اوستروم نشان داد که
ساخت ارهای قوانین است که همکاری را مطلوب گردانده و این کار از طریق تشکیل
الیه های نهادی که انتظارات را برای فعاالن اجتماعی در شرایط مختلف شکل میدهند
انجام گرفته است .المنوار و استیفتانگ ( )El-Menouar & Stiftung, 2014, p.26پنج بُعد
از دین اسالم را در مطالعهای تجربی بررسی نمودهاند .در این مطالعه ،برخالف مطالعات
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اسرائیلی انجام داده و به این نتیجه دست یافتند که شرکت در مراسم دینی در مقایسه با

دیگر که شاخصهای دینداری مسیحیت را بهسادگی برای اسالم نیز استفاده کرده بودند،
� )Glockبرای وارد کردن مشخصات خاص دین اسالم بهره برده
از مدل گالک (s Model
شده است .بهویژه عملکرد بُعد پنجم سکوالر اصالح شد .برخالف دیگر ابعاد ،در اسالم
این بُعد به عنوان بُعدی مستقل و منحصربهفرد نسبت به دیگر ابعاد در نظر گرفته شده
است .یافتههای تجربی نیز این فرض را تأیید کردند .این پنج بُعد عبارتاند از:
دینداری پایه ( ،)Basic Religiosityوظایف اصلی ( ،)Central Dutiesتجربه دینی
( ،)Religious Experienceدانشی دینی ( )Knowledge Religiousو عمل درست
(.)Orthopraxis
محققان در ادامه به بررسی این موضوع پرداختند که آیا دین توانایی اثرگذاری بر
همکاری افراد و بهبود عملکرد افراد را دارد؟ در این راستا دالیل متعددی برای تأیید
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اثرگذاری دینداری وجود دارد .یکی از این دالیل این است که دینداری از طریق قدرت
اثرگذاری اعتقادات مذهبی بر رفتارهای اجتماعی است که میزان همکاری افراد را تحت
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تأثیر قرار میدهد؛ به عنوان مثال برینک و همکاران دریافتند که با گفتن این جمله به
آزمایششوندگان که «ارواح در حال نظاره ما هستند» ،میزان همکاری افراد در فعالیتهایی
که تقلب و طفرهروی را تشویق میکند ،افزایش مییابد .یک توضیح برای اثر عوامل
ماورائی بر عملکرد افراد این است که افراد به خاطر ترس از تنبیه به واکنشهای اجتماعی
بهتر ترغیب شدهاند ( .)Bering et al, 2005, p.360کاسا در بررسی اثرات فرهنگ،
دینداری و بهرهوری به بررسی اثر فرهنگ و دینداری بر بهرهوری نیروی کار پرداخته و
به این نتیجه دست یافت که فردگرایی اثری مثبت و فاصله قدرت اثری منفی بر بهرهوری
نیروی کار دارد (.)Kaasa, 2016, p.11

 .2پیشینه تحقیق
در این قسمت ابتدا مطالعات خارجی و سپس مطالعات داخلی ارائه شده است.
الف) مطالعات خارجی
دینداری از زمان مطالعات اولیه اسمیت ( ،)Smith, 1776مارشال ( )Marshall, 1890و وبر

( )Weber, 1905به حیطه اقتصاد وارد شده است .در تحلیلهای اقتصادی مدرن،

اقتصاددانان دین را به طیف وسیعی از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی و همچنین متغیرهای
کالن مرتبط میدانند؛ به عنوان مثال دین در تحقیقات اقتصادی اخیر مانند امسیکلیری و
بارو ( )McCleary & Barro, 2006بر رشد اقتصادی ،لیپفورد و تولیسون ( & Lipford

 )Tollison, 2003بر درآمد ،برون و تیلور ( )Brown & Taylor, 2007و گالسر و ساکردوت

( )Glaeser & Sacerdote, 2008بر تحصیالت ،ویدراس ( )Videras, 2006بر رفاه
حیوانات ،موکرجی و بران ( )Mookerjee & Beron, 2005بر شادی ،گرنجر و پرایس

( )Granger & Price, 2007و هنییک ( )Heineck, 2004بر عرضه نیروی کار و هیالری و
هیو ( )Hilary & Hui, 2009بر تصمیمگیری مشارکتی بررسی شدهاند.
اکثر نظریههای موجود در مورد دینداری فرض میکنند که دینداری موجب تقویت
رفتار اجتماعی افراد میشود ( .)Norenzayan & Shariff, 2008, p.58راندولف -سینگ و
نیلسن بیان کردند که افراد دارای سطوح دینداری باالتر ،دارای رفتار اجتماعی بهتری
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هستند .آنها در آزمایش خود دریافتند که مشارکتکنندگان با دیدن کلمات دینی در انجام
 .)p.303در مطالعهای مشابه پیکون و همکاران دریافتند که تعداد جزوات خیریهای که افراد
در هنگام ترک آزمایش برداشته اند ،در زمان مشاهده کلمات دینی بیش از سایر مواقع بوده
است (.)Pichon et al, 2007, p.1032
اوربل و همکاران این موضوع را بررسی کردند که آیا دینداری قادر است میزان
همکاری افراد را از طریق بازی معمای زندانی تحت تأثیر قرار دهد .نتایج نشان داد که هیچ
رابطهای بین دینداری و همکاری وجود ندارد با این وجود نتایج نشان داد که تمایل به
همکاری با افزایش تمایل به سمت کلیسا افزایش یافته است (.)Orbell et al, 1992, p.291
ایکل و گروسمن هیچ اختالف معناداری بین میزان بخششهای افراد دیندار و غیر دیندار
به مراکز خیریه سکوالر پیدا نکردند ( .)Eckel & Grossman, 2004, p.271نتایجی مشابه
در مطالعه تان ( )Tan, 2006, p.60برای بازی دیکتاتور و اولتیماتوم؛ و اندرسون و میلور

