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  چکیده
  

 يراسـتا بـرا   یـن اسـت. در ا  »يفـرد  هـاي  یـزه چـرخش انگ «بـر  » کمـک «اثـر رفتـار    یپژوهش، بررسـ  یهدف اصل

برگـزار   یشـگاهی آزما یطبا اطالعات کامل در محـ  یايپو يباز یک »يفرد هاي یزهچرخش انگ« یرمتغ یريگ اندازه

شـدند.    یمسه نفره تقسـ  یمت 62که به  دبودن یزو مهر یبدم یزد، يها دانشجو از دانشگاه 186شامل  يباز ینشد. نمونه ا

درآمـد   ی،خواسته شد به صورت داوطلبانـه و مخفـ   یکناناز باز ي، پس از باز»کمک« یرسنجش متغ يبرا ینهمچن

از درآمـد حاصـل از    یقسمت توانستند یم یکنانچارچوب، باز ینخرج کنند. در ا یرامر خ یکرا در  يحاصل از باز

 يکـه دارا  هـاي  یمنشـان داد کـه تـ    یجاعطا کنـد. نتـا   »یقتحق یشبردپ« یاو  »یسرطان کاندرمان کود« يبرا یارا  يباز
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  مقدمه -1

هـا شـده و ایـن تغییـرات بـراي حفـظ بقـاي         جهانی شدن، منجر به تغییراتی در مدیریت سـازمان 

). 2017، 1هـاي کـاري متمایـل شـده اسـت (نینـارون و آنانمنـا        ها به سمت استفاده از تـیم  سازمان

براین، تغییرات به سمت کارهاي تیمی منجربه معنادار شـدن ابعـاد اصـلی شخصـیت افـراد       عالوه

اي چون اعتقادات، زمینـه و تحصـیالت افـراد برآینـدهاي      مانند سن، جنسیت و نژاد و ابعاد ثانویه

ر هـا بـ   ). عملکرد متقابل افراد در تـیم 2012، 2نیپنبرگ اینگن و ون دیک، ون تیمی شده است (ون

) بنـابراین کارفرمـا بـراي    2001، 3تغییرات سازمان اثرگذار است (لوویالس، شـاپیرو و ونیگـارت  

  دستیابی به موفقیت، باید از چگونگی چینش اعضاي سازمان مطلع باشد.

اند که وجـود رفتـار کمـک در     بسیاري از محققان در مطالعات خود به این نتیجه رسیده

)؛ بنـابراین از  2003، 4هبود عملکرد تیم شود (پودسـاکوف تواند منجربه ب بین اعضاي تیم می

تـوان عملکـرد تـیم را بهبـود بخشـید (ژانـگ و        تیمـی، مـی   طریق بهبود رفتار کمک به هـم 

  ).2004، 5اورگان

کمـک بــه دیگـران بخــش مهمــی از سـالمت جامعــه را تشـکیل داده و منجربــه ایجــاد     

؛ موسولدر 2017، 6راندال و همکارانشود ( برآیندهاي مثبت فردي، اجتماعی و سازمانی می

دهد. به همین دلیل  یکی از برآیندهاي آن در میان اعضاي تیم رخ می )،2011، 7و همکاران

اثر کمک بـر عملکـرد تـیم مـورد توجـه بسـیاري از محققـان واقـع شـده اسـت (لیانـگ و            

   ).2004، 9؛ فارح و همکاران2015، 8همکاران

یت افراد در قالب تیم باید منجـر بـه بهبـود عملکـرد     هاي کالسیک، فعال بر اساس نظریه

وري شود. در این چارچوب، افزایش پاداش پولی باید منجربه افـزایش   افراد و افزایش بهره

انـد کـه افـزایش     اما مطالعات اخیر به صورت نظـري و تجربـی نشـان داده    ،تالش افراد شود

روي  گروه طفـره  يه و باقی اعضاپاداش پولی فقط منجربه افزایش تالش برخی از افراد شد

                                                                                                                 
1- Ninaroon and Ananmana 
2- Van Dijk, Van Engen and Van Knippenberg 
3- Lovelace, Shapiro and Weingart 
4- Podsakoff 
5- Zhong and Organ 
6- Randall et. al 
7- Mossholder et. al 
8- Liang et. al 
9- Farh, et. al 
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، 2خواهنـد شـد (وینتـر    1هـا  را انتخاب خواهند کرد و به عبارت بهتر دچار چـرخش انگیـزه  

با توجه به این مشکل و اینکه بهبـود عملکـرد سـازمان و    ). 2014، 3؛ کلور و همکاران2009

ف و ترین اهداف هـر سـازمانی اسـت، محققـان بـه کشـ       افزایش تولید همواره یکی از مهم

انـد. یکـی از عوامـل شـناختی اثرگـذار،       تحلیل عوامل شناختی اثرگذار بر عملکرد پرداخته

  تمایل افراد در کمک به دیگران است. 

تواند عملکرد تیم را بهبود ببخشد (فـارح و   کمک به دیگران در قالب فعالیت تیمی می

وجـود اثـرات     ایـن  بـا  ).1998، 4دین و لپین ؛ وان2004؛ فارح و همکاران، 1997همکاران، 

به بهبود عملکرد تیم نخواهد شد (بـومر و   منجر ناشی از حس بخشندگی افراد، لزومامثبت 

بنابراین بررسی اثرات بخشندگی افراد بر عملکرد تیم ). 2004، 6؛ احرارت2007، 5همکاران

جه با تو ).2009، 7؛ چویی2015موضوعی است که نیاز به بررسی دارد (لیانگ و همکاران، 

به اهمیت موضوع و عدم بررسی آن توسط مطالعات داخلی، مقاله حاضر بر آن است تـا بـا   

استفاده از یک بازي پویا در قالب اقتصاد آزمایشگاهی به آن بپردازد. در این راسـتا مطالعـه   

هاي فردي در قالب فعالیت  حاضر اثر عامل شناختی کمک به دیگران را  بر چرخش انگیزه

ده است. از این منظر، مطالعه حاضر اولین مطالعه داخلی است که سـعی بـر   تیمی بررسی کر

هـاي تیمـی    هاي فردي در فعالیـت  بررسی اثر حس بخشندگی افراد بر میزان چرخش انگیزه

توان خالصه کرد: اول اینکه اولین  دارد. درواقع، نوآوري مطالعه حاضر را در چند مورد می

بط مطرح شده از اقتصاد آزمایشگاهی بهره بـرده اسـت؛   اي است که براي بررسی روا مطالعه

هاي تیمی  ها در قالب فعالیت دوم اینکه اولین مطالعه داخلی است که مبحث چرخش انگیزه

را مطرح کرده است؛ سوم اینکه اولین تحقیقی است که به عامل شناختی حس بخشـندگی  

  شده است. و کمک کردن افراد و اثر آن بر عملکرد تیمی افراد متمرکز 

شود: در بخش دوم مبانی نظري و پیشینه تحقیق  صورت دنبال میاین در ادامه مطالعه به 

طـور   در یک بخش آورده شده است. در همین بخش و در قسمت اول ابتدا مبانی نظري بـه 

                                                                                                                 
1- Incentive Reversal 
2- Winter 
3- Klor et. al 
4- Van Dyne & Lepine 
5- Bommer et. al 
6- Ehrhart 
7- Choi 
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مبسوط ارائه شده و سپس در قسمت دوم پیشینه تحقیق در دو زیربخش مطالعات خارجی و 

است. در بخش سوم و چهارم به ترتیب طراحی بـازي و روش پـژوهش و   داخلی ارائه شده 

گیري و ارائه پیشـنهادهاي   هاي تحقیق ارائه شده است. در بخش پایانی هم نتیجه سپس یافته

  سیاستی آورده شده است.

  

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

ر قسـمت پیشـینه   در بخش حاضر ابتدا مبانی نظري و سپس پیشینه تحقیق ارائه شده است. د

  تحقیق نیز ابتدا مطالعات خارجی و سپس مطالعات داخلی آورده شده است.

