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 چکيده

 در انسیا   رفتیار  بررسیی  به متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف هدف و مبانی دينی با اقتصاد علم
ضروری  آ  برای را تجربی آزمو  اسالمی، اقتصاد به بود  علمی ويژگی الصاق. پردازد می جامعه
مشکالت تحقیقات سطح کال  ارتباط بیی  ديی  و اقتصیاد و    تحقیق حاضر به بررسی . نمايد می

شناختی چنی   های تحقیقات خرد دي  و اقتصاد پرداخته و الزامات روش ارائه راهکارها و مزيت
های اقتصاد رفتاری با اتکا به  کند. آزمايش معرفی میای  تحقیقاتی را بعنوا  يک حوزه چند رشته

هیايی   های علم روانشناسی، بعنوا  ابیزاری مناسیب بیرای چنیی  بررسیی      مبانی شناختی و روش
های  توا  از آ  برای بررسی اند که می شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده

گر استفاده نمود. در ايی    رهای مداخلهیثر برروی متغیؤای اقتصاد دينی همراه با کنترل م چندرشته
معرفیی و   "دينداری و رفتار اقتصادی"های اقتصادی مخصوص تحقیقات  تحقیق اصول آزمايش

شیود و از رريیق فیرا     های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می مرزهای دانش تجربی پژوهش
یرهای دي  و اقتصاد یمتري  روابط بی  متغتري  تحقیقات گذشته، برخی از مهمتحلیل برخی از مه

های فیردی   ثیر دينداری اشخاص را در کنار ساير ويژگیأتحلیل ت شوند. نتايج اي  فرا بررسی می
 کند. يید میأبر رفتار اقتصادی ت
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 مقدمه

انسیا    و اقتصیادی  انسیا   تفاوت بیی   اجتماعی علوم در مباحث ماندگارتري  از يکی

 دومیی  کنید،  حرکیت میی   نتیجیه  و عقالنییت  اساس بر اولی حالیکه در .است اجتماعی

 رسیاند   حیداکرر  بیه  بیرای  تالش در اولی .شود می هدايت اجتماعی هنجارهای توسط

 هیای معیار و قوانی  از ای مجموعه توسط دومی رفتار که حالی در شخصی است، منافع

 هنجارها از می  شودأاش ت شخصی منافع که زمانی تنها اولی شود. میشده تعیی   تجويز

اسیتفاده   حداکرر کیرد  منیافع شخصیی    و عقالنیت از تنها وقتی دومی و کند پیروی می

بیا وجیود    .هنجارهیا باشیند   توسیط  شیده  تعیی  مرزهای درو  در آ  منافع کند که می

مقبولیت عام ايی  نرريیات، در بسییاری از تحقیقیات موضیوع عقالنییت اقتصیادی و        

هیای   اجتماعی به چیالش کشییده شیده و شیواهد بسییاری بخصیوص از رريیق يافتیه        

 توانمنید  منریور  بیه  اقتصیاددانا   از اقتصادرفتاری برای آنها ارائه شده است. لذا برخی

 تغیییر  به شروع ها آزمايش در افراد رفتار وضیحت برای موجود اقتصادی های مدل نمود 

 (.1997، اوکنفلس و بولتو  در مرال، عنوا  به) نمودند ها مدل اي 

ای گفته  ای از دانش جديد درحال پیشرفت علوم بی  رشته اقتصاد رفتاری به حوزه

ثر بیر رفتیار و   ؤشود که با بررسی رفتارهای مشهود بشر، الگوهای رفتاری، عوامل م می

های موجود را کشف و معرفیی کیرده و در معیرح تحلییل،      تطابق يا مغايرت با نرريه

دهد. آزمايشگاه اقتصادی اشاره بیه چیارچوب تحقیقیاتی     کاربست و نقد علمی قرار می

گیری قرار داده و سعی دارد اي  تصمیمات را  ، افراد را در جايگاه تصمیمدارد که عموماً

بود  شرايط محیطی برای همه افراد، ثبیت و از رريیق    در شرايط کنترل شده و با ثابت

را  1های پارامتريک و انتخاب 2های استراتژيک انتخاب 1آنها مفاهیمی مانند آزمايش بازار،

 ها را آزمو  کند. هايی در مورد آ  گیری و فرضیه اندازه

                                                             
 مانند خريد و فروش کاالها و تصمیمات بازار 1
 .مانند انصاف، برابری رلبی، مشارکت، فرصت رلبی، نفع شخصی، نوع دوستی و.. 2
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را  ای، تالش دارد تا مبانی معرفت دينی اقتصاد اسالمی به عنوا  يک علم بی  رشته

های توصیفی کیه واقعییت را    در کنار نرريات اقتصادی مورد بررسی قرار دهد و گزاره

از آنجیا کیه    2های اقتصادی را شناسايی نمايد ارائیه نمايید.   مشخص و رابطه بی  پديده

تک افراد بشر به عنوا  عوامل اقتصیادی اسیت،    های اقتصادی، رفتار تک زيربنای پديده

ها تعیی  کننده و حائز اهمیت  پديده اقتصادی و رابطه بی  پديدهلذا رفتار بشر در تعیی  

گییری و رفتیار    ثر بیر الگوهیای تصیمیم   ؤاست. از ررفی مذهب به عنوا  يک عامل می 

ثیر بر رفتارها، بر پديده أشناخته شده است. از اي  رو نقش و جايگاه مذهب از رريق ت

 که است اي  اسالمی اقتصاد همطالع برای مهم موضوع اقتصادی حائز اهمیت است. يک

 از جديید  هیای  مدل يا و کند استفاده نئوکالسیک اقتصاد در موجود غنی های مدل از آيا

به بییا    .گیرد می بر در را "اسالمی های ارزش" از ای مجموعه که بسازد اقتصادی رفتار

 انسیا   کیه  کند بررسی ديگر سوال محوری اي  است که آيا محقق اقتصاد اسالمی بايد

 رفتیار  چگونیه  شیود  میی  اداره اسیالمی  مقیررات  و قیوانی   با که اقتصادی در اقتصادی

بیرای  مفهومی جديید   اقتصادی انسا  موضوعه تغییر اصول وظیفه وی اينکه کند؟ يا می

 تیا  اسالمی اقتصاد در دانشگاهی تحقیقات اکرر سفانه،أاسالمی است؟ مت اقتصادی انسا 

 توسیعه  و ايجیاد  جیای  بیه  آنها. است تر آسا  که اند کرده انتخاب را سومی مسیر کنو 

 میورد  در موجود رسمی های مدل از استفاده يا و اسالم اقتصادی انسا  رسمی های مدل

 هیای  ارزش چگونیه  کیه  اينکیه  میورد  در علمیی  غیر های زنی به گمانه اقتصادی، انسا 

بیه دنبیال    آنها عمومیاً  اند. پرداختهکند  می متمايز اقتصادی انسا  از را آنها افراد اسالمی

 اقتصاد در نئوکالسیک مدل مشکالت تحلیلی حصول ارمینا  از اينکه بررسی چگونگی

 اسالمی اقتصاد در پژوهش از انتقاد مورد در مطالعه برای)اند  بوده دهند نمی رخ اسالمی

 (.1983 کورا ، نمايید: مراجعه منبع اي  به

                                                                                                                                               
 مانند، ترجیحات زمانی، ترجیحات ريسک، تالش و... 1
 (.1383های ارزشی است )رک به زرقا  در مقابل هدف فقه، دستیابی به گزاره  2
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مبتنی بیر   -االتی در مقابل ساخت مفهومی نرریسودر حال حاضر پاسخ به چنی  

بیر اسیاس    در مورد انسا  اقتصادی از اهمیت کمتری برخوردار است. -شواهد تجربی

پارادايم پوزيتیويسم و مشروعیت استقرا در علوم، و بیالطبع مجموعیه علیوم انسیانی و     

نرری مرتبط  ها و ساخت مبنای ای آ ، جهت مطالعه تجربی پديده های میا  رشته حوزه

هیايی از آنهیا( قابلییت     یرهیا )يیا حیداقل شیاخص    یبايد ارمینا  حاصل نمیود کیه متغ  

گیری آنها روش علمی ارائیه نمیود. سیپس رابطیه      گیری دارند. سپس برای اندازه اندازه

شود را مورد آزمو  قرار داد. لیذا   رهايی که سوال تحقیق منجر به آ  مییآماری بی  متغی

اهداف اکتشافی علم اقتصاد اسالمی، بايد بعد از رراحی مدل نرری و برای دستیافت به 

رهای مربوط به هر فرضیه بیه روشیی   یالگوی تحلیل مناسب موضوع مورد مطالعه، متغی

 گیری شوند. سازی، تقريب يا اندازه علمی شاخص

 بر اي  اساس تحقیق حاضر سعی دارد تا به سواالت زير پاسخ دهد:

 مطالعات دي  و اقتصاد چیست؟دلیل نتايج متناقض  .1

 پذير هست؟ ثیر دي  بر اقتصاد در سطح خرد امکا أآيا بررسی ت .2

 شناسانه مشخصی وجود دارد؟  در صورت امکا  آيا چارچوب روش .3

آيا نتايج تحقیقات تجربی سطح خرد، تاکنو  علت تناقضات مشاهده شیده در   .4

 اند؟ مطالعات کال  را توضیح داده

دينداری و تعلق دينی میذهبی افیراد قیادر هسیتند رفتیار       های مانند آيا ويژگی .5