برای بازی کاالهای عمومی گزارش شده است .در این مطالعات رفتار مشارکتکنندگان از
طریق اثرگذاری دین تحت تأثیر قرار نگرفت (.)Anderson & Mellor, 2009, p.58
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وظیفه خود تقلب کمتری را مرتکب میشوند ( Randolph-Seng & Nielsen, 2007,

تعداد اندکی از مطالعات نیز شواهدی از همبستگی گروهی در میان افراد دیندار ارائه
کردهاند .رافل و سوسیس با استفاده از بازی کاالهای عمومی دو نفره دریافتند که افراد
دیندار با افراد دیندار ناشناس ،همکاری بیشتری نسبت به افراد ناشناس غیر دیندار
داشتهاند ( .)Ruffle & Sosis, 2006, p.147مشابه همین نتایج برای بازیهای اعتماد و
دیکتاتور نیز گزارش شده است :تان و ووگل دریافتند که افراد دیندار بیشتر اعتماد
میکردند و این رفتار در میان اعتماد کنندگان دیندار دوام بیشتری داشت ( Tan & Vogel,

 .)2008, p.832بالبولیا و ماهونی در تحقیق خود در میان گروهی از افراد دیندار در یک
بازی دیکتاتور تعدیلشده نیز به همین نتایج دست یافتند ( Bulbulia & Mahoney, 2008,

.)p.295
در ادامه القول و همکاران اثرات دین بر قیمت گذاری دارایی را بررسی کرده و به این
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نتیجه دست یافتند که شرکتهایی که در کشورهای دیندارتر قرار دارند از هزینههای مالی
کمتری رنج میبرند ( .)El Ghoul et al, 2012, p.491مینتون و همکاران دین و انگیزههای
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موجود برای رفتارهای باثبات را بررسی نمودهاند .نتایج این مطالعه نشان داد که اثر
تعدیلکننده دین بر مصرف افرادی که دیندارتر هستند ،بیشتر بوده و این افراد رفتار
باثباتتری دارند (.)Minton et al, 2015, p.1937
الناهاس و همکاران به بررسی اثر دین بر تصمیمگیری همکارانه پرداختند .نتایج آنها
نشان داد که مدیران با هدف کاهش هزینههای دائمی در طی دورههای درآمد ،بهطور
معناداری درآمد را به سمت باال هدایت میکنند (.)Elnahas et al, 2017, p.42
ب) مطالعات داخلی

در حیطه بررسی همبستگی دینداری با تصمیمات فردی در قالب بازیهای گروهی تاکنون
هیچ مطالعه داخلی صورت نگرفته است؛ با این وجود مطالعاتی وجود دارد که به بررسی
مسائل دیگری در حیطه دینداری پرداختهاند که در مطالعه حاضر سعی شده است،
نزدیکترین مطالعات به مطالعه حاضر آورده شود.
پورفرج و همکاران در مطالعه ای به بررسی دین و رفتار اجتماعی با استفاده از مطالعه
آزمایشگاهی اقدام کردند .آنها این موضوع را بررسی کردند که آیا مشاهدات تجربی تأثیر

مثبت دین بر رفتار اجتماعی را تأیید میکنند یا خیر؟ در این راستا یک آزمایش اقتصادی
کاالی عمومی با پنج گام تکراری در کنار اندازهگیری شاخص دینداری بازیکنان انجام شد.
نتایج رگرسیون نشان داد که افراد با نمرههای باالتر در شاخص اخالقیات ،مشارکت
بیشتری در اولین مرحله تولید کاالی عمومی داشتهاند .تغییرات در شاخص اخالقیات
توانست  02درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از کنترل متغیرهای جمعیت
شناختی و شخصیتی توضیح دهد .نمره باال در شاخص روانرنجوری عامل مؤثری برای
مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازی بود .نتیجه دیگر بهدستآمده از این مطالعه ،واکنش
مثبت فردی به مشارکت اجتماعی و افزایش قدرت توضیحدهندگی متغیرهای واکنشی در
هر گام بازی و بیاثر شدن متغیرهای دینی ،روانی و جمعیتشناختی است (پورفرج و