 
  مبانی نظري -2-1

هـا بـه    هـا و اثـر کمـک بـر چـرخش انگیـزه       بخش حاضر در سه قسمت کمک، چرخش انگیزه

بررسی مبانی نظري پرداخته است. در این راستا قسمت اول به بررسـی اثـر کمـک، قسـمت دوم     

   ها اختصاص یافته است. ها و قسمت پایانی هم اثرات کمک بر چرخش انگیزه هچرخش انگیز

  

  کمک 2-1-1

کمک به دیگران بخش مهمـی از سـالمت جامعـه اسـت کـه منجربـه اثـرات مثبتـی بـر اشـخاص،           

) و بـه  2011، 2؛ موسـولدر، ریچاردسـون و سـیتون   1990، 1ها و جامعه خواهـد شـد (باتسـون    سازمان

اي  ) به گونـه 2017، 3شود (راندال و همکاران در روانشناسی جامعه تلقی می همین دلیل مبحثی مهم

؛ 1987، 4؛ سـیالدنی و همکـاران  1990هاي متعدد در مورد منشا کمـک (باتسـون،    که با وجود بحث

) و وجـود هنجارهـاي رقـابتی بـراي عالیـق شخصـی (گرنـت و        1990، 5دوویدیو، آلن و اسکرودر

اشاعه زیادي پیدا کرده است. چنین هنجارهایی، منجر به  ،گی کمک) هنجارهاي فرهن2012پاتیل، 

شـود   ترغیب افراد به کمک به دیگران در سطح خرد وحتی از خودگذشـتگی در مواقـع خطـر مـی    

  ).  1988، 7؛ اورگان1986، 6(ایاگلی و کراولی

                                                                                                                 
1- Batson 
2- Mossholder, Richardson and Settoon 
3- Randall et. al 
4- Cialdini et. al 
5- Dovodio, Allen and Schroeder 
6- Eagly and Crowley 
7- Organ 
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اي است که حتی وقتی شخص درخواست کمک کرده باشـد هـم    رفتار کمک به گونه

دهنده بستگی دارد.  ) و به نظر شخص کمک2013، 1نیست (پاسیلو و همکارانقابل تضمین 

مطالعات اولیه در مورد رفتار کمک، بر تعیین دالیل اینکـه چـرا افـراد در شـرایط مختلـف      

اند. در ایـن میـان بررسـی نقـش      ورزند متمرکز شده کنند یا از این کار امتناع می کمک می

وانـایی درك و نشـان دادن احساسـات بـه دیگـران      احساسات و ارتباطات شخصیتی چون ت

) و همچنین عوامـل شـناختی چـون تفکـر و اسـتدالل      2006، 2(ایسنبرگ، فابیس و اسپینراد

منـدي   پـذیري شخصـی و ظرفیـت خـود قاعـده      )، مسـئولیت 2006، 3اخالقی افـراد (توریـل  

  اند. ) مورد بررسی بیشتري قرار گرفته1995، 5؛ استرادا1991، 4(باندورا

  

  ها چرخش انگیزه 2-1-2

هاي ترغیب اعضاي تیم به اعمال تالش بیشتر، وابسته کردن پاداش بـه محصـول    یکی از راه

اند که کـار تیمـی منجـر بـه      است. مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد گروهی نشان داده

ر افزایش استفاده همکارانه از دانش و مهارت تخصصی براي دستیابی به عملکرد جمعی بهتـ 

؛ زیمـرمن،  2007دراستدي،  ؛ مرکانت و ون1993، 7؛ کوهن1989، 6شود (آنکونا و نادلر می

توانند همکاري میان کارکنان را افـزایش داده   هاي گروهی می ترتیب مشوق). به این 1995

دراسـتدي،   هـاي افـراد گـروه داشـته باشـند (مرکانـت و ون       و اثر مثبتی بر عملکرد و انگیزه

هاي فـردي ممکـن    ل وقتی کار به صورت گروهی انجام شود، وجود انگیزهحا بااین). 2007

واقع  در و حتی به عملکرد و کار تیمی، خدشه وارد کند. کردهاست همکاري را کمرنگ 

چراکه در آن مبحثی به  ،هاي گروهی هم بدون نقص نیست که سیستم مشوق کردباید بیان 

دهـد کـه    ها زمـانی رخ مـی   چرخش انگیزه ها وجود دارد. در این حالت نام چرخش انگیزه

افراد گروه براي دستیابی به منفعت بیشتر و حداکثرسازي نفع شخصی، تالش ناکافی عرضه 

                                                                                                                 
1- Paciello et. al 
2- Eisenberg, Fabes and Spinrad 
3- Turiel 
4- Bandura 
5- Estrada 
6- Ancona and Nadler 
7- Cohen 
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؛ 1982، 1؛ هولمســتروم2003کــرده و برآینــد تیمــی را ناکــارا ســازند (فیشــر و همکــاران،  

  ).1999، 2پرندرگاست

هـاي پـولی،    ست که با افـزایش پـاداش  در واقع باور و تئوري اولیه اقتصادي بیانگر این ا

) اثبات کرد کـه ایـن تئـوري ممکـن اسـت در      2009اما وینتر ( ،یابد تالش افراد افزایش می

هاي پولی، به علـت وجـود    معنی که افزایش پاداش به اینهاي گروهی برقرار نباشد.  فعالیت

بلکـه   ،زایش نـداده اي چون سواري رایگان، نه تنها تالش برخی از افـراد گـروه را افـ    لهامس

دهد. به طور کلی انتظار بر آن است که هنگامی که پاداش بیشـتري بـه افـراد     کاهش نیز می

شود، انگیزه آنان براي اعمال تـالش افـزایش یافتـه و محصـول بیشـتري تولیـد        پرداخت می

 ؛ کلور و همکاران،2007کنند (وینتر،  اما مشاهدات تجربی از این انتظار حمایت نمی ،کنند

  ).2016، 3؛ گرشکو و همکاران2011

) در تالش براي تطبیق مشـاهدات تجربـی بـا انتظـارات، مبحـث چـرخش       2009( 4وینتر

دهنده وضعیتی است کـه در آن افـزایش در    ها نشان ها را مطرح کرد. چرخش انگیزه انگیزه

هاي در نظر گرفته شده براي همه اعضاي تیم، فقـط منجـر بـه اعمـال تـالش توسـط        پاداش

  برخی از عوامل خواهد شد. 

هـا در یـک جهـت     نگیـزه هاي پولی و ا ) بیان کردند که پاداش2014کلور و همکاران (

 یابد، ممکـن اسـت   وقتی پاداش همه اعضاي تیم افزایش می ،به بیان دیگر کنند. حرکت می

ش بدون توجه به اینکه پاداش دیگر بازیکنان افزایش یافته است، تالش خود را افـزای  ها آن

دهند چنین واکنشی در صورتی تسهیل خواهد شد که اشـخاص یـا    توضیح می ها آن دهند.

خود قادر نباشند یا انتظار داشته باشند که دیگران قادر نباشـند تـا از قـدرت اسـتدالل خـود      

دهنـد کـه حتـی اگـر      توضـیح مـی   ،هـا اسـتفاده کننـد. عـالوه بـر ایـن       براي چرخش انگیزه

 5ها نشود، ترجیحات توجه به دیگـران  حذف چرخش انگیزههاي شناختی باعث  محدودیت

هـا شـود. بـه بیـان دیگـر، اگـر شخصـی کـه قصـد           تواند منجر به حذف چرخش انگیـزه  می

روي دارد آگاه باشد که جفت وي نیز بدون توجه به میزان پاداش پـولی، کـار وي را    طفره

                                                                                                                 
1- Holmstrom 
2- Prendergast 
3- Gershkov et. al  
4- Winter 
5- Other-Regarding  Preferences 
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روي دوري خواهد  رهدر این صورت این شخص از طفکرد روي خواهد  دنبال کرده و طفره

  ها رخ نخواهد داد. در واقع در این حالت، چرخش انگیزه .کرد

  

  ها اثر کمک بر چرخش انگیزه 2-1-3

توانـد اثـرات زیـادي بـر آن بـه جـا        هاي اجتماعی که کمک به دیگران می یکی از موقعیت

ل بـین  هاست. رفتار کمک نوعی از رفتارهاي تعام هاي کار تیمی در سازمان بگذارد، محیط

گـذارد   فردي، همکارانه و افراطی است که در میان اعضاي یک تیم اثرات مهمی بر جا می

این نوع از  ).1998، 3دین و لیپین ؛ ون2008، 2دین و همکاران ؛ ون2008، 1(لیائو و همکاران

شـود، متفـاوت اسـت     رفتار با آنچه که وظایف شخصی تلقی شده و در محیط کار اجرا می

رفتــار کمـک در قواعــد کــاري وارد نشـده و اگــر یکــی از   ). 2017، 4ران(ژانـگ و همکــا 

، 5بوسـادي  کارکنان از آن تبعیت نکنـد، تنبیهـی در انتظـار وي نخواهـد بـود (کـوهن و آل      

یک کارمند اختیارات زیادي در مورد انتخاب بین کمک یا عـدم کمـک    ،بنابراین ).2002

قع این نوع از مشارکت به اعتقادات افـراد در  به دیگران را در سازمان دارا خواهد بود. دروا

مطالعـات نشـان    ).2010، 6در حیطه عمل بستگی دارد (مییر و پـارفیونوا  ها آن مورد وظایف

اند که کمک بـه دیگـران اثـرات مثبـت و مانـدگاري بـر عملکـرد سـازمانی در سـطح           داده

(احرارت و همکاران، تري نسبت به سایر ابعاد رفتار شهروندي سازمانی خواهد داشت  وسیع

زمانی که نقش اعضاي تیم به یکدیگر وابسته بوده و همکاري بیشـتر میـان    ،بنابراین ).2006