 اقتصادی آنها را توضیح دهند؟

 

بخش آتی جايگاه و اهمیت مطالعات فردی )سیطح خریرد( را در مطالعیات علمیی     

شیناختی آ    اقتصیاد رفتیاری و اسیتاندارهای روش   پیس از آ    سیازد.  مطرح میی  1دي 

شود. اي  معرفی از دو ديدگاه حائز اهمیت است. اول اينکه  بصورت خالصه معرفی می

                                                             
1 Scientific Study of Religion 
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هیا بیه عنیوا  يیک      اقتصاد رفتاری به لحاظ روش شناختی و نتايج تجربی رفتار انسیا  

رود و محقیق اقتصیاد را    ديدگاه جايگزي  برای مطالعه اقتصاد متعارف بیه حسیاب میی   

اقتصیاد کالسییک را    کند تا با رعايت اصول علمی مورد قبول، اصول بنییادی  کمک می

يک چیارچوب   مطالعه خرد رفتاریروش  از ررف ديگرقرار دهد، مورد نقد و اصالح 

توانند از  کند که تحقیقات آتی می مناسب برای بررسی رابطه میا  اقتصاد و دي  ارائه می

کنو  در تحقیقات . پس از آ  نتايج تحقیقاتی که تاآ  بعنوا  روشی مناسب استفاده کنند

 شوند. بدست آمده بررسی و نقد می اقتصاد و دي خررد 
 

 . تحليل علمي اقتصاد اسالمي1

اقتصاددانا  مسلما  در مورد اقتصاد اسالمی تعابیر مختلفی را با معیانی متفیاوت بکیار    

ای اقتصاد اسالمی را با يک رويکرد توصیفی بررسی نموده و به همی  دلیل  اند. عده برده

برند: رراحی نریام اقتصیادی، توصییف مکتیب اقتصیادی       نمی نام علم را برای آ  بکار

اسالم و ارائه اصول اقتصاد از اي  دسته است. در مقابل برخی مفهوم علم را به معنیای  

ای نییز   شود را اسیتفاده کیرده و عیده    وسیع کلمه که شامل مکتب، دانش و نرام نیز می

بینیی کننیده بکیار     و پییش عبارت علم را به معنای متعارف، يعنی علم توصییف تبییی    

شهید صدر هويت علمی اقتصاد اسیالمی را میردود   (. 9ص ،1386 ،معزی اند )میر گرفته

داند و در مقابل، هويتی مذهبی و مکتبی برای علم اقتصاد اسالمی قايیل اسیت. وی    می

دانید. از ايی  ديید وی علیم را      وجود علم اقتصاد اسالمی را تحقق جامعه اسالمی میی 

پیذير رو راه را   های آزمو  های آزمو  پذير دانسته است. برای داشت  گزاره حاوی گزاره

 کند. پیشنهاد می

آوری حوادث اقتصادی از رريق تجربه واقعی زندگی و تنریم علّی آنهیا   جمع .1

ندگی ای که باعث کشف قوانی  حاکم بر اي  حوادث در محدوده آ  ز به گونه

 واقعی و شرايط ويژه آ  شود.
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شود و در  حث علمی از مسلمات معینی که ابتدا فرح تحقق آنها میآغاز در ب .2

 ،معیزی  )مییر  شود تصادی و کیفیت جريا  حادث میپرتو آ  فروح، توجه اق

 .(132ص ،1385
 

لذا از آنجا که راه اول متوقف بر اجرای مکتب اقتصاد اسالمی در جامعیه اسیت و   

پردازی در اقتصاد متعیارف دارای   يهه آزمو  تجربی نشود همانند نررراه دوم تا زمانی ک

ابهامات بسیار و غیر قابل اتکا برای کاربرد در زندگی واقعی است، درنتیجه تا زمانی که 

جامعه اسالمی با اجرای کامل مکتب اقتصاد اسالمی وجود خارجی نداشته باشد بدست 

 (.334-331صص، 1408)صدر  .آورد  علم اقتصاد اسالمیِ مفید، ممک  نخواهد بود

در مقابل اي  نرريه، برخی اقتصاددانا  اسالمی ماننید منیذر قحیف، انیس زرقیا و      

وجود دارد و موضوع آ   1کنند که به سه دلیل علم اقتصاد )اسالمی( شوقی دنیا بیا  می

کنند که  تر است. آنها بیا  می بررسی پديده اقتصادی اما با هدف متفاوت و روشی کامل

اقتصیادی بیدو     ز ماننید علیم اقتصیاد بررسیی پديیده     نیی  موضوع علم اقتصاد اسالمی

شیناختی بیا روش    تخصیص آ  به جامعه اسالمی است. اما چنی  علمی به لحاظ روش

شناسیی در نریر گیرفت  ابعیاد معنیوی       عارف متفاوت است. در اي  اي  روشاقتصاد مت

ناخت در کنار بعد مادی و همچنی  استفاده از وحیی بیه عنیوا  منبیع شی      2زندگی بشر

ها بیه قلّیه    الزامی است. همچنی  هدف اقتصاد اسالمی به تبع دي  اسالم رساند  انسا 

 ،معزی ( و )میر145-139صص ،1385 ،کمال )عبوديت خداوند( است )رک به میرمعزی

های  با اي  تفاوت که برای شناخت انسا  اقتصادی اسالم ابعاد معنوی و ارزش (.1386

 گردد. دينی هم لحاظ می

                                                             
هايی را هم در محدوده  ود  اسالمی به چنی  علمی مخالف است و چنی  بررسیدر اي  بی  منذر قحف با افز 1

 .(1385داند )منذر کهف،  علم اقتصاد می
 بیه  بعید  به اي  از که اسالم ديد از اقتصادی انسا  و مسلما  اقتصادی انسا  مفهوم دو میا  بايد اساس اي  بر 2

 .شد قايل تمايز شود می نامیده اسالم اقتصادی انسا  اختصار
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رابطه )خُردی( بين دین و رفتاار اقتصاادی: یاک روش تحليال علماي اقتصااد       . 2

 اسالمي

هیای   بینی و کاربست قوانی  ناظر بر فعالیت ، توضیح، پیشهای اقتصادی نرريههدف از 

 را بیرای  رياضیی  پیچییده  و گسیترده  نریری  هیای  مدل افراد و بازار است. اقتصاددانا ،

های مربیوط بیه آ     نسبت به تئوری ها مدل اي  آزمو  اما اند، داده توسعه بازار و عوامل

مییدانی و   هیای  داده از اسیتفاده  بیا  معمیول  ریور  بیه  نرريیات  ايی   .اند پیشرفتی نکرده

 1گیر  رهیای مداخلیه  یرفتار ربیعی عوامل اقتصادی در بازارها با وجود متغی از مشاهداتی

 .انید  يید قرار نگرفتیه أورد تدر بسیاری از مطالعات تجربی، م فراوا ، آزمو  شده و ربعاً

تحلیل رفتیاری مشیاهدات ربیعیی يیا آزمايشیگاهی       از استفاده با نرريه يک اما ارزيابی

 در سیی  تجربیی  هیای  روش ديیر،  شروع اي  وجود با گیرد. اخیرا مورد استفاده قرار می

شید  بیی  سیطوح خیرد و      قائلتمايز  .اند شده گسترده ای يندهآفز رور به گذشته سال

کال  )وگاهی بیش از دو سطح( در تحقیقات تجربیی رايیج شیده اسیت، سیطح خیرد       

به شکل سطح تجمیعی يا سیسیتمی   معموالًگیرد. سطوح باالتر  افراد را در بر می معموالً

از افراد مطرح است. معرفی مذهب به عنوا  يک سیستم معنايی، برای تجزيه و تحلییل  

ها  مفید خواهد بود. اي  نرام شامل نمادها، تعالیم، اعتقادات، دستورالعملدر تمامی ابعاد 

کیه بصیورت هنیر و     انید  آمیده در متو  مقیدس   عموماًها و هنجارهای است که  ارزش

رد و دهند. در يک نگاه دوسطحی خر شناسی خود را نشا  می فلسفه و معماری و باستا 

تواند در سطوح متفاوتی معرفی  ه کرد. دي  میدي  را بر رفتار مشاهد ریتأثتوا   کال  می

( نشا  داده شده در سطح کال  )توسط قدرت سیاسی، 1)مانند آنچه در شکل مرالًگردد 

تواند در سطوحی ديگر معرفی  نهاد اجتماعی يا تاريخ و فرهنگ(. در عی  حال دي  می

معرفیی و نمیايش ديی  بصیورت عمیومی در مراسیم        میرالً )نمايش داده شیود( )  شود
                                                             

1  Confounding Variables ر مستقل یشود که در رابطه بی  متغی رهايی گفته مییرهای مخدوشگر( به متغیی)متغی

گذارد. وظیفه پژوهشگر حذف، کنترل يا  ثیر میأناخواسته بر يکی، يا هر دو يا رابطه بی  آنها تو وابسته، بصورت 

 آرايش تصادفی آنها در نمونه است تا بتواند نتايج قايل اتکايی بدست آورد.
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قربیا  و ... در آسییا يیا در     و فطیر  ،کريسمس در غرب يا در مراسم اعیاد مانند نیوروز 

تر(. حتیی   سطوح ديگر مانند مدرسه، جمع دوستا ، و خانواده يا حتی در سطوح فردی

فتارهیای  اينکیه معرفیی ديی  توسیط ر     میرالً تواند بیشیتر باشید    پیچیدگی اي  مسیر می