همکاران ،6939 ،ص.)682
مردانی ولندانی به بررسی رابطه نوعدوستی با دینداری و جهتگیری دینی پرداخته
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است .جامعه آماری استفادهشده در این پژوهش دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و
بین نوعدوستی با دینداری ،جهتگیری دینی درونی ،جهتگیری دینی بیرونی ،باورهای
دینی و التزام به وظایف دینی رابطه معنیداری وجود دارد .این رابطه با دینداری و
جهتگیری دینی درونی مثبت و با جهتگیری دینی بیرونی منفی است .از بین خرده
مقیاسهای دینداری ،باورهای دینی و التزام به وظایف دینی با نوعدوستی رابطه مثبت
داشتند (مردانی ولندانی ،6931 ،ص.)689

روشندل اربطانی و ابراهیمپور به بررسی نقش دینداری در کاهش رفتارهای غیر مدنی
سازمانی کارکنان دانشگاه اردبیل پرداختند .تعداد نمونههای استفادهشده  603نفر از کارکنان
دانشگاه محقق اردبیلی بودند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود و برای تحلیل آن از
آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد .یافتههای تحقیق
نشان داد که رابطه معکوس و معناداری بین دینداری و رفتار غیر مدنی وجود دارد
(روشندل اربطانی و ابراهیمپور ،6932 ،ص.)9

قاسمی و همکاران در مطالعهای به پیشبینی دینداری بر اساس خودکارآمدی
الگوبرداری معنوی ،ادراک از دینداری والدین و ویژگیهای شخصیتی پرداختند .نمونه
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حجم نمونه  603نفر و شیوه نمونه گیری از نوع در دسترس بود .نتایج تحقیق نشان داد که

استفادهشده در این مطالعه دویست نفر بود که با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای
انتخاب شدند .اطالعات بهدستآمده از طریق رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام تجزیه
و تحلیل شد .نتایج این مطالعه نشان داد که دینداری توسط سه متغیر خودکارآمدی
الگوبرداری معنوی ،ادراک از دینداری والدین و ویژگیهای شخصیتی (صداقت ،فروتنی و
وظیفهشناسی) قابل پیشبینی است .والدین دیندار از یک طرف با پرورش ویژگیهای
شخصیتی مورد توصیه دین در فرزندان و از طرف دیگر با تقویت خودکارآمدی فرزندان
در الگوبرداری معنوی از والدین و سایر الگوهای مذهبی ،مسیر دینداری را برای آنها
هموار میسازند (قاسمی و همکاران ،6932 ،ص.)06

پورفرج و همکاران با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی به مطالعه دینداری و رفتار
اقتصادی پرداختند .نتایج آنها تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگیهای فردی بر
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رفتار اقتصادی تأیید میکند (پورفرج و همکاران ،6931 ،ص.)08

انصاری سامانی و همکاران با کاربرد روش اقتصاد آزمایشگاهی ،اثر دینداری بر تعاون
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را در رفتار دانشجویان بررسی کردند .آنها بازی کاالی عمومی را در دو تکرار «انگیخته» و
«فرضی» طی پنج گام روی نمونه تصادفی  698نفره از جامعه دانشجویان دانشگاه مازندران
در اسفند 30تا فروردین  39انجام دادند .نتایج آنها نشان داد که در گام اول بازی کاالی
عمومی کمکهای بیشتری توسط افراد با نمره باال در زیرشاخص اخالقیات و عبادیات
ارائه شد .رابطه بین دینداری و مشارکت در عرضه کاالی عمومی در مراحل بعدی بازی با
پول فرضی حفظ ،اما در بازی انگیخته قطع شده است .یافتهها نشان میدهد که انگیزه
مادی باعث رفتارهای اصالحی برای حفظ همکاری گروهی شده ،اما حذف انگیزه مادی،
واکنش مشارکتکنندگان شرطی به رفتار سواریکنندگان مجانی را تشدید نموده و در
نهایت سطح همکاریها بهطور معنیداری کاهش یافته است (انصاری سامانی و همکاران،
 ،6932ص.)666

با توجه به مطالعات بیانشده در باال ،مشخص است که همبستگی دینداری با
تصمیمات فردی تاکنون در قالب فعالیتهای تیمی در مطالعات داخلی بررسی نشده است؛
اما با توجه به حوزه مطالعه ،تحقیق حاضر از نظر شیوه کار و موضوع بیشترین نزدیکی را با
مطالعه پورفرج و همکاران ( ) 6939دارد .با این تفاوت که در این مطالعه از بازی کاالی

عمومی استفاده شد؛ اما در مطالعه حاضر از مجموعهای از بازیهای همزمان و متوالی
(کامل ،ایستا و پویا تمام و ناتمام هستند) استفاده میشود و دیگر اینکه در مطالعه حاضر
تصمیمات فردی اتخاذشده در بازی و همبستگی آن با دینداری افراد بررسی شده؛
درحالیکه در آن مطالعه مشارکت افراد بررسی شده است.