شود، وجود خصیصه کمک به دیگـران در میـان    اعضاي تیم منجر به بهبود عملکرد تیم می

  ).1989، 7تواند براي کارایی تیم مهم تلقی شود (نمیس و استاو اعضاي تیم می

انـد (پودسـکوف و    لعات انجام شده در این زمینه بـر سـطح فـردي متکـی شـده     اکثر مطا

)، امـا محققـان بیـان    2006؛ اورگان و همکـاران،  2008؛ لیائو و همکاران، 2000، 8همکاران

                                                                                                                 
1- Liao et. al 
2- Van Dyne et. al 
3- Van Dyne and LePine 
4- Zhang et. al 
5- Kuehn and Al-Busaidi 
6- Meyer and Parfyonova 
7- Nemeth and Staw 
8- Podsakoff et. al 
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کنند که منافع بالقوه کمک کردن بر عملکرد یک سازمان یا تیم کاري از طریق اثـرات   می

)؛ بنـابراین بایـد در سـطح    1988دهنـد (اورگـان،    مـی جمعی (نه اثرات فردي) خود را نشان 

  ).2009؛ چویی، 2007جمعی و در قالب فعالیت تیمی هم بررسی شوند (بومر و همکاران، 

هــا و  انــد کــه ســاختار کمـک در ســطح تــیم ماننــد انگیــزه  مطالعـات پیشــین نشــان داده 

؛ فرین و 1993، 1کند (کمپیون و همکاران هایی است که اهداف تیمی را تشویق می خواسته

بنابراین ضروري است که کمـک در سـطح    ).2003، 3؛ کوزلوسکی و بل2007، 2همکاران

  ).2001، 4؛ مارکس و همکاران2009(چویی،  کردتیم را جزئی از فرآیند تیم تلقی 

همکاران کمک کنند یـا   اعضاي یک تیم در مورد اینکه بیش از حیطه وظایف خود به

خواهـان اسـتفاده از رفتـار کمـک در تـیم       ها آن اما وقتی ،هستند داراي اختیار خیر، کامال

؛ مورنیگــان و 2008باشـند، کــارایی کــل تــیم افــزایش خواهــد یافــت (لیــائو و همکــاران،  

هاي کاري، کارکنان با کمک بـه همکـاران باعـث     در بسیاري از موقعیت )1991، 5کونلون

تـوان بیـان کـرد کـه      مـی  ،بنابراین ).2017، 6بهبود عملکرد تیم خواهند شد (سیروال و پیتسا

اي است که در دستیابی به اهداف  کمک به دیگران در محل کار، شامل رفتارهاي داوطلبانه

ثر خواهنـد بـود و در عـین حـال از سـوي سـازمان اجبـاري بـراي انجـام آن نیسـت           وتیم، م

   ).2006، 7(اسپارو، سوتیپتو و کرامر

توانـد   فزایش رفتار کمک در میـان اعضـاي تـیم مـی    که ا کردتوان بیان  از این منظر می

هـا بـه    چراکـه چـرخش انگیـزه    ،ها در میان اعضاي تیم شود موجب کاهش چرخش انگیزه

معنی کاهش تالش افراد در قبال دریافت پاداش بیشتر است. براي افرادي که در یک گروه 

کنند،  آن کار میکنند، انگیزه سخت کار کردن و افزایش تالش به محیطی که در  کار می

هـاي  رسـد کـه یکـی از راه   در نگاه اول به نظـر مـی   ).2015، 8بستگی دارد (سمیرنو و ویت

وري کل، افزایش پاداش پولی افـراد گـروه   افزایش تالش افراد و از آن طریق تولید و بهره

  اما این مساله نیاز به بررسی دارد.  ،است

                                                                                                                 
1- Campion et. al 
2- Ferrin et. al 
3- Kozlowski & Bell 
4- Marks et. al 
5- Murnighan and Conlon 
6- Sirola and Pitesa 
7- Sparrowe, Soetjipto and Kraimer 
8- Smirnov and Wait 
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هایی از افراد است کـه بـا    ا شامل گروهه طورکلی ساختار فعالیت اقتصادي در شرکت به

در مـوارد   )2015، 1کننـد (ورنسـیانو و همکـاران    یکدیگر کاالهـا و خـدمات را تولیـد مـی    

هایی را تعیین کند؛ تواند میزان تالش هر فرد در تولید محصول ن بسیاري، مدیر سازمان نمی

درصدي از تولید کل ها به کارکنان خود برحسب  در عمل بسیاري از سازمان به همین دلیل

نهادینـه شـده اسـت در قبـال      هـا  آن حال اگر افرادي که رفتـار کمـک در   دهند. پاداش می

دریافت پاداش بیشتر، عالوه بر انجام وظایف خود به همکاران خود نیز کمـک کننـد؛ ایـن    

به افزایش عملکرد تیم و در نتیجه بهبود کارایی تیم شـود کـه در نتیجـه آن     تواند منجر می

ییـد آن نیـاز بـه    اهاي پولی نیز اثربخش خواهد بود که رد یـا ت  خاذ سیاست افزایش پاداشات

بررسی بیشتر این اثرگذاري دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی اثر کمک بر رخداد 

  ها در چارچوب کار تیمی پرداخته است. چرخش انگیزه

  

  پیشینه تحقیق 2-2

بررسی قرار گرفته است. در ایـن راسـتا ابتـدا مطالعـات     در بخش حاضر پیشینه تحقیق مورد 

  خارجی و سپس مطالعات داخلی ارائه شده است.

  

  مطالعات خارجی 2-2-1

را در نحوه ارتباط با دیگران متمـایز   ها آن هایی هستند که اعضاي یک تیم داراي شخصیت

ــیم را مــی  ).2002، 2ســازد (اســکوبروك و الم مــی ــه عــالوه مشــابهت اعضــاي ت ــوان از  ب ت

. ایـن پروسـه   کـرد مهـم اسـت، مشـاهده     ها آن هایی که براي ها و ارزش شخصیت، گرایش

کنـد کـه بـر برآینـد گـروه اثرگـذار اسـت         بندي تیمی را تضمین مـی  انتخابی نوعی از طبقه

  ).2007، 3نیپنبرگ و اسکیپر (ون

اه گرایشـات  دهد که اگر افراد گروه، خود را جزئی از آن بدانند آنگ ها نشان می بررسی

) و ایـن منجربـه   1999، 4و مشابهات رفتاري مثبـت تیمـی مشـاهده خواهـد شـد (گلـدبرگ      

                                                                                                                 
1- Vranceanu et. al 
2- Schaubroeck and Lam 
3- Van Knippenberg and Schipper 
4- Goldberg 
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افزایش همکاري در میان اعضاي تیم خواهد شد. همکاري در میان اعضاي تیم به شـرایطی  

شود که در آن تالش افراد براي انجام کارها و وظایف مجزا، مکمل هـم بـوده و    اطالق می

هـا را بـه    تواند نهـاده  از طریق راهکارهاي شناختی، کالمی و رفتاري میفعالیت اعضاي تیم 

   ).2006، 1سمت اهداف جمعی سوق دهد (کولینز و اسمیت

تـر بـه اهـداف سـازمان، رفتـار       یکی از راهکارهاي رفتاري مطلوب براي دستیابی سـریع 

انـد   اختـه کمک است. تاکنون محققان زیادي به بررسی اثر رفتار کمک بر اعضاي تـیم پرد 

دیـن و   )، ون2004)، فارح و همکـاران ( 1997( 2توان به فارح و همکاران که از این میان می

) و لیانـگ و  2004( 5)، ارحـارت 2009( 4)، چـویی 2007( 3)، بـومر و همکـاران  1998لپین (

هاي تیمـی را بـا    ) تنوع تیم و کمک2015) اشاره کرد. لیانگ و همکاران (2015همکاران (

هـاي   نقش انسجام و همکاري تیمی مورد بررسی قرار دادند. ایـن مطالعـه کمـک    استفاده از

دهـد.   تیمی را به عنوان عاملی جمعی در نظـر گرفـت کـه در سـطح فعالیـت تیمـی رخ مـی       

هاي تایوان به دست آمـد   تیم کاري در شرکت 133کارمند در  558هاي این مطالعه از  داده

ها حـاکی   هاي تحقیق استفاده شد که یافته ن فرضیهو از رگرسیون سلسله مراتبی براي آزمو

  هاي تحقیق است.  یید فرضیهااز ت

ــه ــدگاه طبق ــدي اجتمــاعی دی ــري 6بن ــی7،2000(هــاگ و ت ــان م ــباهت   ) بی ــد کــه ش کن

