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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of religion on the
occurrence of incentive reversal in team work. In this regard, the basics of
behavioral economics were used and sample also is done within the
framework of the experimental environment to conduct sequential and
simultaneous games that were complete, static and dynamic, and perfect and
imperfect. A questionnaire was used to measure religion. Samples used in this
study were 182 volunteers from Yazd and Ayatollah Haeri students who were
willing to participate in this experiment. These samples participated in 12
stages of play (6 simultaneous and 6 sequential game stages), which included
2184 observations, and entered the lab at the beginning of the game and
received written instructions. The results of this study showed that, at the level
of individual performance, the decisions of individuals has no correlation with
their religiosity; and in any case, the incentive reversal will occur. However,
at the team level and in the simultaneous game, the results indicate the
correlation of religiosity with the performance of individuals.
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چکيده

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عامل شناختی دينداري بر رخداد چرخش انگیزهها در
فعالیتهاي تیمی است .در اين راستا از مبانی اقتصاد رفتاري استفاده و نمونهگیري نیز در
چارچوب آزمايشگاه و با انجام بازيهاي متوالی و همزمان که کامل ،ايستا و پويا و تمام و
ناتمام بودند ،انجام شد .براي سنجش دينداري نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد .نمونههاي
مورداستفاده در اين مطالعه  380داوطلب از دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه آيتاهلل حائري
میبد بودند که تمايل داشتند در اين آزمايش مشارکت کنند .اين نمونهها در 30مرحله بازي (0
مرحله بازي همزمان و  0مرحله بازي متوالی) که شامل  0382مشاهده میشد ،مشارکت کرده
و در ابتداي بازي وارد آزمايشگاه شده و دستورالعمل نوشته شده را دريافت میکردند .نتايج
اين مطالعه نشان داد که در سطح عملکرد فردي ،تصمیمات افراد با سطح دينداري آنان
همبستگی نداشته و در هر صورت چرخش انگیزهها رخ خواهد داد؛ اما در سطح تیمی و در
بازي همزمان نتايج حاکی از همبستگی دينداري برعملکرد افراد است.
کلمات کليدی

دينداري ،چرخش انگیزهها ،نظريه بازيها ،تولید گروهی ،مطالعه آزمايشگاهی ،اقتصاد رفتاري.
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مقدمه

وجود وابستگی حدود  82درصد جمعیت جهان به دين ،موجب اهمیّت دين در
سیاستهاي توسعهاي شده است (.)Deneulin & Zampini- Davies, 2017, p.110
حداقل دو دلیل اساسی براي اينکه چرا اقتصاددانان به فهم عملکرد دين و رابطه آن
با توسعه اقتصادي عالقمندند ،وجود دارد:
 .3دين نقشی اساسی در ايجاد هنجارهاي فرهنگی و اعتقادات در جامعه
بازي میکند ()Aldashev & Platteau, 2014, p.587؛
 .0اين هنجارها و اعتقادات در بلندمدت تداوم داشته و نقشی کلیدي در
عملکرد اقتصادي در بلندمدت ايفا میکنند ( ;Guiso et al, 2006, p.4

.)Tabellini, 2008, p.905; Platteau & Peccoud, 2010, p.10
دين يک منبع اساسی براي تعیین هويت اجتماعی در جوامع در حال توسعه است.
در اين راستا اگر هويت اجتماعی براي تعیین رفتارهاي اقتصادي چون همکاري و تولید
کاالهاي عمومی مبحثی کلیدي ( )Akerlof & Kranton, 2000-2010, p.715تلقی شود
(که اين گونه هست) ،آنگاه فهم اين مباحث اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه
نیازمند بررسی اثرات دين بر رفتار اشخاص میباشد.
در واقع علیرغم اين ادعا که دين و عقايد دينی عواملی قابل اغماض در رشد و توسعه
اقتصادي هستند (،)Marshall & Keough, 2004, p.73; Ter Haar & Ellis, 2006, p.10
مطالعات تجربی انجام شده روي اثرات دينداري بر تالش افراد در راستاي توسعه و
رشد بسیار هستند ( .)Mersland et al, 2013, p.145دينداري ممکن است رفتار افراد را
در مراحل کار و توسعه تحتتأثیر قرار دهد .با توجه به تالشهاي توسعه انجام شده،
ترهار و الیس ( ) 0220ادعا کردند که اعتقادات دينی ،راهنمايی اخالقی براي افراد ايجاد
کرده و آنها را تشويق به افزايش تالش در فرآيند تولید مینمايد .از طرفی در دهههاي
اخیر تمايل سازمانها و شرکتهاي تولیدي به استفاده از تیمها در فرآيند تولید افزايش
يافته است؛ بدينصورت که کارفرما وظیفه تعیین شده را بهجاي محول کردن به يک
فرد ،آن را به يک گروه کاري محول کرده و در نهايت براساس اتمامکار به افراد گروه
پاداش يا دستمزد تعیین شده را پرداخت خواهد کرد .يکی از داليل اين امر ،اين باور
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کالسیک است که بهرهوري افراد در قالب گروه بسیار بیشتر از بهرهوري همین افراد
به صورت انفرادي است؛ دلیل ديگر کاهش هزينه نظارت براي کارفرما و افزايش
همافزايی افراد در تبادل اطالعات با همگروههاي خود است .بر اين اساس انتظار بر آن
است که افزايش پاداشهاي پولی منجربه افزايش تالش يا بهبود عملکرد افراد شود؛ اما
مطالعه نظري وينتر )0226( 3و مطالعه تجربی کلور و ديگران )0232( 0نشان دادند که
افزايش پاداش هاي پولی براي اعضاء گروه تنها منجربه افزايش تالش برخی از اعضاء
شده و سايرين طفرهروي 1کرده يا بهعبارتی دچار چرخش انگیزهها 2خواهند شد.
چرخش انگیزه ها بیانگر موقعیتی است که در آن افراد در قبال دريافت پول بیشتر ،به
جاي افزايش تالش ،از تالش همگروههاي خود سواري رايگان 5گرفته و طفرهروي را
انتخاب خواهند کرد .از آنجا که محیط هاي کار در ايران نیز همانند ساير نقاط دنیا به
سمت کارهاي تیمی گرايش پیدا کرده و بررسی محققان مطالعه حاضر نیز وجود عامل
چرخش انگیزهها در کارهاي تیمی را از طريق مطالعهاي آزمايشگاهی تأيید کرده است،
بنابراين بررسی علل و عوامل اثرگذار بر اين معضل از اهمیّت بسزايی برخوردار است.
در اين میان عوامل شناختی متعددي وجود دارند که میتوان اثرگذاري آنها بر رفتار
افراد را موردبررسی قرار داد؛ بهعنوان مثال ،دينداري ،سرمايه اجتماعی ،جنسیت و ،...
که با توجه به مباحث فوق به نظر می رسد بررسی اثرات دينداري بر اين معضل از
اولويت برخوردار باشد.
در اين راستا مطالعه حاضر بر آن است تا اثر دينداري افراد بر میزان چرخش
انگیزههاي فردي را در محیطهاي آزمايشگاهی و با انجام بازيهاي متوالی و همزمان
که کامل ،ايستا و پويا و تمام و ناتمام هستند ،موردبررسی قرار دهد .در حقیقت
چارچوب اين پژوهش برمبناي اقتصاد رفتاري است و از اين منظر پايه کار را بر بررسی
افراد در آزمايشگاه و تحلیل رفتار افراد در اين محیط قرار داده است .نقاط تمايز مطالعه
حاضر نسبت به مطالعات مشابه داخلی عبارتنداز :جزء معدود مطالعاتی است که به
بررسی آزمايشگاهی رفتار افرا د در قالب تیم پرداخته است .اولین مطالعه داخلی است
که از بازي هاي متوالی و همزمان که کامل ،ايستا و پويا و تمام و ناتمام هستند بهره برده
است .اولین مطالعه اي است که عوامل شناختی اثرگذار بر رفتار افراد (دينداري) و

سال دوازدهم ،شماره اول (پياپي  ،)32پاييز و زمستان 8231

11

اثرات آن بر رفتار افراد را با توجه به چرخش انگیزهها در قالب تیم مطرح و بررسی
کرده است .البته الزم به ذکر است هنگامی که تنها اثرات عامل دينداري بر چرخش
انگیزهها بررسی میشود ،نمی توان از اثرات عوامل ديگري چون عوامل فرهنگی ،مالی،
روحی ،روانی و ...صرفنظر کرد .عدمبررسی عوامل ديگر يک نقطه ضعف در ذات
چنین مطالعاتی است که به داليلی همچون محدوديتهاي آزمايشگاهی ايجاد میشود.
در ادامه مطالعه بهصورت زير دنبال میشود :در قسمت دوم مبانی نظري و پیشینه
تحقیق آورده شده است .در قسمت سوم و چهارم روش و نتايج تحقیق و در نهايت در
قسمت پايانی نتیجهگیري و پیشنهادها سیاستی آورده شده است.
 .8مباني نظری

