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رفتاری برای پاسخ به آن ،به محیطهای آزمایشاگاهی رجاو مایکنناد .بادین منظاور در ایان پاژوهش باا
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مقدمه
اقتصاد رفتاری تصویری واقعیتر از انسان نسبت به تصویر انسان محاسبهگر مکتب
نئوکالسیکی ارائه میدهد ( .)Tan, 2013در دهههای اخیر مطالعات حیطه اقتصاد رفتاری،
نتایجی متفاوت از تحلیل و پیشبینیهای اقتصاد نئوکالسیک در مورد رفتار بشر گزارش
کرده اند .اقتصاددانان رفتاری برای توضیح رفتار افراد ،یا فروض جایگزینی برای ترجیحات
در نظر میگیرند یا مدلهای تصمیمگیری را جایگزین میکنند .اقتصاد رفتاری بهطورعمده
از دیدگاههای روانشناسی چون عوامل شناختی ( ،)Neisser, 1967پویاییهای گروهی
( )Brown, 2000و تفاوتها و خصوصیات فردی ( )McAdams, 2006الهام پذیرفته است.
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مثالهای برجسته در این زمینه را میتوان نظریه ترجیحات ریسک ( & Kahneman

 ،)Tversky, 1979ترجیحات اجتماعی (  )Bolton & Ockenfels ،2000و هویت گروهی
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( )Akerlof & Kranton, 2000دانست که اخیراً اقتصاد رفتاری بازدهی افراد را در هنگام
افزایش پاداش پولی مورد توجه قرار داده است.
در زمینه اثرات افزایش پاداش بر بازده افراد ،نظریات اقتصاددانان رفتاری با اقتصاددانان
سنتی متفاوت است .اقتصاددانان سنتی معتقدند افزایش پاداشهای پولی ،منجر به افزایش
تالش افراد میشود؛ درحالیکه نتایج مشاهدات اقتصاددانان رفتاری متفاوت است ( Klor
 .) et al, 2014/ Winter, 2009بر اساس دیدگاه اخیر ،افزایش پاداش پولی در یک
فعالیت تیمی فقط منجر به افزایش تالش توسط برخی از اعضای گروه شده و باقی اعضا
از سواری رایگان بهره خواهند برد که این خود ارتباط مستقیم با بهرهوری افراد در کار
گروهی دارد .به نظر می رسد دیدگاه اقتصاددانان سنتی به دیدگاه اقتصاد اسالمی نزدیکتر
باشد .برای روشن شدن دیدگاه اقتصاددانان سنتی و اقتصاددانان رفتاری و مقایسه آنها با
دیدگاه اقتصاد اسالمی مثال زیر راهگشاست:
کار تیمی را در نظر بگیرید که هر بازیکن برای تصمیمگیری ،باید منتظر تصمیم بازیکن
قبلی خود باشد و تصمیمات بازیکن قبل بر تصمیمات بازیکن بعد اثرگذار است و برایند
تصمیمات کلیه بازیکنان گروه ،منجر به تولید تیمی میشود .دیدگاه سنتی بیان میکند که

افزایش پاداشهای پولی ،منجر به افزایش تالش همه بازیکنان میشود؛ اما دیدگاه اقتصاد
رفتاری بیان میکند که ممکن است فردی با رفتار عقالیی به هدف تنبیه همگروهیهایی که
مبادرت به گرفتن سواری رایگان ( )Free riderمیکنند ،رویکردی را انتخاب کند که در
آن ،درآمد پولی وی حداکثر نشود .به بیان اقتصاددانان رفتاری ،وی دچار تقابل انگیزهها
( )Reversal Incentivesشده است.
برای تحلیل مبحث «تقابل انگیزهها» در اقتصاد اسالمی الزم است آیات  88سوره بقره،
 25-29سوره اسراء و یک حدیث از پیامبر اکرم 9بیان شوند .خداوند در آیة  88سورة
بقره ،مسئولیت عمل هر فرد را مربوط به خود او میداند و یادآور میشود که هیچ کس به
جای دیگری مجازات نمیشود .در آیات  25-29سورة اسراء نیز به این مطلب توجه شده
است .در این آیات ،خداوند هر کسی را مسئول اعمال خود دانسته و برای اعمال هر فردی،
دفتر ثبتی در نظر گرفته است تا فردای قیامت با آن محشور شود .بر اساس این آیات ،هیچ
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فردی به خاطر فرد دیگری مجازات نمیشود و هر کسی مسئولیت اعمال خویش را بر
صورت نیک و کامل و جامع به انجام رسانید؛ چراکه کارها به تمامشدن آنها و اعمال به
پایآنهای درست و کامل آنها تعریف میشوند» (مجلسی2841 ،ق ،ج ،77ص.)251
با توجه به اینکه یک مؤمن اعمالش را بر اساس رضایت خداوند تنظیم میکند،
میتوان استنباط کرد که اوالً طبق حدیث رسول اکرم 9باید وظیفهاش را درست و کامل
انجام دهد و از گرفتن سواری رایگان اجتناب کند؛ ثانیاً اگر همتیمی وی مبادرت به گرفتن
سواری رایگان کرد ،مجوزی برای گرفتن سواری رایگان -حتی اگر برای تنبیه همتیمی
باشد -صادر نمیشود .درواقع در دیدگاه اقتصاد اسالمی چون انگیزههای فرد الهی بوده و
فرد بر اساس رضای خداوند به اعمال تالش میپردازد ،تصمیمات سایرین موجب
طفرهروی ( )Shirkوی نخواهد شد .در اقتصاد رفتاری ،سواری رایگان پیششرط وقوع
تقابل انگیزههاست؛ اما در اقتصاد اسالمی چون گرفتن سواری رایگان هم به عنوان یک
کنش و هم به عنوان واکنش نهی میشود ،مبحث «تقابل انگیزهها» بروز نخواهد کرد .در
دیدگاه اقتصاد اسالمی انتظار بر آن است تا فرد مسلمان بازای دریافت دستمزد بیشتر ،کار
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عهده دارد .همچنین از پیامبر 9نقل شده است« :هرگاه کاری را انجام میدهید ،آن را به

بیشتری عرضه کند تا هم از جنبه اخالقی و هم از جنبه دینی درآمد اکتسابشده توسط وی
بدون شبهه بوده و مشمول درآمد حرام نشود.
اقتصاددانان رفتاری برای بررسی اثر دینداری افراد بر «تقابل انگیزهها» به محیطهای
آزمایشگاهی رجوع میکنند .برای نیل به این هدف ،یک بازی تیمی طوری طراحی میشود
که تحلیل رفتار بازیکنان در هنگام مواجهه با حالت «تقابل انگیزهها» فراهم شود .آزمایش
شامل یک بازی پولی سهنفره در یک محیط کالسی است که استراتژی مشارکتکننده دوم
و سوم مشروط به تصمیمات مشارکتکنندگان قبلی است .تغییر سطح پاداشها از طریق
تغییر هزینه تالش ،در حین بازی مشخص میشود .با اجرای بازی میتوان به بررسی تأثیر
تصمیمگیری هر بازیکن بر تصمیمگیری بازیکن بعدی پرداخت و اینکه دینداری چه نقشی
در آن دارد .بر این اساس دو فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر تعریف میشود:
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فرضیه اول :افراد دیندار در یک گروه ،بازای دریافت پاداش بیشتر ،تالش خود را
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افزایش خواهند داد؛ به عبارت بهتر بهرهوری آنها بازای دریافت پاداش بیشتر افزایش
خواهد یافت.


فرضیه دوم :افراد دیندارتر در یک گروه ،اثرپذیری کمتری از تصمیمات سایر
همگروههای خود دارند.

الزم است یادآوری گردد که اهمیت فروض تحقیق ریشه در ضرورت توجه جوامع به

سرمایه انسانی دارد .در نظریات رشد درونزا به اهمیت سرمایه انسانی در رشد اقتصادی
بسیار تأکید شده است؛ بهطوریکه تفاوت رشد کشورها را به تفاوت نرخ انباشت سرمایه
انسانی آنها نسبت میدهند .سرمایه انسانی از آن جهت دارای اهمیت است که برای
دستیابی به اهداف ،به سطحی از دانش و مهارتهای انسانی نیاز است .اساس نظریه سرمایه
انسانی این است که علت تفاوت های درآمدی افراد به خاطر اختالف در میزان بازدهی
آنهاست .نظریهپردازان سرمایه انسانی معتقدند سرمایه انسانی به صورت مهارت ،دانش و
تخصص در افراد تجسم یافته است .سطح تولیدات ،کیفیت خدمات و میزان درآمد را
افزایش داده ،بسیاری از تصمیمات آنها را در کلیه زمینهها متأثر میسازد.