روش پژوهش
گروهی دو نفره که روی یک پروژه مشترک کار میکنند را در نظر بگیرید .بازیکنان با در
نظرگرفتن اینکه تالش هزینهبر است ،تصمیم به انتخاب بین تالش یا طفرهروی میگیرند.
نماد  e iبیانگر این تصمیم است و هنگامیکه بازیکن  iتالش کند e i = 1 ،و وقتی
طفرهروی کند e i = 0 ،است .در ابتدا فرض کنید که بازیکنان بهطور متوالی حرکت کرده
و اطالعات نیز کامل است .تابع نتایج بازیکن  iبهصورت زیر است:
()6
U i (ei , e j ) = ri P (ei + e j ) − ei C i
واحدهای تولیدشده را به عنوان تابعی از مجموع تالش بازیکنان نشان میدهد C i .هزینه
بازیکن  iبه دلیل تالش است .چارچوب طراحی بر اساس الگوی معادله ( )6است که
مبتنی بر پاداش فردی  ، riهزینه تالش  C iو تابع تولید  Pاست .پارامترهای این آزمایش
شامل  9ترکیب مختلف از تابع تولید و هزینه و دو سطح پاداش کم و زیاد برای هر
مجموعه پارامتر است .در کل  0پروتکل ×  9مجموعه پارامتر ×  0سطح پاداش برابر با 60
بازی مختلف خواهند شد .جدول  6طراحی تجربی و پیشبینیهای تعادلی را ارائه کرده
است.
این آزمایش یک بازی با دو شرکتکننده است :شرکتکننده یک و شرکتکننده دو .در این
بازی بر اساس تالش انجامشده توسط بازیکنان در پایان  60بازی ،بازیکنان میتوانند مقداری
پول برنده شوند .دو شرکتکننده یک گروه را تشکیل میدهند .در هر راند از بازی یک پارامتر
تغییر میکند که بر این اساس میزان تالش افراد در راندهای مختلف تغییر خواهد کرد؛ به عنوان
مثال در راند اول بازی اگر هر دو بازیکن طفرهروی کنند ،میزان تولید برابر با  ،22در صورت
اعمال تالش یکی از بازیکنان تولید  02واحد و در صورت تالش هر دو بازیکن میزان تولید
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که  riپاداشی است که بازیکن  iبه ازای هر واحد تولید دریافت میکند P .مقدار
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برابر با  622واحد خواهد بود .در این راند ،هزینه تالش بازیکن اول  0222و هزینه تالش
بازیکن دوم  6622واحد و پاداش افراد در سطح کم و برای بازیکن اول  18و بازیکن دوم 96
خواهد بود .حال در راند دوم تنها چیزی که تغییر میکند ،پاداش افراد است که از سطح کم و
 18و  96واحد برای دو بازیکن به  13و  26واحد برای به ترتیب بازیکن اول و دوم تغییر
خواهد کرد .این روند تا پایان  60مرحله از بازی ادامه داشته و در نهایت با توجه به مجموع
نهایی پرداخت به افراد صورت خواهد گرفت .در این آزمایش پس از انجام بازی ،سطح
دینداری بازیکنان سنجیده میشود .در این راستا پرسشنامهای استاندارد بین بازیکنان توزیع
شده و از آنها خواسته میشود در زمان معین آن را تکمیل نمایند .البته برای جلوگیری از
جهتدهی افراد در حین آزمایش ،به آنها اطالعی از نوع پرسشنامه (دینداری) داده نمیشود.
گروههای متفاوتی از بازیکنان در دو ساختار بازی همزمان و متوالی شرکت میکنند.
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مجموعه پارامتر و سطح پاداش در میان بازیکنان در حال تغییر است که در هر ساختار،
بازیکنان در شش مرحله بازی میکنند که از ضرب سه مجموعه پارامتر در دو سطح پاداش

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /جاللی ،نصراللهی و هاتفی مجومرد

حاصل میشود .روش در همه رفتارها مشابه خواهد بود .در آغاز هر جلسه ،بازیکنان بهطور
تصادفی نقش بازیکن اول یا دوم را عهدهدار میشوند و در کل جلسه نقش بازیکن ثابت
میماند؛ اما در هر مرحله بهطور تصادفی با بازیکن دیگری ،تیم دونفره تشکیل میشود تا
بازخوردی بین مراحل وجود نداشته باشد .این موضوع سبب میشود تصمیمات بازیکن اول در
هر جلسه اکیداً مستقل باشد .در آغاز هر مرحله ،همه بازیکنان پارامترهای مرتبط با آن مرحله
خاص را مشاهده خواهند کرد .پروتکل متوالی نمایشدهنده پارامترها در فرم درخت بازی
است؛ درحالیکه پروتکل همزمان پارامترها را در فرم ماتریسی نشان میدهد .گرچه ممکن
است اثرات دیگری در دادهها وجود داشته باشد؛ اما این مورد نتایج را تحت تأثیر قرار نخواهد
داد؛ چراکه دستور و محیط آزمایشگاهی در همه رفتارها یکسان است (جاللی و همکاران،
 ،6932ص.)623
ازآنجاکه اساس کار بر انجام یک سری بازیهای دو نفره است؛ در ادامه بازیهای همکارانه و
غیر همکارانه ( ،)Cooperative and Non-cooperative Gamesبازیهای استراتژیک و گسترده
( ،)Strategic games & Extensive Gamesبازیهای گسترده با اطالعات تمام و ناتمام
( )Extensive Games with Perfect and Imperfect Informationو بازیهای با اطالعات کامل

و ناکامل ( )Complete & Incomplete Information Gameبرای ارتباط بیشتر با آزمایش
انجامشده ،آورده شده است.