تحقیقات انجام شده در زمینه دينداري دو جهت مهم در مورد اثرات دينداري بر
اخالق افراد بیان میکند :اول اينکه دينداري افراد را موجهتر و مقبولتر میکند
( .) Bloom, 2012, p.180شواهدي از مطالعات انجام شده در مورد انجام کارهاي
خیريه وجود دارد ،که بیان میکند افراد ديندار در آمريکا زمان و منابع بیشتري را براي
کمک به ديگران نسبت به افراد غیرديندار هزينه میکنند (.)Bloom, 2012, p.181
چنین مطالعاتی مبتنی بر خودگزارشگري افراد بوده ،اما مشاهدات آزمايشگاهی نیز نشان
داده است که اعتقاد ات دينی رفتارهاي درست را افزايش و رفتارهاي غیراخالقی چون
تقلب را کاهش می دهد و همه اين موارد در چارچوب همه اديان بزرگ در جهان
معنادار است (.)Waldron, 2010, p.846
دوم اينکه دينداري اثري بر رفتار افراد جامعه نخواهد داشت .در مطالعات
آزمايشگاهی نشان داده شده است که افراد سکوالر نیز بهخوبی افراد ديندار عمل کرده
و از سجاياي اخالقی بارزي برخوردارند .بهعنوان مثال کشورهايی چون آمريکا با
درصد بیشتر افراد ديندار ،از جنبههاي اخالقی بسیار بدتر از کشورهاي بیتفاوتی چون
سوئد عمل کردهاند .براساس اين مطالعات وجود هر نوع دين موجب افزايش تعصب
نسبت به ديگران میشود ( .)Hall et al, 2010, p.11; Harris et al, 2004, p.105
چگونه می توان دريافت که کدامیک از اين اثرات متضاد در جامعه واقعیت دارد؟ يکی
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از راه هاي ممکن ،بررسی احتمال اثرگذاري دينداري بر جوانب مختلف توسعه مانند
تولید و بهرهوري است.
در طی سالهاي اخیر نگاه سازمانها به استفاده از تیمهاي کاري جلب شده است؛
چرا که محققان بر اين باورند که بهرهوري افراد در قالب تیم بیش از بهرهوري افراد به
صورت انفرادي است .يکی از راههاي ترغیب اعضا يک تیم به اعمال تالش بیشتر،
وابسته کردن پاداش به نتیجه بازي است .بهطورکلی انتظار بر آن است که هنگامیکه
پاداش بیشتري به بازيکن پرداخت شود ،انگیزه وي براي اعمال تالش افزايشيافته و
محصول بیشتري را تولید کند؛ اما مشاهدات تجربی از اين انتظار حمايت نمیکنند
( ،)Winter, 2009, p.133; Klor et al, 2014, p.72; Gershkov et al, 2016, p.261در
تالش براي تطبیق مشاهدات تجربی با انتظارات ،مبحث چرخش انگیزهها را مطرح
کرد .چرخش انگیزهها نشاندهنده وضعیتی است که در آن افزايش در پاداشهاي در
نظر گرفتهشده براي همه اعضاي گروه ،فقط منجربه اعمال تالش توسط برخی از
اعضاء خواهد شد .کلور و ديگران ( )0232بیان کردند که پاداشهاي پولی و انگیزهها
در يکجهت عمل میکنند ،بهبیانديگر وقتی پاداش همه اعضاي گروه افزايش يابد،
ممکن است آنها بدون توجه به اينکه پاداش ديگر بازيکنان افزايش يافته است ،تالش
خود را افزايش دهند .وينتر ( )0232با برجسته کردن نقش مخاطرات اخالقی 0در
چرخش انگیزهها بیان می کند که براي بررسی رابطه بین اطالعات و چرخش انگیزههاي
افراد در يک کار تیمی ،در مدل بايد مخاطرات اخالقی نیز لحاظ شود .بهنظر میرسد که
هنگامیکه نقش مخاطرات اخالقی برجسته میشود میتوان نقش دينداري را نیز
بهعنوان نقطه مقابل مخاطرات اخالقی در مدل لحاظ کرد .نتايج مطالعات تجربی متفاوت
و بعضاً متضاد ،بیانگر آن است که بررسی اثر دينداري بر چرخش انگیزهها به داليلی
همچون محدوديت هاي شناختی ساده نیست؛ اما تمايل ما بر اين است که بگويیم
پاداشهاي پولی و انگیزهها در افراد ديندار در يکجهت حرکت میکنند يعنی وقتی
پاداش همه اعضاي گروه افزايش يابد ،افراد ديندار گروه (بدون توجه به تصمیمات
سايرين) تالش خود را افزايش میدهند .در واقع پايبندي به اصول دينی میتواند
منجربه حذف چرخش انگیزهها شود .بدينصورت که اگر شخصی که قصد طفرهروي
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دارد با آگاهی از اينکه پاداش دريافتی وي ازنظر دينی حالل نبوده و مغاير با دستورات
اعتقادي است؛ در اين صورت اين شخص از طفرهروي دوري خواهد کرد .با توجه به
توضیحات باال ،اينکه چرخش انگیزهها در افراد ديندار رخ میدهد يا خیر ،هنوز يک
سؤال تجربی است؛ که در مطالعه حاضر به بررسی آن پرداختهشده است.
 .3پيشينه تحقيق

در بخش حاضر پیشینه تحقیق در دو قسمت مطالعات خارجی و داخلی ارائه شده
است .در اين راستا ابتدا مطالعات خارجی و سپس مطالعات داخلی آورده شده است.
 .8-3مطالعات خارجي

با بررسی مطالعات انجام شده توسط اسمیت )3770( 7و وبر ،)3625( 8محققان وجود
اثرات معنادار دين بر انگیزهها و فعالیتهاي اقتصادي افراد ،گروهها و جوامع را
تأيید کردند.

القول و ديگران ( )0230اثرات دين بر قیمتگذاري دارايی را بررسی کردند .در
اين مطالعه شرکتهاي غیرمالی براي دوره  3685تا  0228موردبررسی قرار گرفته است
و هزينه سرمايه براي هر سال بر اساس کار گباردت و همکاران ( )0223و دالیوال و
ديگران )0220( ۹محاسبه شده است .در کل در اين مطالعه از دادههاي آماري موجود
استفاده شده است .نتايج اين مطالعه نشان داد که شرکتهايی که در کشورهاي
ديندارتر قرار دارند از هزينههاي مالی کمتري رنج میبرند .امسیگیور و ديگران

32

( ) 0233اثر مذاهب محلی را بر گزارشات مالی بررسی کرده و نتیجه گرفتند که
شرکتهاي حاضر در مناطق دينی بیقانونی کمتري در گزارشات مالی را تجربه
میکنند.
33

اندرسون و ملور ( )0226آزمايش کاالي عمومی را با شرکتکنندگان آمريکايی
انجام دادند .آنها براي انجام اين مهم از دو روش ،يک آزمايش اقتصادي با پاداشهاي
پلی حقیقی و يک نظرسنجی با سؤاالتی مبتنیبر فرضیه قمار استفاده کردند .سؤاالت
نظرسنجی از طريق مطالعات متعدد تجربی در زمینه سرمايهگذاري ،تقاضاي بیمه،
مصرف سیگار و مصرف الکل موردتأيید قرار گرفته است .نتايج اين مطالعه نشان داد
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متوسط سهم مشارکت در طول تکرارها توسط بازيکنان پروتستان برابر  50درصد
دارايیشان ،کاتولیک  22درصد ،ديگران  12درصد و افراد بدون وابستگی دينی 53
درصد بوده است؛ که از لحاظ آماري معنادار نبودهاند .اما اخیراً مطالعات نشاندهنده
اثرگذاري عوامل ديگري چون وجدانکاري بر دينداري افراد است .بهعبارت ديگر،
تحقیقات نشان می دهد که دين از طريق تأثیر بر رفتار عامالن اقتصادي بر متغیّرهاي
مهم اقتصاد اثرگذار است (.)Aldashev & Platteau, 2014, p.587
مککلیري و بارو )0220( 30در مطالعهاي اثربخشی دوجانبه دين بر تولید ناخالص
داخلی را تأيید کردند .اين محققان بیان کردند که دو نظريه مهم در مورد دينداري
وجود دارد که عبارتنداز فرضیه سکوالريزاسیون 31و مدل بازار دين .32براساس نظريه
اول ،توسعه اقتصادي منجربه کاهش مشارکت و اعتقادات دينی خواهد شد .براساس
نظريه دوم دين به وجود يک دولت دينی ،تنظیم بازار دين ،حمايت از دين سازمانی
تحت کمونیسم و درجه پلوراسیم دينی دارد .در اين راستا اين مطالعه نظريههاي مذکور
را با استفاده از اطالعات نظرسنجی مرتبط با حضور در کلیسا و اعتقادات دينی براي 03
کشور در طی  02سال گذشته موردبررسی قرارداده است .نتايج اين تحقیق نشان داد
حضور در کلیسا رشد تولید را کاهش و اعتقاد به زندگی پس از مرگ ،تولید را افزايش
میدهد .بنابراين رفتارهاي اقتصادي شامل انتخابها و قضاوتهاي فردي و اجتماعی
را میتوان تحتتأثیر عواملی مثل فرهنگ و دين دانست ( ;Noland, 2005, p.1216