کند کـه ایـن    شناختی بین اشخاص، احساس وابستگی به جامعه را در وي ایجاد می جمعیت

خواهد شـد   ها آن رفتارهاي پشتیبانی در يیجه القانیز باعث افزایش همدلی در افراد و در نت

هـاي گونـاگون،    کند که در گروه این دیدگاه بیان می ).2005، 8(استورمر، سیندر و اوموتو

اعضاي گروه تمایل دارند که بیشـتر بـا اعضـاي درون گـروه همکـاري داشـته باشـند و بـه         

در  ).1998، 10روئـر و بـرون  ؛ ب1979، 9اعضاي خارج از گروه اعتماد کمتري دارنـد (بروئـر  

                                                                                                                 
1- Collins and Smith 
2- Farh et. al 
3- Bommer et. al 
4- Choi 
5- Ehrhart 
6- Social Categorization Perspective 
7- Hogg and Terry 
8- Sturmer, Snyder and Omoto 
9- Brewer 
10- Brewer and Brown 
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ها همگراتـر بـوده و تقسـیم وظـایف بـه صـورت برابرتـري صـورت خواهـد           این حالت تیم

  ).2007، 1نیپنبرگ و اسکیپرز (ونپذیرفت 

) معتقد است که اعضاي یک گروه اعتماد کمتري به افراد خارج از گروه 2009چویی (

ي نسـبت بـه اعضـاي گـروه خـود      را داراي توانایی کمتـر و همکـاري کمتـر    ها آن داشته و

هاي متفاوت  ویژگی ها آن هایی که اعضاي دانند. چنین شواهدي بیانگر این است که تیم می

بیشتري دارند با احتمال بیشتري، ارتباطات کمتر و در نتیجه کمک تیمی کمتـري را تجربـه   

  ).2009خواهند کرد (چویی، 

الش، کمک و ضرر بازیکنان را در ) با استفاده از آزمایش ت2017( 2سدري و اسکرودر

حین انجام تالش را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که کمک و ضرر شایع و بـه شـدت بـه    

رسـانند، بـه دیگـران     همه افرادي که به دیگران ضـرر مـی   سته هستند. همچنین تقریباهم واب

اجتمـاعی   کمک هم خواهند کرد. هزینه باال منجر به کاهشِ هم رفتار اجتماعی و هم ضـد 

  شود.  می

کمک به دیگـران یـا   «اي با عنوان  ) در مقاله2016( 3در مطالعه دیگري اسکوسر و لیوي

به بررسـی موضـوع کمـک در    » گذارد خود: چگونه جهت مقایسه بر رفتار اجتماعی اثر می

هاي رو بـه   بعد فردي و اجتماعی پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که افرادي که مقایسه

هاي رو به باال دارند با احتمال بیشتري به کمـک   ایین دارند در مقایسه با کسانی که مقایسهپ

کنند. در نتیجه وقتی زمینه براي دالیـل   هاي واال نگاه می اي براي بیان ارزش به عنوان وسیله

  شود، این افراد تمایل بیشتري به کمک به دیگران دارند.  اخالقی برجسته می

مل افرادي است که به خاطر کار با یکدیگر، به هم وابسته بوده یا براي کارهاي تیمی شا

بـه همـین دلیـل     ).2007، 4جانگ و همکـاران  دستیابی به اهدافشان به هم وابسته هستند (دي

توانـد از اهمیـت    تیم و وجود رفتار کمـک اعضـاء مـی    يایجاد و حفظ همکاري بین اعضا

  باالیی برخوردار باشد. 

                                                                                                                 
1- Van Knippenberg and Schippers 
2- Sadrieh and Schroder 
3- Schlosser and Levy 
4- De Jong et. al 
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هـاي   اي منـافع اهـدا بـراي خیریـه کـه در محـیط       ) در مطالعـه 2017( 1دیجک و هولمن

تواند عملکرد سـازمان را از طریـق کـاهش مخـاطرات اخالقـی بهبـود        قراردادي ناکامل می

کارفرما اجرا شده کـه   -بخشد را بررسی کردند. این موقعیت در محیط آزمایشگاهی عامل

است. نتایج نشان داد که هم عـامالن و هـم   در آن منافع کارفرما براي امور خیریه اهدا شده 

کنند.  کنند، درآمد باالتري کسب می که کارفرمایان براي خیریه کار می کارفرمایان، زمانی

فقط در امور خیریه است که عامالن افزایش تالش  پیشنهاد شده از طرف کارفرما را قبـول  

  فرما خواهد شد. کنند و در نتیجه افزایش تالش منجر به افزایش درآمد کار می

  

  مطالعات داخلی -2-2-2

هـاي فـردي در    بررسی مطالعات داخلی حاکی از عدم بررسی اثر کمک بر چرخش انگیـزه 

تـرین مطالعـات بـه چـارچوب مطالعـه       به همین دلیل سعی شـد نزدیـک   ارچوب تیم استچ

  حاضر آورده شود.

پایبنـدي مـذهبی و   اعتماد بین فردي، خودکارآمـدي،  ) رابطه 1387اکبري و همکاران (

نتـایج نشـان   را مورد بررسی قرار دادند.  اي بخشش با باورهاي دنیاي عادالنه توزیعی و رویه

 براي باورهاي دنیاي عادالنه توزیعی يبینی معنادار فردي داراي توان پیش اعتماد بین کهداد 

شـري  اعتماد بین فردي و نیز خودکارآمـدي و توسـل بـه نیروهـاي مـافوق ب      همچنین است.

گام  به . در رگرسیون گاماستاي  براي باورهاي عادالنه رویه يبینی معنادار داراي توان پیش

در گام اول اعتماد بین فردي و در گام دوم توسـل بـه نیروهـاي مـافوق بشـري داراي تـوان       

بینی معنادار براي باورهاي دنیاي عادالنه توزیعی بودند و براي باورهاي دنیـاي عادالنـه    پیش

اي در گام اول اعتماد بین فردي، در گام دوم توسل به نیروهاي مافوق بشـري در گـام    هروی

سوم خودکارآمدي، در گام چهارم بخشش دیگران و در گـام پـنجم بخشـش خـود داراي     

  بینی معنادار بودند. توان پیش

هـاي بخشـش در    رابطه عامل هاي شخصیتی و زیرمولفه) 1391پوراسمعلی و همکاران (

دختـر) از   229پسـر و   201نفـر (  430منظـور،   بـراي ایـن  را ارزیابی کردند.  شجویانبین دان

گیري تصادفی نسبتی، انتخاب شدند و با  دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه

هاي پنج عاملی شخصیت و بخشش مالت، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل  پرسشنامه

                                                                                                                 
1- Dijk and Holmen 
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 21درصد از واریانس تنفر پایا و  25طور ترکیبی  مل شخصیتی بهرگرسیون نشان داد که عوا

درصد از واریانس تمایل بر بخشش را تبیـین   6درصد از واریانس حساسیت به مقتضیات و 

. سازگاري به صورت منفی و روان رنجورخویی به صورت مثبت، نقـش معنـاداري در   کرد

ان رنجورخویی و وجـدانی بـودن نیـز    گرایی، رو ؛ سازگاري، برونداشتبینی تنفر پایا  پیش

دو بعـد روان   . همچنـین بودنـد بینـی حساسـیت بـه مقتضـیات      طـور مثبـت قـادر بـه پـیش      بـه 

بینی معنادار تمایـل   رنجورخویی به صورت منفی و سازگاري به صورت مثبت، قادر به پیش

  بود.بر بخشش 

بلـه و عاطفـه مثبـت و    هـاي مقا  ) به بررسی رابطه علی بین سبک1392نژاد و همکاران ( بساك

همبسـتگی، جامعـه آمـاري شـامل      - در این مطالعه علـی منفی با بخشش در دانشجویان پردختند. 

دختـر و   208نفر ( 351اي، که به روش تصادفی مرحله بودکلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران 

قیاس گـرایش  ها در این پژوهش به سه م پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. آزمودنی 143

)  و مقیاس عاطفه مثبـت و منفـی   CSQ( هاي مقابله )، پرسشنامه سبکHFS( به بخشش هارتلند

)PANAS     پاسخ دادند. بر اساس نتایج مدل، راهبردهاي مقابله از طریـق عاطفـه مثبـت انطبـاقی (

هیجانی بـر  از میان راهبردهاي مقابله غیرانطباقی، مقابله  و اثر غیرمستقیم معناداري بر بخشش دارد

اما براي مقابله اجتنابی چنین رابطـه   ،بخشش اثر غیرمستقیم معناداري از طریق عاطفه منفی داشت

  غیرمستقیم معناداري با بخشش از طریق عاطفه منفی گزارش نشد.

