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  چكيده
با منفعت جمعي قرار  راستا همعامالن اقتصادي، منفعت فردي را  گرايانه جمعيي در رفتارهاي افزا هم
. بهره برده است آزمايشگاهي ةمطالعاز يك  تعاوني و دار نيدمقاله حاضر در پي بررسي رابطه بين . دهد مي
 138 گام بر روي نمونه تصادفي 5طي  "فرضي"و  "انگيخته"بازي كاالي عمومي در دو تكرار  رو  نيا از

ي دار نيدمتغيرهاي . انجام پذيرفت 93تا فروردين  92دانشجويان دانشگاه مازندران در اسفندجامعه از  نفره
نتايج رگرسيون  .ي شدريگ اندازهي استاندارد ها نامه پرسشو ابعاد شخصيت بعد از اجراي بازي توسط 

ي بيشتري توسط افراد با نمره باال در ها كمككه در گام اول بازي كاالي عمومي  دهد مينشان  رونده پس
ي و مشاركت در عرضة كاالي عمومي در دار نيدرابطه بين . زيرشاخص اخالقيات و عباديات ارائه شد

كه انگيزه  دهد مينشان  ها افتهي. است هشد  قطعمراحل بعدي بازي با پول فرضي حفظ اما در بازي انگيخته 
مادي باعث رفتارهاي اصالحي براي حفظ همكاري گروهي شده، اما حذف انگيزه مادي، واكنش 

  به ها يهمكارنهايت سطح  مجاني را تشديد نموده و در  ي كنندگانراسوشرطي به رفتار  كنندگان مشاركت
كه مشاركت  دهد ميرفتار بازيكنان در آزمايش كاالي عمومي نشان . ي كاهش يافته استدار يمعنطور 
تمايل دارند مشاركت خود را حول ميانگين مشاركت  ها آن. بستگي به سطح مشاركت جمع دارد ها آن

داللت سياستي چنين رفتاري مراقبت براي جلوگيري از رفتار سواري مجاني حتي با . دارند  جمعي نگه
   .رفته ناشي از آن است  دست ي باالتر از درآمد ازها نهيهز
  

  . همياري ،بازي كاالي عمومي ،ابعاد شخصيت ،تعاون ،سرمايه اجتماعي :كليدي واژگان
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  مقدمه -1

از آنجا كه . فردي و هويت اجتماعي است هاي ارزشبراي معتقدان به اديان، مذهب منبعي براي 
از جمله هويت اجتماعي و اعتقادات مذهبي است؛  ثر از ابعاد شخصيتيأتعامالت اقتصادي مت

؛ 2000 ،1؛ آكرلف و كراتون1374 ،وبر( نتايج اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد تواند ميمذهب 
اجتماعي دارد، افراد را  ذاتاًاز آنجا كه دين ماهيت  ).2013 ،3هافمنو  ؛2006 ،2مك كليري و بارو

 و باورهاي دينداران ها ارزشاعتقادات، ). 58: 2009 ،4اندرسون و ملور( كند ميترغيب  تعاونبه 
و  سپينزا گويسو،( گردد ميمنجر به بروز رفتارهاي اجتماعي مشخصي، همسو با مشاركت اجتماعي 

 ريتأثبر رفتارهاي عامالن اقتصادي بر متغيرهاي مهم اقتصاد  ريتأثدين از طريق  ).2003 ،5زينگالس
براي ) 2006(گويسو و ديگران . )2014 ،آلداشوا و پالتوا و 2005، و ووگل تن(گذارد  يم

اول شناسايي ارتباط بين فرهنگ و . كنند شناسايي رابطه بين دين و اقتصاد سه مرحله را پيشنهاد مي
دين با انتظارات و ترجيحات، دوم شناسايي تاثير اين اعتقادات و ترجيحات بر متغيرهاي اقتصادي و 

با توجه به نياز جدي در حوزه توليد . سوم شناسايي جهت عليت بين مذهب و فرهنگ با اقتصاد
مذهب از طريق . نكاشي در مرحله اول استتحقيق حاضر به دنبال كعلم ديني معطوف به اسالم، 

مشاركت  هب ادفراتا ترجيحات  شود ميباعث  ،توصيه به در نظر داشتن منفعت جامعه و افراد ديگر
ي تجربي ها روشدين بر رفتار اقتصادي با  ريتأثة مطالع راًياخ رو  نيا از. ترغيب گردداجتماعي 

محور مانند  متغيرهاي اجتماعدين بر  ريتأثدر اين راستا . 6است قرارگرفتهمحققين  توجه مورد
و  11و رند 2003 ،رافل و سوسيس( 10، تعاون)2013 ،9و لچنر 2008 ،8تن و ووگل( 7اعتماد

؛ 2013 ،13بنجامين چوي و فيشر ؛2003 ،اكل و گراسمن( 12انصاف و سخاوتو ) 2014 ،همكاران
   .پژوهشي مطالعات اقتصاد رفتاري دين است ةحوز نيتر مهمموضوع ) 2014، 14هوگز و
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   .اند به مرور اين مطالعات پرداخته) 2014(و تن ) 2013(براي نمونه هافمن . 6
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ي مختلف مانند ماليات ستاني، فساد، كار و ها حوزهيي دارد كه در ها داللت  مطالعه رفتار مشاركت
كه آيا  سؤالدر تحقيق حاضر به بررسي اين . ي مربوط به رفاه جمعي قابل كاربست استها تيفعال

رفتار مشاركت يك رفتار پايدار است يا به نحوه رفتار ديگر بازيكنان بستگي دارد پرداخته خواهد 
  به ؟شود ميمشاركت  محور اجتماعي عامل تقويت رفتار دار نيد آيا كه لسؤاپاسخ به اين . شد

. حاضر در پنج بخش تنظيم شده است مطالعهبدين منظور  .شدآزمايشگاهي آزمون خواهد  صورت
شامل پيشينه پژوهش  بعديبخش . به معرفي موضوع و ضرورت تحقيق پرداخته است مقدمهبخش 
و در بخش  است ي نظري بررسي نمودهها داللتبخش سوم روش تحقيق را به همراه برخي . است

   .ي خواهد پرداختريگ جهينتي و بند جمعبخش پاياني به . ي تحقيق ارائه خواهد شدها افتهچهارم ي
  

  پيشينه تجربي تحقيقمبناي نظري و  -2

طور مثال ه ب. دين را بر رفتار مشاهده كرد ريتأثتوان  كالن مياز خرد تا سطحي در يك نگاه چند 
توسط قدرت سياسي، (در سطح كالن  مثالً صورت پذيرد،در سطوح متفاوتي  تواند ميدين معرفي 

صورت عمومي در ه معرفي و نمايش دين ب مثالً(يا سطوح ديگر ) نهاد اجتماعي يا تاريخ و فرهنگ
در آسيا يا در سطوح ... قربان و  -فطر -مراسم كريسمس در غرب يا در مراسم اعياد مانند نوروز
 ).1975 ،1آجزن و فيشبين) (تر وح فرديديگر مانند مدرسه، جمع دوستان، و خانواده يا حتي در سط

شد را توصيف كرده  داري سرمايهموجب ايجاد  ،دين در آن فرآيندي كه )1371( ماكس وبر
و رابطه بين اخالق  صورت عمده بر سيستم معنايي و سطح جمعي تمركز كردهه در واقع او ب. است