(. دي  به هیر نحیوی کیه معرفیی     1975)آجز  و فیشبی ،  ريزی شده انجام پذيرد برنامه

ماکس وبر فرآينیدی کیه   شود ارتباط پسی  و پیشی  قوی با اقتصاد دارد. در اي  ارتباط 

داری شید را در سیطح کیال  توصییف کیرده اسیت. در واقیع او         موجب ايجاد سرمايه

و سطح جمعی تمرکز کرده و رابطه بی  اخالق و دي  بصورت عمده بر سیستم معنايی 

را بررسی کرد. وی تا حدود زيادی سطح فردی و ارتباط بی  سطوح را ناديد انگاشت، 

( هیر دوی ايی  روابیط    1)به آ  اشاره کیرده اسیت. در شیکل    (1990کلم  )در عوح 

بر سطوح  تواند ترسیم شده است. ربق ديدگاه کلم  دي  به عنوا  يک نرام معنايی می

گییری نریام    باعیث شیکل   1گذار باشد. نمايش، يا معرفی ديی   ریتأثخرد و کال  جامعه 

گردد. اي  نرام ارزشی رفتارهای جمعی )که بیه   های اجتماعی در سطح کال  می ارزش

ديی  بیر    ریتیأث دهد. همچنی   رفتارهای جمعی است( را شکل می ریتأثنوبه خود تحت 

ها و اعتقادات باعث بوجیود آمید  گیرايش و     جاد ارزشسطح خرد )افراد( از رريق اي

های رفتیاری منیتج بیه ايجیاد      کنترل ریتأثو تحت  گردد یماعتقاد به منرور انجام کنش 

 گذارد. می ریتأثهای فردی نیز بر رفتار فردی در سطح کال   که اي  کنش گردد یمکنش 
  

                                                             
1 Presentation of Religion 
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 نش و رفتار در یک مدل ساده شدهرابطه دین، ارزش و ک :(1)شکل 

 سطوح خرد و کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ای در  های کینزی بر اساس اصل موضیوعه  کال  شامل مدل های اقتصاد عموم مدل

گذاری کل شیکل   رهای کال  مرل تولید، اشتغال، مصرف و سرمايهیمورد رابطه بی  متغی

نرريات کینزی به اي  نتیجه رسیدند کیه ايی  روابیط     گرفتند. بعدها منتقدا  و مدافعا 

رو اقتصاددانا  کیال  بیه فکیر     اي  کال  گاها با اصول اقتصاد خرد سازگاری ندارند. از

های خرد رفتار بنگاه و خانوار اقتصادند تیا از رريیق آ  بتواننید     مدل 1ترکیب و تجمیع

تصمیمی، بوجیود آمید  اقتصیاد    یرهای کال  را تبیی  کنند. نتیجه چنی  یروابط بی  متغ

در دو رويکرد اقتصاد کال  کینزی جديد و اقتصیاد کیال  کالسییک     2کال  پايه خردی

 مطالعیات )کیال (   در اقتصیادی  پديیده  و ديی   بی  جديد است. به شکل مشابه، رابطه

                                                             
1 Aggregation 
2 Micro Foundation Macroeconomics 
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 (Jagodzinski, 2009) :منبع
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  بیا مبنیای   . از آنجا که مطالعات کیال 1است شده ثبت فراوانی، با نتايج متناقض تجربی

بینی توانمدتر هستند و از آنجیا   و پیش مشاهده، تبیی ، توصیف خرردی در عرصهنرری 

از اي  رو با  .گردند ريزی پايه خرد بصورت توانند می روابط کال ِ مشاهده شده، که اي 

 تیوا   های مطیرح شیده، میی    بکارگیری روش مطالعات اقتصاد رفتاری در مورد تناقض

 آزمیو  قیرار داد. توسیط    ر مورد تجزيه و تحلییل و ت های موجود را بیشتر و دقیق پديده

 سیازیِ اقتصیادی   واحد تصیمیم  گیریِ صمیمت سطحِ در آمده بدست شده کنترل های داده

 .کال  را فهمید ثیرات مبهم و پیچیدهأسیاری از تتوا  علت ب )فرد( می

 پیامیدهای  مذهب بر اثر سنجش دانا  برای کال  اقتصاد ای توسط پیچیده مطالعات

میک کلییری    و بارو .است شده انجام ديگر عوامل مناسب کنترل از استفاده با اقتصادی

 رشد با منفی رور به مذهبی مراسم در متوسط حضور در کشورها، دريافتند که( 2003)

در عی  حیال مشیاهده شیده اسیت کیه اخالقییات        .است همراه داخلی ناخالص تولید

 تجربیی،  مطالعیات  از ديگیر  بسییاری  و هیا  مذهبی اثر مربتی بر رشد اقتصادی دارد. اي 

سیطوح   سیاير  يا کشور اقتصادی، در سطح نتايج و مذهب بی  مهمی دار و معنی روابط

 کیه  ،روابیط اساسیی ايی     علل درک بدو  تفسیرحال،  اي  با. اند داده نشا  کال  ديگر

 .(2013)هافم   پیچیده و گاهی گمراه کننده است ،بدست آورد کال  های داده از توا  نمی

 و مذهب بی  روابط تجربی رويکردهای )کال ( تجمیعی سطح که شود مشاهده می

مطیرح   ماهییت ايی  روابیط    میورد  در سیواالتی کیه   اما کنند می تأيید اقتصادی را نتايج

دسیته   ها سیه  گذارند. بايد درنرر داشت که در بی  اي  پیچیدگی پاسخ می شود را بی می

های خرد ابزارهايی برای برررف کیرد    مشکل برای مطالعات کال  وجود دارد که مدل

 آورند. آنها فراهم می
 

                                                             
 و گويسیو ) اثباتی اقتصاد های گرايش و( 2003 لیری، مک و بارو) اقتصادی رشد با دينی اعتقادات ارتباط مرالً 1

 تجاری الگوهای و مذهبی تعلق ،(1993 ديگرا ، و لبپفورد) جرايم های نرخ و کلیسا در حضور( 2003 ديکرا ،

 (.2009 ديگرا ، و گويسو)
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 های مطالعات خُرد اقتصاد دیني (: مشکالت مطالعات کالن و مزیت1جدول )
 مشکالت مواجه با مطالعات کالن

 دینیاقتصاد 

 ای مطالعه خردی رفتار اقتصادی دره مزیت

 ارتباط با دین

 یرهای مذهبی برنتايج اقتصادییاثر مربت و منفی متغ

 پانل و مقطعی: به روش( 2006) کلیری و بارو *مک

 اعتقیادات  کاهش و را GNP رشد کلیسا در حضور

 دهد. افزايش می را GNP مرگ از پس زندگی به

 صیداقت،  بخشیش،  صیدقه،  های دينی مبتنیی بیر   توصیه

های دينی که بهبود  تحمل، تالش، انصاف و ديگر ارزش

ت دي  بیر  ثیر مربأدهنده نتايج دينی هستند مبنايی برای ت

 (.1978 شونفلد،) نتايج اقتصادی هستند

علیت متقابل: شبکه پیچییده روابیط ديی  و اقتصیاد     

 (.33 ص ،1975 اسکوبی،)

دينییداری و رشیید (: رابطییه مربییت 2005نوالنیید ) *

اقتصادی در مطالعه بی  کشیوری و درو  کشیوری   

بییاالتر  سیرانه  GDP: (2006) بیارو  میک کلییری و  

 شود. می دينداری کاهش باعث

 ت در ورای ارتبارات اقتصادکالنیتعیی  جهت اثر علی

: ابعاد مختلف (4 ص ،2007 ،شريف و نورنزيا ) *

عبادت  های دينداری مرل مناسک، اعتقاد، ايما ، شاخص

مختلفی بر نتايج  تواند اثرات اخالق و متتشرع بود  می

 اقتصادی بگذارد.

 سییاختگی يیا رگرسیییو  کیاغب: متغییییر   همبسیتگی 

 نیروهییای اقتصییادی هییردو تحییت تییأثیر و مییذهبی

ممکی  اسیت برخیی ملیل بیه       .ديگر باشند ای زمینه

داليل خاص تاريخی، جغرافیايی يا سیاسی عملکرد 

پايی  اقتصادی و شرايط يکسا  دينی داشته باشند و 

اي  شرايط اقتصادی تحت تأثیر آ  عوامل باشد و نه 

 .شرايط دينی

کننده )متغییرهای مزاحم(:  مخدوش عوامل بر کنترل مؤثر

العه نمود يا آ  را در وارد مط را ها خانواده مرالً درآمد

 :(1987) همکارا  و گیری ثابت نگه داشت. هوموال نمونه

 مذهبی و اعتقادات با خانوار درآمد برخی جوامع، در

 (1986 ،1فريم )اعضای خانواده  بود  مذهبی همچنی 

 کند. تغییر می

 

های مختلف پايه خردی نیز تنوع زيادی دارند که برخیی دارای   در عی  حال روش

خردی برای بررسی اقتصاد در ارتباط با  اند. مرالً يک روش پايه شناختی اشکاالتی روش

ها و  دي  نرريه انتخاب عقاليی دينی است که درآ  اقتصاد دينی را تشکیل شده از بنگاه

 کاالهیای  عقاليیی  کنندگا  مصرف مذهبی گیرد. پیروا  کنندگا  دينی در نرر می مصرف

يانیاک    جها  آخرت اسیت  و زندگی اي  در د کننده مطلوبیتايجا که هستند ای مذهبی

های اقتصادی با يکديگر برای ارائیه محصیوالت و خیدمات میذهبی بیه       (. بنگاه1998)