جدول 6
مجموعه پارامترها
()6

()0

تالش کل=2

22

22

92

تالش کل=6

02

82

22

تالش کل=0

622

622

622

واحدهای تولیدشده ) P (e1 + e 2

()9

هزینه تالش ( ) C i
بازیکن دوم

6622

122

6222

پاداش هر واحد تولید ( ) ri
دستورالعمل پاداش پایین
بازیکن اول

18

92

08

بازیکن دوم

96

92

19

دستورالعمل پاداش باال
بازیکن اول

13

12

96

بازیکن دوم

26

12

02

پیشبینی تعادلی ( ) e1, e 2
متوالی و پاداش پایین

()6،6

()6،6

()6،6

متوالی و پاداش باال

()2،6

()2،6

()2،6

همزمان و پاداش پایین

()2،2

()2،2

()2،2

همزمان و پاداش باال

()2،6

()2،6

()2،6
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بازیکن اول

0222

6222

6222
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بازیهای همکارانه و غیر همکارانه :در همه مدلهای نظری بازیها ،اساس کار
بازیکن است .بازیکن را می توان به عنوان یک شخص یا گروهی از اشخاص که تصمیمی
را اتخاذ می کنند ،تفسیر کرد .وقتی که در مورد مجموعه بازیکنان صحبت میشود ،باید بین
دو مدل تمایز قائل شد؛ مدلی که در آن فعالیتهای احتمالی اشخاص مالک است و مدلی
که فعالیتهای احتمالی گروهها مالک است .مدلهای مبتنی بر حالت اول به بازیهای غیر
همکارانه و مدلهای مبتنی بر حالت دوم به بازیهای همکارانه معروفاند .در مطالعه
حاضر بازیهای همکارانه مد نظر قرار گرفته است.
بازیهای استراتژیک (همزمان) و بازیهای گسترده :یک بازی استراتژیک مدلی است
که در آن موقعیتی که هر بازیکن برنامه خود برای فعالیت را یکبار انتخاب کرده و تصمیم
همه بازیکنان بهطور همزمان انتخاب خواهد شد؛ بدین معنی که وقتی یک بازیکن تصمیم
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خود را اتخاذ میکند از عملکرد و تصمیم سایر بازیکنان مطلع نیست .این بازی در
ترمینولوژی وننیومن و مورگنسترون ( )Von Neumann & Morgenstern, 2007به یک

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /جاللی ،نصراللهی و هاتفی مجومرد

بازی در فرم نرمال ( )Game in Normal Formمشهور است .در مقابل مدلی از یک بازی
گسترده ،مراحل احتمالی رویدادها را مشخص میکند؛ بدین معنی که هر بازیکن برنامه
فعالیت خود را نهتنها در ابتدای بازی ،بلکه هر زمانی که تصمیمی اتخاذ میکند ،مشاهده
مینماید .در مطالعه حاضر بازیهای همزمان و گسترده در آزمایش وارد شدهاند.
جدول  :0نمایشی از یک بازی استراتژیک با دو بازیکن

R

L

x 1, x 2

ω1 , ω2

T

z 1, z 2

y 1, y 2

B

مأخذ( :اسبورنی و رابینستین.)0266 ،

بازیهای گسترده با اطالعات تمام :یک بازی گسترده ،شرحی کامل از ساختار متوالی
از مسائل تصمیم گیری بازیکنان در یک وضعیت استراتژیک است .در این بازیها در

صورتی اطالعات تمام است که هر بازیکن در هنگام تصمیمگیری کامالً از تمام تصمیماتی
که قبل از تصمیم وی رخ داده است ،مطلع باشد.
بازی گسترده با اطالعات ناتمام :مدل بازی گسترده با اطالعات ناتمام ،به بازیکن این
اجازه را میدهد که در زمان تصمیمگیری فقط اطالعات جزئی از تصمیمات سایر
بازیکنانی که قبل از وی تصمیم خود را اتخاذ کردهاند ،داشته باشد .این بازی از این نظر
جالب است که نهتنها عدم اطالع کامل از انتخاب سایر بازیکنان را شامل میشود ،بلکه
حاالتی مانند وضعیتی را که طی آن بازیکن فراموش میکند که قبالً چه تصمیمی را اتخاذ
کرده و حتی شرایطی را که بازیکن در مورد اینکه بازیکن دیگر تصمیمگیری کرده یا خیر،
مردد است را نیز در برمیگیرد (جاللی ،6932 ،ص.)80
بازی با اطالعات کامل و ناکامل :در بازیهای با اطالعات کامل و ناکامل ،مبحث
اطالع از پیامدهای بازی مطرح است؛ به عبارت دیگر اگر بازیکنان از پیامدهای بازی یا
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همان نتایج بازی مطلع باشند ،بازی با اطالعات کامل است؛ اما اگر بازیکنان از پیامدهای
ص .)86در مطالعه حاضر ازآنجاکه پیامدهای بازی در هر دو بازی متوالی و همزمان برای
بازیکنان ارائه شده است ،بازی با اطالعات کامل محسوب میشود.