.)Iannaccone, 1998, p.1465
اياناکون ( ) 3668دين را هر مجموعه رفتاري ،اعتقادي ،فعالیتی و نهادي در نظر
گرفت که مبتنی بر نیروهاي غیبی است .اين مطالعه همانند مطالعات پیشین سؤاالتی
درباره اعتبار باورهاي دينی يا اصالت نهادهاي دينی مطرح میکند .اين مقاله عمدتاً بر
اعتقادات ،فعالیتها ،مؤسسات يهودي و مسیحی تمرکز دارد .در سالهاي اخیر ،اثر
اعتقادات دينی بر رفتارهاي همکارانه ،توجه محققان و دانشمندان آکادمیک زيادي را به
خود جلب کرده است ،که ا ز اين میان توجه عمده به اثرات دينی بر ريسکپذيري
شرکتها ( ،)Hilary & Hui, 2009, p.456گزارش مالی

(et al, 2011, p.645

;McGuire

et al, 2012, p.845; Callen et al, 2010, p.103; ElGhoul et al, 2012,

;Dyreng
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 ،)p.491جبران خسارت کارکنان ( )Kumar et al, 2011, p.36شرکت در کمکهاي
بشردوستانه ( ،)Du et al, 2014, p.235انتخاب شرکتها براي ورود به بازارهاي
بینالمللی ( )Li, 2008, p.771و تصمیمات مرتبط با حسابرسی شرکتها ( Omer at al,

 )2010, p.11بوده است.
با توجه به مطالعات انجام شده ،مطالعات صورتگرفته در حیطه اثر دينداري
برتالش نیرويکار بسیار اندک هستند .در اين راستا بايد اذعان نمود که دين به
روشهاي گوناگونی میتواند بر اقتصاد اثرگذار باشد .يکی از اين روشها ،ايجاد هويت
گروهی در افراد همدين است ( .)Hoffmann, 2013, p.814يکی از دستاوردهاي
فعالیت گروهی ،تالش بیشتر براي دستیابی به تولید بیشتر است .وينتر ( )0226در
مطالعه خود اين تفکر را دچار خدشه کرد .وينتر در مطالعه خود بهصورت نظري به
اثبات اين موضوع پرداخت که افزايش پاداشهاي پولی براي تمام افراد حاضر در يک
گروه می تواند منجربه کاهش تالش برخی از اعضا و در نتیجه کاهش بهرهوري شود.
وي اينگونه نتیجه گرفت که در فعالیتهاي گروهی ،افزايش پاداش براي اعمال کار
بیشتر؛ فقط منجر به ترغیب برخی از اعضاء براي اعمال تالش شده و باقی اعضاء گروه
طفرهروي خواهند نمود .کلور و ديگران ( )0232در مطالعهاي آزمايشگاهی به بررسی
صحت اين موضوع پرداختند .آنها در اين مطالعه در قالب گروههاي دو و سه نفره اين
موضوع را بررسی کردند که آيا افزايش پاداشهاي پولی منجربه چرخش انگیزههاي
افراد و اعمال تالش کمتر میشود .در واقع مطالعه کلور و ديگران ( )0232بررسی
تجربی موضوع مطرح و اثبات شده در مطالعه وينتر ( )0226بود که از طريق مطالعهاي
آزمايشگاهی و با انجام چندين بازي در محیط آزمايشگاه انجام شد .نتايج اين مطالعه
نشان داد که برخی از اعضاي گروه طفرهروي کرده و از ديگران سواري رايگان
خواهند گرفت.
 .3-3مطالعات داخلي

در زمینه بررسی اثر دينداري بر چرخش انگیزهها ،تاکنون مطالعهاي در ايران صورت
نگرفته است اما اثر دينداري از جنبههاي ديگر موردبررسی قرار گرفته است؛ که در
ادامه اين مطالعات آورده شده است.
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جاللی و نصراللهی ( )3167با استفاده از رهیافت بازيهاي متوالی با اطالعات
کامل به بررسی آزمايشگاهی اثر دينداري بر تقابل انگیزههاي فردي پرداختند« .تقابل
انگیزهها» معرف وضعیتی است که در آن افزايش پاداشهاي تیمی ،فقط منجربه تالش
توسط برخی از اعضا شود .بررسی اثر «دينداري» بر «تقابل انگیزهها» يک پرسش
تجربی است و اقتصاددانان رفتاري براي پاسخ به آن ،به محیطهاي آزمايشگاهی رجوع
میکنند .بدينمنظور آنها با پیادهسازي يک بازي متوالی دومرحلهاي با اطالعات کامل در
يک نمونه  032نفره از جامعه مورد نظر (دانشجويان دانشگاههاي يزد و آيتاهلل حائري
میبد) ،تأثیر دينداري بر تصمیمگیري فردي را تحلیل کردند .نتايج نشان داد که اوالً افراد
ديندار در ازاي دريافت پاداش بیشتر ،کار بیشتري عرضه میکنند؛ يعنی کمتر دچار
تقابل انگیزهها میشوند .ثانیاً افراد ديندارتر کمتر از ساير افراد تحتتأثیر تصمیمات
ساير اعضا قرار میگیرند .ثالثاً با افزايش هزينه تصمیمگیري ،دينداري افراد باعث
کاهش سطح تقابل انگیزهها و همچنین عدمتنبیه همگروههاي ديگر شده است.
جاللی و ديگران ( )3167در چارچوب بازيهاي رفتاري دو نفره به بررسی
همبستگی بین دينداري با عملکرد تیمی و تصمیمات فردي پرداختند .نتايج نشان داد
که تولید تیمی بازيکنان با سطح دينداري کم ،بیشتر از تولید تیمی بازيکنان با سطح
دينداري باال و متوسط است .نتايج بهدستآمده از همبستگی دينداري با تصمیم افراد
نیز نشان داد که افراد با سطح دينداري باال در هنگام پاداش زياد ،از تصمیم همگروه
خود اثرپذيري خاصی نداشته و بهطور مستقل تصمیم گرفتهاند؛ اما در دينداري
متوسط ،اين استقالل فقط در بازي همزمان در هر دو سطح پاداش پايین و باال مشاهده
شد .همانطور که مالحظه شد تاکنون مطالعات داخلی به بررسی اثر دينداري بر
چرخش انگیزهها نپرداختهاند ،عالوهبر اين نقطه قوت اين مطالعه در کاربرد نظريه
بازيها با استفاده از محیطهاي آزمايشگاهی است که توسط اقتصاددانان رفتاري
توصیه میشود.
انصاري سامانی و ديگران ( )3165با کاربرد روش اقتصاد آزمايشگاهی ،اثر
دينداري بر تعاون را در رفتار دانشجويان بررسی کردند .آنها بازي کاالي عمومی را در
دو تکرار «انگیخته» و «فرضی» طی  5گام بر روي نمونه تصادفی  318نفره از جامعه
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دانشجويان دانشگاه مازندران در اسفند  3160تا فروردين  3161انجام دادند .نتايج آنها
نشان داد که در گام اول بازي کاالي عمومی کمکهاي بیشتري توسط افراد با نمره باال
در زيرشاخص اخالقیات و عباديات ارائه شد .رابطه بین دينداري و مشارکت در
عرضه کاالي عمومی در مراحل بعدي بازي با پول فرضی حفظ اما در بازي انگیخته
قطع شده است .يافتهها نشان میدهد که انگیزه مادي باعث رفتارهاي اصالحی براي
حفظ همکاري گروهی شده ،اما حذف انگیزه مادي ،واکنش مشارکتکنندگان شرطی به
رفتار سواريکنندگان مجانی را تشديد نموده و در نهايت سطح همکاريها بهطور
معنیداري کاهش يافته است.
پورفرج و ديگران ( )3162با استفاده از روش اقتصاد آزمايشگاهی به مطالعه
دينداري و رفتار اقتصادي پرداختند .نتايج آنها تأثیر دينداري اشخاص را در کنار ساير
ويژگیهاي فردي بر رفتار اقتصادي تأيید میکند.
پورفرج و ديگران ( )3161در مطالعهاي به بررسی دين و رفتار اجتماعی با استفاده
از مطالعه آزمايشگاهی اقدام کردند .آنها براي سنجش دينداري بازيکنان از مدل
پیشنهادي شجاعیزند ( ) 3182استفاده کردند .اين محققان اين موضوع را بررسی کردند
که آيا مشاهدات تجربی تأثیر مثبت دين بر رفتار اجتماعی را تأيید میکنند يا خیر .در
اين راستا يک آزمايش اقتصادي کاالي عمومی با  5گام تکراري در کنار اندازهگیري
شاخص دينداري بازيکنان انجام شد .نتايج رگرسیون پسرو نشان داد که افراد با
نمرههاي باالتر در شاخص اخالقیات ،مشارکت بیشتري در اولین مرحله تولید کاالي
عمومی داشتهاند .تغییرات در شاخص اخالقیات توانست  05درصد از نوسانات تصمیم
مشارکتی را بعد از کنترل متغیّ رهاي جمعیت شناختی و شخصیتی توضیح دهد .نمره باال
در شاخص روان رنجوري عامل مؤثري براي مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازي
بود .نتیجه ديگر بهدستآمده از اين مطالعه ،واکنش مثبت فردي به مشارکت اجتماعی و
افزايش قدرت توضیحدهندگی متغیّرهاي واکنشی در هر گام بازي و بیاثر شدن
متغیّرهاي دينی ،روانی و جمعیت شناختی است.
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 .2روش تحقيق