سطح فردي و ارتباط بين سطوح خرد، كالن ) 1990( 2همچنين كلمن. نموده استو دين را بررسي 
طبق ديدگاه كلمن دين به عنوان يك . و ميانه را در مورد ارتباط دين و اقتصاد مورد توجه قرار داد

نمايش، معرفي يا قرارگيري . گذار باشدريتأثبر سطوح خرد و كالن جامعه  تواند مينظام معنايي 
اين . گردد مياجتماعي در سطح كالن  هاي ارزشنظام  گيري شكلدر معرض اذهان، باعث  3دين

. دهد ميرا شكل  )رفتارهاي جمعي است ريتأثكه به نوبه خود تحت ( فردينظام ارزشي، رفتارهاي 
وجود آمدن ه و اعتقادات باعث ب ها ارزشاز طريق ايجاد ) افراد(دين بر سطح خرد  ريتأثهمچنين 

هاي رفتاري منتج به ايجاد  كنترل ريتأثو تحت  گردد ميگرايش و اعتقاد به منظور انجام كنش 
 گذارد مي ريتأثهاي فردي نيز بر رفتار فردي در سطح كالن  كه اين كنش دشو ميكنش 
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تاثير هر چه بيشتر دين در فرد باعث بروز رود كه  از اين رو انتظار مي .)2009، 1ينسكيجاگودز(
   .رفتارهاي اجتماعي بيشتري گردد

ي مربوط ها دادهمانند تورش در (با توجه به اشكاالتي كه به نحوه تعريف متغير دينداري وارد بود 
 ،...)به خود اظهاري، عدم تناسب و فراگيري كامل متغير شركت در مراسم مذهبي براي دينداري و 

) 1976( 3انهمكاراز شاخص چند بعدي دينداري دجانگ و ) 2006( 2تحقيق آزمايشگاهي تن
هاي ديكتاتور و  را براي يك سري بازي ها دادهبراي استخراج دينداري فردي استفاده كرد و اين 

هاي ديكتاتور و  بين بخشش) 2006(ي مثبت در تحليل رگرسيون تن  رابطه. اولتيماتوم استفاده نمود
يرهاي خاص كه متغ كند مياو اين موضوع را مطرح . هاي ابعاد دينداري تاييد شده است شاخص

يا قرباني كردن زمان يا تالش براي خدمت كردن به كليسا يا ) عشر(دينداري مانند ماليات ديني 
از طرفي ترجيهات اجتماعي . دي ارضاي نياز اجتماعي باش دهنده تا حدودي نشان دتوان ميجامعه، 

   .اي سكوالر انتقال يابد ي ديني به زمينه ممكن است از زمينه
 گروه مطالعه به يكسان پارامترهاي با مشابه يها يباز از استفاده با) 2009( 4احمد و ساالس

ي با دو پاسخ سؤالخودشان در  بودن يا نبودن را مذهبي كه پرداختند دانشجويان از يالملل نيب
) %63( مكزيكي ،)%47( هندي داران نيدمشاركت  كه دادند نشان نويسندگان اين .مشخص كردند

 .برابرندلحاظ آماري  به) %57و  %61 ،%55( خودوطنان  هم مذهبي غير دسته با) %66(سوئدي  و
 هندي هاي مذهبي غير. دارد وابستگي هاي مذهبي متفاوت وجود بين هاييتفاوت اين، بر  عالوه
 به نسبت بيشترنسبتاً  مكزيكي و سوئدي يها يمذهبعكس،  بر اما پرداختند، ها يمذهباز  بيش
صورت   به ميزان مشاركت كشورها، بين ،حال  نيا با. خود پرداختند مذهبي غيروطنان  هم
ي نسبت به تر يقو اثرات جمعيتي متغيرهاي ديگر رسد يم نظر به ،هم باز .است متفاوت يدار يمعن

   .مذهبي دارند تعلق
كنندگاني از  شركت )2010 ،5بنجامين، چوي و فيشر(مطالعات كاالي عمومي  از ديگر يكي در

   از استفاده با وابستگي ديني همچنين بدون و) يهودي و كاتوليك پروتستان،( اديان مختلف كالج با
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   تر برجسته ها آني پرداختند تا تمايالت ديني دار نيدبه تحريك ) آميختن( 1روش وظايف جمالت
 "است؟ قرار داده ريتأث تحت همكاري را كردن، تحريك آيا" اينكه بررسي سپس براي. شود
 چهار در  ثابت ضريب نسبي اندازه. برآورد شد گروه چهار از يك هر براي جداگانه يها ونيرگرس
. ها حداقل پرداخت را انجام دادند مذهبي غير و بيشتر ها كيكاتول كه دهد مي نشان رگرسيوني مدل

تعلق  كه كساني وها  پروتستان براي ييها مدل در 2مذهبي تحريك كهدهد مي نشان رگرسيون
و  منفي ها كيكاتول اين اثر براي داشته است، مشاركت بر مثبتي ريتأثمذهبي به هيچ ديني نداشتند 

   .نبوده است دار معني ها يهودي براي است همچنين مثبت پروتستان ريتأث
فردي را بر ترجيحات اجتماعي  هاي ارزشاثر ابعاد شخصيت و  3)2011(ولك، توني و رويگروك 

براي تمايز بين  ها آن. ماه بررسي نمودند 2.5 بافاصلهدانشجو در سه دوره متوالي  68مشاركت بر 
اجازه دادند تا از بين دو گزينه  ها آني به شرط ريغ كنندگان مشاركتو  4شرطي كنندگان مشاركت

اساس تصميم شخصي است و تصميم گزينه اول تعيين ميزان مشاركت بر . يكي را انتخاب كنند
كه  دهد ميها نشان  يافته. دوم تعيين ميزان مشاركت به ميزان متوسط مشاركت ديگران است

افراد با نمره باال در . ، يك شاخص شخصيتي مناسب براي توضيح رفتار مشاركت است5توافق
ره پايين در اين افرادي با نم كه  يصورت دري پايداري ارائه كردند ها مشاركت توافق شاخص

اجتماعي  هاي ارزشافراد با نمره باال در شاخص . اند دادهة شخصي بروز انيجو منفعتشاخص رفتار 
مشاركت بيشتري در  ،6برابري، جهان دلپذير، جهان همراه با صلح، همسازي درون و آزاديشامل 

صورت  اجتماعي به هاي ارزشدر رگرسيوني كه متغيرهاي ابعاد شخصيت و . كاالي عمومي داشتند
دار هستند لذا ابعاد شخصيت  همزمان وجود دارند تنها متغيرهاي ابعاد شخصيت معني

  .ي براي رفتار مشاركت هستندتر يقوي ها كننده ينيب شيپ

  ي را دار نيدشركت در مراسم جمعي ديني و ميزان  ريتأث )2011( 7آكاي، كارابولوت و مارتينسون
                                                      

كنندگان از  شركتشود  مي باعثهاي خاص  ها و يا ارزش هاي صريح و روشن براي تحقيق در مورد اهداف، انگيزه دستورالعمل. 1
رفتار طبيعي و لذا آنها ها تأثير گذارد و  تواند بر رفتار آن شوند كه مي خواهند آزمون كنند آگاه هاي بالقوه كه محققان مي فرضيه