ازآنجاکه به موازات همهگی شدن اقتصاد دانشبنیان ،سرمایه انسانی اهمیت روزافزون
مییابد ،یکی از عوامل مؤثر در موفقیت هر جامعه داشتن نیروی انسانی کارآمد و
وظیفهشناس است .اگر نیروی انسانی بهطورشایسته پرورش یابد ،طرحها و راهبردهایی
برای خود و جامعه ترسیم خواهد کرد که هم به اهداف خود دست خواهد یافت و هم
جامعه را به اهداف متعالی رهنمون میکند .یکی از راهبردهای اساسی دستیابی به چنین
اهدافی ،ایجاد وجدان کاری و تقویت حس مسئولیتپذیری در آنهاست؛ بهطوریکه
هنگامی که افراد در معرض انگیزههای مختلف و بعضاً متضاد قرار گیرند (برای رسیدن به
اهداف شخصی) وجدان و مسئولیتپذیری خود را قربانی نکنند .در این صورت افراد در
قبال حقوق و پاداشهایی که میگیرند ،تالش و انگیزه بیشتری را از خود بروز میدهند و
پاداش بیشتر منجر به انگیزه صحیح برای اعمال تالش میشود.
آزمودن فروض پژوهش ،نیازمند تلفیقی از رویکرد اقتصاد رفتاری و نظریه بازیهاست.
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اغلب مطالعات انجامشده در حوزه اقتصاد اسالمی فقط به صورت نظری به بیان برخی
اسماعیلی و آشنا ( )2931در مطالعهای به بررسی دینداری فرهنگی و نمود فرهنگ در صور
دینداری پرداختند که از مشخصات بازر این مطالعه ،عدم بررسی عملی دینداری در ابعاد
مختلف آن است .سایر مطالعات انجام شده در این زمینه هم اکثراً به مباحث صرف دینی

پرداختهاند .برخی از آنها چون محبوبی ( ،)2938جانعلیزاده چوببستی و میرزاپوری
ولوکال ( )2939علیرغم پرداختن به مباحث عملی فقط به بررسی دینداری به صورت
محض و از طریق پرسشنامه اقدام کردهاند؛ درحالیکه مطالعه پیش رو اثر دینداری را بر
موضوعی کامالً اقتصادی را سنجیده و برای انجام آن از مطالعه آزمایشگاهی کمک گرفته
است .درواقع نقطه تمایز این مطالعه نسبت به سایر مطالعات در دو مؤلفه خالصه میشود:
نخست ،جزء معدود مطالعاتی است که به صورت آزمایشگاهی رفتار افراد مسلمان را
بررسی میکند؛ دوم ،بهطورهمزمان چندین زمینه اقتصاد اسالمی ،اقتصاد رفتاری
( )Behavioral Economicو نظریه بازیها ( )Game Theoryرا پوشش میدهد؛ سوم ،در
قالب بررسی رفتار افراد به مسئله بهرهوری افراد هم توجه نموده است .البته گفتنی است
هنگامی که تنها اثرات عامل دینداری بر تقابل انگیزهها بررسی میشود ،نمیتوان از اثرات
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ویژگیهای دین مبین اسالم پرداختهاند و به بررسی عملی وارد نشدهاند؛ برای مثال

عوامل دیگری چون عوامل فرهنگی ،مالی ،روحی ،روانی و  ...صرف نظر کرد .عدم
بررسی عوامل دیگر یکی از اشکاالت در ذات چنین مطالعاتی است که به دالیلی همچون
محدودیتهای آزمایشگاهی ایجاد میشود.
در ادامه ،مطالعه به صورت زیر دنبال میشود :در قسمت دوم مبانی نظری و پیشینه
تحقیق آورده شده است .در قسمت سوم و چهارم روش و نتایج تحقیق و درنهایت در
قسمت پایانی نتیجهگیری و پیشنهادها سیاستی بررسی گردیده است.

مبانی نظری
بهرهوری نقش مهمی در رشد اقتصادی و درنتیجه در سطح رفاه افراد دارد .وقتی تحقیقی
بر عوامل تعیینکننده بهرهوری در سطح جامعه متمرکز میشود ،عواملی چون سرمایه
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انسانی ،R&D ،نوآوریها و غیره را که بهطورمثبت بر بهرهوری و رشد اقتصادی اثرگذار
است ،مد نظر قرار خواهد داد .با وجود این ،اینطور بیان میشود که این عوامل برای
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توضیح تفاوتهای موجود در سطح بهرهوری در کشورهای مختلف کافی نیست ( Sayes,

 .)2011در این راستا محققان بر آن شدند به بررسی بهرهوری در سطحی فراتر از عوامل
مطرحشده پرداخته ،عوامل اثرگذار دیگر را بررسی کنند ( Beugelsdijk & van Schaik,

 .)Kaasa, 2016 2005یکی از عواملی بسیار مهم که در مطالعات به آن توجه زیادی نشده
است ،سطح دینداری افراد است .دینداری عاملی است که به رفتار و انتخاب افراد جهت
میدهد .همانطورکه میتوان انتظار داشت ،بهرهوری به عملکرد روزمره نیروی کار وابسته
باشد؛ تفاوتهای دینی نیز ممکن است در توضیح تفاوتهای سطوح بهرهوری در میان
افراد کامالً مفید باشد.
متأسفانه مطالعات اندکی به بررسی اثر عواملی چون دینداری بر سطح بهرهوری افراد و
حتی در سطح وسیعتر بر توسعه و رشد اقتصادی پرداختهاند ( Barro & McCleary,

 .)2003/ Gorodnichenko & Roland,2010گرچه مطالعاتی کم و بیش از نظر تئوری ،به
بررسی این ارتباط پرداختهاند ،فقط شمار اندکی وجود دارد که این رابطه را از منظر تجربی
مورد بررسی قرار دادهاند؛ مانند مطالعات هال و جونز ( )Hall & Jones, 1999و گرافتون و
همکاران ( )Grafton et al, 2002و ایسالم (.)Islam, 2008

البته نکته قابل توجه اکثر این مطالعات آن است که به انسانشناسی و جنبههای خاصی
از مذهب محدود شدهاند؛ درحالیکه جنبههای زیادی از مذهب وجود دارد که نیاز به
بررسی دارند .از طرفی این فرضیه پذیرفته شده است که تفاوتهای معنادار درون کشوری
مرتبط با مذهب هر کشور وجود دارد که این خود میتواند منجر به ایجاد سطوح متفاوت
بهرهوری در کشورهای مختلف شود.
در مطالعه حاضر بهرهوری به عنوان کارایی در تولید در نظر گرفته میشود که از طریق
اعمال تالش بیشتر توسط افراد و درنتیجه تولید بیشتر سنجیده میشود و نقطه مقابل
طفرهروی یا سواری رایگان توسط افراد است .در مورد تالش یا طفرهروی افراد دو حالت
وجود دارد که اولی فردگرایی و دیگری تمایل به سمت فعالیت گروهی است .فردگرایی
منعکسکننده رفتار افرادی است که ترجیح میدهند به صورت فردی کار کنند تا اینکه
عضوی از یک گروه باشند .در فرهنگ های فردگرایی ،استقالل ،آزادی فردی ،ابتکار و
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حقوق ارزشمند بوده و مسئولیت هر کسی فقط در قبال خودش است؛ درحالیکه در
افراد انتظار دارند که سایر همگروهها به آنها وفادار باشند ( Papamarcos & Watson,

 .)2006; Waarts & van Everdingen, 2005بنابراین با چینش همزمان افراد مذهبی در
قالب گروهها ،شاید بتوان بهرهوری باالتری از حالتهای دیگر به دست آورد که تأیید یا رد
آن نیاز به بررسی دارد.
از طرفی مذهب و مذهبیبودن میتواند اثرات زیادی بر بهرهوری افراد داشته باشد.