در بخش حاضر روش تحقیق در دو بخش ،طراحی نظري و تجربی آزمايش ارائه شده
است؛ که در ابتدا نحوه اثرگذاري سپس طراحی نظري و سپس طراحی تجربی آورده
شده است.
 .8-2طراحي نظری آزمايش

چارچوب نظري اين پژوهش براساس ،وينتر است که در سال  0226میالدي چرخش
انگیزهها را در يک چارچوب نظري عمومی موردبررسی قرار داد .او نشان داد که وقتی
تکنولوژ ي تولید اثر خارجی مثبتی در میان بازيکنان بگذارد ،آنگاه اگر کنترلکنندگان
پاداش هاي بازيکنان را افزايش دهند ،ممکن است مجموع تعداد بازيکنانی که تالش
خود را میکنند ،کاهش يابد .اين اثر بهطور خالص از طريق پاداشهاي پولی منتج شده
و ديگر مالحظات رفتاري يا اثرات درآمدي بر آن اثري ندارند .در اين چارچوب از يک
تابع استفاده میشود که امکان موفقیت يک پروژه را وابسته به تالش بازيکنان میکند.
گروهی دو نفره که روي يک پروژه مشترک کار میکنند را در نظر بگیريد .بازيکنان
با در نظر گرفتن اينکه تالش هزينهبر است ،تصمیم به انتخاب بین تالش يا طفرهروي

میگیرند .نماد  e iبیانگر اين تصمیم است و هنگامیکه بازيکن  iتالش کند e i = 1 ،و

وقتی طفرهروي کند e i = 0 ،است .در ابتدا فرض کنید که بازيکنان بهطور متوالی
حرکت کرده و اطالعات نیز کامل است .تابع نتايج بازيکن  iبهصورت زير است:

رابطه (:)3

U i (ei ,e j ) = ri P (ei + e j ) − ei C i

که  riپاداشی است که بازيکن  iبه ازاي هر واحد تولید دريافت میکند P .مقدار
واحدهاي تولید شده را به عنوان تابعی از مجموع تالش بازيکنان نشان میدهدC i .

هزينه بازيکن  iبهدلیل تالش است .فرض میشود که تابع تولید  Pنسبت به مجموع
تالشها اکیداً محدب باشد؛ بهعبارت ديگر تالش هر بازيکن ،بهرهوري نهايی بازيکنان
ديگر را افزايش میدهد .براي بازي دو نفره اين فرض داللت بر اين دارد که:
رابطه (:)0

)P (2) − P(1) > P(1) − P(0
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اين رابطه به معنی مکمل بودن تالش بازيکنان با تکنولوژي است .بنابراين تالش
بازيکنان باعث اثر خارجی مثبتی بر بهرهوري ديگر بازيکنان میشود .براي دستیابی به
درک بیشتر از فرآيند بازي ،يکی از مجموعه پارامترها که در آزمايش اول استفاده

می شود را در نظر بگیريد .در آزمايش اول ،تابع تولید بهصورت ، P (2) = 100

 P (1) = 70و  P (0) = 50و هزينه تالش نیز برابر با  C1 = C 2 = 1000است .براي

هر واحد تولید پاداشهاي بازيکن اول و دوم بهترتیب عبارت است از r1 = 28 :و
 r2 = 43براي بازيکن دوم .با توجه به پارامترهاي فوق ،در تعادل زير بازي
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منحصربهفردي وجود دارد که در آن هر دو بازيکن تالش را انتخاب میکنند .بنابراين
مجموع تالش برابر  0است .حال فرض کنید کنترل کننده پاداشهاي هر دو بازيکن را

به  r1 = 31و  r2 = 60افزايش دهد؛ اما پارامترهاي ديگر (تابع تولید و هزينه) تغییر
نکنند .تحت پاداش هاي جديد (باالتر) اعمال تالش يک استراتژي غالب براي بازيکن
دوم است .بازيکن اول ،با آگاهی از استراتژي غالب بازيکن دوم ،طفرهروي را انتخاب
خواهد کرد .بنابراين افزايش پاداشها براي دو بازيکن منجربه کاهش تالش کل خواهد
شد (به پیشبینی تعادل در جدول ( )3مراجعه شود.)30
تحت برنامه پاداشهاي کم ،بازيکن اول بايد تالش خود را براي ترغیب بازيکن
دوم اعمال کند (زيرا تالش بازيکن اول ،بهرهوري بازيکن دوم را افزايش میدهد) .در
پاداش هاي باال ،بازيکن دوم ،خواهان اعمال تالش خود بدون توجه به استراتژي
بازيکن اول است .با اين روش ،بازيکن اول ،از تالش بازيکن دوم سواري مجانی
گرفته و هزينه تالش خود را پسانداز خواهد کرد؛ در نتیجه ،طفرهروي استراتژي
تعادلی بازيکن اول خواهد بود .عالوهبر اين ،خاصیت تابع تکنولوژي تولید موجب
می شود که اطالعات درباره تالش بازيکنان ،نقشی اساسی در رخداد چرخش انگیزهها
ايفا کند .وقتی بازيکن دوم از انتخاب استراتژيک بازيکن اول بیاطالع است ،بازي
متوالی توضیح داده شده در باال به يک بازي همزمان از منظر اطالعات تبديل میشود.
وقتی پاداشها کم است ،هر دو بازيکن در تعادل منحصربهفرد نش ،طفرهروي خواهند
کرد .بنابراين همانطور که افزايش پاداشها موجب کاهش مجموع تالش در بازي
متوالی خواهد شد؛ موجب افزايش مجموع تالش در بازي همزمان خواهد شد.
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 .3-2طراحي تجربي آزمايش