توسعه   Srull and Wyer (1979)، كه توسط)تحريك كردن(unscrambling  عبارت وظايف. واقعي خود را بروز ندهند
 هاي خاص استفاده شود و در ها، يا ارزش سازي اهداف، انگيزه ند كه از ابزارهاي ضمني يا زيركانه براي فعالك يافت، پيشنهاد مي

   .كرد را برطرف زديبرانگ تواند ميهاي صريح و روشن  نتيجه مشكالتي كه دستورالعمل
2. Religious Priming Intervention 
3. Volk, Thöni and Ruigrok (2011) 
4. Conditional Cooperators 
5. Aggreableness 
6. Equality, a World of Beauty, a World at Peace, Inner Harmony and Freedom 
7. Akay, Karabulut, & Martinsson (2011) 
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ي مختلف مثل شب قدر، اعياد ها زماناين مطالعه در . سنجيد دوستانه نوعانه و جوي بر رفتار مشاركت
ي از طريق دوست نوعو  جويي تركيه، براي بررسي رفتار مشاركت جامعهمذهبي در  مذهبي و ايام غير

كاالي عمومي و يك بازي كاالي عمومي با تنبيه در بين افراد با  1يا دورهيك بازي استاندارد يك 
ي رفتاري متفاوتي در ارتباط با ها تفاوتنتايج نشان داد كه . ي متفاوت انجام شددار نيدميزان 

در ماه رمضان  ها مشاركت. وجود دارد آن از ريغبين ايام ماه رمضان و  دوستانه نوعمشاركت و تنبيه 
نشان داد كه  تر قيدقآزمون  واقع در .)46/9در مقابل  63/7(كمتر بود  مراتب  بهنسبت به ايام ديگر 

و رفتار افراد مذهبي در  ،)19/10در مقابل  28/7(مذهبي است  اين تغيير مربوط به رفتار افراد غير
   ).28/7مقابل  در 90/7(است ي مختلف مشابه ها زمان

 ها، دو بازي بازي براي آزمون تاثير انگيزه مادي) 2011( 2لونكويست، وركاسالو و والكوويتز
با بازيكنان جداگانه با پول فرضي و پول واقعي انجام دادند و تاثير ابعاد شخصيت را  معماي زنداني

نتايج نشان داد كه در بازي با پول واقعي، تصميمات توسط متغيرهاي . بر اين رفتارها سنجيدند
و اشتياق به تجارب  رنجوريصورتي كه روان ه ، باست مستقل ابعاد شخصيت توضيح داده شده

رفتار هاي خوبي براي  دهنده خصيت توضيحاما ابعاد ش. اركت بيشتري همراه بودندتازه با مش
  .مشاركت نبودند

ي ها كمككه اسالم و مذهب كاتوليك بخش زيادي از  دندار يمبيان ) 2013(و همكاران  3وارنر
مذهب يك نوع سازمان اجتماعي  ها آنبه نظر . كنند يم نقدي و كارهاي خيريه در دنيا را پشتيباني

كاالي عمومي و  تواند ميهستند كه چگونه يك مذهب  سؤالبه دنبال پاسخ اين  ها آن. است
 خدمات مربوط به سازمان خود را ارائه كند در صورتي كه براي سواري كنندگان مجاني هم

عمومي و جمعي را با كاالي  ارائهكنند كه اديان اصلي،  ها ادعا مي ؟ آندشو ينمي قائل تيمحدود
و سخاوتمندانه اعضاي خود از طريق استفاده از ساختارهاي  گرا اجتماعي ها شيگرافعال كردن 

يك روش تركيبي  ها آن. كنند يمو اعتقادات الهي تسهيل ) 5در مقابل جامعه( 4اجتماع
كاتوليك و مسلمان در دوبلين و استانبول و يك  800آزمايشگاهي همراه با تحريك ديني را براي 

كاتوليك و مسلمان در دوبلين، استانبول، ميالن و پاريس  200مطالعه موردي همراه با مصاحبه را با 
ي بيشتري داشتند، ها شبخشنسبت به مسلمانان  ها كيكاتولنشان داد كه  ها افتهي. بكار بردند

                                                      
1. One Shot 
2. Lönnqvist, Verkasalo & Walkowitz 
3. Warner (2013) 
4. Community 
5. Society 
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. گروهي بود بيشتر برون ها كيكاتولي ها بخششي و گروه دروني مسلمانان بيشتر ها بخشش
. ي نداشتريتأثبر مسلمانان  ها كيتحري داشت اما اين دار يمعن ريتأث ها كيكاتولتحريك ديني بر 

را مانند  3و استحقاق 2لطف الهي ،1نتايج تحقيق نقش مفاهيم ديني مانند وظيفه در قبال خداوند
 بهنشان دادند كه افراد  ها آن. دهد مينشان  شده ذكرنقش جامعه مذهبي بر رفتار پيروان دو دين 

  .هستند گرا جمع ي اينكه حداكثر كننده منفعت شخصي باشند،جا 
ي بر دار نيدتحريك واضح  ريتأثيك بازي معماي زنداني را براي بررسي ) 2014(رند و همكاران 

دو مطالعه مجزا با ساختار مشابه را در دو محيط متفاوت يكي  ها آن. ميزان مشاركت بكار گرفتند
ابزار تحريك ديني . انجام دادند) نفر 257(و ديگري در فضاي اينترنت ) نفر 69(در فضاي كليسا 

ن داد در هر نتايج نشا. ي خيريه بودها پرداختمتن منتخب مسيحي، هندو و سكوالر در مورد  ها آن
اما رفتار . متون مسيحي مشاركت بيشتري در بازي ارائه دادند همطالع ريتأثدو محيط مسيحيان تحت 

   .قرار نگرفت ها متناز  كدام چيهريتأثتحت  ها يحيمسمشاركت غير 
  

  روش تحقيق -3

ي آزمايشگاهي ابتدا بازي كاالي عمومي اجرا شد ها روشدر تحقيق حاضر بر اساس استانداردهاي 
در ادامه . ي و ابعاد شخصيت را تكميل كننددار نيد نامه پرسشسپس از بازيكنان خواسته شد تا 

ي متغير وابسته تحقيق است، الگوي تحليلي  گيرنده بعد از معرفي بازي كاالي عمومي كه اندازه
  . گيري آنها معرفي خواهند شد و ابزار اندازه معرفي و در حين معرفي الگو متغيرهاي مستقل

  

  بازي كاالي عمومي -3-1

ي معماي زنداني و در ها يبازي مختلف ها شيرايواز طريق اجراي  4تعاوندر اقتصاد رفتاري، رفتار 
يك بازي كاالي . شود مييي از بازي كاالي عمومي انجام ها نسخهخود از طريق  افتهي ميتعم لشك

   :شود ميعمومي استاندارد به شكل زير انجام 
هر فرد . ريال دارايي اوليه دارد yبازيكن در اين بازي وجود دارند كه هر فرد مقدار  n تعداد
ي كه الير  كبه ازاي هر ي. گروهي مشاركت نمايد پروژهريال در يك  yبه ميزان صفر تا  تواند مي

                                                      
1. Duty to God 
2. God’s Grace 
3. Diservingness 
4. Cooperation 
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حتي اگر در پروژه هيچ (، به هر يك از اعضاي گروه دينما يمگروهي مشاركت  پروژههر فرد در 
پرداخت نهايي  دهنده نشان m مقدار. رديگ يمريال تعلق  m < 1به ميزان ) مشاركتي نداشته باشد