استدالل اصلی پشت اثر مذهب بر بهرهوری بر اساس مطالعه انجامشده توسط ماکس وبر
استوار است که اخالق کاری در مذهب پروتستان را بررسی کرد .وی ادعا کرد که
ارزشهای رفتاری موجود در افراد مذهبی چون سختکوشی ،صداقت ،مسئولیتپذیری،
تالش برای پیشرفت حرفهای ،موفقیت ،صرفهجویی و نظم و انضباط منجر به توسعه
بهرهوری در اروپا شده است .بر این اساس بیان میشود که دارابودن اخالق کاری بهشدت
بر عملکرد سازمانها اثرگذار است .ارزش های نیروی کار ،انگیزه و عالقه آنان به وظایفشان
و درنتیجه اعمال تالش ،چه از نظر کمی و چه کیفی ،در زمان تعیینشده برای انجام وظیفه
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فرهنگ جمع گرایی و تمایل به گروه ،روابط اجتماعی نزدیک از اهمیت برخوردار بوده و

محوله را تعیین میکند ( Forson et al, 2013/ Altynbekov et al, 2013/ Linz & Chu,

.)2013
نکته قابل توجه این است که مطالعات انجامشده در این زمینه نتایج متضادی ارائه
کردهاند ( .)Mangeloja, 2008به عنوان مثال ایسالم ( )Islam, 2008در یک تحلیل بین
کشوری به این نتیجه دست یافت که مذهب پروتستان با بهرهوری ارتباطی منفی و دین
اسالم با بهرهوری ارتباطی مثبت دارد و گرافتون و همکاران ( )Grafton et al, 2002با
بررسی فرقههای مذهبی به این نتیجه دست یافتند که ارتباطی منفی بین این فرقهها و
بهرهوری وجود دارد؛ اما مسئلهای که در مورد این شاخصها وجود دارد ،این است که فقط
احتماالت این مسئله تخمین زده میشود ( )Isaksson, 2007نه رفتار یا موقعیت واقعی
جامعه (.)Kaasa, 2016
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با توجه به مشکل مطرحشده ،محققان بر آن شدند رفتار افراد را در محیطهای
آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده ،از این طریق به نتایج قابل قبولتری دست یابند .یکی

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /امالبنین جاللی و زهرا نصراللهی

از این محققان وینتر ( )Winter, 2009است .وینتر ( ،)Winter, 2009در تالش برای تطبیق
مشاهدات تجربی با انتظارات ،مبحث تقابل انگیزهها (نقطه مقابل بهرهوری) را مطرح کرد.
تقابل انگیزهها نشاندهنده وضعیتی است که در آن ،افزایش در پاداشهای در نظر
گرفتهشده برای همه اعضای گروه ،فقط منجر به اعمال تالش توسط برخی از اعضا خواهد
شد .در ادامه کلور و همکاران ( )Klor et al, 2014با بررسی تجربی مطالعه مطرحشده
توسط وینتر ( )Winter, 2009بیان کردند که پاداشهای پولی و انگیزهها در خالف جهت
یکدیگر عمل میکنند؛ به بیان دیگر وقتی پاداش همه اعضای گروه افزایش یابد ،ممکن
است برخی از آنها به سواری رایگان متمایل شده ،از این طریق بهرهوری را کاهش دهند.
وینتر ( )Winter, 2010با برجستهکردن نقش مخاطرات اخالقی ( )moral hazardدر
تقابل انگیزهها بیان می کند که برای بررسی رابطه بین اطالعات و تقابل انگیزههای افراد در
یک کار تیمی ،در مدل باید مخاطرات اخالقی نیز لحاظ شود .یکی از مباحث مرتبط با
مخاطرات اخالقی ،مبحث دینداری است که با توجه به مطالعات بررسیشده ،از اهمیت
باالیی در تعیین بهرهوری افراد در یک تیم یا بر عکس ،میزان تقابل انگیزهها برخوردار
است.

بیشتر نظریههای روانشناسی در مورد دینداری فرض میکنند که شناخت آسان افراد از
عوامل فراطبیع ی ،بر رفتار اجتماعی اثرگذار است .بسیاری از مطالعات انجامشده در این
زمینه چنین نتیجه گرفتند که افراد دیندار ،اجتماعیتر ( ،)Sosis & Ruffle, 2004دارای
قدرت توافق بیشتر و آمادگی بیشتر برای بخشش ( McCullough & Worthington,
 ،)1999ارزشقائل شدن برای خیرخواهی و کنش بیشتر در روشهای همکارانه ( & Sosis

 )Ruffle, 2004را دارا هستند.
دسته دیگری از مطالعات نشان دادند که نفوذ مفاهیم مذهبی منجر به رفتار اجتماعی
حتی نسبت به غریبهها میشود ،خودپرستی را کاهش (،)Shariff & Norenzayan, 2007
یکپارچگی اجتماعی را افزایش ( )Randolph- Seng & Nielsen, 2007و رفتارهای
خیرخواهانه را گسترش میدهد ()Pichon et al, 2007؛ به بیان دیگر مفاهیم مذهبی
میتوانند برنامههای رفتار اجتماعی را فعالتر کنند .همچنین برخی مطالعات نشان دادند که
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مردم مذهبی فقط مفید و اجتماعی هستند؛ بدینصورت که سطح باالی حضور در کلیسا
 )Aleshire;1974و دیگر اینکه بنیادگرایان مذهبی ( )Fundamentalistsمتعصبتر از افراد
غیرمذهبی یا ملحدان ( )Atheistهستند ( .)Kirkpatrick, 1993گالن ()Galen, 2012
مستقیماً شواهد موجود برای «فرضیه مذهبی طرفدار اجتماع جمعمدار ( Religious

 »)Prosociality Hypothesisرا مورد نقد قرار داده ،ادعا میکند که مؤلفه مذهب توانایی
تفسیر چرایی تمایل مردم به گروه خود را دارد ( .)Van De Vliert, 2011بر این اساس به
نظر میرسد افراد دیندار فقط برای اعضای گروه خود ،اجتماعی بوده و بین اعضای گروه
خود و دیگران تبعیض قائل میشوند (.)Jackson & Esses, 1997
همانطورکه از نتایج مطالعات انجامشده بر میآید ،نمیتوان بهطورقطع از وجود ارتباط
مستقیم بین دینداری و تقابل انگیزهها مطمئن بود و برای تأیید یا رد آن نیاز به بررسی
جامع است .در این راستا باید میزان دینداری افراد و سپس تحلیل تقابل انگیزهها سنجیده
شود .برای سنجش میزان دینداری افراد ،مرسومترین روش استفاده از روش پرسشنامهای
است که در مطالعات متعددی به کار رفته است.
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منجر به ایجاد رفتارهای تبعیضآمیز بیشتری میشود ( & Batson et al, 1985; Gorsuch

برای سنجش تقابل انگیزهها نیز یک راه وابستهکردن پاداش افراد به نتیجه تالش آنها
است .به عبارت بهتر برای اینکه بتوان میزان تقابل انگیزهها را در افراد سنجید ،کلور و
همکاران ( )Klor et al, 2014پیشنهاد میکنند که برای این کار از پاداشهای پولی استفاده
شود .بهطورکلی انتظار بر آن است که هنگامیکه پاداش بیشتری به بازیکن پرداخت شود،
انگیزه وی برای اعمال تالش افزایش یافته ،محصول بیشتری را تولید کند؛ اما مشاهدات
تجربی از این انتظار حمایت نمیکنند (.)Gershkov et al, 2016
نتایج مطالعات تجربی متفاوت و بعضاً متضاد ،بیانگر آن است که بررسی اثر دینداری بر
تقابل انگیزهها به دالیلی همچون محدودیتهای شناختی ساده نیست؛ اما تمایل مطالعه
حاضر بر این است که ارتباط مثبت بین پاداشهای پولی و انگیزهها تأیید شود؛ بدین معنا
که وقتی پاداش همه اعضای گروه افزایش یابد ،افراد دیندار گروه -بدون توجه به
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تصمیمات سایرین -تالش خود را افزایش میدهند .درواقع پایبندی به اصول دینی میتواند
منجر به حذف تقابل انگیزهها شود .بدین صورت که اگر شخصی که قصد طفرهروی دارد،
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با آگاهی از اینکه پاداش دریافتی وی از نظر دینی حالل نبوده و مغایر با دستورات اعتقادی
است ،در این صورت این شخص از طفرهروی دوری خواهد کرد .با توجه به توضیحات
باال اینکه تقابل انگیزهها در افراد دیندار رخ میدهد یا خیر ،هنوز یک پرسش تجربی است
که در مطالعه حاضر به بررسی آن پرداخته شده است.