                                                             
1 Freeman 
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(. 1997 ،کنند )هچر و کانازاوا کنندگانی که انتخاب کننده بهینه هستند، رقابت می مصرف

( اي  موضوع را برای پیشنهاد قضايايی در ارتبیاط بیا اقتصیاد    1987استارک و بینبريج )

دينی مطرح نمودند. با وجود انتراراتی که از چنی  رويکیردی بیرای مطالعیه دينیداری     

شیناختی بیود کیه ناشیی از تسیری       ششت اما ايی  روش دارای اشیکاالت رو  وجود دا

 ( تصديق1998و حتی به زندگی واقعی است. ياناک  ) عقالنیت ابزاری به زندگی دينی

هیای   فعالییت  و دينیی  باورهای شود می که باعث آنچه با خوبی به اي  روش که کند می

 متفاوت باشند، سازگار نیست. عقالنی انتخاب ديگر اشکال از ناشی از آ 

از  کند تا سعی می خردی، اقتصاد دي  با روش مطالعه های از روش ديگری رويکرد

 ،)هیافم   های آزمايشیگاهی بهیره ببیرد    همراه کنترل مزايای نگرش تجربی به مذهب به

( 4-1ص ،2003 کمرير،)شود  (. اي  رويکرد بطور عمده شامل اقتصاد رفتاری می2013

کند. چنیی  رويکیردی بیرای مطالعیه      مهمتري  روش استفاده می عنوا  به آزمايش که از

آزمايشگاهی  های کنترل شناسانه دارد. اول، روش مزيتدي  چهار ارتباط اقتصاد و دي  

معلیولی   و مسائلی مانند رابطیه علیت   و مزاحم رهاییمتغی خالصی از شرايطی را برای

 دهید کیه در آ    استانداردی ارائیه میی   های امور آزمايشگاهی روش سازند. دوم، مهیا می

اينکیه آزمیايش تکیرار را    شیوند. سیوم،    می گیری کلیدی تعیی  معیار و اندازه رفتارهای

هیای مربیوط بیه     تیورش  تواند می روش و منش تحقیق تجربی کند و چهارم، تسهیل می

(. در ادامیه ايی  رويکیرد بصیورت کلیی      5ص ،2013 ،کاهش دهد )هافم  را ها تئوری

 1شود. معرفی می
 

 . اقتصاد رفتاری3

تیا   اسیت  درصدد ی،ا رشته بی  رويکردی با که است اقتصاد از ای شاخه رفتاری اقتصاد

 نرییر  انسیانی  و اجتماعی علوم های شاخه ساير ابزارهای و دستاوردها نرری، های بنیا 
                                                             

 های رفتاری به انصاری سامانی و همکارا ، اجرای آزمايششناختی و روش  جهت آشنايی با استانداردهای روش 1

 ( مراجعه کنید.1389)



  45 شناسي اقتصاد آزمایشگي برای مطالعه انسان اقتصادی اسالم دینداری و رفتار اقتصادی؛ روش

 ضم  اساس اي  بر و داده پیوند اقتصاد با را شناسی انسا  شناسی و شناسی، جامعه روا 

 هیای  جنبیه  بررسیی  بیرای  را تیری  گرايانه واقع نرريات اقتصاد متعارف، فروح اصالح

( و بدي  وسییله،  137ص ،1392 ،نمايد )رهبر، متوسلی و امیری هئارا اقتصادی مختلف

 برای موضوعات مطرح در اقتصاد ارائه دهید.  تر و کارآتری دقیق تحلیل، تبیی  و تجويز

هیا بیه    در ابتدا، اقتصاد رفتاری به شدت متکی بر شواهدی بود که بیه وسییله آزمیايش   

اقتصاددانا  رفتاری از آزمايش فراتر رفته و عالوه بیرآ  از  وجود آمده بودند. اما اخیراً، 

شیود اسیتفاده    های متعدد و زيادی که به وسیله اقتصیاددانا  بیه کیار گرفتیه میی      روش

کنند. تعدادی از تحقیقات اخیر و شايا  توجه اقتصاد رفتاری، شامل موارد متعددی،  می

هیای   هیايی ماننید آزمیايش    ر، روشهای اخی های میدانی است. برخی مقاله متکی بر داده

 )آنجلیتیوز و همکیارا ،   2سیازی کیامپیوتری   شیبیه (، 2004)نیزی و راسیتکینی،   1میدانی

( را بیه کیار   2001 )مک کییب و همکیارا ،   )اسک (های مغزی ( و حتی پیمايش2001

 یو رضايی و موحید  1391 ،سامانی، پورفرج، امینی و زارع گیرند )به نقل از انصاری می

 (.1389 ،رنر بک

کننید،   ها، نقش مهمی را در مرحله اولیه اکتشاف در اقتصاد رفتاری ايفا می آزمايش

هیای اسیتاندارد،    زيرا کنترل آزمايشگاهی برای بررسی، توضیح و آزمو  رفتاری تئیوری 

سودمند است. با وجود اي  اگرچه اقتصاد رفتاری در آغاز تیا حید زيیادی وابسیته بیه      

بود، بیه اقتصیاد رفتیاری بیه عنیوا  شیاخه متفیاوتی بیا اقتصیاد          های آزمايشگاهی  داده

(. اقتصیاددانا  رفتیاری بیر    1999)ر.ک به لیو  اشیتاي ،    شود آزمايشگاهی نگريسته می

شوند هرچند از آزمیايش بیه    شا  در اقتصاد تعريف می مبنای کاربرد ديدگاه روانشناسی

 (.2001 ارتم ، کنند )ر.ک به هرتويگ و عنوا  مهمتري  روش استفاده می
  

                                                             
1 Field Experiments  
2 Computer Simulation  
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 . چارچوب نظری مطالعه رفتاری رابطه دین و اقتصاد4

گذارنید.   شکی وجود ندارد که دي  و اقتصاد در جهات خرد و کیال  بیر هیم اثیر میی     

ثیرات، بهتر اسیت  أهای گذشته آمد برای شناسايی درست اي  ت اساس آنچه در بخش بر

فردی )خررد( اقتصاد و دي  را به هیم  محققا  به دنبال يافت  روابطی باشند که در سطح 

سیازد. مطالعیه چنیی  روابطیی نیازمنید يیک مبنیای نریری مناسیب و يیک            مرتبط می

شناسیی معتبیر، اصیول و     شناسی معتبر است. در بخش گذشته کلیات يیک روش  روش

الزم اسیت  ای معرفی شید. در اينجیا    مبانی مطالعات اقتصاد رفتاری، برای چنی  مطالعه

گیری اقتصادی فرد و عوامیل محیاط بیر آ  در نریر      رری برای تصمیميک چارچوب ن

بتوا  الگوی مناسیبی بیرای تحلییل رابطیه ديی  و اقتصیاد       گرفته شود. تا بر اساس آ  

. در مطالعات متعارف در اقتصیاد، مطالعیات معیدودی بیه بررسیی ابعیاد       رراحی نمود

ثر بر رفتیار وجیود   ؤعوامل م های مختلفی برای شناسايی اند. نرريه رفتاری فرد پرداخته

 دارد. 

نمیود:  توا  به چهار رابطیه افیراز    ارتباط انسا  با جهانی که در آ  قرار دارد را می

 بیا  ارتبیاط  د( ؛خیود( ) نفیس  بیا  ارتبیاط  ج(جامعه؛  با ارتباط ب( ؛خدا با ارتباطالف( 

(، 110-117صییص، 1370 ،مطهییری) ،(273-294صییص ،1386 ،جعفییری) ربیعییت

( در 2007. همچنی  کییزر ) ببینید ( را1384 ،جوادی آملی( و )143ص، 1377 ،نصیری)

آورنید، در قالیب سیه انگییزه:      را به حرکت در میی  مردم که ای اولیه های تحقیقی انگیزه

 تحلییل  و تجزيیه  سه سازی يکپارچه با وی. کند می خالصه روانی و اجتماعی اقتصادی،

 چیارچوب  توانید  میی  او نریر  از که کند ريزی می پايه را يکپارچه تحلیلی روش اساسی،

 اصیلی  بعید  سیه  گرفت  نرر در با کیزر. باشد ای رشته بی  اقتصاد مطالعات برای نرری

معرفی شده در فلسفه را به درستی تشیخیص داده امیا از    بعد سه ینيد ریغ انسا  برای

مذهبی اسیت،  آنجا که موضوع بحث در اقتصاد اسالمی يک انسا  اقتصادی دارای بعد 

توا  تصیريح   با در نرر گرفت  ارتباط انسا  با خدا و افزاود  آ  به مدل نرری کیرز می
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لفه اساسی داشت )درخشا  و ؤثیر چهار مأدرست و فراگیری از رفتار اقتصادی تحت ت

 (.1389 ،زاده متقی

تیوا  در   ثر هست  را میی ؤعواملی که در فضای ارتباط دينداری و رفتار اقتصادی م

های پیشی  تا اثیرات دينیداری و در بعید ديگیر      لفهؤيک جدول که يک بعد ریفی از م