افراد از منافع مشاركت ديگران بهره  كه ازآنجا. گروهي است پروژهشخصي از يك اعانه به 
ميزان . كند ميپيروي  mn>1از شرط  m، مقدار شود ميمجاني فراهم  يِ، امكان سواربرند يم

ي در كاالهاي الير كبازدهي نهايي براي تمام گروه ناشي از هر مشاركت ي ، برابر باmn استحصال
براي هر ريالي كه فرد براي كاالهاي عمومي خرج نكند مقداري معادل آن را ذخيره . عمومي است
ريال در كاالهاي عمومي  gكه ميزان  كننده مشاركتبراي يك  πخالص مادي  جهينت. كرده است
نفر در گروه  n ههمجمع سهام  Gو  y – g + m Gπ =وجود دارد كه در آن كند ميمشاركت 

، بدون توجه به اينكه ديگران به چه ميزان )نفع شخصي دربند( 1طلب منفعتبازيكنان . است
اينكه هر ريال كه  ليدل بهچرا؟ . كنند ينم، هرگز در كاالهاي عمومي مشاركت كنند يممشاركت 

براي فرد يك ريال  كه يصورت درريال بازگشت دارد  m < 1گروهي خرج شود تنها  پروژهبراي 
براي كاالهاي  خواه بازيكنان خود همهاين بدين معني است كه در تعادل . است داشته بر هزينه در
 G، به اين دليل كه خواه مشاركتي نخواهند داشت و يك گروه از بازيكنان خود گونه چيهعمومي 

 تر بزرگ m nبازدهي كل  همه ازآنجاكهاما . ريال كسب خواهند كرد yاست، از بازي ميزان  0 =
اگر . از مشاركت در كاالهاي عمومي منفعت خواهند برد) جامعه(كل  عنوان بهاز يك است، گروه 

بدين معني است كه هر  G = n yدارند آنگاه   را نگه) y( ودخ هياولاعضاي گروه تمام دارايي 
 yاين ميزان بيشتر از ( دست خواهد آورد به m n yدست بياورد، ميزان  به yي اينكه جا بهبازيكن 

گروهي، هر  پروژهبنابراين، مشاركت هر مبلغي در  .)بيشتر از يك است m nاينكه  ليدل بهاست 
ي ريگ ميتصمدر (؛ اما يك بازيكن فردي كند ميفرد را نسبت به حالت عدم مشاركت، ثروتمندتر 

   .آورد يم دست بهبا عدم مشاركت منفعت بيشتري ) فردي خود
  

  الگوي تحليلي -3-2

الگوي  بر اساس بسطو  رفتار مشاركتي و دار نيدبراي آزمون فرضيه تحقيق مبني بر رابطه ميان 
 تعاون) 2013(و همچنين بر اساس متغيرهاي كنترلي معرفي شده توسط هافمن  )2007( نظري كيزر

شناختي و روانشناختي و ديني در نظر گرفته  صورت تابعي از متغيرهاي جمعيته ب) C( افراد
   .شود مي

                                                      
1. Self-Interested 
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= , , 																					      )1(  
  

اقتصادي و اجتماعي  و وضعيت يتيجمع يها يژگيواز  Dكه براي بردار متغيرهاي 
 شامل سؤاالتي درباره سن، سطح نامه پرسشاين متغيرها توسط . كنندگان استفاده شد شركت

  .گيري شدند اندازه... اشتغال همسر، محل زندگي و  تحصيالت، سطح درآمد، بعد خانوار، وضعيت
گيري  توسط سنجه ابعاد شخصيت اندازه) 2006(به تاثير از روش تن  Pبردار متغيرهاي همچنين 

شخصيتي است كه از جديدترين ابزارها در زمينه  يها آزمونيكي از  NEOPI-R نامه پرسششد، 
 NEOشخصيتي  نامه پرسشتحت عنوان ) 1992( 1كرا مك و كاستاكه توسط  باشد ميشخصيت 
تحت عنوان فرم تجديد نظر  نيمؤلفتوسط همان  نامه پرسشفرم تجديد نظر شده اين . معرفي شد

ور ظمن عبارت، به 240در  نامه پرسشفرم بلند اين  .شده است ارائهشخصيتي نئو  نامه پرسششده 
انعطاف پذيري، دلپذير بودن و ، گرايي برون،  رنجوري گيري پنج عامل يا حيطه اصلي روان اندازه

دارد  NEO-FFIفرم ديگري به نام  نامه پرسشهمچنين اين . مسئوليت پذيري طراحي شده است
در . رود يمسؤالي است و براي ارزيابي پنج عامل اصلي شخصيت به كار  60 نامه پرسشكه يك 

 12كه در فرم كوتاه هر عامل با  سطح يا زير مقياس است، در حالي 6سؤالي هر عامل  240فرم 
 مخالف كامالً از ليكرت يا درجه  پنج معموال توسط مقياس نامه پرسشاين . شود ميسؤال سنجيده 

 بين ماه سه فاصله به آن يها اسيمق ييبازآزما اعتبار ضرايب. شود مي يگذار نمره موافق كامالً تا
هاي متعددي  در ايران نيز پژوهش. )1992 ،كرا مك و كاستا( استآمده   دست  به 65/0تا  30/0

 ؛1385 ،روشن و همكاران ؛1378 ،حق شناس( اند اعتبار و روايي اين مقياس را مورد تاييد قرار داده
ي فرم  در تحقيق حاضر از نسخه). 1392 ،جواديان و همكارانو  ؛1390 ،انيسي ؛1389 ،نيلفروشان

   .كوتاه استفاده شد
شجاعي زند . نشان داده شده است Rمتغيرهاي مستقل اصلي تحقيق دينداري افراد است كه با بردار 

دينداري را اگر تاثير و تجلي كم يا زياد دين در ذهن، روان و رفتار افراد كه  كند ميبيان ) 1384(
اخالق و شريعت دنبال اش يعني عقيده و ايمان و عبادت و  بدانيم و آن را از طريق ابعاد تفضيل يافته

 عمل بودن، عبادت مومن بودن، اهل بودن، معتقد. توان شناخت گانه زير مي كنيم، با ابعاد پنج
ل سه سؤا دو جز  دهد، به سوال پاسخ مي 28شجاعي زند هر پاسخگو به  سنجه در .تشرع و اخالقي
 ليكرت يا درجه 4يا  5 طيف با نامه پرسشسؤاالت  ساير اي در مورد معلومات ديني، گزينه

                                                      
1. Costa and McCrae (1992) 
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هاي  گيري از كل پرسش براي هر سوال، و ميانگين 4يا 5تا  0بعد از تخصيص نمره  .اند شده سنجيده
با جمع زدن آن شاخصي  مربوط به يك بعد از دينداري، نمره هر بعد از دينداري مشخص شده و

دار  رابطه معني دييتأروايي سازه اين شاخص از طريق . آيد براي دينداري كلي بدست مي 5تا  0بين 
همچنين ). 58 :1384 ،شجاعي زند(است  شده دييتأ 2يآنمو 1يرو كجبا متغيرهاي جنسيت، 

 دييتأپايايي اين آزمون را  90/0و ضريب آلفاي كرونباخ  75/0 مهين دوضريب همبستگي ميان 
   ).60 :1384 ،شجاعي زند( كند مي