 

 روش تحقیق -3

  است.   شده حیتشرشده در این تحقیق در ادامه ضمن معرفی بازي در اقتصاد رفتاري، بازي انجام

 
  بازي در اقتصاد رفتاري 3-1

توان به دو روش  گیري واقعی را می هاي تحلیلی در سناریوهاي تصمیم هاي بازي اعتبار مدل

هـاي ثانویـه    . داده2هاي کنترل شـده  و آزمایش 1هاي ثانویه تحلیل تجربی داده کرد؛بررسی 

ند (به عنوان مثال شو آوري می هایی هستند که براي اهدافی غیر از تجزیه و تحلیل جمع داده

محدودیت مهـم ایـن روش آن اسـت کـه بـه اطالعـات        ).براي مدیریت یک کسب و کار

                                                                                                                 
1- Empirical Analysis of Secondary Data 
2- Controlled Experiment 
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رو ممکن است توضیح اینکه چگونه رفتاري خاص  شخصی عوامل دسترسی نداشته و ازاین

شـود، مشـکل    (به عنوان مثال تظاهر یک عامل به انجام کاري) منجربه برآیندي خـاص مـی  

تـوان   هاي آزمایشگاهی کنترل شده مـی  )؛ اما در آزمایش2015، 1نچالباشد (شا، کانان و پا

  هاي ثانویه فائق آمد.  هاي تحلیل داده بر بسیاري از محدودیت

هـاي انسـانی و تحـت شـرایط      ها را با استفاده از نمونه در اقتصاد آزمایشگاهی، آزمایش

دشـان مسـتحق دریافـت    ) و اهداف بر اساس عملکر2010، 2دهند (ارتا کنترل شده انجام می

شـود   هاي رفتـاري مـی   هاي آزمایشگاهی و بازي پاداش هستند. تاکیدي که بر انجام طراحی

هاي افراد در دنیاي واقع به درستی در آزمایش نشان داده  براي اطمینان از این است که انگیزه

صـاد  کننـد. تفـاوت اقت   هاي خود را حداکثر می کنندگان نیز دریافتی شده است و مشارکت

ها است، چراکه در روانشناسی تجربی  آزمایشگاهی با روانشناسی تجربی در تمرکز بر انگیزه

  ).2007، 3شود (آریلی و نورتون هاي مفهومی تاکید می ها بر جنبه به جاي تمرکز بر انگیزه

ــه در آن    ــت کـ ــگاهی اسـ ــاد آزمایشـ ــی از روش اقتصـ ــاري بخشـ ــازي رفتـ ــه بـ نظریـ

یت اطالعات افراد جزئی طبیعی از رونـد بررسـی در نظـر    هاي عقالیی و محدود محدودیت

سازد تا انحراف از رفتار عقالیـی را مـورد    شود. این نوع از بازي محقق را قادر می گرفته می

ــرار دهــد (ســیمون ــون   طــی ســال ).1956، 4بررســی ق ــراي آزم هــا ایــن روش در اقتصــاد ب

ته کـردن قواعـد تجربـی در    هـاي رقـابتی و بـراي برجسـ     هاي مختلف، مقایسه تئوري تئوري

  ).2007، 5هاي جدید به شدت مورد استفاده قرار گرفته است (هولت بندي نظریه فرمول

تـوان بـراي بررسـی اثـرات پارامترهـاي خـاص چـون         روش اقتصاد آزمایشگاهی را می

هـاي   جنسیت یا کمک بر نظریات سنتی از طریق حذف فروض سـنتی و وارد کـردن جنبـه   

هـاي رفتـاري    واقـع بـازي   هـا بـه کـار بـرد. در     هاي نظریه بازي ی در مدلرفتاري و روانشناس

روند. نظریه  ی به کار میموردبررساقتصاد در شرایطی تعادلی و تصادفی براي کنترل اثرات 

هایی که ترکیبی از تقابل و همکاري وجود دارد را مطالعـه   سازي در محیط ها، تصمیم بازي

عیت رقابتی است که در آن دو یـا بـیش از دو بـازیکن    یک موق واقع درکند. یک بازي  می

                                                                                                                 
1- Sha, Kannan and Panchal 
2- Erta 
3- Ariely and Norton 
4- Simon 
5- Holt 
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یی نتیجـه را تعیـین کنـد. در ایـن     تنهـا  بـه توانـد   نفع خود را دنبال کرده و هیچ بازیکنی نمی

بلکه به اقـدامات سـایر افـراد     ،به اقدامات خودش بستگی دارد تنها نهچارچوب رفاه هر فرد 

کند بـه انتظـار او از اقـدامات     وي اتخاذ میاي که  عالوه تصمیمات بهینه هم وابسته است، به

بازي باشد به آن بازي، بازي بـا   1مندي دانش مشترك سایرین بستگی دارد. اگر نتایج و بهره

هاي دیگـر   شود؛ اگر در یک بازي در مورد نتایجی که به بازیکن گفته می 2اطالعات کامل

  شود.  گفته می 3عات ناکاملی باشد به این بازي، بازي با اطالنانیاطمناگیرد  تعلق می

 4هـاي ایسـتا   شوند. بازي بندي می پویا و ایستا طبقه دودستهها به  به لحاظ بعد زمانی بازي

طور مجزا و بدون اینکه بداند بازیکنان دیگر چه  هر بازیکن به ها آن هایی هستند که در بازي

هـاي زمـانی انجـام     ههایی کـه در طـول دور   کند. بازي گیري می اند، تصمیم تصمیمی گرفته

هاي پویـا در ایـن اسـت کـه برخـی از       هستند. ویژگی اساسی بازي 5هاي پویا شود، بازي می

  بازیکنان قادرند اقدامات خود را مشروط به تصمیمات سایرین کنند.

اي از  کننـدگان خالصـه   بـراي مشـارکت   قبل از شروع بازيي آزمایشگاهی، ها يباز در

ــی    ــاختار بــازي ارائــه م ــود.  س ــل بــازي را بــراي     ش ــایش، انگیــزه و دلی ــده آزم اجراکنن

قواعـد بـازي،      شـده  نوشـته دهد. همچنین در هر بازي ساختار  کنندگان توضیح می مشارکت

  گیرد.  کنندگان قرار می نحوه اجراي بازي و میزان پاداش دریافتی در اختیار مشارکت

ي  لفـه وبازي به چهـار م شود. درخت  براي رسم بازي از درخت بازي استفاده می معموال

شود. گـره بـه مـوقعیتی در     تقسیم می 9هاي اطالعاتی و مجموعه 8، بردارها7ها ، شاخه6ها گره

هـا تصـمیمات مختلفـی     بازیکن باید تصمیم بگیرد. شاخه کی آنشود که در  بازي گفته می

ترس متنـاظر  هاي در دسـ  کند، بنابراین با اقدامات و استراتژي دارد را ارائه می شرویپکه فرد 

کند. وقتـی بـه بـردار نتـایج و      هاي هر بازیکن را معرفی می مندي است. بردارها نتایج و بهره

  شود: شود. مجموعه اطالعاتی شامل پنج مورد می رسیم، بازي تمام می مندي بازار می بهره

                                                                                                                 
1- Common Knowledge 
2- Complete Information Game 
3- Incomplete Information Game 
4- Static Game 
5- Dynamic Game 
6- Nodes 
7- Branches 
8- Vectors 
9- Information sets 
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 -3. تواند انجام دهد هر بازیکن چه اقداماتی می -2. کند حرکت می موقعچه کسی چه  -1

تابعی از اقداماتی که  عنوان بهنتایج  -4. کنند چه اطالعاتی دارند قتی بازیکنان حرکت میو

  شود. می بازیکنان از هر نتیجه چقدر است،مندي  بهره  -5. چیست ،دهند ها انجام می بازیکن

کننـدگان در   نفر از مشـارکت  3در این پژوهش یک بازي پویاي با اطالعات کامل بین 

گیـري کـم و در مرحلـه دوم هزینـه      شود. در مرحله اول هزینـه تصـمیم   می دو مرحله انجام

اول،  کننـده  مشارکتاز بازیکنان بسته به  هرکدامگیري زیاد است. در هر دو بازي،  تصمیم

دوم یا سوم بودن از تصمیم نفرات قبل از خود اطالع داشته و با توجـه بـه ایـن تصـمیمات،     

ر پایان بازي نیز میزان پاداش دریـافتی بـراي هـر فـرد     تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد. د

(کـه شـامل سـه بـازیکن اسـت) دریـافتی        گـروه محاسبه و به وي پرداخت خواهد شد. هر 

کننـد.   متـوالی حرکـت مـی    صورت بهکند. بازیکنان  واحد را دریافت می 30اي معادل  اولیه

ود را اعمـال کنـد (  گیـرد تـالش خـ    فرایند به این صورت است که هر بازیکن تصمیم مـی 

ie 1روي کند ( ) یا طفرهie 0 کـه اعمـال    درحـالی  برنـدارد اي در  روي هزینـه  ). طفـره

کنـد. پـاداش تیمـی بـراي هـر بـازیکنی کـه         را بر بازیکن تحمیـل مـی   icتالش هزینه ثابت 

کنــد، دو برابـر خواهـد شــد. پـاداش نهـایی برابــر اسـت بـا ســود        اعمـال تـالش را انتخـاب   

ـ ازابین همـه اعضـاي گـروه در پایـان آزمـایش؛       شده میتقس منـدي هـر بـازیکن     بهـره  رو نی

  شود. ) محاسبه می1رابطه ( صورت به
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 گـروه شده از طریـق همـه اعضـاي    ع تالش اعمالدهنده مجمونشان 

گیـري   ها در هزینه تصـمیم  شود که تفاوت آن است. این بازي در دو مرحله برگزار می

گیـري کمتـري اسـت     بازي اول نسبت به بازي دوم داراي  هزینه تصمیم واقع دراست. 