بندی نمود.  عوامل عام سکوالر تا عوامل مخصوص دي  است، بصورت منسجمی تقسیم

 های خاکستری جدول نشا  دهنده نهدر جدول زير اي  عوامل نشا  داده شده است، خا

 اند.  صاد آزمايشگاهی دي  بررسی شدهعواملی هستند که تا کنو  در مطالعات اقت
 

 عوامل مؤثر در فضای ارتباط دینداری و رفتار اقتصادی (:2جدول )

 مقدمات، پیشین دینداری فردی اثرات 

ام
ع

 

 انتخاب پارامتریک

 ترجیحات ريسک -

 زمانی  ترجیحات-

 انگیزه کار -

 رفتار اجتماعی

 انحراف -

 فعالیت جنسی -

 باروری -

 سرگرمی -

های جمعیت  ویژگی

 شناختی اجتماعی

 اشتغال -

 درآمد و ربقه -

 هلأوضعیت ت -

 سالمتی -

 شهريت -

های فیزیکی  ویژگی

 شناختی جمعیت

 س  -

 جنس -

 های ژنتیکی خصیصه -

 

انتخاب استراتژیک و 

 اجتماعی

 بازی ديکتاتور -

 بازی اولتیماتوم -

 گذاری بازی سرمايه -

 بازی کاالی عمومی -

 تعلق مذهبی

 کیش مذهبی -

 اشتغال مذهبی -

 مطالعه اصلی دينی -

 ها ها و گرایش ارزش

 سیاسیگیری جهت -

 های اجتماعی ارزش -

 نررهای موضوعی -

 شخصیت

 عامل شخصیت5 -

 ترغیب پذيری -

 های يادگیری سبک -

 های تفکر سبک -

 

 اثرات اخالقی دینی

 اعتماد -

 بخشش -

 فرصت رلبی -

 نوع دوستی -

 بعدیدینداری چند 

 تجربه دينی -

 برآيند )نتايج( دينی -

 الهیات )اعتقادات( -

 مناسک -

 گیری دینی جهت

 بیرونی -

 درونی -

 جستجويی -

 اجتماعی شدن

 خانواده -

 محیط اجتماعی -

 آموزش -
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ری
دا

دین
ص 

صو
مخ

 

 مناسک دینی

 مالزمت دينی -

فعالیت صمیمانه  -

 )عابدانه(

 های دينی بخشش -

 دانش دینی

 دينیتجسم  -

 اتفاقات معنوی -

 مفاهیم الهیاتی -

 

 اعتقادات دینی

 پس از مرگ -

 توحید -

 تجسم دينی -

 بنیادگرايی -

 محیط دینی

 مذهب والدينی -

 های مذهبی مهمانی -

 العمل دينی دستور -

 (2013منبع: هافم  )
 

های اخالقی و مناسکی دي  در سیطح   دهد حوزه همانطور که جدول فوق نشا  می

گیری دينیی و اعتقیادات    عدی، جهتدينداری فردی، دانش دينی، دينداری چند بُاثرات 

گردنید و در   دينی در سطح میانه و محیط دينی در سطح مقدمات دينیداری مطیرح میی   

شوند. از میا  اثرات دينیی   رابطه بی  انسا  با جها  ماورايی و بعد متافیزيکی مطرح می

ثیرات مستقیم مربوط بیه ديی  بیوده و    أينی تغکر شده در جدول، مناسک و اخالقیات د

گیری هستند. در اي  مدل مفهیومی   قابل اندازه 1-4های غکر شده در بخش توسط روش

یرهای انتخاب پارامتريک و انتخاب استراتژيک در نرر گرفته یاثرات عام دينداری بر متغ

 ری هسیتند. میرالً  گیی  های رفتاری برای افراد قابل انیدازه  رها توسط بازییشده، اي  متغی

گذاری، مبادله هديه تنبیه شخص ثالیت و کیاالی    های ديکتاتور، اولتیماتوم سرمايه بازی

گیری نوع دوستی، انصاف، فرصت رلبی و اعتماد  عمومی به عنوا  مقیاسی برای اندازه

رهیای  یشیوند. متغی  و مشارکت، ترجیحات ريسک و بی  زمانی و انگیزه کار معرفی میی 

شیناختی، وضیعیت اجتمیاعی     های اجتماعی و فیزيکی جمعییت  ی، ويژگیرفتار اجتماع

یرهايی از دنیای اجتماعی هستند و در ارتباط بیی  انسیا  بیا افیراد     یشد ، از جمله متغ

رهای روانشناختی که در رابطه بی  خود و م  یشوند. از متغی پیرامو  )جامعه( مطرح می

انید. ايی     مفهیومی هیافم  آمیده    رهیای شخصییت در میدل   یشوند، متغی فرد تعريف می

 شوند.  گیری می از رريق پرسشنامه اندازه یرها معموالًیمتغ

شناختی دينیداری و   از آنجا که تحقیق جاری به دنبال بررسی فضای نرری و روش

ر اصلی مطرح خواهد یگیری اي  دو متغی رفتار اقتصادی است، مالحراتی در مورد اندازه
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یراقتصیادی  یگییری متغ  ثر معرفی شیده ابیزار انیدازه   ؤرهای میشد. در میا  مجموعه متغی

یرهاست )پرسشنامه يا مشاهده درمقابل آزمايش(، در بخش بعیدی  یمتفاوت با ديگر متغ

هیای آزمايشیگاهی و رفتیاری، ويیژه بررسیی       یر دينداری، روشیای به متغ پس از اشاره

 شود. رهای رفتار فردی اقتصادی معرفی مییمتغی
 

 يری دینداریگ . اندازه5

گییری دينیداری را در سیه روش:     هیای انیدازه   ( روش1391خداياری فرد و همکارا  )

کنید. از   بنیدی میی   های مختلف، خیود گزارشیی و فیرافک  تقسییم     مشاهده در موقعیت

رونید و ثبیت    های مذهبی می توا  به شمارش افرادی که به مکا  های مشاهده می روش

بیه   1934دهند نام بیرد )آلپیورت    ه در آنجا انجام میزما  ورود و خروج يا کارهايی ک

ه با موضوعاتی کیه  های فیزيولوژيکی فرد در مواج (. سنجش واکنش1987نقل از براو  

ای اسیت. روش دوم کیه شیايد     زمینه دينی دارنید نییز يیک روش معتبیر مشیاهده      پیش

کوتیاه و بلنید   تواند به دو نوع  هاست، شامل پرسشنامه است که می پرکاربردتري  روش

بسییار صیريح    شود. گاهیاً  شامل يک يا دو سوال می تهیه شود. پرسشنامه کوتاه معموالً

تیر   شیفاف کمیی غیر  و گاهیاً  "آيا شما يک فرد مذهبی هستید؟"همراه با خود قضاوتی: 

کنید کیه    ( ادعیا میی  1984هستند. گورسیا  )  "رويد؟ چند بار در ماه به کلیسا می غالباً"

تواننید بیه انیدازه     شوند میی  های آنها به دقت تهیه می وتاهی که پرسشهای ک پرسشنامه

هیای   نامیه  سنج نییز از جملیه پرسیش    های نگرش ثر باشند. مقیاسؤهای بلند م پرسشنامه

دينداری هستند که در آنها فرد، در يک پیوستار يک بعدی نگرش دينی خیود را نشیا    

رسد گیروه چهیارم از    ای که به نرر می ههای کنترل شده، و يا دست مشاهده دهد. گاهاً می

گییری   رود، ماننید انیدازه   های سنجش دينداری باشند، )روش آزمايش( بکار میی  مقیاس

 شیوند. میرالً   کمک خیريه وقتی که افراد برای شرکت در يک فعالیت مذهبی دعوت می

اجه ( يا مو1987، )هانسبرگر و پالتونو فراخوا  برای شرکت در يک برنامه کمک خیريه

( که از او درخواست کمک دارد 1976و 1978 ،کرد  فرد با يک فرد بی بضاعت )آنیس
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و يا فراهم آورد  شرايط تخطی از فرامی  دينی و بررسیی مییزا  لغیزش از دسیتورات     

 دينی.
 