  

  گيري و اجراي آزمايش روش نمونه -3-3

. صورت گرفته است امعه دانشجويان دانشگاه مازندرانصورت تصادفي از ميان ج  بهي ريگ نمونه
با توجه به استاندارد . ددنشبازيكنان از طريق فراخوان شفاهي به جلسه آزمايش دعوت 

به بازيكنان اطالعات دقيقي در  ها شيآزماي مطالعات اقتصاد رفتاري تا قبل از اجراي شناس روش
از شما دعوت "كه  شده  اعالم ها آنتنها به . مايش و هدف آن داده نشدمورد نحوه اجراي آز

 در انتهاي بازي بر اساس عملكرد شما به ،تا در يك آزمايش اقتصادي شركت كنيد شود مي
بازيكنان در فاصله زماني ساعت . "هزار تومان پاداش تعلق خواهد گرفت 20-10صورت ميانگين  

در محل مركز كامپيوتر  1393ي فروردين و ارديبهشت ها اهمدر  17-16يا  16-15يا  14-15
به هر دانشجو يك رايانه در . شدند يمدانشكده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران جمع 

، ها دادهتخصيص داده شد، براي اطمينان از عدم تورش ناخواسته  3z-Tree افزار نرمحال اجراي 
ي بين كاربران، توسط كاغذ پوشانده شده بود تا افراد از تصميمات فرد مجاور خود ا شهيشبخش 

ي مطالعات آزمايشگاهي و به جهت جلوگيري از شناس روشبا توجه به استاندارد . مطلع نشوند
را تكميل  ها نامه پرسششد تا  خواستهو سپس از بازيكنان  شده اجرااثرات تحريكي، ابتدا بازي 

                                                      
1. Deviance 

  . )1387سراج زاده و پويا فر (به معني رفتار هنجار شكن و گاهي مجرمانه 
2. Anomie 

سراج زاده و پويا فر ( ها و هنجارهاي جامعه به ارزشاعتمادي به نظام اجتماعي و عدم اعتقاد  احساس آنومي به مثابه احساس بي
1387( . 

هاي اقتصادي  نرم افزاري براي توسعه و اجراي آزمايش) Z-Tree(هاي اقتصادي  جعبه ابزار آماده به كار زوريخ براي آزمايش. 3
ها، ذخيره  مثال ارتباط بين رايانه. دارد ها مورد نياز است را هايي كه براي عموم آزمايش اين نرم افزار اكثر ويژگي. طراحي شده است

افزار تطبيق پذيري و ساده بودن  هاي مهم اين نرم يكي از ويژگي. ها ها، نمايش زمان، محاسبه سود و ابزارهايي براي رسم شكل داده
  www.ztree.uzh.ch/en.html :لينك دسترسي به صفحه نرم افزار. آن در مقايسه با نرم افزارهاي ديگر است
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گام كه در هر  5بازي كاالي عمومي با ) با بازيكنان متفاوت( تكراريق جاري از دو در تحق .كنند
و  ها افتهمحاسبات، ثبت ي. است شده  استفاده شود ميسكه در حساب هر فرد شارژ  1000بازي 
تحت شبكه انجام ) 2007 ،1فيشباچر( z-Tree افزار نرمتوسط در آزمايشگاه، ي بازيكنان بند گروه
نفر  63گامي از بازي كاالي عمومي با پرداخت پول واقعي با  5تكرار اول شامل يك بازي . شد

كه آيا پرداخت  سؤالانگيزش مادي و پاسخ به اين  ريتأثجهت بررسي . بازيكن صورت گرفت
ي رفتاري الزم است، همانند روش لونكويست، وركاسالو و ها شيآزماپول به بازيكنان در 

گامي از كاالي عمومي است كه اولي با پول  5تكرار دوم شامل دو بازي ) 2011(والكوويتز 
در . انجام شدو دومي با پول واقعي با افراد متفاوتي نسبت به تكرار اول  2)بدون پرداخت( يفرض

گام به بازيكنان اطالع داده شد اما  5ت جداگانه و مجموع صور  تكرار اول تنها امتياز هر گام به
نفره  20و  13، 10ي ها گروهاز نمونه در  نفر 75مرحله اول براي . هيچ پرداختي صورت نگرفت
   .صورت جداگانه و مستقل از هم محاسبه شد  انجام شد، امتياز هر دور بازي به

 3رايانه ارائه شد شينما  صفحهصورت متني روي   به افزار نرمدر هر گام دستورالعمل بازي از طريق 
ي در مورد نحوه اجراي سؤال، اگر دستورالعملو از افراد خواسته شد تا بعد از مطالعه كامل 

د تا ابهامات برطرف و تا حد ممكن هرا پاسخ د سؤاالتآزمايش دارند مطرح كنند و آزمايشگر 
افراد در هر . و شناخت كامل از نحوه اجراي بازي تصميمات را اخذ و ثبت كنند بااطالعبازيكنان 

سكه دارايي اوليه را به نفع عموم مشاركت  1000گام تصميم گرفتند كه چه مبلغي از مجموع 
صورت مساوي بين اعضاي  و به شود ميدر حساب عمومي دو برابر  شده  يآور جمعدهند، مبلغ 

 شده  دادهدر پايان، دارايي كل حساب شخصي با تفريق دارايي تخصيص  .شود ميكل گروه تقسيم 
از  شده  دادهآن با مبلغ تخصيص  كردن جمعبراي مشاركت در حساب عمومي از موجودي اوليه و 

 1000ي فردي به فرد اعالم شد، سپس گام بعدي با موجودي اوليه ها حسابحساب عمومي به 
 و در شد يمگام به فرد اطالع داده  5موجودي حساب در  در پايان مرحله جمع. شدسكه شروع 

   .صورت نقد به بازيكنان پرداخت شد  نهايت موجودي كل حساب به
  
  

                                                      
1. Urs Fischbacher (2007) 

هاي رفتاري كه توسط اورس فيشباچر در دانشگاه زوريخ طراحي شده  هاي بازي اي براي طراحي و اجرا و ثبت داده نرم افزار شبكه
  .است

2. Hypothetical Earnings 
  .دستورالعمل بازي در پيوست آمده است. 3



  
 1395  زمستان و پاييز ،شانزدهم شماره ،هشتم سال اقتصادي، گذاري سياست پژوهشي -علمي مجله                                        122

  ها هيفرضروش بررسي  -3-4
متغيرهاي براي آزمون رابطه بين دينداري و رفتار اقتصادي با كنترل متغيرهاي ابعاد شخصيت و 

   :استفاده نمود) 1(توان از تصريح خطي الگوي  جمعيتي مي
  = + + + + 																							                               )2(  
  

 R. ي شده استريگ اندازهميزان مشاركت فرد است كه توسط بازي كاالي عمومي  Cكه در آن 
برداري از  P جمعيتي، وبرداري از متغيرهاي D ي، دار نيدبرداري از نمرات مربوط به شاخص 

شناسايي متغيرهاي موثر بر متغير وابسته، و ورود براي با توجه به اينكه  .ابعاد شخصيت است
 تواند ميمحقق بسته به هدف تحليل خود  است و شده  يمعرفروش  5متغيرهاي رگرسيوني به مدل، 