چارچوب طراحی براساس الگوي معادله ( )3که مبتنیبر پاداش فردي  ، riهزينه تالش
 C iو تابع تولید  Pاست .پارامترهاي اين آزمايش شامل  1ترکیب مختلف از تابع
تولید و هزينه ،و دو سطح پاداش کم و زياد براي هر مجموعه پارامتر است .در اين
راستا ،پارامترها چنان انتخاب میشوند که دو سطح پاداش منجربه چرخش انگیزهها
تحت يک پروتکل متوالی شود؛ بهطوريکه بازيکن دوم قبل از تصمیم به اعمال تالش،
از تصمیم بازيکن اول اطالع دارد .بهعبارت ديگر تعادل کامل زيربازي از بازي هر دو
بازيکن ،نشاندهنده اعمال تالش تحت پاداشهاي کم است و فقط بازيکن دوم است
که تحت پاداش باال ،تالش خواهد کرد .در حالت همزمان ،همانند حالت متوالی همه
پارامترها حفظ خواهند شد؛ با اين تفاوت که دو بازيکن بهطور همزمان تصمیمگیري
خواهند کرد .در کل  0پروتکل ×  1مجموعه پارامتر ×  0سطح پاداش برابر با  30بازي
مختلف خواهند شد .جدول ( )3طراحی تجربی و پیشبینیهاي تعادلی را ارائه کرده
است .37در اين آزمايش پس از انجام بازي ،سطح دينداري بازيکنان سنجیده میشود.
در اين راستا پرسشنامهاي استاندارد بین بازيکنان توزيعشده و از آنها خواسته میشود،
در زمان معیّن آن را تکمیل نمايند .البته براي جلوگیري از جهتدهی افراد در حین
آزمايش ،به آنها اطالعی از نوع پرسشنامه (دينداري) داده نمیشود.38
گروههاي متفاوتی از بازيکنان در دو ساختار بازي همزمان و متوالی شرکت
میکنند .مجموعه پارامتر و سطح پاداش در میان بازيکنان در حال تغییر است ،که در هر
ساختار ،بازيکنان در  0مرحله بازي میکنند که از ضرب سه مجموعه پارامتر در دو
سطح پاداش حاصل می شود .روش در همه رفتارها مشابه خواهد بود .در آغاز هر
جلسه ،بازيکنان بهطور تصادفی نقش بازيکن اول يا دوم را عهدهدار میشوند و در کل
جلسه نقش بازيکن ثابت میماند؛ اما در هر مرحله بهطور تصادفی با بازيکن ديگري،
تیم دو نفره تشکیل میشود تا بازخوردي بین مراحل وجود نداشته باشد .اين موضوع
سبب می شود تا تصمیمات بازيکن اول در هر جلسه اکیداً مستقل باشد .در آغاز هر
مرحله ،همه بازيکنان پارامترهاي مرتبط با آن مرحله خاص را مشاهده خواهند کرد.
پروتکل متوالی نمايش دهنده پارامترها در فرم درخت بازي است در حالیکه پروتکل
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همزمان پارامترها را در فرم ماتريسی نشان میدهد .گرچه ممکن است اثرات ديگري در
دادهها وجود داشته باشد ،اما اين مورد نتايج را تحتتأثیر قرار نخواهد داد؛ چرا که
دستور و محیط آزمايشگاهی در همه رفتارها يکسان است.
جدول ( :)8طراحي تجربي و پيشبينيهای تعادلي الگوی بازی

مجموعه پارامترها
()3

()0

()1

واحدهاي تولیدشده ) P (e1 + e 2
تالش کل=2

52

72

12

تالش کل=3

02

82

72

تالش کل=0

322

322

322

هزينه تالش ( ) C i
بازيکن اول

0522

3222

3222

بازيکن دوم

3322

222

3222

پاداش هر واحد تولید ( ) ri
دستورالعمل پاداش پايین
بازيکن اول

28

15

08

بازيکن دوم

13

15

21

دستورالعمل پاداش باال
بازيکن اول

26

22

13

بازيکن دوم

53

25

02

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

()3،3

()3،3

()3،3

متوالی و پاداش باال

()2،3

()2،3

()2،3

همزمان و پاداش پايین

()2،2

()2،2

()2،2

همزمان و پاداش باال

()2،3

()2،3

()2،3

منبعKlor et al, 2014, p.80 :
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 .1يافتههای تحقيق

استفاده از مجموعه پارامترهاي مختلف ،امکان تعمیم نتايج را به فراتر از يک حالت
خاص می دهد .همچنین محیط آزمايشگاهی نیز امکان آزمون رفتار يک بازيکن را در
زمان تغییر برنامه پاداش از کم به زياد ممکن میکند و در عین حال ويژگیهاي
بازيکنان را حفظ میکند .در اين راستا  380بازيکن در  30مرحله بازي ( 0مرحله بازي
همزمان و  0مرحله بازي متوالی) که شامل  0382مشاهده میشود ،وارد آزمايشگاه شده
و دستورالعمل نوشته شده را دريافت میکنند .نمونههاي مورد بررسی ،داوطلبانی از
دانشجويان دانشگاه يزد و دانشگاه آيتاهلل حائري میبد بودند که تمايل داشتند در اين
آزمايش ،مشارکت کنند .دستورالعمل نیز توسط آزمايش کننده و با صداي بلند خوانده
می شود .در حین آزمايش بايد از ناشناس ماندن بازيکنان و به درستی جداسازي آنان در
کابینههاي جداگانه مطمئن شد تا هیچ اثر متقابلی وجود نداشته باشد .ارتباط میان
بازيکنان ،در حین آزمايش ممنوع است.
براي بیان يافته هاي تحقیق ،ابتدا عملکرد افراد در سطح فردي و سپس عملکرد
افراد در قالب تیم ارائه شده است .در تحلیل عملکرد افراد در سطح فردي و تیمی،
افراد به گروههاي با سطوح دينداري باال ،متوسط و کم تقسیم شدهاند.
 .8-1عملکرد فردی بازيکنان

با توجه به اطالعات پرسشنامه ،سطح دينداري بازيکنان در يکی از طیفهاي کم،
متوسط و باال طبقهبندي میشود .میانگین تمايالت بازيکنان به اعمال تالش در حاالت
مختلف بازي و با توجه به سطح دينداري بازيکنان در نمودارهاي ( )0( ،)3و ( )1رسم
شده است .در رسم اين نمودارها ،ابتدا تعداد دفعاتی که يک بازيکن اعمال تالش را
براي پاداش باال و پايین انتخاب میکند را محاسبه کرده و سپس بهطور جداگانه براي
هر رفتار ،میانگین تمايالت بازيکنان به اعمال تالش اندازهگیري میشود.
 .8-8-1چرخش انگيزههای فردی در سطح دينداری باال

ابتدا بر رفتار بازيکنان اول با سطح دينداري باال متمرکز میشويم .در هر دو ساختار
همزمان و متوالی ،چرخش انگیزهها در بازيکنان اول مشاهده میشود ،زيرا با افزايش
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پاداش ،میانگین تالش فردي بازيکنان اول کاهش يافته است .بیشترين میزان تالش با
53درصد در بازي با پاداش کم است و در ساير بازيها میزان تالش کمتر از 52درصد
است .میانگین سطح تالش از 53درصد (در ساختار متوالی با پاداش کم) تا 22درصد
(در ساختار همزمان با پاداش زياد) در نوسان است و میزان تالش در راندهاي پاداش
کم ،باالتر است .حال رفتار بازيکنان دوم با سطح دينداري باال بررسی میشود .با توجه
به نمودار( ) 3در هر دو ساختار بازي همزمان و متوالی ،چرخش انگیزهها در رفتار
بازيکنان دوم مشاهده نمیشود؛ زيرا با افزايش پاداش ،میانگین تالش بازيکنان افزايش
يافته است .دامنه میانگین سطح تالش از 58درصد (در ساختار همزمان با پاداش کم)
تا 71درصد (در ساختار همزمان با پاداش زياد) است و میانگین تالش در راندهاي
پاداش زياد ،باالتر است
اين تفاوت میتواند به اين دلیل باشد که در زمان باال بودن پاداشها ،تالش براي
بازيکن دوم يک استراتژي مسلط است ،اما در هنگام پايین بودن پاداشها ،تالش
بازيکن اول فقط بهترين واکنش به شرايط است؛ بنابراين بازيکن دوم در شرايط پايین
بودن پاداشها و مشاهده طفرهروي عامل اول؛ گهگاهی طفرهروي کند.

نمودار ( :)8ميانگين تمايالت بازيکنان با سطح دينداری باال به اعمال
تالش در حاالت مختلف بازی
منبع :محاسبات تحقيق
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 .3-8-1چرخش انگيزههای فردی در سطح دينداری متوسط

در اين قسمت ،ابتدا رفتار بازيکنان اول با سطح دينداري متوسط تحلیل میشود.
نمودار( )0نشان میدهد که در بازيکنان اول با سطح دينداري متوسط ،با افزايش پاداش،
میانگین تالش فردي کاهش يافته است .رفتار بازيکنان اول با سطح دينداري متوسط
مشابه رفتار بازيکنان اول با سطح دينداري باال است ،زيرا در هر دو ساختار همزمان و
متوالی ،چرخش انگیزهها در بازيکنان اول مشاهده میشود.
میانگین سطح تالش از 58درصد (در ساختار متوالی با پاداش کم) تا 10درصد (در
ساختار متوالی با پاداش زياد) در نوسان است و میزان تالش در راندهاي پاداش کم،
باالتر است .حال رفتار بازيکنان دوم با سطح دينداري متوسط بررسی میشود.
با توجه به نمودار( )0در هر دو بازي متوالی و همزمان ،در رفتار بازيکنان دوم با
سطح دينداري متوسط چرخش انگیزهها مشاهده نمیشود ،زيرا با افزايش پاداش،
میانگین تالش بازيکنان افزايش يافته است .دامنه میانگین سطح تالش از 52درصد (در
ساختار متوالی با پاداش کم) تا 80درصد (در ساختار همزمان با پاداش زياد) در است.