 تحليل مطالعات اقتصاد دیني آزمایشگاهي . فرا6

رفتاری مختلفی مورد استفاده گیری پارامترهای  های اقتصادی برای اندازه امروزه آزمايش

 بیازار،  های توا  آنها را به سه دسته: آزمايش بندی کلی می گیرند؛ در يک تقسیم قرار می

هیای بیازار    بندی نمود. آزمايش تقسیم پارامتريک های انتخاب و استراتژيک های انتخاب

 1زنی چانهبر، مالیات و  ات هزينهبه بررسی وجود تعادل رقابت کامل، دسترسی به ارالع

های شخصی درتقابل  های استراتژيک )که در آ  منفعت پردازند. برای بررسی انتخاب می

گییرد(، بیازی ديکتیاتور )بیرای بررسیی انصیاف(، بیازی         با منفعت افراد ديگر قرار می

عتمیاد( بیازی کیاالی    گیذاری )ا  اولتیماتوم )انصاف و تقابیل و تالفیی(، بیازی سیرمايه    

کیار گرفتیه   گیذاری و فیرار از قیانو  ب    عیات تجربیی قیانو    و مطال 2عمومی)مشارکت(

)که شیامل منیافع ديگیرا  نیسیت( از رريیق مطالعیه        های پارامتريک شوند. انتخاب می

انیداز، انگییزه کیار     پذيری، ترجیحیات زمیانی، انتخیاب پیس     رهايی از قبیل ريسکیمتغی

 شود.  )توسط بازی مبادله هديه( انجام می

هیای رفتیار انتخیاب پارامتريیک کیه از       لفیه ؤهر کیدام از م  در ادامه بعد از معرفی

هیای ديی  و    آيند، برخی از مهمتري  پیژوهش  مهتمري  رفتارهای اجتماعی به شمار می

شوند. با توجه بیه گسیتردگی بحیث     رفتار اقتصادی با روش اقتصاد رفتاری بررسی می

سفانه بیا  أ. متگیرند میهای استراتژيک مورد بررسی قرار  فقط مطالعات مرتبط با انتخاب

لفی  مقاله، تحقیقات معدودی به بررسیی رفتیار اقتصیادی مسیلمانا      ؤتوجه به تالش م

اند از اي  رو بخش قابل توجهی از مطالعات معرفی شده در بخش آتی مربیوط   پرداخته

                                                             
 (، مراجعه کنید.1384پور ) ها به نرر برای مطالعه بیشتر در مورد اي  روش 1
سیامانی، پیورفرج، زارع و امینیی     های رفتاری بیه انصیاری   برای مطالعه در مورد جزئیات و روش اجرای بازی 2

 ( مراجعه نمايید.1391)
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عالوه  هايی شود. مطالعه چنی  پژوهش به متدينی  به اديا  توحیدی غیر از مسلمانا  می

ا  ضرورت مطالعاتی با جامعه هدف مسیلمانا ، مرزهیای دانیش فعلیی در حیوزه      بر بی

های سنجش دينداری و رفتار اقتصادی  هد. روش مطالعات خررد اقتصاد دينی را نشا  می

 های ارزشمندی برای مطالعات آتی خواهد داشت. ها داللت های آزمو  فرضیه و روش
 

 بازی کاالی عمومي - 1. مشارکت7

 بیه  که است کاالی عمومی بازی مشارکت، بررسی برای محبوب آزمايشگاهی ابزار يک

 قابیل  لیسیت  تر، مورد استفاده قرار گرفته و يا قبل گذشته قر  نیم رول در گسترده رور

کنید مشیخص شیده اسیت      مشارکت )تعاو ( را تقويیت میی   رفتار که عواملی از توجه

 بازيکنیا   آ  در اسیت کیه   اجتماعیتناقض  يک . اي  بازی،(1984 روزنتال، و پالفری)

 .شیوند  منید  بر بهره هزينه عمومیِ هایِ مشارکت ناشی از مربت جانبی اثرات از توانند می

بیرای   بیازيک   هیر  که توسیط  واحد هر برای واحدی دارد و Sدارايی اولیه  بازيک  هر

 مریال  عنوا  به رسد، (برابر آ  به هر فرد میt>1شود، ) کاالی عمومی تخصیص داده می

بازيکنیا    سیاير  وS-x1+tx1  شود می دارايی او ،0ديگر بازيکنا  کمک کند و X1 او اگر

 بیازيک ،  کنند. بر اساس اصل منفعت رلبی، را دريافت می 1S+ TX میزا  2همانند فرد

 کرد، نخواهد کمکی هیچ او ترجیح خواهد داد، را توسط ديگرا  مشارکت هزينه تحمل

 عمیومی  کیاالی  هییچ  يکسا  استدالل کننید،  رور به بازيکنا  تمام اگر و =0X1بنابراي 

نشانی و حفاظیت   تولید نخواهد شد. با وجود اينکه ارائه خدماتی مانند )دفاع ملی، آتش

پاشی کرد  مرداب در نزديکی شهر( به نفع همیه اسیت، هیر فیرد      توسط پلیس، يا سم

است. اي  امر باعث ارئه کمتر از از سهم ديگرا   "سواری مجانی"ای برای  دارای انگیزه

 بازيکنیا   مختلیف  هیای  کننده شرکت با توا  می را بازی شود. اي  حد کاالی عمومی می

 تکرار کرد.( شرکا) بازيکنا  هما  يا( غريبه)

                                                             
1 Cooperation 



52   1394بهار و تابستان  – 14مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هفتم، شماره دوم، پياپي 

 شیرايط  شیا ،  هیای جمعیتیی   ويژگیی  به توجه بازيکنا  با معمولی، های آزمايش در

در  کیه  کننید  عمومی کمیک میی   صندوق به مربت مقادير ها، ارزش و ها بازی ساختاری

 يابد. تکرارهای بعدی اي  مقادير کاهش می
 بازی کاالهای عمومي –مارکت  (:3جدول )

 نتایج برخی جزئیات و روش مطالعه

 و اندرسو 

 (2010) همکارا 
 کالج دانشجويا 

 را ها مشارکت میزا  دار معنی رور به رهایمتغی از يک هیچ

مذهبی بیر   های  وابستگی ناچیز اما منفی اثر .نداد توضیح

 افیراد  میذهبی.  تعلیق  بدو  افراد با مقايسه مشارکت در

 البته) بیشتری کمک ماهانه، مذهبی مراسم در باال حضور

 .داشتند عموم کاالی در( معنی بی

 ملور و اندرسو 

(2009) 

 در کنندگا  آمريکايی شرکت

 سال+  50 سنی گروه

8n = ، 2 =a 10 وR = 

) در تولید کاالی عمومی متوسط سهم افراد
𝑥

𝑠
در ریول   (

 %40 کاتولییک  �52 پروتسیتا   هیا:  تکرار متیوالی بیازی  

و از لحاظ  (%51) مذهبی وابستگی بدو ( %30)ديگرا  

) معنی آماری بی
𝑥

𝑠
های مذهبی: عدم حضیور   برای گروه (

 ،(%45)بار در ماه گذشیته  يک -،(52%) مذهبی مراسم در

 (%57)بیشتر  وپنج ( %43) بار چهار ،(%50) بار دو و سه

و نیه  ) ها ادوار بازی توسط پروتستا  در همکاری حفظ

 ها مذهبی غیر مقايسه با در (ها ديگر مذهب

 = 1R و  = 3n = ، 1.5A (2009) احمد

 برای روحانیت در دو ربقه، درحال تحصیل مرد نفر 103

هنید.   روسیتايی  منیارق  سکوالر، در تحصیلی مدارک و

. (%51) هیا  میذهبی  غیر ( و�66) ها متوسط مذهبی سهم

 اسیت  متفیاوت  داری معنی رور به دانشجويا  مشارکت

(014/0p =.)  ديگر عوامل از تابعی توا  می را نتیجه اي 

 رهیی متغی چند تحلیل و گروه دانست. تجزيه دو افتراق در

نشده. ماهیت يک بیار تکیرار    ارائه مناسب های کنترل با

 هیای ريزتیری از   شیاخص  کیه  دهد نمی اجازه آنهابازی 

 .دست آيد به همکاری
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 ثالث و احمد

(2009) 

 پارامترهای با مشابه های بازی

 يکسا .

 نبیود   يا بود  مذهبی که دانشجويا  از المللی بی  گروه

 خود اظهاری در دو سوال. مشارکت به ترتیب )ديندارا 

( %61-%63) مکزيکی ،(%55-%47) غیرمذهبی( هندی ˚

ها  . بر خالف سوئدی و مکزيکی(%57-%66)سوئدی  و

 ها پرداختند. ديگیر  از مذهبی بیش هندی های مذهبی غیر

 تیری نسیبت بیه تعلیق     قیوی  اثیرات  جمعیتی رهاییمتغی

 مذهبی دارند.

 و بنجامی 

 (2010)همکارا ،

آمیخت   از روش استفاده

 جمالت برای سنجش دينی

 و کاتولییک  پروتستا ،) مختلف اديا  با کنندگانی شرکت

 جداگانیه  های دينی. رگرسیو  وابستگی بدو  و( يهودی

 گیروه بیرای بررسیی اينکیه آيیا      چهیار  از يک هر برای

اسیت؟   قرار داده ثیرأت تحت همکاری را کرد ، تحريک

ضییريب ثابییت رگرسیییو  نشییا  داد حییداقل پرداخییت  

هیا حیداقل پرداخیت.     میذهبی  غییر  و بیشتر ها کاتولیک

 ثیرأسیکوالرها تی   و هیا  پروتسیتا   يک مذهبی بیرای تحر

 بر اثر بی معنی ها يهودی برای و منفی ها کاتولیک مربت،

 است. داشته مشارکت

 ثالث و احمد

(2011) 

 از با استفاده مذهبی تحريک

 ريخته درهم روش کلمات

 افیراد  توسیط  بیشیتری  تحريک مذهبی موجب همکاری

 شود. زندانی می معمای در مذهبی

 همکارا  و لیپفورد

(1993) 
 میدانی های داده شواهدی از

 ماننید  دينی های آموزه معنی به "موعره به مربوط امور"

 بیا  گذارد. جوامع می اثر اجتماعی رفتار بر عمومی کاالی

 رفتارهییای از تیری  پییايی  نیرخ  دارای بیشییتر کلیسیاهای 

 هستند. جنايت و جرم و انحراف اجتماعی

 بولد و هال

(1995) 

 نمونه ونحوه اجرای

 آزمايش مشابه

بود و عالوه بر  (1993) همکارا  و نتايج مشابه با لیپفورد

 حقیوق  اجیرای  رريیق  از کلیسیاها  کیه  دادنید  آ  نشیا  

مربیت ايجیاد    رفتیار  تیرويج  بیرای  هیايی  انگیزهمالکیت، 

بیه خیودی خیود بیه یتولیید       میذهب  آيا اينکه کنند، می

 ای کیه در  زمینیه  رهاییبه متغی انجامد کاالی{ عمومی می

 دارد. بستگی شود، آوری می جمع ها کمک آ 
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آکای، کارابولوت 

 1و مارتینسو 

(2011) 

شرکت در مراسم جمعی  ریتأث

ی بر دار  يددينی و میزا  

رفتار مشارکت در شب قدر، 

اعیاد مذهبی و ايام غیرمذهبی 

ترکیه، بازی  جامعهدر 

ی کاالی ا دورهاستاندارد يک 

بازی کاالی  عمومی و يک

 عمومی با تنبیه

ی رفتاری متفاوتی در ارتباط با مشارکت و تنبیه ها تفاوت

وجیود   آ  از ریی غبی  در ايام ماه رمضا  و  دوستانه نوع

 بیه در ماه رمضا  نسبت به ايام ديگیر   ها مشارکتدارد. 