سازد.  دور میها (باال یا پایین) بررسی سواري رایگان را مق که تفاوت در ساختار هزینه

ــه   ــه هزین ــتفادهبرنام ــده اس ــایش   ش ــن آزم ــت در ای ــارت اس از:  عب
Lc ( , , ) 55 50 و 5

Hc ( , , ) 60 55 کنند، وقتی هزینه  متوالی حرکت می صورت بهبازیکنان  که ازآنجا. 25

تالش باال است، هر بازیکن تالش خود را اعمال خواهد کرد اگر و تنها اگـر مشـاهده   
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 کـه  یزمـان اند. بـرعکس،  کند که تمام بازیکنان قبل از وي تالش خود را اعمال کرده

کننده آخر اعمال تالش اسـت.  هزینه تالش اندك است، استراتژي غالب براي حرکت

روي را انتخـاب   با حل بازي به روش بازگشتی، دو بازیکن اول در مسـیر تعـادل طفـره   

  اند. فتهخواهند کرد؛ بنابراین سواري رایگان گر

در سمت دیگر مدل، خیرخواهی یا کمک بـه دیگـران قـرار دارد. خیرخـواهی عـاملی      

کیفی است که براي محاسبه و سنجش آن در انتهاي بازي دو پرسـش از بازیکنـان پرسـیده    

  شود. این دو پرسش عبارتند از:  می

 حقیـق اهـدا  تآیا حاضرید دستمزد به دست آمده از انجام بازي را بـراي پیشـبرد اهـداف    * 

 کنید؟

آیا حاضرید دستمزد به دست آمده از انجام بازي را براي درمان کودکان سـرطانی اهـدا   * 

 کنید؟

 
  طراحی بازي -3-2

و  2کننـده   ، شـرکت 1کننـده   کننـده اسـت: شـرکت    شـرکت  3این آزمایش یک بـازي بـا   

توانیـد   طور که در زیر شرح داده شـده اسـت، شـما مـی     . در این بازي همان3کننده  شرکت

  مقداري پول برنده شوید.

  

  قوانین بازي -3-2-1

واحد براي هـر گـروه    30اي برابر با  دهند. بودجه کننده یک گروه را تشکیل می سه شرکت

تواند با پرداخت در پایان بـازي، بودجـه    کننده به نوبه خود می در دسترس است. هر شرکت

ــی کــ  کنــد،  ه تصــمیم گیــري مــیگــروه را در یــک قیمــت خــاص دوبرابــر کنــد. نفــر اول

اسـت کـه    3کننـده   و در نهایت شـرکت  2کننده  است، پس از آن شرکت 1کننده  شرکت

  هاي قبل اطالع دارد.  کننده شرکتکننده از تصمیمات  کند. هر شرکت گیري می تصمیم

شـود و   کننـده تقسـیم مـی    شـرکت  3طـور مسـاوي بـین     در پایان بازي، بودجه نهایی بـه 

تصمیم به دو برابر کردن بودجه گرفته است، قیمـت ایـن تصـمیم را از     اي که کننده شرکت

  سهم خود خواهد پرداخت.
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کنندگان را مطـابق بـا تصمیماتشـان نشـان داده اسـت.       هاي شرکت پرداخت )1(جدول 

اي تصمیم به دو برابـر کـردن بودجـه بگیـرد، سـود       کننده دقت داشته باشید که اگر شرکت

ست (منطبق بـا جـدول) کـه قیمتـی کمتـر از دو برابـر کـردن        نهایی وي سهمش از بودجه ا

  ).بودجه دارد (در جدول نشان داده نشده است

  

 کنندگان شرکت : تقسیم بودجه میان)1( جدول

که دو برابر کردن  کنندگانی شرکت تعداد

  اند بودجه را انتخاب کرده

دست  بهبودجه 

  آمده

کننده از  سهم هر شرکت

  بودجه

 دواح 10 واحد 30  0

  واحد 20  واحد 60  1

  واحد 40  واحد 120  2

  واحد 80  واحد 240  3

  )2014خذ: مطالعه کلور و همکاران (ما

  

باید براي دو برابر کردن بودجه بپردازد به صورت زیـر   کننده شرکتهایی که هر  قیمت

  واحد. 5: 3 کننده شرکتواحد،  50: 2 کننده شرکتواحد،  55: 1 کننده شرکتاست: 

ل اگر همه اعضاي گروه تصمیم بگیرند که بودجه را دو برابر نکنند، هـر عضـو   براي مثا

واحد دریافت خواهد کرد. اگر همه اعضا تصمیم به دو برابر کردن بودجه بگیرند،  10فقط 

واحد خواهد داشت که از آن هزینه دو برابـر کـردن بودجـه کسـر      80هر عضو در مجموع 

ــده شــرکتشــده و در نهایــت  ــده شــرکتواحــد،  25فقــط  1 کنن واحــد و  30فقــط 2 کنن

  واحد دریافت خواهد کرد. 75نیز  3 کننده شرکت

کننده در پایان بازي داراي مانده پولی منفی شـود، وي هـیچ پـولی نبایـد      اگر یک شرکت«

  »بپردازد یعنی مجموع وي برابر با صفر است.
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 گیري کم مایش: هزینه تصمیمدرخت بازي با اطالعات کامل در مرحله اول آز): 1(نمودار 

  
  

 گیري باال : درخت بازي با اطالعات کامل در مرحله دوم آزمایش: حالت هزینه تصمیم)2(نمودار 
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گیـري   در نمودار درختی که هزینـه تصـمیم  نمودار درختی بازي رسم شده است. 

نفـر سـوم مشـارکت     ، امـا کننـد  کم است، حالتی که نفرات اول و دوم مشارکت نمی

شـود:   تقسـیم مـی   ) بـه دو قسـمت  1سمت راسـت معادلـه (  کند را در نظر بگیرید.  می

یعنی ،قسمت اول
K(E n).2  قسـمت دوم یعنـی،   .، معرف درآمد فـردي اسـتi i(ce )

گیري نفـرات اول،   بیانگر هزینه تصمیم فردي است. در مرحله اول بازي هزینه تصمیم

cبه ترتیب برابـر  دوم و سوم  1 5 ،c 2 cو  50 3 هـاي   اسـت. بنـابراین هزینـه    55

eیعنـی  ،کنـد  نفر اول مشـارکت نمـی  که   شود صورت محاسبه میاین فردي به  1 0 

ceزیرا ،گیري نفر اول صفر است پس هزینه تصمیم   1 1 50 0 . نفـر دوم مشـارکت   0

ــی ــد نم ــی ،کن eیعن 2 ــمیم   0 ــه تص ــس هزین ــرا    پ ــت زی ــفر اس ــر دوم ص ــري نف گی

ce   2 2 50 0  ،اسـت  55گیري  یعنی پس هزینه تصمیم ،کند . نفر سوم مشارکت می0

cزیرا e   3 3 55 1 55.  