نمودار ( :)3ميانگين تمايالت بازيکنان با سطح دينداری متوسط به اعمال
تالش در حاالت مختلف بازی
منبع :محاسبات تحقيق

 .2-8-1چرخش انگيزههای فردی در سطح دينداری کم

مانند حالتهاي قبل ،در سطح دينداري کم ابتدا بر رفتار بازيکنان اول متمرکز میشويم.
با توجه به نمودار( ،)1در هر دو ساختار همزمان و متوالی ،چرخش انگیزهها در رفتار
بازيکنان اول مشاهده میشود ،زيرا با افزايش پاداش ،میانگین تالش فردي بازيکنان اول
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کاهش يافته است .بیشترين میزان تالش با 51درصد در بازي با پاداش کم است و در
ساير بازيها میزان تالش کمتر از 52درصد است .دامنه میانگین سطح تالش از
51درصد (در ساختار متوالی با پاداش کم) تا 16درصد (در ساختار همزمان با پاداش
زياد) است.
حال رفتار بازيکنان دوم با سطح دينداري کم بررسی میشود .با توجه به نمودار()1
در هر دو ساختار بازي همزمان و متوالی ،چرخش انگیزهها در رفتار بازيکنان دوم
مشاهده نمیشود.
میانگین سطح تالش از 51درصد (در ساختار همزمان با پاداش کم) تا 86درصد
(در ساختار همزمان با پاداش زياد) در نوسان است.

نمودار ( :)2ميانگين تمايالت بازيکنان با سطح دينداری کم به اعمال
تالش در حاالت مختلف بازی
منبع :محاسبات تحقيق

با مقايسه رفتارهاي بازيکنان در سه طیف دينداري باال ،دينداري متوسط و دينداري
کم نتیجه کلی ( )3حاصل میشود:
نتیجه ( :)1مطابق با مبحث چرخش انگیزهها ،افزايش در پاداشها ،منجربه کاهش
میانگین تالش بازيکنان اول در هر سه طیف دينداري در ساختار متوالی و همزمان شده
است؛ در حالیکه رفتار بازيکنان دوم در هر سه طیف دينداري نشان میدهد که افزايش
پاداش منجربه افزايش میانگین تالش در هر دو ساختار متوالی و همزمان شده است و
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اين موضوع بیانگر عدمچرخش انگیزهها در رفتار بازيکنان دوم در هر سه طیف
دينداري است.
در نتیجه ( ،)3تفاوت در رفتار بازيکنان اول و دوم میتواند به اين دلیل باشد که در
زمان باال بودن پاداش ها ،تالش براي بازيکن دوم يک استراتژي مسلط است؛ اما در
هنگام پايین بودن پاداشها ،تالش بازيکن اول فقط بهترين واکنش به شرايط است؛
بنابراين بازيکن دوم در شرايط پايین بودن پاداشها و مشاهده طفرهروي عامل اول؛
گهگاهی طفره روي کند .در حقیقت ،در راندهاي با پاداش کم ،رفتار بازيکن دوم
وابستگی بیشتري به رفتار بازيکن اول دارد؛ اما در در راندهاي با پاداش زياد ،رفتار
بازيکن دوم با توجه به استراتژي مسلط ،حول حداکثرسازي منافع شخصی میچرخد و
وابستگی چندانی به رفتار بازيکن اول ندارد.
 .3-1عملکرد تيمي بازيکنان

حال اثر پاداشهاي فردي بر عملکرد تیمی تحلیل میشود .نتايج بازيها براساس
مجموع تعداد تالش بازيکنان تیم ،میانگین تولید تیمی ،میانگین درآمد تیمی و میانگین
سود تیمی در سطوح دينداري باال ،متوسط و کم در جدول( )0آورده شده است.
 .8-3-1سطح دينداری باال

ابتدا بر ساختار متوالی متمرکز میشويم .جدول( )0نشان میدهد که در سطح
پاداش هاي کم ،بازيکنان با احتمال بیشتري بر يک سطح افراطی از تالش ( 0يا )2
هماهنگ میشوند (بدينمعنی که از تیم دونفره يا هر دو نفر تالش میکنند يا هیچيک
تالش نمیکنند) ،اما در سطح پاداشهاي زياد ،بازيکنان با احتمال بیشتري بر يک سطح
تالش  3هماهنگ میشوند (بدينمعنی که از تیم دونفره فقط  3نفر تالش میکند) .در
عملکرد تیمی در ساختار متوالی ،چرخش انگیزهها مشاهده میشود ،زيرا با افزايش
پاداش ،میانگین تولید تیمی(از  77/50در پاداش کم به  75/27در پاداش باال) کاهش
يافته است .مقايسه فعالیت تیمی در حالتی که هر دو بازيکن تالش میکنند ،نشان
می دهد که فعالیت تیمی افراد در حالت پاداش کم بیشتر از حالت پاداش زياد است
(مقايسه اعداد  82و .)75
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نتايج رفتار همزمان بازيکنان با سطح دينداري باال نشان میدهد که در هر دو سطح
پاداشهاي کم و زياد ،بازيکنان با احتمال بیشتري بر سطح تالش  3متمرکز میشوند.
اثر افزايش پاداش ها بر میانگین تولید تیمی بازيکنان ،برخالف رفتار متوالی بازيکنان
است ،زيرا با افزايش پاداش ،میانگین تولید تیمی (از  75/66در پاداش پايین به 78/58
در پاداش باال) افزايش يافته است .همچنین مقايسه اعداد  82و  70نشان میدهد که
فعالیت تیمی افراد مانند ساختار متوالی است ،زيرا فعالیت تیمی افراد در حالت پاداش
کم بهتر از حالت پاداش زياد است .با توجه به نتايج بهدست آمده آنچه مشخص است،
اثرگذاري نامناسب اطالعات بر عملکرد افراد است .بهعبارت ديگر افراد ديندار زمانیکه
از تصمیمات ساير همگروهها اطالع دارند ،بیشتر وسوسه شده و دچار چرخش انگیزهها
خواهند شد؛ درحالیکه وقتی اطالعی از تصمیم همگروه خود ندارند ،با درصد بیشتري
تالش کرده و کمتر دچار چرخش انگیزهها خواهند شد.
 .3-3-1سطح دينداری متوسط

ساختار متوالی جدول( )0در سطح دينداري متوسط نشان میدهد که در پاداشهاي کم،
بازيکنان با احتمال بیشتري بر تالش  0هماهنگ میشوند (بدينمعنی که اکثريت در تیم
دونفره ،هر دو نفر تالش می کنند) ،اما در سطح پاداشهاي زياد ،بازيکنان با احتمال
بیشتري بر يک سطح تالش  3هماهنگ میشوند (بدينمعنی که از تیم دونفره فقط 3
نفر تالش میکند).
در عملکرد تیمی در ساختار متوالی ،چرخش انگیزهها در سطحی اندک مشاهده
میشود ،زيرا با افزايش پاداش ،میانگین تولید تیمی (از  70/83در پاداش پايین به
 70/20در پاداش باال) کاهش يافته است .مقايسه فعالیت تیمی در حالتی که هر دو
بازيکن تالش میکنند نشان می دهد که فعالیت تیمی افراد در حالت پاداش کم بیشتر از
حالت پاداش زياد است (مقايسه اعداد  78و .)26
نتايج رفتار همزمان بازيکنان با سطح دينداري متوسط نشان میدهد که در هر دو
سطح پاداش هاي کم و زياد ،بازيکنان با احتمال بیشتري بر سطح تالش  3متمرکز
میشوند (بدينمعنی که از تیم دونفره فقط  3نفر تالش میکند) .اثر افزايش پاداشها
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بر میانگین تولید تیمی ،برخالف رفتار متوالی بازيکنان است ،زيرا با افزايش پاداش،
میانگین تولید تیمی (از  70/01در پاداش پايین به  77/16در پاداش باال) افزايش يافته
است .به بیان ديگر ،در رفتار همزمان بازيکنان با سطح دينداري متوسط ،چرخش
انگیزهها مشاهده نمیشود .همچنین مقايسه اعداد  17و  20نشان میدهد که فعالیت
تیمی دو نفره افراد در حالت پاداش زياد بهتر از حالت پاداش کم است.
 .2-3-1سطح دينداری کم