یافتههای تحقیق
استفاده از مجموعه پارامترهای مختلف ،امکان تعمیم نتایج را به فراتر از یک حالت خاص
میدهد؛ همچنین محیط آزمایشگاهی نیز امکان آزمون رفتار یک بازیکن را در زمان تغییر
برنامه پاداش از کم به زیاد ممکن میکند و درعینحال ویژگیهای بازیکنان را حفظ
میکند .در این راستا  680بازیکن در  60مرحله بازی ( 0مرحله بازی همزمان و  0مرحله
بازی متوالی) که شامل  0681مشاهده می شود ،وارد آزمایشگاه شده و دستورالعمل
نوشتهشده را دریافت میکنند .دستورالعمل نیز توسط آزمایشکننده و با صدای بلند خوانده
میشود .در حین آزمایش باید از ناشناسماندن بازیکنان و از جداسازی صحیح آنان در
کابینه های جداگانه مطمئن شد تا هیچ اثر متقابلی وجود نداشته باشد .ارتباط میان بازیکنان
در حین آزمایش ممنوع است.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /همبستگی بین دینداری با عملکرد تیمی...

بازی اطالع نداشته باشند ،بازی با اطالعات ناکامل است (جاللی و نصراللهی،6932 ،

 .1عملکرد تیمی بازیکنان
بازیهای صورتگرفته در دو ساختار متوالی و همزمان پیادهسازی شدهاند .بازی با
اطالعات متوالی ،بازیای است که در آن بازیکنان بهصورت پیدرپی و با اطالع از تصمیم
بازیکنان قبل از خود تصمیم میگیرند؛ یعنی هر بازیکن ،بعد از انتخاب بازیکن قبل،
انتخاب خود را انجام میدهد .بازیهای همزمان به دلیل عدم اطالع بازیکنان از تصمیمات
دیگر همگروهها ،بازی همزمان نامگرفته است .در حقیقت در این بازی ـ که بازی پویایی
نیست ـ بازیکنان بهطور همزمان تصمیمات خود را اتخاذ کرده و در پایان برآیند کار خود
را مشاهده خواهند کرد .در این پژوهش ،ساختار بازیهای همزمان و متوالی به دو بخش
پاداش زیاد و کم تقسیمبندی شدهاند.
میانگین

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /جاللی ،نصراللهی و هاتفی مجومرد

سود تیمی

میانگین
درامد

4551.111

5995.556

84.4444

27

15

9

3

دوم

5164

5852

81.85185

27

7

11

9

ششم

3248.333

4871.667

61.6667

30

8

13

9

دهم

6015.217

7319.565

80.43478

23

10

10

تیمی

4744.444

6444.444

64.4444

27

6

17

4

یازدهم

چهارم

6566

7310

86

25

10

10

5

هشتم

4992.857

6928.571

69.28571

28

8

18

2

دوازدهم

میانگین ستونی  21بازی
5051.18283

6325.174167
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76.89665167

مجموع ستونی  21بازی
319

118

131

70

زیاد

میانگین

6412

7004

82.4

25

6

13

6

هفتم

تولید
تیمی

مجموع

بازی

5979.565

7240.435

79.56522

23

10

9

4

سوم

کم

نهم

زیاد

3140.667

4950.667

62.6667

30

11

7

12

کم

5233.333

5937.037

84.81487

27

12

4

11

پنجم

پاداش

4566.667

6048.148

85.18519

27

15

10

2

اول

همزمان

154

2

1

0

متوالی

تعداد مشارکت

ساختار

جدول  :9عملکرد تیمی بر حسب ساختار بازی در گروههای با سطح دینداری باال

میانگین

میانگین
درامد

میانگین

6546.87

7242.7

85.20833

48

15

28

5

هشتم

5187.417

7166.667

71.6667

48

17

27

4

دوازدهم

میانگین ستونی  21بازی
5012.71875

6236.194167

75.71478333

مجموع ستونی  21بازی
606

210

262

155

134
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عالوه بر این ،بخشهای پاداش زیاد و کم ،هر کدام شامل شش بازی میشوند که در
مجموع  60بازی را شامل میشوند .با توجه به اطالعات پرسشنامه ،سطح دینداری
بازیکنان در یکی از طیفهای کم ،متوسط و باال طبقهبندی میشود .تمایالت بازیکنان به
اعمال تالش در حاالت مختلف بازی و با توجه به سطح دینداری بازیکنان در جداول
( )1( ،)9و ( )2رسم شده است .در این جداول تعداد مشارکت بدین معنی که در هر بازی
از یک تیم دونفره ،چند بازیکن مشارکت کردهاند در سطر آخر جداول ،ستونهای تعداد
مشارکت باهم جمع زده شده و تحت عنوان «مجموع ستونی  60بازی» آورده شده است.
با توجه به درایههای «مجموع ستونی  60بازی» میتوان میانگین مشارکت تیمی در هر سه
طیف دینداری باال ،متوسط و کم را محاسبه و سپس با یکدیگر مقایسه کرد .درصد
مشارکت  6 ،2و  0نفره در طیفهای دینداری باال به ترتیب برابر با  16 ،00و  92درصد

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /همبستگی بین دینداری با عملکرد تیمی...