مد تیمی محاسبه و بر تعـداد بازیکنـان تقسـیم    آردي باید دربراي محاسبه درآمد ف

 30واحد است. نفر اول با تصـمیم عـدم مشـارکت، همـان      30شود. بودجه اولیه برابر 

واحدي که   30دهد، نفر دوم اول با تصمیم عدم مشارکت نیز  واحد را به نفر دوم می

واحـد را دو برابـر    30دجـه  از نفر اول گرفته است را به نفر دوم می دهد و نفر سوم بو

واحد اسـت و بـین اعضـاي     60واحد می رساند. اکنون بودجه کل تیم  60کرده و به 

واحد مـی رسـد. توضـیح فـوق چرایـی رابطـه       20شود و به هر کدام  گروه تقسیم می

K(E n).2 است؛ زیرا به بیان ریاضی K

E

E
n .

n

k





   




1

60

30
3 2 2 20

3

1

  

  

گیـري از درآمـد فـردي کـم     ه پاداش هر فرد باید هزینه تصـمیم  حال براي محاسب

شود، یعنی                                   
   

   

    

1

2

3

2 0 0 2 0

20 0 2 0

20 5 5 3 5
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اي دریافـت کـرد، بنـابراین     کنندگان هزینـه  توان از مشارکت نمیبا توجه به اینکه 

    شود. منفی باشد، صفر در نظر گرفته می ها آن هنگامی که پاداش

تنها براي یک حالت هزینه پـایین محاسـبه شـده اسـت؛ هـر      انجام شده محاسبات 

سـود مختلـف فـردي اسـت کـه وابسـته بـه تصـمیمات سـایر           8مرحله از بازي شـامل  

  .بازیکنان است

 
  کمک به دیگران و فردي هاي انگیزه چرخش -3-3

ي خیرخـواهی  هاي طراحی شده، میزان اثرگـذار  پس از انجام بازي و پاسخگویی به پرسش

 ،هاي فردي در قالب فعالیت تیمی بررسی خواهد شد. به عبارت بهتر افراد بر چرخش انگیزه

هـاي   تر چرخش انگیـزه  در این مرحله این موضوع بررسی خواهد شد که آیا افراد خیرخواه

جهـت رابطـه   مطرح شده، کمتري تجربه خواهند کرد یا خیر. در بیان رابطه بین پارامترهاي 

متغیرهاي موجود در خیرخواهی ویژگی ذاتـی   ازآنجاکهیت بسزایی برخوردار است. از اهم

جهت  بنابراین،اثرگذار باشد،  ها آن هاي تواند بر سایر رفتار دهد که می بازیکنان را نشان می

شـود. در مرحلـه    در نظر گرفته می» ها چرخش انگیزه«به » خیرخواهی «اثرگذاري از سمت 

  اي موجود را مبنی بر پنهان (مکنون) یا آشکار بودن تعیین کرد. بعد باید نوع متغیره

امـا متغیـر پنهـان،     ،ي اسـت ریـ گ اندازه قابلطور مستقیم  متغیر آشکار متغیري است که به

ي نبـوده و بـا اسـتفاده از یـک سـري متغیـر       ریـ گ انـدازه  قابلطور مستقیم  متغیري است که به

 ،ي است. در این پژوهش متغیرهاي اصلی مطالعـه ریگ اندازه قابلطور غیرمستقیم  آشکار و به

ي ریـ گ انـدازه  قابـل طور مسـتقیم   ها و خیرخواهی، متغیر پنهان بوده و به یعنی چرخش انگیزه

کمـک بـه   «و » کمـک بـه کودکـان سـرطانی    «نیستند. متغیر خیرخواهی از طریق متغیرهاي 

هاي فـردي   یز چرخش انگیزهشود. در طرف مقابل ن شوند، تعیین می گیري می اندازه» تحقیق

ي شـدن  ریـ گ اندازه قابلبا  تیدرنهاو  شده نییتعتوسط دو متغیر آشکار بازي اول و دوم  نیز

) نحـوه ارتبـاط   1شـود. در نمـودار (   بر هم سنجیده مـی  ها آن این دو متغیر، میزان اثرگذاري

) مشـخص  1طـور کـه از نمـودار (    همـان  متغیرهاي مکنون با دیگر متغیرها رسم شده اسـت. 

    است.» ها چرخش انگیزه«به سمت » خیرخواهی«است جهت اثرگذاري از سمت 
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  ها : نحوه اثرگذاري متغیرهاي آشکار و پنهان و جهت اثرگذاري آن)1(نمودار 

 
  

 هاي تحقیق یافته -4

نفـره و پاسـخ بـه دو     3در مطالعه حاضر از طریق انجام بـازي متـوالی    مورداستفادههاي  داده

هاي اقتصـاد، مـدیریت، ریاضـی و حقـوق      نفر از دانشجویان رشته 186بین » کمک«پرسش 

از تحقیـق در سـه    آمـده  دسـت  بـه اسـت. در ادامـه نتـایج     آمده دست بههاي مختلف  دانشگاه

  شود.  قسمت بررسی می
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 تحلیل توصیفی کمک به دیگران -4-1

در » دگرخواه«اند؛  رخواست کمک، پاسخ مثبت دادهبراي تفکیک نتایج، بازیکنانی که به د

اند. در ایـن چـارچوب، بازیکنـانی کـه بـه هـر دو درخواسـت پاسـخ مثبـت           نظر گرفته شده

شوند. بازیکنانی که فقط بـه درخواسـت کمـک بـراي      نامیده می» دگرخواه کامل«اند،  داده

انـد. همچنـین    گرفته شـده  در نظر» تحقیق براي دگرخواه« اند، افراد تحقیق پاسخ مثبت داده

 انـد، افـراد   افرادي که فقط به درخواست کمک براي کودکـان سـرطانی پاسـخ مثبـت داده    

شوند. به همین ترتیب بازیکنانی که بـه هـر دو    نامیده می» سرطانی کودکان براي دگرخواه«

 از آمـده  دسـت  بـه انـد. نتـایج    اند، خودخواه در نظر گرفتـه شـده   درخواست پاسخ منفی داده

 بـراي  مطالعه حاکی از آن است که در ایـن پـژوهش، افـراد دگرخـواه کامـل و دگرخـواه      

  دهند. بیشترین و کمترین درصد را تشکیل می درصد، 01/0و  50تحقیق به ترتیب با 

  

 ها به تفکیک افراد بررسی کمک به دیگران و چرخش انگیزه ):2(نمودار 

  پژوهش هاي ماخذ: یافته

  

طور که از نمودار باال مشخص اسـت، بیشـترین تعـداد افـراد در گـروه دگرخـواه        همان

پـس از آن بیشـترین تعـداد بـه ترتیـب در دگرخـواه بـراي         ،قـرار دارنـد   درصد) 50کامل (
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سرطانی، خودخواه و دگرخواه براي تحقیق قرار دارند. در گروه دگرخواه کامـل   کاندکو

 48که در افراد خودخـواه فقـط    اند درحالی ها نشده رخش انگیزهدرصد از افراد دچار چ 58

هـا در امـان    درصد از چرخش انگیزه 35درصد و در افراد دگرخواه براي کودکان سرطانی 

  هستند.  

 
  ها سنجش اثر کمک به دیگران بر چرخش انگیزه -4-2

 Smartافزار  توسط نرم 1ها با روش حداقل مربعات جزئی تحلیل داده PLS شـود.   نجام میا

االت و متغیـر مکنـون   وشود. الگوي بیرونی که شامل سـ  دو الگو آزمون می PLS روش در

متغیرهـاي مکنـون و    دهنده نشان والگوي ساختاري است  که مربوطه است و الگوي درونی

  ).1394(عالمه و آقایی،  ستها آن روابط میان

 منظـور  بـه هاي پژوهش اسـت.   آزمون الگوي بیرونی شامل بررسی پایایی و روایی سازه

و بـار   شـده  اسـتخراج  4، متوسط واریانس3از سه شاخص پایایی مرکب 2بررسی پایایی سازه

  ).1981، 6شود (فورنل و الرکر استفاده می 5عاملی

ضـرایب بارهـاي    کـه  یهنگـام اسـت.   4/0مالك مناسب بودن ضرایب، بارهاي عـاملی  

بودن الگو دارد. مقدار آلفاي کرونبـاخ بـاالتر   باشد، نشان از مناسب  4/0از  تر بزرگعاملی 

) در مورد متغیرهایی بـا  1998( 7است. البته موس و همکاران قبول قابلنشانگر پایایی  7/0از 

اند.  معرفی کرده کرونباخسرحد ضریب آلفاي  عنوان بهرا  6/0اندك، مقدار  االتوستعداد 

و  تـر  بـزرگ  7/0) از CRی مرکـب ( شرط برقراري پایایی سازه این است کـه انـدازه پایـای   

البته مکنـز   ).1981باشد (فورنل و الرکر،  تر بزرگ 5/0) از AVEاندازه متوسط واریانس (

داننـد (عالمـه و آقـایی،     کـافی مـی   AVEبـه بـاال را بـراي     4/0) مقـدار  1996و همکاران (

ظور از روایی گیرد. من ی قرار میبررس موردبراي بررسی روایی سازه، روایی همگرا ). 1394

محقق است.  موردنظرسنجند که  همان مفهومی را می ها دقیقا را این است که آیا گویههمگ

                                                                                                                 
1- Partial Least Squares 
2- Construct Reliability   
3- Composite Reliability 
4- Average Variance Extracted 
5- Factor Loading 
6- Fornell and Larcker 
7- Moss et. al 
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شرط برقراري روایی همگرا این است که اندازه پایایی مرکب هر سازه از میانگین واریانس 

 4/0از  تـر  بـزرگ اگر  ضرایب بارهاي عاملی  ).CR>AVEباشد ( تر بزرگاستخراجی آن 

تـوان گفـت کـه     ) مـی 2با توجـه بـه جـدول (    بنابراینانگر مناسب بودن الگو است؛ باشد، بی