ساختار متوالیِ سطح دينداري کم ،در جدول ( )0نشان میدهد که در سطح پاداشهاي
کم ،بازيکنان با احتمال بیشتري بر يک سطح افراطی از تالش ( 0يا  )2هماهنگ
میشوند (بدينمعنی که از تیم دونفره يا هر دو نفر تالش میکنند يا هیچيک تالش
نمیکنند) ،اما در سطح پاداش هاي زياد ،بازيکنان با احتمال بیشتري بر يک سطح تالش
هماهنگ میشوند (بدينمعنی که از تیم دونفره فقط  3نفر تالش میکند) .در عملکرد
تیمی در ساختار متوالی ،چرخش انگیزهها مشاهده نمیشود ،زيرا با افزايش پاداش،
میانگین تولید تیمی (از  71/33در پاداش کم به  82/21در پاداش باال) افزايش يافته
است .مقايسه فعالیت تیمی در حالتی که هر دو بازيکن تالش میکنند نشان میدهد که
فعالیت تیمی دو نفره در حالت پاداش زياد برابر حالت پاداش کم است (با توجه به
عدد 02در هر دو حالت پاداش کم و زياد).
نتايج رفتار هم زمان بازيکنان با سطح دينداري کم نشان میدهد که در هر دو سطح
پاداشهاي کم و زياد ،بازيکنان با احتمال بیشتري بر سطح تالش  3متمرکز میشوند.
اثر افزايش پاداش ها بر میانگین تولید تیمی و مشارکت بازيکنان ،مشابه رفتار متوالی
بازيکنان است ،زيرا با افزايش پاداش ،میانگین تولید تیمی (از  70/66در پاداش پايین
به  78/38در پاداش باال) افزايش يافته است ،يعنی چرخش انگیزهها مشاهده نمیشود.
همچنین مقايسه اعداد  30و  35نشان میدهد که فعالیت تیمی دو نفره تقريباً مانند
ساختار متوالی است زيرا فعالیت تیمی دو نفره در حالت پاداش زياد و حالت پاداش
کم تقريباً برابر است.
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جدول ( :)3عملکرد تيم بر حسب ساختار بازی

دینداری شدید
متوالی
مجموع تعداد تالش بازيکنان تیم

همزمان

پاداش کم پاداش زياد پاداش کم پاداش زياد

2

05

32

03

32

3

03

16

11

18

0

18

00

12

08

تعداد کل

82

75

82

70

میانگین تولید تیمی

77/50

75/27

75/66

78/58

میانگین درآمد تیمی

5025/0

0860/06

5571/27

7380/25

میانگین سود تیمی

2131/5

5730

2103/35

5858/20

دينداري متوسط
متوالی
مجموع تعداد تالش بازيکنان تیم

همزمان

پاداش کم پاداش زياد پاداش کم پاداش زياد

2

53

12

17

30

3

52

02

03

87

0

78

26

17

20

تعداد کل

376

321

315

326

میانگین تولید تیمی

70/83

70/20

70/01

77/16

میانگین درآمد تیمی

5020/08

0663/06

5002/3

7280/73

میانگین سود تیمی

2107/71

5768/67

2320/71

5837/21

دينداري کم
متوالی
مجموع تعداد تالش بازيکنان تیم

همزمان

پاداش کم پاداش زياد پاداش کم پاداش زياد

2

36

2

8

2

3

35

02

08

06
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دینداری شدید
متوالی
مجموع تعداد تالش بازيکنان تیم

همزمان

پاداش کم پاداش زياد پاداش کم پاداش زياد

0

02

02

30

35

تعداد کل

52

28

50

28

میانگین تولید تیمی

71/33

82/21

70/66

78/38

میانگین درآمد تیمی

5130/61

7138/28

5003/00

7303/27

میانگین سود تیمی

2000/51

5681/07

2127/12

5638/85

منبع :محاسبات تحقيق

با توجه به نتايج به دست آمده از سطوح مختلف دينداري در تحلیل تیمی ،نتیجه
زير بهدست میآيد:
نتیجه ( :)2میان وجود اطالعات و دينداري افراد تا حدي کنش متقابل وجود دارد،
بدينمعنی که اطالع از عملکرد ساير بازيکنان ،تصمیمات فرد را تحتالشعاع قرار داده
و وي را به سمت چرخش انگیزهها سوق میدهد؛ درحالیکه وقتی فرد از تصمیم ساير
افراد هم گروه اطالعی ندارد ،تکیه بیشتري بر تصمیمات خود کرده و کمتر دچار
چرخش انگیزهها خواهد شد.
در تحلیل و توضیح اتی که ارائه شد ،بايد اين نکته تأکید شود که نتايج متعلق به
نمونهاي است که بر پايه روش هاي تعیین اندازه نمونه قابل تعمیم به جامعه نیست ،ولی
براي اين نمونه می تواند تحلیل و تفسیر شود.
نتيجهگيری و پيشنهادهای سياستي

يکی از مسائلی که افراد در محیطهاي کار گروهی با آن مواجه هستند ،رخداد چرخش
انگیزهها در میان اعضاي گروه است .بهعبارت ديگر وقتی نظارتی بر تالش تمام اعضاي
گروه وجود نداشته باشد ،با افزايش پاداشهاي تیمی برخی از اعضاي گروه بهجاي
افزايش تالش در قبال دريافت پاداش بیشتر ،از تالش سايرين سواري رايگان گرفته و
طفره روي را انتخاب خواهند کرد .از آنجا که محققان مطالعه حاضر رخداد چنین
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معضلی در محیطهاي تیمی را از طريق مطالعهاي آزمايشگاهی تأيید کردهاند ،مطالعه
حاضر بر آن شد تا اثر دينداري بر میزان رخداد چرخش انگیزهها را بررسی کند .در اين
راستا عملکرد افراد در قالب تیم و بهصورت فردي موردبررسی قرار گرفت.
نتايج اين مطالعه نشان داد که دينداري افراد در سطح فردي با عملکرد افراد چه در
بازي هم زمان و چه بازي متوالی همبستگی ندارد؛ اما در سطح تیمی ،کنش متقابلی بین
اطالعات و دينداري وجود دارد .بهعبارت ديگر در سطح تیمی و در بازي متوالی افراد
دچار چرخش انگیزهها شدهاند ،درحالیکه اين موضوع در بازي همزمان مشاهده نشده
است .بنابراين می توان بیان کرد که اطالع از عملکرد ساير اعضاء گروه استقالل
تصمیمگیري افراد را دچار خدشه کرده و فرد تحتتأثیر تصمیم ساير اعضاء از
آموزههاي دينی فاصله گرفته و دچار چرخش انگیزهها خواهد شد .دلیل وقوع چنین
امري را شايد بتوان به ظاهر دينی مرتبط دانست .بهعبارت بهتر اين احتمال وجود دارد
که افرادي که دچار چنین لغزشهايی می شوند از نمره ظاهر دينی باال و از نمره
دينداري ذاتی پايینی برخوردار باشند که با توجه به عدمتفکیک آن در مطالعه حاضر
نمی توان به قطعیت بر آن صحه گذاشت .بنابراين پیشنهاد مطالعه حاضر اين است که
محققان در مطالعاتی مجزا به تفکیک ابعاد دينداري اقدام کرده و بر اين اساس میزان
چرخش انگیزههاي افراد را با توجه به سطوح دينداري نمونهها اندازهگیري کنند.
در پايان به سیاستگذاران پیشنهاد میشود از آنجا که اعمال نظارت برعملکرد
نیرويکار بسیار دشوار و هزينهبر است؛ در مباحث فرهنگی ،توجه بیشتري به
حسمسئولیت شناسی و وجدان کاري داشته باشند .اين موضوع باعث افزايش کارايی
نیرويکار و در نتیجه بهرهوري عمومی میشود.
همچنین الزم به ذکر است که توجه اين مطالعه تنها معطوف به اثر عامل دينداري
بر چرخش انگیزههاي فردي بود .اين موضوع يکی از نقاط ضعف پژوهش است ،زيرا
رفتارهاي انسان از ابعاد مختلفی سرچشمه میگیرد و تکیه صرف بر عامل دينداري،
موجب ناديده گرفتن ساير عوامل می شود .بر اين اساس به پژوهشگران عالقهمند
توصیه میشود که عوامل فرهنگی ،مالی ،روحی ،روانی را در کنار عامل دينداري
برچرخش انگیزههاي فردي بررسی کنند.