پیشینه تحقیق
برخی مطالعات داخلی و خارجی صورتگرفته در این زمینه عبارتاند از:

الف) مطالعات خارجی
نظریههای اقتصادی در مورد تولید افراد مذهبی اولین بار توسط ایاناکون

( Iannacccone,

 )1994ارائه شد .وی مشاهده کرد بسیاری از کاالهای مذهبی به صورت گروهی تولید شده
و بنابراین احتمال رخداد سواری رایگان در آنها بسیار زیاد است .ازآنجاکه کلیساها
بهسختی میتوانند بهطورمستقیم سواریگیرندگان رایگان را پیدا کنند ،به روشی غیرمستقیم
برای مشارکت اعضای خود روی آوردند :ممکن است اعضا مجبور به انجام رفتاری خاص
مثل پوشیدن لباس مخصوص یا پرهیز از مصرف برخی مواد باشند که در این صورت

گرچه برای فرد هزینهبر است ،اما نشاندهنده وحدت گروهی است .در این حالت افرادی
که سواری رایگان میگیرند ،این نمایش را از دور فقط تماشا میکنند .نظریه استیگما-
اسکیرینینگ ( )Stigma- Screening Theoryپیشبینی میکند که کلیساهای سختگیر،
سواری رایگان کمتر ،مشارکت باالتر و کاالهای مذهبی با کیفیت باالتری را نسبت به سایر
کلیساها خواهند داشت .اعتبار کلیساهای سختگیر اولین بار توسط کیلی ()Kelley, 1972
مورد بررسی قرار گرفت و سپس از بعد نظری توسط ایاناکون ( )Iannaccone, 1994بسط
داده شد .شواهد تجربی تأییدکننده این موضوع هستند که اعضای کلیساهای سختگیر،
بهطورمیانگین پول بیشتری برای کلیسا خرج میکنند ( Hoge, 1996; Olson & Perl,

 )2001و دیگر اینکه هدایای دادهشده در این کلیساها بسیار مناسبتر از دیگر کلیساها
هستند و این نیز به دلیل مشارکت بیشتر هر نفر در امور کلیساست ( Iannaccone,

1994؛  .)Olson & Perl, 2001این دو حقیقت بر این امر تأکید دارند که کلیساهای
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سختگیر ،سواری رایگان کمتری نسبت به دیگر کلیساها تجربه میکنند و این نیز دلیلی
رفتارهای تجربهشده در کلیساها می توان روش جلوگیری از سواری رایگان در بازارهای
مذهبی را کشف کرد (.)McBride, 2015
بااینحال شواهد دیگر بیان میکنند که نظریه استیگما -اسکیرینینگ کامل نیست؛ چراکه
کلیساهای سختگیر هنوز هم از سواری رایگان رنج میبرند که بیانگر عدم موفقیت این
نظریه در حذف سواری رایگان است.
با بررسی روند اولیه مطالعات مشخص است که پژوهشهای دین و رفتار اقتصادی ،بر
جنبههای ظاهری دینداری چون هویت مذهبی و شاخصهای خوداظهاری چون دفعات
شرکت در مراسم مذهبی متکی بودهاند .اندرسون و ملور ()Anderson & Mellor, 2009
آزمایش کاالی عمومی را با شرکتکنندگان آمریکایی انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان
داد متوسط سهم مشارکت در طول تکرارها توسط بازیکنان پروتستان برابر  51درصد
داراییشان ،کاتولیک  84درصد ،دیگران  94درصد و افراد بدون وابستگی مذهبی 52
درصد بوده است که تفاوتها از لحاظ آماری معنادار نبودهاند.
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برای پیشرفت بیشتر این کلیساها نسبت به سایر کلیساها فراهم میکند .بهطورمشابه از

اخیراً مطالعات نشاندهنده اثرگذاری عوامل دیگری چون وجدانکاری بر دینداری
افراد است .درواقع تحقیقات نشان میدهد که دین از طریق تأثیر بر رفتار عامالن اقتصادی
بر متغیرهای مهم اقتصاد اثرگذار است ( .)Aldasheva & Platteaua, 2014مککلیری و
بارو ( )McCleary & Barro, 2006در مطالعهای اثربخشی دوجانبه دین بر تولید ناخالص
داخلی را تأیید کردند .نتایج تحقیق نشان داد حضور در کلیسا تولید را کاهش و اعتقاد به
زندگی پس از مرگ ،تولید را افزایش میدهد .بنابراین رفتارهای اقتصادی شامل انتخابها
و قضاوتهای فردی و اجتماعی را میتوان تحت تأثیر عواملی مثل فرهنگ و دین دانست
( .)Noland, 2005دین به روشهای گوناگونی میتواند بر اقتصاد اثرگذار باشد .یکی از
این روشها ،ایجاد هویت گروهی در افراد هممذهب است (.)Hoffmann, 2013
یکی از دستاوردهای فعالیت گروهی ،تالش بیشتر برای دستیابی به تولید بیشتر است.
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این استدالل در وینتر ( )Winter, 2009مورد بازنگری قرار گرفت .وی اینگونه نتیجه
گرفت که در فعالیتهای گروهی ،افزایش پاداش برای اعمال کار بیشتر فقط منجر به
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ترغیب برخی از اعضا برای اعمال تالش شده و باقی اعضای گروه طفرهروی خواهند
نمود .کلور و همکاران ( )Klor et al, 2014در مطالعهای آزمایشگاهی به بررسی صحت
این موضوع پرداختند .آنها در این مطالعه در قالب گروههای دو و سهنفره این موضوع را
بررسی کردند که آیا افزایش پاداشهای پولی منجر به تقابل انگیزههای افراد و تالش کمتر
می شود .نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از اعضای گروه طفرهروی کرده ،از دیگران
سواری رایگان خواهند گرفت.
هرزر و استرولیک ( )Herzer & Strulik, 2016رابطه بلندمدت بین مذهب و رشد
بهره وری را در کشورهای توسعه یافته ،مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد
که حدود  %28از افزایش بهرهوری در طی سالهای  2354تا  2334به دلیل کاهش عقاید
مذهبی ایجاد شده است .آنها برای توجیه این نتیجه از نظریه رشد مبتنی بر  R&Dکه مبتنی
بر مبانی خرد بود ،استفاده کردند .نتایج این بررسی نیز نشان داد که دنیاپرستی باعث
افزایش سهم نیروی کار در  R&Dشده و از این طریق تدریجاً باعث رشد بهرهوری خواهد
شد.

کاسا ( )Kaasa, 2016این موضوع را بررسی کرد که چگونه بهرهوری یک شخص
مذهبی می تواند تحت تأثیر ابعاد فرهنگ و مذهب وی باشد .در این راستا از تحلیل
رگرسیون و همبستگی استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که فردگرایی بهطورمثبت و
فاصله از قدرت بهطورمنفی بر بهرهوری نیروی کار اثرگذارند.
آمالیا و همکاران ( )Amaliyah et al, 2017در مطالعهای تجربی به بررسی اثر هویت
مذهبی بر عملکرد آکادمیک افراد پرداختند .آنها این مطالعه را در کشور اندونزی که
کشوری چندمذهبی است ،انجام دادند .در این مطالعه از  98دانشجو که از طریق
نمونهگیری تصادفی در دانشگاه اسالمی اندونزی انتخاب شده بودند ،استفاده شد .روش
مورد استفاده نیز مبتنی بر پرسشنامه بود .نتایج این مطالعه نشان داد که اطالع از هویت
مذهبی استاد؛ اثر معناداری بر عملکرد آکادمیک دانشجویان داشته است.