  را دارا هستند.  موردنظرضرایب بارهاي عاملی شرایط 

 امـا  ،شـود  پذیرفتـه مـی   ، پایایی ابعاد کمک بـه دیگـران  کرونباخبا توجه به معیار آلفاي 

الزم  . بنابراین،پذیرفت رونباخکآلفاي  توان با توجه به معیار ها را نمی پایایی چرخش انگیزه

یـک   کرونبـاخ معیار آلفاي  که ییآنجا از ) نیز بررسی شود.CRاست معیار پایایی ترکیبی (

رود.  نسبت به آلفا به کار میCR تر  هاست، معیار مناسب معیار سنتی براي تعیین پایایی سازه

 صـورت  بـه ها نه  یی سازهدر این است که پایا کرونباخپایایی ترکیبی نسبت به آلفاي  برتري

شـوند (وینـزي و    هایشـان بـا یکـدیگر محاسـبه مـی      بلکه با توجه به همبسـتگی سـازه   ،مطلق

هـاي   نشان از پایداري درونی مناسـب بـراي مـدل    7/0باالي  CRمقدار   ).2010، 1همکاران

ایج . بنـابراین نتـ  دهـد  عدم وجود پایایی را نشـان مـی   6/0گیري دارد و مقدار کمتر از  اندازه

  بودن پایایی و روایی سازه است.  قبول قابلحاکی از  )2جداول (

  

  : ضرایب بارهاي عاملی)2(جدول 

 AVE CR الفاي کرونباخ  بار عاملی  بعد  

  کمک به دیگران
  99/0  کمک به پژوهشگر

60/0  57/0  74/0  
  41/0  کمک به بیماران سرطانی

  ها چرخش انگیزه
  43/0  بازي اول

42/0  51/0  71/0  
  96/0  بازي دوم

  هاي پژوهش ماخذ: یافته     

  

اسـتفاده   tچنـین آمـاره   فرضـیه تحقیـق، از ضـرایب مسـیر و هم    در ادامه براي آزمـودن  

ضرایب بتـا   تحت عنوانشود. ضرایب مسیر، معرف قدرت رابطه میان دو متغیر است که  می

دهـد کـه    ) نشان می3(شود. بر این اساس، جدول  تفسیر می OLSرگرسیون  شده استاندارد

طـور   شود. به پذیرفته می» ها دارد ثیر معناداري بر چرخش انگیزهاکمک به دیگران ت«فرضیه 

                                                                                                                 
1- Vinzi et. al 



   1398، تابستان 73شماره ، نوزدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 200

 

 

اثرگـذار   هـا  آن هاي افراد در تیم بـر عملکـرد   گیژاند که وی کلی محققان زیادي نشان داده

هـاي   ویژگـی  ) در مطالعه خود نشان دادند که2017نینارون و آنانمانا ( ،است. به عنوان مثال

ها اثرات مثبتی  طور کلی نشان دادند که این ویژگی تیمی بر عملکرد تیم اثرگذار است و به

نتیجه به دست آمده از مطالعـه حاضـر تاییـدي بـر      ،بر عملکرد تیمی خواهد داشت. بنابراین

 اثرگذاري عوامل شناختی بر عمکلرد افراد در تیم است که با نتیجه به دست آمده از مطالعه

  ) مطابقت دارد. 2017( 1نینارون و آنانمانا

 
 : بررسی فرضیه اصلی پژوهش)3(جدول 

  فرضیه
ضریب 

  مسیر
آماره 

t 
  نتیجه آزمون

 چرخش بر معناداري رتأثیعامل شناختی کمک به دیگران 

  .دارد ها انگیزه
05/0  01/2  

پذیرش 

 فرضیه

  هاي پژوهش ماخذ: یافته

  

مطالعه خود بیان کردند که رفتار کمـک در میـان   ) نیز در 2015لیانگ، شی و چیانگ (

هـاي سـطحی و هـم در سـطح      اي جمعی است که هـم در سـطح تفـاوت    اعضاي تیم پدیده

ها با نتیجه  که از منظر سطح دوم تفاوت ختی بر عملکرد افراد اثرگذار استهاي شنا ویژگی

  مطالعه حاضر مطابقت زیادي دارد. 

بازیکنانی که تمایـل بـه    کردتوان بیان  لعه حاضر میبراساس نتیجه به دست آمده از مطا

کمک به دیگران دارند، در محـیط کـار نیـز از انگیـزه بـاالتري بـراي اعمـال تـالش خـود          

ییـد  اها خواهنـد شـد کـه ایـن نتیجـه برآمـده از ت       برخوردارند و کمتر دچار چرخش انگیزه

تـوان تـا حـدي بـه      را مـی  این نتیجه 2.هاي موجود است فرضیه تحقیق و بررسی آماري داده

معنی کـه افـراد بـا رویکـرد      به اینتضاد وظایف و روابط در میان اعضاي گروه نسبت داد. 

                                                                                                                 
1- Ninaroon and Ananmana 

هاي  است که بر پایه روش  اي به نمونهدر تحلیل و توضیحاتی که ارائه شد، باید این نکته تاکید شود که نتایج متعلق  - 2

  تواند تحلیل و تفسیر شود. نمونه می  تعیین اندازه نمونه قابل تعمیم به کل ایران نیست ولی براي این
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رفتار کمک، تضاد کار و روابط کمتري با سایر اعضاي گروه داشته و به همین دلیل کمک 

  هاي خود خواهند کرد.  گروه بیشتري به هم

وظایف و روابط، بر رابطه بین افراد گـروه   کنند که تضاد ) بیان می2010( 1چویی و سی

و برآیند تیمی اثرگذار بوده و این اثر به صورت منفی خواهد بود. بـه عبـارت بهتـر، هرچـه     

  تضاد منافع و رفتار در اعضاي گروه بیشتر باشد، عملکرد گروه بدتر خواهد بود.  

  

 گیري و پیشنهادهاي سیاستی نتیجه -5

شـود، میـان زنـان و مـردان، خردسـاالن و       ی مشـاهده مـی  کمک به دیگـران در هـر فرهنگـ   

بزرگساالن، فقیران و ثروتمندان. این حقیقت که بخشندگی همواره در اشکال مختلف و در 

الی است که محققان زیادي طی زمان بـه بررسـی آن   وهاي متفاوت وجود داشته، س فرهنگ

ان کمک به دیگـران را بـه نـوعی    اند. اقتصاددان دهکرپرداخته و اقتصاددان به آن توجه ویژه 

داننـد و بـه نـوعی سـعی بـر       در تناقص بـا فـرض حداکثرکننـده مطلوبیـت بـودن افـراد مـی       

  ال دارند.وپاسخگویی به این س

هایی که عوامل شناختی اثرگذاري زیادي بـر آن دارنـد، محـیط فعالیـت      یکی از محیط

تـا حـدي    ابـل بـین اعضـا   یـل وجـود تبـادالت متق   تیمی است. در واقع فعالیـت تیمـی بـه دل   

مطالعات انجـام   همچنیناثرگذاري عوامل شناختی چون کمک به دیگران را در خود دارد. 

 هاي فعالیـت تیمـی امکـان    شده توسط محققان مطالعه حاضر، نشان داده است که در محیط

که بر این اساس بررسی اثر رفتار کمک به دیگران بـر   ها وجود دارد رخداد چرخش انگیزه

ز اهمیت زیادي برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمک بـه  آن ا

هاي فردي با استفاده از یک بازي پویا پرداخت. نتـایج بـه دسـت     دیگران بر چرخش انگیزه

آمده از بررسی آماري مطالعه نشـان داد کـه افـراد دگرخـواه کامـل دچـار کمتـرین میـزان         

بـه ترتیـب افـراد دگرخـواه بـراي       هـا  آن انـد. پـس از   اد شـده ها در میان افـر  چرخش انگیزه

  کودکان سرطانی، خودخواه و دگرخواه براي تحقیق قرار دارند.

همچنین نتایج به دست آمـده از آزمـون فرضـیه تحقیـق نشـان داد کـه عامـل شـناختی          

ـ  کمک به دیگران قابلیت اثرگذاري بر چرخش انگیزه ا هاي فردي را دارا است. در نهایت ب

                                                                                                                 
1- Choi and SY 
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توان اثر کمک به دیگران بـر کـاهش    ترکیب نتایج به دست آمده از دو قسمت تحقیق، می

  .کردیید اها را ت چرخش انگیزه

گذاران در  شود که سیاست هاي انجام شده در این تحقیق، پیشنهاد می با توجه به بررسی

ي کار چـون  هاي خود براي جذب نیرو، عوامل شناختی اثرگذار بر کارایی نیرو ریزي برنامه

را به عنوان عاملی اثرگـذار بـر    ها آن کمک به دیگران و بخشندگی افراد را در نظر داشته و

 وري نیروي کار در نظر بگیرند.  بهره
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