5718

6850.755

75.28302

53

14

32

7

چهارم

سود
تیمی

2949.535

4721.628

59.76744

43

8

24

11

دهم

تیمی

5164

5852

83.6

50

15

23

12

ششم

تولید
تیمی

مجموع

4206.667

5206.667

73.3333

42

14

14

14

دوم

بازی

5050

6833.33

68.3333

42

14

21

7

یازدهم

زیاد

6511.45

7136.45

83.95833

48

16

19

13

هفتم

کم

5835.472

7005.283

76.98113

53

19

24

10

سوم
زیاد

3369.5

5346.279

67.67442

43

18

12

13

نهم

کم

5178

5894

84.2

50

19

14

17

پنجم

پاداش

4435.714

5578.571

78.57143

86

41

24

21

اول

همزمان

2

1

0

متوالی

تعداد مشارکت

ساختار

جدول  :1عملکرد تیمی بر حسب ساختار بازی در گروههای با سطح دینداری متوسط

است .به همین ترتیب ،درصد مشارکت  6 ،2و  0نفره در طیفهای دینداری متوسط به
ترتیب برابر با  19 ،00و  91درصد است و در انتها درصد مشارکت  6 ،2و  0نفره در
طیفهای دینداری کم به ترتیب برابر با  18 ،62و  92درصد است .مقایسه هر سه طیف
نشان میدهد که درصد مشارکت تیمی که هر دو بازیکن تالش کنند در طیف دینداری باال
( 92درصد) بیشتر از طیفهای دینداری متوسط ( 91درصد) و کم ( 92درصد) است.

میانگین

میانگین
درامد

میانگین
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5952.667

7219.3333

79.3333

15

6

7

2

چهارم

6530.556

7130.556

83.8889

18

4

13

1

هشتم

5273.33

7133.33

71.3333

15

5

9

1

سود
تیمی

3415

5398.333

68.3333

18

6

9

3

دهم

تیمی

5164.286

5850

83.57143

12

2

7

3

ششم

تولید
تیمی

مجموع

4342.727

5615.455

79.09091

22

8

12

2

دوم

میانگین ستونی 21بازی
5108.09825

6354.437025

77.08319833

بازی

5273.33

7133.33

71.3333

15

5

9

1

یازدهم

زیاد

6725

7602.77

89.4444

18

9

8

1

هفتم

کم

5952.667

7219.333

79.3333

15

6

7

2

سوم
زیاد

3103.33

4564.44

57.7778

18

5

5

8

نهم

کم

5214.286

5900

84.28571

14

5

5

4

پنجم

پاداش

4350

5486.364

77.27273

22

10

5

7

اول

همزمان

2

1

0

متوالی
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تعداد مشارکت

ساختار

جدول  :2عملکرد تیمی بر حسب ساختار بازی در گروههای با سطح دینداری متوسط

دوازدهم

مجموع ستونی  21بازی
202

71

96

35
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سه ستون آخر هریک از جداول ( )1( ،)9و ( )2به میانگینهای تولید ،درآمد و سود
تیمی اختصاص یافته است .درایه «میانگین ستونی  60بازی» در سطر آخر جداول شامل سه
درایه است که هر کدام با میانگینگیری از درایههای ستون باال حاصل شدهاند .تولید تیمی
بازیکنان با سطح دینداری کم ( )22/28بیشتر از تولید تیمی بازیکنان با سطح دینداری باال
( )20/83و متوسط ( ) 20/28است .این رفتار در مورد درآمد تیمی و سود تیمی نیز مشاهده

میشود .درآمد تیمی بازیکنان با سطح دینداری کم ( ) 0921بیشتر از درآمد تیمی بازیکنان
با سطح دینداری باال ( )0902و متوسط ( )0090است؛ همچنین سود تیمی بازیکنان با
سطح دینداری کم ( )2628بیشتر از سود تیمی بازیکنان با سطح دینداری باال ( )2226و
متوسط ( )2260است.

 .2بررسی اثر تصمیمگیری بازیکن اول بر بازیکن دوم به تفکیک سطوح
دینداری
برای بررسی اثر تصمیمگیری بازیکن اول بر بازیکن دوم به تفکیک سطوح دینداری رابطه
زیر تصریح میشود:
j= Sequential Game,
()0
Simultaneous Game

;i=1, 2, 3, 4, 5, 6

Sij=C1+C2Fij

که در آن  Fو  Sبه ترتیب بیانگر تصمیمات نفرات اول و دوم هستند .نماد  iو j
( )9در جدول ( )0آورده شده است .همانطور که از نتایج جدول ( )0مشخص است ،در
سطح دینداری باال ،افراد در سطح پاداش باال از تصمیم همگروه خود اثرپذیری خاصی
نداشته و بهطور مستقل تصمیم گرفتهاند؛ اما در دینداری متوسط ،این استقالل فقط در
بازی همزمان در هر دو سطح پاداش پایین و باال مشاهده شده است .در واقع عدم استقالل
موجود در این حالت کامالً به ساختار بازی و انتظارات موجود برمیگردد؛ به عبارت دیگر
بهصورت محض انتظار بر آن است که افراد در بازی همزمان به دلیل عدم اطالع از تصمیم
بازیکنان قبل از خود بهطور مستقل تصمیمگیری کند که این اتفاق در دینداری متوسط رخ
داده است.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /همبستگی بین دینداری با عملکرد تیمی...