در تحقيق جاري به علت وجود متغيرهاي متنوع و ماهيت استفاده كند،  ها روشاز يكي از اين 
در اين روش ابتدا كليه متغيرهايي كه به . شود مياستفاده  1رونده پسي تحقيق، از روش اكتشاف

بر آن سنجيده  ها آنبا متغير وابسته مرتبط باشند وارد معادله شده و اثر  رود يملحاظ نظري انتظار 
و  شده  خارجاثرتر يكي پس از ديگري از معادله و كم تر فيضعاي ، متغيرهمرور  بهسپس . شود مي
روش  .برسد% 10داري به  كه خطاي آزمون معني ابدي يماين مراحل تا زماني ادامه  تينها در
 R2در اين روش با كاهش متغيرهاي مستقل بر مقدار  .نامند يمرا روش غربالي نيز  رونده پس

مرز رسيدن به خطاي آزمون (با خروج برخي متغيرها  تا جايي كه، شود ميافزوده  Fو  شده ليتعد
طبيعي . داري با متغير وابسته داشته باشند همه متغيرهاي موجود در مدل رابطه معني%) 10به مقدار 

، منصور فر( مانند يمو در معادله نهايي باقي  شده  شناختهاست كه در اين حالت متغيرهاي مهم 
1385: 174( .  

  

  ي تحقيقها افتهي -4

نتايج تكرار اول بازي كاالي . كنندگان در بازي كاالي عمومي در دو تكرار شركت كردند شركت
ي مختلف ها دورهدر  ها مشاركتدر  كنواختي ريغروند  دهنده نشان 1نمودار  نفر در 63عمومي با 

، نسبت به گام اول پنجمگروه از پنج گروه تصميم گام  4در . ي مختلف استها گروهو بين 
آمدن يك  به وجودبه علت  احتماالًتغيير جهت دادن روند مشاركت به نفع گروه  .تر است تعاوني

                                                      
1. Backward Method 
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بازيكنان براي رسيدن به سطح  رسد يمبه نظر . درك عمومي براي مشاركت يا عدم مشاركت است
   .مشخصي از مشاركت گروهي در حال تعديل تصميمات خود در هر مرحله هستند

 

  
 مختلف تكرار اول بازي تعاون يها ها در گروه مشاركت ميانگين: )1(مودار ن

   محاسبات تحقيق جاري :منبع
  

 75در مرحله اول و دوم تكرار دوم با پول فرضي و واقعي براي  ها گروهروند مشاركت ) 2(نمودار 
كنندگان گفته شد كه در پايان اين مرحله فقط مجموع  در اين بازي به شركت .دهد مينفر را نشان 

روند عمومي . خواهد شدنو در قبال آن پرداخت انجام  شود ميمرحله به ايشان اعالم  5امتياز 
رفتار متفاوت گروهي در ابتدا  وجود باكه  دهد مينشان ) گروه 6غير از يك گروه از ( ها مشاركت

اين رفتار . مرحله پاياني بازي با يك اجماع بر كاهش مشاركت ادامه يافته استو ميانه بازي، 
به  .ك.ر(است  شده  مشاهدهي با تكرار زياد كاالي عمومي مطالعات پيشين ها يبازمعموالً در 

 شد  انجاممرحله دوم بازي با پول واقعي، در ادامه مرحله اول ). 1390 ،انصاري ساماني و همكاران
تصميم اول  ريتأثتحت ) گروه 7غير از يك گروه از (تصميم مرحله دوم تا حدود زيادي كه اولين 

در طي . ساير بازيكنان در نظر گرفت شناخت جو غالب بر ريتأث توان يمگرفته و اين پديده را  قرار
. است افتهي  كاهشتوجهي   نزولي بوده و اين مقدار تا حد قابل ها مشاركتگام بازي، روند  10

شرطي از رفتار  كنندگان مشاركتاشاره شد، اين موضوع به علت درك  نيا از  شيپكه  طور همان
   .است ها يگروه همسواري مجاني 
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 دوم تكرار) با پول واقعي(و دوم ) با پول فرضي(مرحله اول  مختلف يها ها در گروه مشاركت ميانگين: )2(مودار ن

  بازي تعاون
  جاريمحاسبات تحقيق : منبع

  

كه ميزان مشاركت جمعي بيشتر از مشاركت فردي  شوند يمشرطي وقتي متوجه  كنندگان مشاركت
اگر بر اين اساس . و برعكس دهند ميميزان مشاركت خود را در دوره بعدي افزايش  ،ايشان است
مشروط به مشاركت  گام، 3ي كه در حداقل كنندگان مشاركتي كنيم، تعداد بند ميتقسبازيكنان را 

تعداد افراد . نفر است 43نفر و در تكرار دوم  30اند؛ در تكرار اول  ديگران پرداخت انجام داده
نفر  9نفر و در گام اول تكرار دوم  7در گام اول تكرار اول ) 0=مشاركت(درصدد سواري مجاني 

ي نسبت به زيتمام رفتار  بقيه بازيكنان. نفر رسيده است 18و  11اين تعداد در گام آخر به . است
  .شرطي يا درصدد سواري مجاني نداشتند هكنند مشاركت

) 2008 ،1آيينده( رونده پسنتايج برآورد الگوي تحليلي با روش به جهت بررسي فرضيه تحقيق 
بر رفتار مشاركت در  مؤثرعوامل ، رونده پسروش  معادلهآخرين  1جدول  انجام شده كه

ي بررس مورداز بين تمامي متغيرهاي . دهد ميي مربوط به بازي كاالي عمومي را نشان ها ميتصم
                                                      

1. Ayinde (2008) 
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اخالقيات در گام اول تكرار اول بازي  ريتأث. اند مانده  يباقتنها متغيرهاي ديني در الگوي نهايي 
مثبت متغير عباديات بر رفتار مشاركت در گام اول تكرار دوم بازي  ريتأثكاالي عمومي و همچنين 

 نامه پرسشي اخالقيات و عباديات كه از طريق ها شاخصكه زير  دهد ميكاالي عمومي نشان 
 ريو ساناختي، جمعيت شناختي ش رواني شده، در ميان متغيرهاي ريگ اندازه )1384 ،شجاعي زند(

از % 27اخالقيات در مدل اول . اند بوده تعاونمتغيرها بر رفتار  نيمؤثرتري دار نيدي ها شاخصزير 
در مدل دوم عباديات حدود . داري توضيح داده است صورت معني تغييرات تصميم مشاركت را به

لذا فرضيه تحقيق مبني بر تاثير دينداري بر ي مشاركتي را توضيح داده، ها ميتصماز تغييرات % 26
 2مرحله  2در عين حال در تكرار . شود ميمشاركت در حالت بازي با پول فرضي و حقيقي تاييد 

 رسد يمبه نظر . ي مشاركتي افراد را توضيح دهدها ميتصمهيچ متغيري نتوانسته تفاوت در 
و  دهد مياز دست  شده  مطرحمتغيرهاي ي متوالي ارتباط خود را با ها يباز درتصميمات افراد 

اين واقعيت در روند كاهش مشاركت گروهي مشاهده شده . رديگ يمشرايط بازي قرار  ريتأثتحت 
   .است

  
  رونده پسدر گام اول بازي كاالي عمومي از طريق روش  تعاوننتايج تحليل رگرسيوني رفتار  ):1(جدول 
داري كل  معني