ب) مطالعات داخلی
است؛ اما اثر دینداری از جنبههای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
پورفرج و همکاران ( )2939در مطالعه ای به بررسی دین و رفتار اجتماعی با استفاده از
مطالعه آزمایشگاهی اقدام کردند .این محققان 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 پسرو نشان داد که افراد با نمرههای باالتر در
شاخص اخالقیات ،مشارکت بیشتری در اولین مرحله تولید کاالی عمومی داشتهاند.
تغییرات در شاخص اخالقیات توانست  15درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از
کنترل متغیرهای جمعیتشناختی 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 بیاثرشدن متغیرهای دینی ،روانی و
جمعیتشناختی است.
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محبوبی ( )2938به ساخت مقیاسی بومی برای سنجش دینداری پرداخته است .این
مطالعه به صورت میدانی و با استفاده از تکنیک مصاحبه در قالب پرسشنامه محققساخته به
انجام رسیده و نتایج آن توسط نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شده است .نتایج آزمونهای
آماری نشان داد که مقدار  KMOمحاسبهشده ابزار سنجش بیش از  4/7بود و نتیجه آزمون
بارتلت نیز در سطح خطای کوچکتر از  4/42معنادار بوده است .همچنین محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ برای ابزار سنجش دینداری نشان داد مقدار این ضریب بیش از  4/7بوده
است .لذا مقیاسها و ابزار محققساخته برای سنجش دینداری از اعتبار /روایی و اعتماد/
پایایی الزم برخوردار است.
پورفرج و همکاران ( )2938با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی به مطالعه دینداری
و رفتار اقتصادی پرداختند .نتایج آنها تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگیهای
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فردی بر رفتار اقتصادی تأیید میکند.
انصاری سامانی و ابونوری ( )2938با استفاده از بازیهای اقتصاد رفتاری به بررسی
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برابری یا انصاف پرداختند .آنها با استفاده از محیط آزمایشگاهی و رهیافت بازیهای
رفتاری ،تصمیمهای توزیعی (برابری یا انصاف گرایی) نمونه  248نفره از دانشجویان
دانشگاه مازندران را برآورد کردند .نتایج آنها نشان داد که اوالً منفعت گروهی باعث تبانی
برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده و منتفعنبودن باعث تمایل بیشتر به
سوی استحقاقها و کارایی طلبی در تصمیم توزیعی میشود .ثانیاً تابع توزیعی بازیکنان را
تابعی با عرض از مبدأ مثبت به دست آوردند .ثالثاً احساس نوعدوستی در دومین تصمیم
مشترک دیده شد؛ درحالیکه در تصمیم اول مشترک این احساس کمتر بود .رابعاً احساس
پایمالشدن حق در تصمیمهای غیرمنصفانه گذشته برای افراد ،آنها را برای تصمیمگیری
غیرمنصفانه آتی ترغیب میکند.
همانطورکه مالحظه شد ،تا کنون مطالعات داخلی به بررسی اثر دینداری بر تقابل
انگیزهها نپرداختهاند؛ عالوه بر این نقطه قوت این مطالعه در کاربرد نظریه بازیها با استفاده
از محیطهای آزمایشگاهی است که توسط اقتصاددانان رفتاری توصیه میشود.

روش تحقیق
در این آزمایش ابتدا سطح دینداری افراد سنجیده میشود .در این راستا پرسشنامهای
استاندارد بین داوطلبان توزیع شده و از آنها خواسته می شود 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 .سپس وارد آزمایش میشوند .برای بررسی تقابل
انگیزهها ،آزمایشی اجرا میشود که در آن مسئله تولید گروهی متوالی با اطالعات کامل در
نظر گرفته شده است .در این آزمایش گروهها سهنفره بوده و به افراد نمایش گرافیکی از
بازی داده نمی شود .این آزمایش در یک محیط کالسی برگزار میشود .ازآنجاکه اهداف
انتخابشده از یک کالس ،به احتمال زیاد یکدیگر را میشناسند ،هویت اعضای گروه
مخفی خواهد ماند .تصمیم در یک لحظه اتخاذ خواهد شد.
تغییر رفتار (منظور تغییر پارامترهایی چون هزینه تالش و )...بین اعضای گروه یعنی
مطالعه می کند .یک بازی درواقع یک موقعیت رقابتی است که در آن دو یا بیش از دو
بازیکن نفع خود را دنبال کرده ،هیچ بازیکنی نمیتواند بهتنهایی نتیجه را تعیین کند .در این
چارچوب رفاه هر فرد نه تنها به اقدامات خودش بستگی دارد ،بلکه به اقدامات سایر افراد
هم وابسته است؛ بهعالوه تصمیمات بهینهای که وی اتخاذ میکند؛ به انتظار او از اقدامات
سایرین بستگی دارد .اگر نتایج و بهرهمندی دانش مشترک ( )Common knowledgeبازی
باشند ،به آن بازی ،بازی با اطالعات کامل ( )Complete information gameگفته میشود
و اگر در یک بازی در مورد نتایجی که به بازیکنهای دیگر تعلق میگیرد ،نااطمینانی باشد،
به این بازی ،بازی با اطالعات ناکامل ( )incomplete information gameگفته میشود.
به لحاظ بعد زمانی بازیها به دو دسته پویا و ایستا طبقهبندی میشوند .بازیهای ایستا
( )Static gameبازیهایی هستند که در آنها هر بازیکن بهطورمجزا و بدون اینکه بداند
بازیکنان دیگر چه تصمیمی گرفتهاند ،تصمیمگیری میکند .بازیهایی که در طول دورههای
زمانی انجام میشود ،بازیهای پویا ( )Dynamic gameهستند .ویژگی اساسی بازیهای
پویا در این است که برخی از بازیکنان قادرند اقدامات خود را مشروط به تصمیمات
سایرین کنند.
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در بازیهای آزمایشگاهی ،عموماً قبل از شروع بازی ،برای مشارکتکنندگان ساختار
خالصهای از بازی ارائه می شود .اجراکننده آزمایش ،انگیزه و دلیل بازی را برای
مشارکتکنندگان توضیح میدهد .همچنین در هر بازی ساختار نوشتهشده قواعد بازی،
نحوه اجرای بازی و میزان پاداش دریافتی در اختیار مشارکتکنندگان قرار میگیرد.
معموالً برای رسم بازی از درخت بازی استفاده میشود .درخت بازی به چهار مؤلفه
گرهها ،شاخهها ،بردارها و مجموعههای اطالعاتی تقسیم میشود .گره به موقعیتی در بازی
گفته میشود که در آن ،یک بازیکن باید تصمیم بگیرد .شاخهها تصمیمات مختلفی را که
فرد پیش رو دارد ،ارائه میکند؛ بنابراین با اقدامات و استراتژیهای در دسترس متناظر
است .بردارها نتایج و بهرهمندیهای هر بازیکن را معرفی میکند .وقتی به بردار نتایج و
بهرهمندی بازار میرسیم ،بازی تمام میشود .مجموعه اطالعاتی شامل پنج مورد میشود:
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 .2چه کسی چه موقعی حرکت میکند؟  .1هر بازیکن چه اقداماتی میتواند انجام
دهد؟  .9وقتی بازیکنان حرکت میکنند ،چه اطالعاتی دارند؟  .8نتایج به عنوان تابعی از
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اقداماتی که بازیکنها انجام میدهند ،چیست؟  .5بهرهمندی بازیکنان از هر نتیجه چه قدر
است؟
این پژوهش از بازی بهکاررفته در کلور و همکاران ( )Klor et al, 2014برای بررسی
تقابل انگیزهها استفاده می کند .درواقع این پژوهش یک بازی پویای با اطالعات کامل را
بین سه نفر از مشارکتکنندگان در دو مرحله انجام میدهد .در مرحله اول هزینه
تصمیمگیری کم و در مرحله دوم هزینه تصمیمگیری زیاد است .در هر دو بازی هر کدام از
بازیکنان بسته به مشارکت کننده اول ،دوم یا سومبودن از تصمیم نفرات قبل از خود اطالع
داشته و با توجه به این تصمیمات ،تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد .در پایان بازی نیز
میزان پاداش دریافتی برای هر فرد محاسبه و به وی پرداخت خواهد شد .هر تیم -که شامل
سه بازیکن است -دریافتی اولیهای معادل سی واحد را دریافت میکند .بازیکنان به صورت
متوالی حرکت میکنند .فرایند به این صورت است که هر بازیکن تصمیم میگیرد تالش
خود را اعمال کند که در نتیجه این تالش ،دریافتی گروه دو برابر میشود ،ولی هزینه
تصمیم را شخصاً پرداخت کند (

) یا طفرهروی کند که در نتیجه آن ،دریافتی گروه

یک برابر میشود ،ولی هزینهای پرداخت نمیکند (

) .به بیان دیگر طفرهروی

هزینهای در بر ندارد؛ درحالیکه اعمال تالش هزینه ثابت

را بر بازیکن تحمیل میکند.