بررسي آزمايشگاهي ارتباط ميان دينداری و چرخش / ...امالبنين جاللي و ديگران

84

يادداشتها

1. Winter
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3. Shriking
4. Incentive Reversal
5. Free Riding
6. Moral Hazard
7. Smith
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9. Dalival et al
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14. Religion Market Model
15. Subgame- Perfect Equilibium
 .30وينتر در سال ( )0226در مقالهاي تحت عنوان " "Incentive Reversalچارچوب نظري
تحلیل را با اثبات روابط رياضی منتشر کرد .تأکید وي در اين مقاله صرفاً اثبات روابط
رياضی و بیان چارچوب نظري تحلیل بدون مراجعه به کار تجربی و مطالعه آزمايشگاهی
است .وي در سال  ،0232با همکاري کلور و کوب با ارائه يک مطالعه آزمايشگاهی و
تجربی ،به تکمیل مطالعه قبلی پرداخت .اين پژوهش نیز با توجه به چارچوب نظري وينتر
( )0226و مطالعه آزمايشگاهی کلور و ديگران ( )0232پیريزي شده است.
 .37ساختار کلی بازي همراه با دستورالعمل بازي و نحوه محاسبه دريافتی مشارکتکنندگان در
رساله امالبنین جاللی تحتعنوان «عوامل مؤثر بر چرخش انگیزهها؛ رهیافت آزمايشگاهی
مبتنیبر نظريه بازيها» آورده شده است.
 .38در اين پژوهش از پرسشنامه استاندارد سطح دينداري افراد (شجاعیزند3182 ،؛
فراهانی0230،؛ به نقل از صافدل دهمیانی )3161 ،استفاده شده است.
کتابنامه
Akerlof, G. A., & Kranton, R. E. (2000). Economics and Identity. The Quarterly
Journal of Economics, 115(3), 715-753.
'Akerlof, G. A., & Kranton, R. E. (2010). Identity Economics. The Economists
Voice, 7(2).
Aldashev, G., & Platteau, J. P. (2014). Religion, Culture, and Development. In
Handbook of the Economics of Art and Culture, 2, 587-631.

8231  پاييز و زمستان،)32  شماره اول (پياپي،سال دوازدهم

88

Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation and
Prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5(4), 432.
Anderson, L. R., & Mellor, J. M. (2009). Religion and Cooperation in a Public
Goods Experiment. Economics Letters, 105(1), 58-60.
Ansari, S. H., Pourafaraj, A., Gilakhakimabadi, M. (2016). Religiosity and
Cooperation in Public Good Games: Some Iplications for Public Policy
Formulation. The Journal of Economic Policy, 8(16), 111-133.
Bloom, P. (2012). Religion, Morality, Evolution. Annual Review of Psychology,
63, 179-199.
Callen, J. L., Morel, M., & Richardson, G. (2011). Do Culture and Religion
Mitigate Earnings Management? Evidence from a Cross-Country Analysis.
International Journal of Disclosure and Governance, 8(2), 103-121.
Cohen, A. B. (2009). Many form of Culture. American Psychologist, 64,
194–204.
Deneulin, S., & Zampini-Davies, A. (2017). Engaging Development and
Religion: Methodological Groundings. World Development, 99, 110-121.
Du, X., Jian, W., Du, Y., Feng, W., & Zeng, Q. (2014). Religion, the Nature of
Ultimate Owner, and Corporate Philanthropic Giving: Evidence from China.
Journal of Business Ethics, 123(2), 235-256.
Dyreng, S. D., Mayew, W. J., & Williams, C. D. (2012). Religious Social
Norms and Corporate Financial Reporting. Journal of Business Finance &
Accounting, 39(7‐8), 845-875.
Elghoul, S., Guedhami, O., Ni, Y., Pittman, J., & Saadi, S. (2012). Does
Religion Matter to Equity Pricing?. Journal of Business Ethics, 111(4),
491-518.
Ellis, S., & Ter Haar, G. (2004). Worlds of Power: Religious Thought and
Political Practice in Africa (Vol. 1). Oxford University Press on Demand.
Gershkov, A., Li, J., & Schweinzer, P. (2016). How to Share it Out: The Value
of Information in Teams. Journal of Economic Theory, 162, 261-304.
Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2006). The Cost of Banking Regulation
(No. w12501). National Bureau of Economic Research.
Hall, P., & Tewdwr-Jones, M. (2010). Urban and Regional Planning.
Routledge.
Harris, T. M., Parrott, R., & Dorgan, K. A. (2004). Talking about Human
Genetics Within Religious Frameworks. Health Communication, 16(1),
105-116.
Hilary, G., & Hui, K. W. (2009). Does Religion Matter in Corporate Decision
Making in America?. Journal of Financial Economics, 93(3), 455-473.
Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, R. W., McCullough, J. M. E., Swyers, J. P.,
Larson, D. B., & Zinnbauer, B. J. (2000). Conceptualizing Religion and
Spirituality: Points of Commonality, Points of Departure. Journal for the
Theory of Social Behaviour, 30(1), 51-77.

84

 امالبنين جاللي و ديگران/ ...بررسي آزمايشگاهي ارتباط ميان دينداری و چرخش

Hoffmann, R. (2013). The Experimental Economics of Religion. Journal of
Economic Surveys, 27(5), 813-845.
Iannaccone, L. R. (1998). Introduction to the Economics of Religion. Journal of
Economic Literature, 36(3), 1465-1495.
Jalali, O. (2018). Factors Affecting Incentive Reversal: Experimental Approach
Based on Game Theory (Doctoral Dissertation). Yazd University.
Jalali, O., Nasrolahi, Z., Hatefi Madjumerd, M. (2018). The Correlation
Between Religiosity with Team Performance and Individual Decisions
within the Framework of Two-Player Behavioral Games. Islamic
Economics, 18(71), 139-165.
Klor, E. F., Kube, S., & Winter, E. (2014). Can Higher Rewards Lead to Less
Effort? Incentive Reversal in Teams. Journal of Economic Behavior &
Organization, 97, 72-83.
Kumar, R., Garg, D., & Garg, T. K. (2011). TQM Success Factors in North
Indian Manufacturing and Service Industries. The TQM Journal, 23(1), 3646.
Li, N. (2008). Religion, Opportunism, and International Market Entry via nonEquity Alliances or Joint Ventures. Journal of Business Ethics, 80(4), 771789.
Marshall, D. J., & Keough, M. J. (2004). Variable Effects of Larval Size on
Post-Metamorphic Performance in the Field. Marine Ecology Progress
Series, 279, 73-80.
McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and Economy. Journal of
Economic Perspectives, 20(2), 49-72.
McGuire, S. T., Omer, T. C., & Sharp, N. Y. (2011). The Impact of Rligion on
Financial Reporting Irregularities. The Accounting Review, 87(2), 645-673.
Mersland, R., D’espallier, B., & Supphellen, M. (2013). The Effects of Religion
on Development Efforts: Evidence from the Microfinance Industry and a
Research Agenda. World Development, 41, 145-156.
Noland, M. (2005). Religion and Economic Performance. World Development,
33(8), 1215-1232.
Omer, T. C., Sharp, N. Y., & Wang, D. (2010). Do Local Religious Norms
Affect Auditors Going Concern Decisions. In SSRN: http://ssrn.
com/abstract (Vol. 1676023).
Platteau, J. P., & Peccoud, R. (Eds.). (2010). Culture, Institutions, and
Development: New Insights Into an Old Debate. Routledge.
Pourfaraj, A., Gilak, H. M. T., & Ansari, S. H. (2015). Religiousity and
Economic Behavior: Methodology of Experimental Economics for Homo
Economicus.
Purfaraj, A., Gilakhakimabadi, M., Ansari, S. H., Bajelan, A. (2014). Religion
and Social Behavior: Investigation of the Impact of Religiosity on

8231  پاييز و زمستان،)32  شماره اول (پياپي،سال دوازدهم

81

Cooperative Behavior Through an Experimental Study. Journal of Iran's
Economic Essays, 11(22), 187-216.
Różycka-Tran, J. (2017). Love thy Neighbor? The Effects of Religious in/outGroup Identity on Social Behavior. Personality and Individual Differences,
115, 7-12.
Saroglou, V. (2011). Believing, Bonding, Behaving, and Belonging: The Big
four Religious Dimensions and Cultural Variation. Journal of CrossCultural Psychology, 42(8), 1320-1340.
Tabellini, G. (2008). The Scope of Cooperation: Values and Incentives. The
Quarterly Journal of Economics, 123(3), 905-950.
Waldron, J. (2011). Two-Way Translation: the Ethics of Engaging With
Religious Contributions in Public Deliberation. Mercer L. Rev., 63, 845.
Winter, E. (2009). Incentive Reversal. American Economic Journal:
Microeconomics, 1(2), 133-47.
Winter, E. (2010). Transparency and Incentives among Peers. The RAND
Journal of Economics, 41(3), 504-523.