  الگو
متغيرهاي  ضرايب

  مستقل
ميزان مشاركت : متغير وابسته

-P  در حساب عمومي
value

1β b  
 
033/0 

836/0 
033/0 

 
269/0 

026/36- 
776/461 

  عرض از مبدا
  )پول حقيقي( 1مرحله  1تكرار   اخالقيات

 
023/0 

317/0 
023/0 

 
261/0 

456/91 
101/357 

  عرض از مبدا
  )پول فرضي( 1مرحله  2تكرار   عباديات

  )پول حقيقي(2مرحله 2تكرار   عرض از مبدا 138/25  000/0 000/0
  محاسبات تحقيق جاري :منبع         

  

هر بازيكن معادل تفريق درآمد حاصل از مشاركت گروهي از  آمده  دست  به پولياگر مازاد 
مرحله  5كه مازاد در  دهد ميمشاركت فردي در نظر گرفته شود، نتايج تحليل رگرسيوني نشان 

طلبانه  همچنان رفتار منفعت 2بدين معني كه افراد سواري كننده مجاني. دارد تعاونرابطه منفي با 

                                                      
كه در تحليل رگرسيوني مقياس اغلب متغيرهاي مستقل از واحدهاي متفاوتي  آنجا شده، بتا، از تأثير رگرسيوني استانداردضريب . 1

توان سهم هر متغير مستقل در تبيين تغييرات يا  راحتي نمي شده يا در مورد متغيرهاي ترتيبي واحد مشخصي ندارد، بنابراين به  تشكيل
كند تا سهم  شده كمك مي رو ضرايب رگرسيوني استاندارد  اين از. ا ضريب متغيرهاي ديگر مقايسه كردواريانس متغير وابسته را ب

بدين معني كه هرچه مقدار . بدست آورد) در اينجا تصميمات اقتصادي(نسبي هر متغير مستقل را در تبيين تغييرات متغير وابسته 
  .)1388حبيب پور و صفري، ( ير وابسته بيشتر استضريب بتاي يك متغير بيشتر باشد، نقش آن در توضيح متغ

2. Free Riders 
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نتايج رگرسيون (توضيح دهد  تواند ميناما اين ادامه رفتار را متغيرهاي قبلي . دهند ميخود را ادامه 
   ).براي رعايت اختصار حذف شد دار يمعن مبدأبا تنها متغير مستقل عرض از 

 

  رونده پسدر مراحل بازي كاالي عمومي از طريق روش  تعاوننتايج تحليل رگرسيوني ميانگين رفتار : )2(دول ج
داري كل  معني

  الگو
متغيرهاي   ضرايب

  مستقل
ميانگين ميزان : متغير وابسته

 P-value β b  مشاركت به نفع عموم
  
073/0  

  
073/0  

  
228/0-  

981/547  
155/6-  

  عرض از مبدا
  )پول حقيقي( 1مرحله  1تكرار   روان رنجوري

  
074/0  

0858/0  
074/0  

  
206/0  

456/91  
330/360  

  عرض از مبدا
  )پول فرضي( 1مرحله 2تكرار   عباديات

  )پول حقيقي( 2مرحله 2تكرار   عرض از مبدا  047/193    000/0  000/0
  محاسبات تحقيق جاري :منبع

 

گام بازي كاالي عمومي در  5نتايج رگرسيون متغيرهاي مستقل بر ميانگين تصميم مشاركت در 
بازي با پول فرضي و بازي با پول واقعي كه در ادامه آن رگرسيون ضرايب . آمده است )2(جدول 

در رگرسيون متغيرهاي مستقل بر تصميم گام اول  شده  مشاهدههمانند نتايج ) تكرار دوم(اجرا شد 
صورت ميانگين به جاي   ي با پول واقعي بها مرحلهاما ضرايب مشابه براي بازي يك . است
 انيب  به. گرفته است بعد شخصيتي روان رنجوري قرار ريتأثتحت  ديني اخالقياتي از بعد ريرپذيتأث

اما در بازي يك . تصميمات است كننده نييتععامل ي همچنان دار نيددر بازي با پول فرضي  گريد 
ي ها گاماست و در طول  شده  مشاهدهي فقط در گام اول دار نيد ريتأثي با پول واقعي ا مرحله

ي در شناخت روانچنين ادعا كرد كه متغيرهاي  توان يم .ي شده استمعن يب ريتأثبعدي بازي اين 
عدم وجود  رسد يمنظر  به. ندهست رگذاريتأث از متغيرهاي دينداري بيشتر ها يبازتكرارهاي نهايي 

فضاي بازي و حذف اثر متغيرهاي  ريتأثدر گام دوم تكرار دوم به علت  دهنده حيتوضمتغير 
   .اثر واكنشي به رفتار جمع است گريد  عبارت  بهشخصي و 

  

  يريگ جهينتي و بند جمع - 5

در اين تحقيق سعي . يك ركن مهم زندگي بشر موضوع مطالعات بسياري بوده است عنوان  بهدين 
لذا از . از طريق يك روش آزمايشگاهي بررسي شود ي تعاونگرا جمع شد تا رابطه بين دين و رفتار 

، پارادايم موجود در ارتباط با روش معتبر بررسي شده  انجامطريق بررسي تحقيقات تجربي 
يك روش  عنوان  بهاقتصاد رفتاري . معرفي و متغيرهاي مناسب مطرح شدندي تحقيق، ها هيفرض

ابزارهاي معتبر انتخاب  عنوان  به نامه پرسشو آزمايشگاه اقتصادي و  ها رابطهمعتبر براي بررسي 
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دانشجويان دانشگاه مازندران، جامعه براي نمونه تصادفي از ميان  ها دادهي آور جمعپس از . شدند
   .ي قرار گرفتندبررس موردبا روش اقتصادسنجي و آمار توصيفي  ها هيفرض
يك شاخص  عنوان بهي دار نيدنتايج تحقيقات قبلي، نتايج تحقيق جاري نشان داد كه  دييتأدر 

 شده  يمعرفي ها رشاخصيزبا استفاده از  حال  نيع در. ندارد 1گرا جمع معناداري بر رفتار ريتأثكلي 
و ي در كنار ابعاد شخصيت دار نيد، رابطه بين برخي از ابعاد شده  گرفته بكاري دار نيده سنجدر 

ي اوليه و ها ميتصماخالقيات و عباديات در  ريتأث. شد دييتأمتغيرهاي جمعيتي با رفتار اقتصادي 
در مقايسه اين نتيجه . قرار گرفت دييتأمورد  تعاونروان رنجوري و عباديات بر ميانگين رفتار  ريتأث

  قابل اند نكردهمشاهده  گرا جمع اثري از متغيرهاي ديني بر رفتار معموالًكه  شده  انجامبا مطالعات 
به . مشاهده شد هاي بعدي گامدر يي از حذف اثر اخالقيات ها نشانه ها يبازدر نتايج . است توجه
شرايط بازي و  ريتأثرفتار اقتصادي در شرايط مشخص و تكراري بيشتر تحت  رسد يمنظر 

فرضيه مهمي براي  كنندهمطرح  تواند مياين موضوع ( رديگ يمتصميمات بازيكنان مقابل قرار 
توجهي از رفتارهاي افراد در زندگي اجتماعي   بخش قابل كه آنجا ازاما ). تحقيقات آتي باشد