پاداش تیمی برای هر بازیکنی که اعمال تالش را انتخاب کند ،دو برابر خواهد شد .پاداش
نهایی برابر است با سود تقسیمشده بین همه اعضای گروه در پایان آزمایش؛ ازاینرو
بهرهمندی هر بازیکن به صورت زیر محاسبه میشود:
()2
که

∑

بیانگر تعداد نفراتی است که مشارکت کردهاند .همانطورکه گفته

شد ،این بازی در دو مرحله برگزار میشود که تفاوت آنها در هزینه تصمیمگیری است.
هزینه تصمیمگیری کم و زیاد به ترتیب در این آزمایش عبارت است از:
و

 .ازآنجاکه بازیکنان به صورت متوالی حرکت میکنند ،وقتی هزینه

تالش باالست ،هر بازیکن تالش خود را اعمال خواهد کرد اگر و تنها اگر وی مشاهده کند
که تمام بازیکنان قبل از وی تالش خود را اعمال کنند .بر عکس ،وقتی هزینه تالش اندک
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است ،استراتژی غالب برای حرکتکننده آخر اعمال تالش است؛ بنابراین با حل بازی به
درنتیجه سواری رایگان گرفتهاند.
بین رفتارها ،برنامه پاداش و تابع تولید ثابت است ،اما هزینههای تالش تغییر میکند؛
بنابراین وقتی هزینه تالش از کم به زیاد تغییر میکند ،تقابل انگیزهها در سطوح باالی
تالش آشکار خواهد شد .این بازی به عنوان یک بازی پولی ساده طراحی شده که در آن،
قوانین در ساختارها آورده شده است.
جدول ( )2پارامترهای رفتار و پیشبینیهای تعادلی را خالصه کرده است .در این
آزمایش از روش استراتژی سلتن ( )Selten, 1967استفاده میشود؛ بدین صورت که هر
بازیکن در هر نقشی (مشارکتکننده اول ،دوم یا سوم) تصمیم به انتخاب مجموعه
اطالعات میگیرد که در کل هشت تصمیم را شامل میشود .وقتی همه فرمها جمعآوری
شد ،بازدهی به روش زیر محاسبه خواهد شد :اهداف در هر آزمایش بهطورتصادفی در یک
گروه سهنفره وارد خواهند شد و در هر گروه نیز نقش مشارکتکننده اول ،دوم و سوم را
بهطورتصادفی ایفا خواهند کرد .تصمیمات اتخاذشده با نقش تعریفشده سازگار است و
تصمیمات تصمیمگیرنده قبل ،بازدهی اعضای گروه را تعیین میکند .پرداختها به صورت
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روش بازگشتی ،دو بازیکن اول در مسیر تعادل طفرهروی را انتخاب خواهند کرد و

خصوصی انجام شده و افراد از روی چهار رقم آخر شماره شناسایی که بر روی ورقه
تصمیمگیری نوشتهاند ،شناخته خواهند شد .میانگین بازدهی پرداختشده برابر با NIS18

خواهد بود (تقریباً  18هزار تومان).
جدول  :2پیشبینی تعادلها و رفتارها
هزینه اعمال تالش برای...
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هزینه پایین

هزینه باال

...بازیکن )C2( 2

55

14

...بازیکن )C2( 1

54

55

...بازیکن )C3( 9

5

15

استراتژیهای تعادلی

()4 ،4 ، 2

()2 ،2 ،2

e1 ,e 2 ,e3 
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بازدهیهای تعادلی

 1 ,  2 ,  3 

()14 ،14 ،25

()14 ،15 ،55

یافتههای تجربی تحقیق
بازیکنانی که در این آزمایش مشارکت کردهاند 124 ،نفر از دانشجویان دانشگاه یزد و
دانشگاه آیتاهلل حائری میبد هستند .درواقع جامعه آماری مورد بررسی دانشجویان
دانشگاههای یزد و آیتاهلل حائری میبد و نمونه مورد بررسی  124نفر از دانشجویان
رشتههای اقتصاد ،مدیریت و ریاضی این دانشگاههاست .آزمایش در پایان یک کالس درس
انجام شده و از دانشجویان خواسته شده است در یک آزمایش کوتاه مشارکت کنند که اکثر
دانشجویان پاسخ مثبت دادهاند .سپس فقط دانشجویان داوطلب در کالس باقی مانده و
ساختار آزمایش به آنها داده شده و در کالس با صدای بلند قرائت میشود .ساختار
نوشتهشده خنثی است؛ یعنی به جای کلمه اعمال تالش یا طفرهروی از عبارت دو
برابرشدن پاداشها استفاده میشود .اهداف در ادامه موظف به پاسخدادن به سؤالهای

کنترل برای اطمینان از فهم ساختار هستند .پس از این مراحل اهداف انتخابهایشان را بر
روی فرم طراحیشده عالمت خواهند زد.
جدول ( )1تصمیمات همه اهداف را که مشروط به تصمیمات قبلی دیگر اهداف است
(از روش استراتژی استلن ( )2317به دست میآید) نشان میدهد .در تحلیل نتایج جدول
( )1ابتدا واکنشهای افراد در مسیر تعادل مورد توجه قرار میگیرد.
نتیجه  :1بر اساس پیشبینی نظریه تقابل انگیزهها ،در مقایسه بین هزینه پایین و باالی
تالش ،انتظار بر آن است که مشارکتکنندههای اول در هزینه پایین تالش کمتری اعمال
کنند؛ اما نتایج حاکی از آن است که تعداد مشارکتکنندههای اولی که در هزینه باال تالش
خود را اعمال کردهاند ،کمتر از این افراد در هزینه پایین است ( 17%در مقابل )94%؛
بنابراین فرض تقابل انگیزهها در این حالت تأیید نمیشود.
نتیجه  :2بر اساس نظریه تقابل انگیزه ها انتظار بر آن است که کارایی در زمان باالبودن
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هزینه ها افزایش یابد؛ اما نتایج عکس این موضوع را تأیید کرده و کارایی در حالت
آن بر تقابل انگیزهها تأکید کرد .درحقیقت یافتههای مطالعه -که در جدول  9نمایش
دادهشده است -حاکی از اثرگذاری دینداری بر جلوگیری از تقابل انگیزههاست .در مطالعه
حاضر از  124نفر نمونه واردشده 254 ،نفر کامالً دیندار ( 51 ،)72%نفر دارای دینداری
متوسط ( )17%و فقط چهار نفر با سطح دینداری کم ( )1%وجود داشت.
همانطورکه در جدول  9نشان داده شده است ،سطح تقابل انگیزهها در افراد دارای
دینداری اندک بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است که تأییدی بر فرضیه اول
مقاله حاضر است .این فرضیه به صورت زیر است:
 افراد دیندار حاضر در یک گروه ،بازای دریافت پاداش بیشتر ،تالش خود را
افزایش خواهند داد.
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هزینههای پایین بیشتر است .در توجیه این امر نیز باید بر فرض دینداری افراد و اثرگذاری

جدول  :1توزیع استراتژیهای انتخاب اهداف
هزینه پایین
124

تعداد
بازیکن

e1=4

e1=2

2

4/7

4/9

بازیکن

e2=4

e2=2

e2=4

e2=2

1

4/735

4/145

4/11

4/98

بازیکن

e2=4

e2=2

e2=4

e2=2

e2=4

e2=2

e2=4

e2=2

9

4/45

4/35

4/2

4/3

4/92

4/13

4/15

4/75

هزینه باال

100

124

تعداد

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /امالبنین جاللی و زهرا نصراللهی