آزمیو    درواقیع ( 46/9در مقابل  63/7کمتر بود ) مراتب 

نشا  داد که اي  تغیییر مربیوط بیه رفتیار افیراد       تر قیدق

( و رفتار افیراد  19/10در مقابل  28/7است، ) غیرمذهبی

مقابل  در 9/7است )ی مختلف مشابه ها زما مذهبی در 

28/7.) 

وارنر و همکارا  

(2013) 

روش ترکیبی آزمايشگاهی 

همراه با تحريک دينی را برای 

کاتولیک و مسلما  در  800

استانبول و يک دوبلی  و 

مطالعه موردی همراه با 

کاتولیک و  200مصاحبه را با 

مسلما  در دوبلی ، استانبول، 

 میال  و پاريس بکار بردند.

ی بیشیتری  هیا  بخشیش نسبت بیه مسیلمانا     ها کیاتولک

ی و گروهی  درو ی مسیلمانا  بیشیتر   هیا  بخششداشتند، 

گروهی بود. تحريک  بیشتر برو  ها کیکاتولی ها بخشش

ی داشیت امیا ايی     دار یمعنی  ریتیأث  هیا  کیکاتولنی بر دي

ی نداشت. نتايج تحقیق نقش ریتأثبر مسلمانا   ها کيتحر

و  3لطف الهی 2مفاهیم دينی مانند وظیفه در قبال خداوند

را مانند نقش جامعه مذهبی بر رفتیار پییروا     4استحقاق

نشا  دادند که افراد  ها آ . دهد یمنشا   غکرشدهدو دي  

ی اينکیه حیداکرر کننیده منفعیت شخصیی باشیند،       جا به

 هستند. گرا جامعه

 

 اعتماد .8

 از اسیتفاده  بیا  اعتمیاد  رفتیار  مختلف های جنبه معمول رور به آزمايشگاهی، اقتصاد در

توانیم انترار داشته باشییم کیه    در اي  بازی می شود. گیری می ، اندازه(TG) اعتماد بازی

نیوع از   در يک جهت مشابه ارتباط يابد. بازی اعتماد، يیک  5دينداری با رفتار اجتماعی

 و معرفیی شید   (1990توسیط کیرپس )   بار اولی  برای که درپی است پی معمای زندانی

 اسیتفاده  (،1995برگ و ديخاوت و میک کییب )   توسط آزمايش يک در بار اولی  برای

                                                             
1 Akay, Karabulut, & Martinsson 
2 Duty to God 
3 God�s Grace 
4 Diservingness 
5 Prosocial Behavior 
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حید کیه پرداخیت    را دارد و بیرای هیر وا   Sگذار( مقدار  )سرمايه 1است. بازيک   شده

را پرداخت  x1کند، يعنی اگر او  امانتدار(، سه برابر آ  را دريافت می) 2کند، بازيک    می

گییرد کیه چیه     تصمیم می 2کند. سپس بازيک   را دريافت می 3x1، مقدار 2کند بازيک  

گذار برابر است با مقداری از  . دريافتی کل سرمايه(y1) برگرداند 1مقداری را به بازيک  

فرسیتد و دريیافتی    مانده به اضافه آنچه که پاسخ دهنده بیرايش میی   پول که برايش باقی

گذار نفرستاده. در اينجا موقعیتی برای  پاسخ دهنده مقداری از پول است که برای سرمايه

بینیی   شوند. تئوری اقتصاد متعیارف پییش   همکاری وجود دارد: هر دو بازيک  منتفع می

بینیی   ايی  را پییش   1دهید، و بیازيک     ر را به کمتر ترجیح میبیشت 2کند که بازيک   می

شود. مقاديری که بازيکنا   می X1=0است و لذا  Y1=0کند بنابراي   کند و اعتماد نمی می

اعتماد و )قابل اعتمیاد بیود ( اسیت. ادبییات      گردانند(، نشا  دهنده فرستند و )برمی می

گیذاری را   ثر بیر اعتمیاد در سیرمايه   ؤموسیع در اقتصاد آزمايشگاهی تعدادی از عوامل 

های جمعیتیی )فرهنیگ، جینس و     شناسايی کرده است. مانند گرايش به ريسک، ويژگی

ها مانند ناشناس بود ، دينیداری و تعلیق    رهای ساختاری در آزمايشیس ( همانند متغی

 (.86ص  ،2003 ،)کمرير مروری بر اي  کارها رجوع کنید بهدينی )برای مطالعه 
 

 گذاری اعتماد در سرمایه (:4) جدول

 مطالعه
برخی جزئیات و 

 روش
 نتایج

فهر و ديگرا  

(2002) 

کننده  شرکت 429

خانوادگی آلمانی 

که تماس گرفتند 

يک آزمايش تا در 

 بازی اعتماد

 شرکت کنند

کننیدگانی   مذهب کاتولیک در رگرسیونی که گروه معیاری از شیرکت 

داری  ارسال را به میزا  معنیبدو  تعلق مذهبی وجود داشت، سطوح 

افزايش داد. اثری برای مذهب پروتستا  يا برای هر تعلق ديگری بیر  

 äگذارا  وجود نداشت. اثری از جانب حضور در کلیسا ) رفتار سرمايه

هیای ديگیر   یریبر رفتار اعتماد يافت نشد. اما اثیر متغ  هر ماه يک بار(

 دار بود. مانند س  و آموزش، معنی

کروگر بلمار و 

(2007) 

ای مشابه با  مطالعه

فهر و ديگرا  

(2002) 

گذاری يا پاسخ  مايهتعلق مذهبی )کاتولیک، پروتستا  يا هیچ( رفتار سر

رهای سی ، جینس و   یهلندی را توضیح نداد در صورتی که متغی 499

 آموزش توضیح دادند.
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 (2005کارال  )

دريافت کنندگا  

های  روستايی وام

 خرد اهل پرو

های رو در رو اما بدو  ارتباط گرفتند.  گذارا  و امانتدار تصمیم سرمايه

های مذهبی بازيکنا  در هر دو نقش، اينگه چگونه و چطور در  ويژگی

 کیه  دهنیدگانی  پاسخ کلیسا شرکت کردند، اثری بر رفتار آنها نداشت.

 بیه  اخییراً  کیه  گیذارانی  سرمايه و نکرده اند شرکت کلیسا در گاه هیچ

دريافیت کردنید.    مقابلشا  از بازيک  بیشتری مبلغ بودند نرفته کلیسا

 .نتايج واضح نبود و توضیحی برای آ  ارائه نشده

-جوهانسو 

 و استنم 

 (2008) ديگرا 

مسلمانا  بنگالدشی 

ها با نژاد  و هندو

 مشابه بنگالی.

 بصیورت  آنهیا ( غايب) های بازی هم مذهب که شد گفته بازيکنا  به

-هندو هندو -مسلما  مسلما  -مسلما  شکل به متنوع سیستماتیک،

آوری و  اسیت. بطیور شیگفت    شیده  تنرییم  هنیدو  -هندو و مسلما 

گیذاری و پاسیخ    ، تفاوتی بیی  سیرمايه  1برخالف نتايج مطالعات قبلی

چهار گروه آزمايشی برای توضیح ررفداری درو  گروهی يا تبعیض 

 .برو  گروهی وجود نداشت

ت  و ووگل 

(2008) 

اثر دينداری بر رفتار 

اعتماد )به جای 

با  تعلق دينی(

استفاده از ابزارهای 

چند بعدی دجانگ 

 .(1976و ديگرا  )

 رفتیار  بینیی  پییش  بیرای  مستقل ریمتغی يک عنوا  به فرستنده دينداری

 .اسیت  شده مواجه شکست با شده ارائه های مدل از يک هر در خود

گذارا  وقتی میزا  دينداری  (، سرمايه2005در مقايسه بانتايج کارال  )