اذعان  توان يمي متفاوت هستند ها طيمحتكراري يا حداقل رفتارهاي تكراري در  رفتارهاي غير
متغيرهاي رواني، اجتماعي و ديني اهميت  شده  مطرح هيفرض دييتأكرد كه حتي در صورت 

ي در دار نيدي ها شاخصبهبود  رو  نيا از. فراواني در تصميمات افراد در زندگي اجتماعي دارند
در مورد برخي  تعاون. عامل مهمي براي افزايش ميزان مشاركت عمومي باشد تواند ميكشور 

وقتي چنين افرادي اثر رفتار پيگيري سواري مجاني ديگران را در  ،بازيكنان يك رفتار شرطي است
لذا در رفتارهاي مشاركتي مانند پرداخت . شوند يماز مشاركت دلسرد  كنند يمنتايج بازي درك 

ي اعضاي جامعه ماد ريغي عمومي كه نيازمند همكاري مادي و ها پروژهماليات، مشاركت در 
لذا براي بهره . رفتار سواري مجاني ديگران است ريتأثاست، عدم مشاركت برخي از افراد تحت 

صدد سواري مجاني هستند، كساني كه در، تنبيه يا محدود كردن رفتار گرا جمع بردن از رفتار 
بازيكنان تقابلي در اين فكر هستند كه اگر اعضاي ديگر گروه مشاركت كردند،  .شود ميپيشنهاد 

طلب كه هرگز مشاركت ندارند،  وجود، با حضور افراد منفعت  اين با. مشاركت نمايند ها آنابه مش
 گروه هم سواري مجاني پيگير  طلب فرصتكه با افراد  شوند يممتوجه  جيتدر  بهبازيكنان تقابلي 

را  سؤالكاهش مشاركت در طول زمان اين  مسئله. كنند يمجلوگيري  استفاده سوءهستند لذا از 
ي اجتماعي وجود دارد كه بتواند از تحليل رفتن مشاركت در ها سميمكانكه آيا  كند مي مطرح

                                                      
1. Prosocial Behaviour 
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ي از برخ در. ي استساز محروم سميمكانمهم،  سميمكانطول زمان جلوگيري كند؟ يك 
. يك موقعيت تنبيهي براي بازي كاالهاي عمومي معرفي نمودند) 2000 ،1گاچر و فهر(، ها شيآزما
در يك بازي كاالي عمومي همراه  تعاوني و دار نيدبراي تحقيقات آتي بررسي رابطه  رو  نيا از

ي و مشاركت شرطي كه در آزمايش كاالي دوست نوعهنجارهايي مانند . گردد ميبا تنبيه پيشنهاد 
 معموالًماليات  كه آنجا از. قرار دهند ريتأثاخالق مالياتي را تحت  توانند مي، رگذارنديتأثعمومي 

نيز  اند بودهو افرادي كه در پرداخت آن سهيم  شود ميي عمومي استفاده ها پروژهمالي  نيتأمبراي 
 توان يمبر اين اساس  .از آن بهره ببرند رفتار مالياتي شبيه بازي كاالي عمومي است توانند مي

ي ممكن است مانند افراد پيگير سواري مجان احتماالًشرطي نيز  كنندگان مشاركتاستدالل نمود كه 
به اين شرط كه احساس كنند افراد ديگر نيز ماليات پرداخت  ،از پرداخت ماليات امتناع ورزند

را از اين  دهندگان اتيماليك سياست مطلوب براي سيستم مالياتي اين خواهد بود كه . كنند ينم
 ،ديگران و 2چرمانند فيشبا(مطالعات . مطمئن سازد كنند يمماليات پرداخت  نيز موضوع كه ديگران

كه اگر ديگران صادقانه رفتار كنند، مردم،  دهد مينشان ) 2006، 3و فيشباچر و گاچر ؛2001
به دليل . آورند دست بهدوست ندارند كه نظام مالياتي را فريب دهند، يا از طريق تقلب منفعت 

آن اجتناب شده  ي كه ازا ياتيماليي بيشتر از درآمد ها نهيهزوجود اثرات فزاينده رفتاري، صرف 
   .است، در مواردي كه موضوع رهبري رفتاري وجود دارد يك تصميم عقالني است

                                                      
1. Fehr & Gächter (2000) 
2. Fischbacher (2001) 
3. Gächter (2006) 
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  :پيوست
  بازي كاالي عمومي دستورالعمل

 همراه تلفن به. كنيد رعايت را سكوت مراحل تمامي درلطفاً . ممنونيم آزمايش در شما حضور از
  .ببريد باال را خود دست كمك، به نياز صورت در و ندهيد پاسخ

 دانشگاه توسط تحقيق اين مالي نيتأم. ي استريگ ميتصم مورد در اقتصادي آزمايش يك اين
 .استشده   انجام مازندران

 مناسبي ميزان كنيد اخذ درست تصميمي و كنيد دنبالدقت   به راها  آن اگر. است سادهدستورالعمل 
 .شود مي داده شما به بازي پايان در كه ديكن يم ايجاد بازي در پول از

. است شده  ليتشك گيري تصميم مرحله 5 از بازي و هستيد گروه يك در ديگر نفر 10 با شما
 .شود مي ثبتافزار  نرم توسط شما تصميمات

 كه رديگ يم تصميم بازيكن هر. شود مي داده پول واحد 1000 مبلغ بازيكن هر به بازي ابتداي در
 باقي شما خصوصي حساب در مانده يباق مبلغ. بگذارد عمومي حساب در راآن  از مقدار چه
. ديكن يم وارد شده  يافزار طراح نرم در كه مخصوصي بخش در را مبلغ اين شما. ماند يم

دو برابر  به را به نفع عموم همة افراد با در اختيار قراردادن پول، امكان مشاركت كنندگان شيآزما
 اين. كنند يم تقسيم بازيكنان همه بين مساويطور   به را شدهدو برابر  مبلغ اين و دهند مي افزايش

 با است برابر اول مرحله در شما شخصي دريافتي. است عمومي حساب محل از شما بازدهي مبلغ
 حساب در شما يگذار هيسرما محل از كه مبلغياضافه   به نگهداشتيد شخصي حساب در كه مبلغي

 .است رسيده شما به عمومي

 حساب در مانده يباق مبلغ. شد خواهد تكرار شكل همين به ديگر مرحله 4 درها  بخشاين  تمامي
 مرحله در مانده يباق مبلغ با و ماند يم باقي شما حساب در نهايت هم در مرحله هر در شما شخصي
  .شود مي پرداخت شما به بازي پايان در و شود مي جمع بعدي

   .مشابه بازي اول است تنها در ابتداي بازي توضيحات زير داده شددستورالعمل بازي تكرار دوم 
در . ، مرحله اول شامل يك بازي با پول فرضي استشود مياين آزمايش در دو مرحله اصلي انجام 

ي آن هيچ پرداختي صورت ازا درو  شود ميتنها به شما اطالع داده  شده  كسبپايان بازي امتياز 
مرحله دوم كه بعد از انجام مرحله اول و اعالم امتيازهاي فردي به هر يك از شما شروع . رديگ ينم
 صورت بهتنها با اين تفاوت كه مجموع امتياز آن  شود ميمشابه با مرحله اول انجام  قاًيدق؛ شود مي

 .نقدي به شما پرداخت خواهد شد