بازیکن 2

بازیکن 1

بازیکن 9

e1=4

e1=2

4/79

4/17

e2=4

e2=2

e2=4

e2=2

4/13

4/92

4/78

4/11

e2=4

e2=2

e2=4

e2=2

e2=4

e2=2

e2=4

e2=2

4/57

4/89

4/5

4/5

4/72

4/13

4/1

4/8
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جدول  :9اثر سطح دینداری افراد بر تقابل انگیزهها
124

تعداد بازیکنان
سطح دینداری
اهداف
درصد رخداد
تقابل انگیزهها

کامالً دیندار

دینداری متوسط

دینداری اندک

72%

17%

1%

تقابل

عدم تقابل

تقابل

عدم تقابل

تقابل

عدم تقابل

81%

58%

91%

18%

54%

54%
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نتیجه  :3انتظار بر آن است افراد دیندار ،به دلیل توجه بیشتر به مباحث اخروی و پرهیز
از کسب روزی حرام ،در ازای دریافت پاداش بیشتر ،کار بیشتری عرضه کنند؛ به عبارت
دیگر کمتر دچار تقابل انگیزهها شوند .نتایج مطالعه حاضر ،تأییدکننده این فرضیه است.
همانطورکه مشخص است ،افراد با دینداری باال و متوسط ،نسبت به افراد با دینداری اندک
سطح کمتری از تقابل انگیزهها را دارا هستند ( 81و  91درصد در مقابل  54درصد) .الزم
است یادآوری گردد برای تأیید آماری بررسی اختالف بین میانگین گروهها ،آزمون آماری
تحلیل واریانس نیز به کار رفته است.
موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت است ،اثرپذیری افراد یک گروه از تصمیمات
دیگر اعضای گروه است .در این حالت انتظار بر آن است که افراد دیندارتر ،کمتر از سایر
افراد تحت تأثیر تصمیمات سایر اعضا قرار بگیرند .به عبارت دیگر برای تنبیه همگروه
خود ،طفرهروی را انتخاب نکنند .در این راستا فرضیه دوم تحقیق (افراد دیندارتر ،اثرپذیری
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کمتری از تصمیمات سایر همگروههای خود دارند) با توجه به جداول  8و  5بررسی
برای بررسی اثرپذیری افراد از یکدیگر موارد زیر را باید در نظر داشت :آزمایش به
صورت بازی متوالی انجام میشود؛ یعنی ابتدا بازیکن اول تصمیم میگیرد و بازیکن دوم با
آگاهی از تصمیم بازیکن اول ،تصمیم خود را اتخاذ میکند؛ سپس بازیکن سوم با مد نظر
قرار دادن تصمیمات نفرات قبل ،اقدام به تصمیمگیری میکند .حال سؤال زیر مطرح
میشود:
آیا تصمیمگیری هر بازیکن تحت تأثیر تصمیم بازیکن قبلی است؟
اگر پاسخ مثبت باشد ،به معنای آن است بازیکنان در صدد تنبیه -یا تشویق -بازیکنان
قبلی هستند و هرگونه سواری رایگان -یا تالش -با عکسالعمل آنها مواجه خواهد شد و
اگر پاسخ منفی باشد ،بیانگر آن است که آنها بدون درنظرگرفتن پاسخ دیگران ،تنها در صدد
حداکثرکردن منافع فردی خود ،با توجه به سطح دینداری خود هستند.
در این راستا سیستم معادالت زیر تصریح میشود:
()1

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /بررسی آزمایشگاهی اثر دینداری ...

میشود.

که در آن  S ،Fو  Tبهترتیب بیانگر تصمیمات نفرات اول ،دوم و سوم هستند .ازآنجاکه
این بازی در دو حالت هزینه پایین و هزینه باال برگزار میشود ،اندیس  iبیانگر حالت بازی
است .نتایج سیستم معادالت ( )1در جدول ( )8آورده شده است:
جدول  :8اثر تصمیم بازیکنان قبلی بر تصمیم بازیکن بعدی
حالت

بازیکن

پارامتر

دوم
هزینه تصمیمگیری اندک

سوم
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دوم

هزینه تصمیمگیری زیاد
سوم

تخمین

P-value

C1

4/14

4/44

C2

4/27

4/21

C3

4/38

4/44

C4

-4/11

4/42

C5

-4/447

4/39

C1

4/92

4/44

C2

-4/45

4/18

C3

4/93

4/44

C4

-4/41

4/87

C5

4/28

4/21
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با توجه به جدول ( )8نتایج زیر گرفته میشود:
آنگاه:
نتیجه  :4هنگامی که هزینه تصمیمگیری کم باشد ،
 بازیکن دوم بدون توجه به پاسخ بازیکن اول ،تنها در صدد حداکثرکردن منافع
خود است.


بازیکن سوم در صدد تنبیه یا تشویق بازیکن اول است ،ولی نسبت به تصمیم
بازیکن دوم بیتفاوت است .با توجه به این نتیجه میتوان گفت که نفر سوم،
عکسالعمل بازیکن اول را در تعیین نتیجه نهایی ،بسیار مهم ارزیابی میکند.

نتیجه  :5هنگامی که هزینه تصمیمگیری زیاد است:
 بازیکن دوم بدون توجه به پاسخ بازیکن اول ،تنها در صدد حداکثرکردن منافع
خود است.


بازیکن سوم بدون توجه به پاسخ بازیکن اول و دوم ،تنها در صدد حداکثرکردن
منافع خود است.

از طرفی نتایج جدول  5حاکی از آن است که با افزایش هزینهها ،مشارکت افراد اول و
دوم گروه که کامالً دیندار بودند ،در اعمال تالش خود افزایش و در طفرهروی کاهش یافته
است؛ اما نفر سوم اثرپذیری خاصی از افزایش هزینهها از خود نشان نداده است.
نتیجه  :6دینداری افراد باعث کاهش سطح تقابل انگیزهها (تأیید فرضیه اول) و همچنین
عدم تنبیه هم گروههای دیگر (تأیید فرضیه دوم) شده است.
از طرفی با مقایسه نتایج تصمیمگیری در جدول  8میتوان گفت که هزینه تصمیمگیری
که بیانگر اثرگذاری کمتر دینداری بر تصمیمات این افراد نسبت به سایر اعضای گروه
است؛ البته حتی در مورد نفر دوم نیز افزایش هزینه ،منجر به افزایش تالش آنها شده است
(عدم برقراری تقابل انگیزهها) .این موضوع در مورد بازیکن سوم متفاوت است.
نتیجه  :7در حالتی که هزینه تصمیمگیری کم باشد ،بازیکن سوم اقدام به تنبیه -یا
تشویق -سایر بازیکنان میکند؛ اما هنگامی که هزینه تصمیمگیری افزایش پیدا میکند،
هزینه فردی بازیکن سوم نیز افزایش مییابد و این موضوع موجب صرفنظرکردن وی از
تنبیه -یا تشویق -سایرین میشود.
نتیجه  :8کاهش هزینههای تالش منجر به تالش بیشتر و درنتیجه تولید محصول بیشتر
برای فرد سوم گروه میشود .درواقع بر اساس فرض تقابل انگیزهها انتظار بر آن است که با
کاهش هزینهها ،تالش افراد کمتر و درنتیجه محصول کمتری تولید شود؛ اما این حالت
برای افراد سوم گروه که دیندار بودهاند ،رخ نداده و آنها با کاهش هزینهها تالش خود را
بهشدت افزایش داده و محصول بیشتری تولید کردهاند (از  %89به  .)%81بنابراین میتوان
گفت دینداری افراد مانع از طفرهروی آنها شده ،این افراد با اعتقاد به کسب روزی حالل،
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در انتخاب استراتژی بازیکن دوم مؤثر نیست .این حالت در جدول  5نیز تأیید شده است
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علیرغم مشاهده طفرهروی هم گروههای خود ،بازهم تالش خود را افزایش داده و
محصول بیشتری تولید کردهاند.
در تحلیل و توضیحاتی که ارائه شد ،باید این نکته تأکید شود که نتایج ،متعلق به
نمونهای است که بر پایه روشهای تعیین اندازه نمونه قابل تعمیم به جامعه نیست ،ولی
برای این نمونه میتواند تحلیل و تفسیر شود.
جدول  :5میزان اعمال تالش و طفرهروی اهداف برحسب میزان دینداری آنها
هزینه پایین
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نفر اول