بیانگر بازیهای  0مرحلهای در دو ساختار همزمان و متوالی است .نتایج تخمین روابط
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دینداری کم

دینداری متوسط

زیاد ���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
کم ���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
زیاد ���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
کم ���/�� �/�� �/�� -�/�� �/�� �/�� �/�� �/
زیاد ���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
کم ���/�� -�/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
زیاد ���/�� -�/�� �/�� �/�� �/�� -�/�� �/�� �/
کم ���/�� �/�� �/�� -�/�� �/�� �/�� �/�� �/
زیاد ���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

همزمان

دینداری باال

کم ���/�� �/�� �/�� -�/�� �/�� �/�� �/�� �/

متوالی

همزمان

متوالی

همزمان

متوالی

ساختار

پاداش

C1

p-value

C2

p-value

C1

p-value

C2

p-value

OLS
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Probit

کم ���/�� -�/�� �/�� �/�� �/�� -�/�� �/�� �/
زیاد ���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

مأخذ :محاسبات پژوهش.

در دینداری پایین نیز در بازی همزمان حالتی مشابه دینداری متوسط رخ داده است ،با
این تفاوت که در دینداری پایین حتی در بازی متوالی نیز در سطح پاداش باال تصمیم
بازیکنان از بازیکنان قبل از خود مستقل است.

جمعبندی و نتیجهگیری
طی سالهای گذشته ،اقتصاد رفتاری نشان داده که افراد در زندگی واقعی نه آنقدر
خودخواهانه و نه آنقدر عقالیی که اقتصاددانان در مدلهای خود فرض کنند رفتار
میکنند .آنطور که در تجربههای آزمایشگاهی و آزمونهای میدانی بیشمار به اثبات رسیده
است انسان مخلوقی اجتماعیتر و کمتر عقالییتر از آن چیزی است که در اقتصاد سنتی

فرض میشود .از جنبه تاریخی ،اقتصاددانان نئوکالسیک ادعا کردهاند که بازار کار هیچ
تفاوتی در طرز کار با بازار کاالها ندارد و برای نمونه ،انگیزههای عملکردی باالتر بهطور
خودکار کارگران را به سمت سختتر کارکردن هدایت میکند؛ اما آزمایشها و
پژوهشهای تجربی درباره کارآمدی انگیزش حکایت دارد که همیشه اینطور نیست؛ زیرا
افراد منحصراً به خودشان فکر نمیکنند و انگیزههای ذاتی برخی اوقات با عوامل بیرونی
تکمیل میشوند .این مسئله بهویژه از تحلیل به اصطالح نظامهای جبرانی نسبی آشکار
میشود که عایدات کارگران بستگی به عملکرد آنها نسبت به عملکرد همکارانشان دارد.
نتایج مطالعه نشان داد که در سطح عملکرد تیمی ،درصد مشارکت تیمی که هر دو
بازیکن تالش کنند در طیف دینداری باال ،بیشتر از طیفهای دینداری متوسط و کم
است .در مقابل تولید تیمی بازیکنان با سطح دینداری کم ،بیشتر از تولید تیمی بازیکنان با
سطح دینداری باال و متوسط است .این رفتار در مورد درآمد تیمی و سود تیمی نیز
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مشاهده شد .نتایج بهدستآمده از بررسی اثرپذیری افراد از تصمیم همگروه خود نشان داد
و بهطور مستقل تصمیم گرفتهاند؛ اما در دینداری متوسط ،این استقالل فقط در بازی
همزمان در هر دو سطح پاداش پایین و باال مشاهده شد .در دینداری پایین نیز در بازی
همزمان حالتی مشابه دینداری متوسط رخ داد؛ با این تفاوت که در دینداری پایین حتی
در بازی متوالی نیز در سطح پاداش باال تصمیم بازیکنان از بازیکنان قبل از خود مستقل
است؛ بنابراین میتوان بیان کرد که سطوح دینداری افراد نقش مؤثری در رفتارها و
تصمیمات آنها در کنش و واکنش میان آنها دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده از مطالعه،
به سیاستگذاران پیشنهاد می شود که در جذب نیروی کار ،به عوامل شناختی اثرگذار بر
رفتار افراد و عملکرد آنها نیز توجه نمایند تا از این طریق بتوان به جذب نیروی کار
مستعدتر پرداخته و عملکرد افراد در فرایند تولید را بهبود بخشند.
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در سطح دینداری باال ،افراد در سطح پاداش باال از تصمیم همگروه خود اثرپذیری نداشته
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