نفر دوم

هزینه باال
کامالً دیندار

کامالً دیندار

4/59

4/82

دینداری متوسط

دینداری متوسط

اعمال تالش

4/87

اعمال تالش

4/23

4/17

دینداری اندک

4/9

دینداری اندک

4/44

4/44

کامالً دیندار

کامالً دیندار

4/785

4/19

دینداری متوسط
طفرهروی

4/195

4/79

دینداری اندک

نفر اول

دینداری متوسط
طفرهروی

4/95

4/7

دینداری اندک

4/41

4/41

کامالً دیندار

کامالً دیندار

4/78

4/3

دینداری متوسط

اعمال تالش

دینداری متوسط

اعمال تالش

4/27

4/9

4/2

4/11

دینداری اندک
4/45

نفر دوم

دینداری اندک
4/44

کامالً دیندار

کامالً دیندار

4/15

4/53

طفرهروی

دینداری متوسط

طفرهروی

دینداری متوسط

4/78

4/99

4/7

4/95

دینداری اندک

دینداری اندک

4/41

4/41

کامالً دیندار

کامالً دیندار

4/77

4/77

دینداری متوسط

دینداری متوسط

اعمال تالش

4/12

اعمال تالش

4/27

4/81

دینداری اندک

4/89

دینداری اندک

کامالً دیندار

کامالً دیندار

4/8

4/75

دینداری متوسط

نفر سوم

دینداری متوسط

طفرهروی

4/2

طفرهروی

4/1

4/28

دینداری اندک

4/57

دینداری اندک

4/2

4/45
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نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
گروه عبارت است از دو یا تعداد بیشتری از افراد که با هم کار میکنند و برای رسیدن به
یک هدف مشترک با هم ارتباط متقابل دارند .بهطورکلی انتظار بر این است که هنگامی که
به عوامل گروه پاداش بیشتری پرداخت شود ،انگیزه آنان برای اعمال تالش افزایش یافته،
نتیجه بهتری حاصل شود« .تقابل انگیزهها» معرف وضعیتی است که در آن افزایش در
پاداشهای در نظر گرفتهشده برای همه اعضای گروه ،فقط منجر به اعمال تالش توسط

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /بررسی آزمایشگاهی اثر دینداری ...

نفر سوم

4/41

4/45
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برخی از اعضا شود .تقابل انگیزهها میتواند تأثیر منفی بر عملکرد کلی گروه داشته باشد؛
از طرفی بر اساس باورهای دینی ،انتظار بر این است که فرد مسلمان بازای دریافت دستمزد
بیشتر ،کار بیشتری عرضه کند تا هم از جنبه اخالقی و هم از جنبه دینی درآمد اکتسابشده
توسط وی بدون شبهه بوده و مشمول درآمد حرام نشود .بر این اساس مطالعه حاضر این
فرضیه را آزمایش کرد .برای آزمایش نیز از محیط کالسی و تشکیل گروههای سهنفره
استفاده شد.
بازی انجامشده در مطالعه حاضر با اطالعات کامل و به صورت متوالی بود .نتایج
آزمایش در اکثر موارد تأییدکننده اثر دینداری بر تقابل انگیزهها بود .در این راستا هشت
نتیجه مهم از آزمایش برگزارشده گرفته شد که از این میان مهمترین آنها عبارتاند از :افراد
دیندار  ،به دلیل توجه بیشتر به مباحث اخروی و پرهیز از کسب روزی حرام ،درازای
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دریافت پاداش بیشتر ،کار بیشتری عرضه میکنند؛ یعنی کمتر دچار تقابل انگیزهها میشوند.
همچنین در حیطه اثرپذیری افراد یک گروه از تصمیمات دیگر اعضای گروه ،افراد
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دیندارتر کمتر از سایر افراد تحت تأثیر تصمیمات سایر اعضا قرار میگیرند .به عبارت دیگر
هنگامی که هزینه تصمیم گیری کم باشد ،بازیکن دوم بدون توجه به پاسخ بازیکن اول ،تنها
در صدد حداکثرکردن منافع خود است .درحالیکه بازیکن سوم در صدد تنبیه یا تشویق
بازیکن اول است ،ولی نسبت به تصمیم بازیکن دوم بیتفاوت است .با توجه به این نتیجه
میتوان گفت که نفر سوم عکسالعمل بازیکن اول را در تعیین نتیجه نهایی ،بسیار مهم
ارزیابی میکند؛ اما هنگامی که هزینه تصمیمگیری زیاد است ،بازیکن دوم و سوم بدون
توجه به پاسخ بازیکنان قبل از خود ،تنها در صدد حداکثرکردن منافع خود هستند .از طرفی
با افزایش هزینهها ،مشارکت افراد اول و دوم گروه که کامالً دیندار بودند ،در اعمال تالش
خود افزایش و در طفرهروی کاهش یافته است؛ اما نفر سوم اثرپذیری خاصی از افزایش
هزینهها از خود نشان نداده است .به بیان دیگر دینداری افراد باعث کاهش سطح تقابل
انگیزهها (تأیید فرضیه اول) و همچنین عدم تنبیه هم گروههای دیگر (تأیید فرضیه دوم)
شده است .درمجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دینداری افراد مانع از طفرهروی آنها
شده و این افراد با اعتقاد به کسب روزی حالل ،علیرغم مشاهده طفرهروی همگروههای
خود ،بازهم تالش خود را افزایش داده ،محصول بیشتری تولید میکنند.

بنابراین با توجه تأیید اثر عامل دینداری بر تقابل انگیزههای فردی میتوان با ارتقای
دینداری افراد ،از هزینههای نظارتی نیروی کار کاست؛ همچنین از طریق ایجاد زمینههای
دینی مناسب و توجه به سطح دینداری افراد و استفاده از فیلترهای مناسب برای جذب
افراد دیندارتر میتوان عالوه بر افرایش کارایی نیروی کار از تحمل هزینههای گزاف نیز بر
حذر ماند.
همچنین الزم است یادآوری گردد که توجه این مطالعه تنها معطوف به اثر عامل
دینداری بر تقابل انگیزههای فردی بود .این موضوع یکی از نقاط ضعف پژوهش است؛
زیرا رفتارهای انسان از ابعاد مختلفی سرچشمه میگیرد و تکیه صرف بر عامل دینداری،
موجب نادیدهگرفتن سایر عوامل میشود .بر این اساس به پژوهشگران عالقهمند توصیه
میشود عوامل فرهنگی ،مالی ،روحی ،روانی را در کنار عامل دینداری بر تقابل انگیزههای
فردی بررسی کنند.

 .2اسماعیلی ،هادی و حسامالدین آشنا؛ «دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور
دینداری» ،راهبرد فرهنگ؛ ش.2931 ،19
 .1امینی ،علیرضا و شهرام مصلی؛ «نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه در بهرهوری
کل عوامل :مطالعه موردی کارگاههای بزرگ صنعتی ایران» ،فصلنامه پژوهشها و
سیاستهای اقتصادی؛ سال نوزدهم ،ش.2934 ،57
 .9انصاری سامانی ،حبیب و اسماعیل ابونوری؛ «برابری یا انصاف :شواهدی از بازی
های اقتصاد رفتاری» ،اقتصاد اسالمی؛ ش.2938 ،57
 .8پورفرج ،علیرضا ،محمدتقی گیلک حکیمآبادی و حبیب انصاری سامانی؛ «روش
شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسالم؛ دینداری و رفتار
اقتصادی» ،مطالعات اقتصاد اسالمی؛ ش.2938 ،1
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پیوست :پرسشنامه استاندارد سطح دینداری افراد (شجاعی زند /2988 ،فراهانی  ،1421،به نقل

از :صافدل دهمیانی .)2939 ،در این تحقیق منظور از سطح دینداری نمرهای است که
آزمودنیها از پرسشنامه سنجش سطح دینداری افراد (شجاعی زند /2988،فراهانی )1421 ،به
دست میآورند.
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