امانتدار را فهمیدند، به ديندارا  بیشتر پرداخت کردند. ايی  رابطیه در   

گذارا  با دينداری باال حفظ شده اسیت امیا بیرای     کل و برای سرمايه

افراد با دينداری پايی  برقرار نبود. اي  موضوع مطرح شید کیه: ايی     

 دهنیدگا   پاسیخ  بیود   اعتمیاد  قابیل  بیشیتر  بیه  نتايج ناشی از اعتقاد

امانتیدار بصیورت    تر است يا تبعییض درو  گروهیی؟ رفتیار    مذهبی

بیود. رفتارهیا    ثیر سطح کلیی دينیداری آنهیا   أتحت ت مربتی و معنادار

هیای   بصورت خاص با برخی از ابعاد شاخص دينداری )که با آمیوزه 

 کیه  دهندگانی پاسخ تری داشت. ی قویمسیح ارتباط داشت( همبستگ

 فرسیتنده  بیا  اثیر  ايی   گرداننید،  میی  بیر  بیشیتر  کنند می دريافت بیشتر

 .است نیرومندتر تر مذهبی

 

 

 

 دانشجويا  رفتار
 بازی اي  در رفتار کلیسا، در حضور سطوح نه و مذهبی وابستگی نه

 .ندادند قرار ثیرأت تحت را

                                                             
  .(Fershtman and Gneezy, 2001; Burns, 2006; Chuah et al. 2007) مانند اي  مطالعات  1
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انصاری سامانی 

(1393) 

اعتماد دوبازی 

 104متقابل با 

دانشجوی دانشگاه 

 مازندرا 

 اعتمیاد  رفتیار  بیر  معنیاداری  اثیر  کلیی  شاخص يک مرابه به دينداری

 اثر اعتماد بر اول، بازی در عباديات بُعد حال عی  در ندارد؛ بازيکنا 

 نشا  دوم، مرحله بازی نتايج. دارد مربت اثر امانتداری متغیر بر و منفی

 اعتماد بر اخالقیات و است منفی اثر دارای اعتماد بر اعتقادات که داد

 شرعیات شاخص در باال نمره با افراد همچنی . است گذاشته مربت اثر

 از ناشیی  اعتمیاد  بر دينداری یریمتغ ثیرأت عدم بودند امانتدارتری افراد

 بوده اقتصادی رفتار بر دينداری ابعاد ناهمساز يا متناقض ثیرأت ضرايب

 .باشد

 (2013) 1لچنر

يک بازی اعتماد به 

همراه شخص ثالث 

 تنبیه کننده

 نقیش و شیاخص دينیداری داور    هیا  دهنده واکنشگذارها و  به سرمايه

)شخص ثالث( گفته شد. اما اي  ارالعات تصمیمات بازيکنا  را تغییر 

دار  منفی و معنی ریتأثنداد. شاخص دفعات شرکت در مراسم مذهبی، 

ر تنبیه داشت. درمقابل شاخص دفعات مطالعیه  بر اعتماد و اثر مربت ب

کتاب مقدس اثرات با عالمت معکوس در اعتماد و تنبیه داشت. پاسخ 

مربتیی بیر    ریتیأث کنندگا  به اينکه خدا را چقدر دوست دارند،  شرکت

دهنده(  )رفتار واکنش میزا  اعتماد داشت. در عی  حال قابلیت اعتماد

 شاخص دينداری نبود. ریتأثتحت 
 

 انصاف و دوستي نوع. 9

 در ديگیرا  اسیت.   دريافتی برای شرط و قید بی داد  اهمیت شامل خالص دوستی نوع

 رابیی ، ) ديگیرا  اسیت   نامهربیانی  و مهربیانی  برای متقابل عمل شامل انصاف که حالی

راه  اقتصیادی  تحلیل و تجزيه به ای يندهآفز رور به اجتماعی ترجیحات نوع اي  (.1993

 از اسیتفاده  بیا  بیه ترتییب   تجربی آنها را رور توا  به می و (1997 ،اند )کمرير کرده پیدا

بیازی   داد. در قیرار  بررسیی  میورد ( UG) 3حجیت  اتمیام  و( DG) 2های ديکتاتور بازی

فیرد مقابیل    با ثابت را کدام بخش از دارايی گیرد که تصمیم می پیشنهادکننده ديکتاتور،

از تصیمیم   فرد مقابل يک پاسخ دهنده است، و پیس  کند، اما در بازی اولتیماتوم تقسیم

                                                             
1 Lechner 
2 Dictator Game 
3 Ultimatum Game 
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 سهم)اگر بپذيرد  گیرد می سهمی که به او داده شده تصمیم پذيرفت  برای دهنده،پیشنهاد

دهنیده چییزی دريافیت     و نه واکینش  نه پیشنهاددهنده)و اگر رد کند ( شود می پرداخت

را رد کننیید، غَییرَح بايیید هییر تقسیییمی  پاسییخ دهنییدگا  عقاليییی خییودِ (.کننیید نمییی

هیا نشیا  داده کیه     پیشنهاددهنده نیز بايد بیشتري  مقدار را نگه دارد. امیا تجربیه بیازی   

های کمتر از  دهندگا  پیشنهاد کنند و واکنش % پیشنهاد می40-50پیشنهاددهندگا  حدود 

رسد رد شد  پیشنهادهای غیرمنصفانه، به دلییل نیابرابری    کنند. به نرر می % را رد می20

هیای   گريزی را همیراه بیا انگییزه    بینی نابرابری دهنده پیش پیشنهاد باشد، پیشنهادِ گريزی

دهد. بازی ديکتاتور با بازی اولتیماتوم فقط در اي  موضیوع فیرق    دوستانه نشا  می نوع

گیری برای قبول يیا رد نیدارد. در    دارد که در بازی ديکتاتور واکنش دهنده حق تصمیم

ای بیرای   توسیط پیشینهاددهنده را بیا حیذف هیر انگییزه       دوستی خالص اي  حالت نوع

)فوريسیته و ديگیرا     دهید  نشیا  میی   استراتژيک تمايالت در میورد انصیاف  بینی  پیش

کند که ديکتاتورهای خود غرح نبايد هیچ پیولی   بینی می (. تئوری اقتصادی پیش1994

بینیی   کنند. پیش % پرداخت می30-20ها حدود  پرداخت کنند، اما ديکتاتورها در آزمايش

شود افراد ديندار در ارتباط بیا رعايیت انصیاف، مقیادير بیشیتری را، هیم در بیازی         می

 اولتیماتوم و هم در بازی ديکتاتور، ارائه دهند.
 

 دیکتاتور و اولتيماتوم –دوستي و انصاف  نوع (:5جدول )
 نتایج برخی جزئیات و روش مطالعه

اکل و 

گراسم  

(2004) 

دانشجوی 167با بازی ديکتاتور 

از دانشجويا  خواستند تا ) کالج

داريی اولیه از پول نقد را بی  

سسه خیريه ؤخودشا  و يک م

غیر دينی که از لیستی که انتخاب 

 .(کردند تقسیم کنند می

تقسیم بندی دانشجويا  بر اساس خود گزارشی شرکت در 

 زيرگروه توسط که مالی های کمک مراسم مذهبی، متوسط

 غییر  افیراد  از بزرگتیر  حیدودی  تا بودند شده ارائه مذهبی

 شیده  ارائیه  شیرايط  دوازده از مورد ده اما در بود، مذهبی

 آمیاری  نرر از ها تفاوت اي  از يک هیچ کمک، ارائه برای

 .نبود دار معنی

 (2006) تا 
 نفر 47 با را ديکتاتور و اولتیماتوم

 آلمانی کالج دانشجويا  از

 در دهنیده   پاسیخ  رفتیار  و پیشنهاد با شاخص کلی مذهب

ارتباری نداشت.  ديکتاتور بازی همچنی  و اولتیماتوم بازی
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 از استفاده با گیری دينداری اندازه

 بعدی چند ابزار توسط سوال 17

 (1976) همکارا  و جانگ دی

 بیا  سیازگار  داخلیی  عامیل  پینج  عاملی پرسشینامه،  تحلیل

 توضیییح عامییل فییردی را شناسییايی نمییود. سییه دينییداری

 قبول قابل پیشنهادهای حداقل برای داری معنی های دهنده

 ويکیی  منفیی،  اثیر  ریی متغی دو) بیود  دهندگا  واکنش برای

 پیشینهاددهندگا   پیشنهادِ از ررفی هیچکدام سطح ،(مربت

 عامیل  نیداد در عیوح دو   توضیح داری معنی بصورت را

 توضییح  داری معنیی  رور به را ديکتاتور بازی پیشنهادهای

 (.مربت و منفی) دادند

احمِد 

(2009) 

 که عمومی کاالی بازی انجام از بعد

 بازی يک شد اشاره اي  از قبل

 بازی از که درآمدی با ديکتاتور

 و بود، آمده دست به عمومی کاالی

 انجام موهومی های کننده دريافت با

 که شد گفته افراد دادند. به

 که رسد می افرادی به ها پرداخت

 کنند نمی برداشت را وجهی هیچ

 خیريه به آنها پول همه بلکه

 گیرد. می تعلق

 کرده نام ثبت مذهبی آموزشی های دوره در که دانشجويانی

 کیاالی  بیازی  در درآمدشا  از%( 22) بیشتری سهم بودند،

 فیرد  بیه %( 13) غیرمذهبی دانشجويا  به نسبت را عمومی

 .کردند پرداخت مقابل

 و شريف

 نورنزايا 

(2007) 

 بی  سوال تحقیق: وابستگی

 رفتار و مذهب متغیرهای

 ای رابطه است ممک  اجتماعی

 اينکه) دهد نشا  را علیت از غیر

 رهاییمتغی که دهند نشا  صرفاً

 هر بر که دارد وجود ديگری علی

: مرل گذارد می ثیرتأ آنها دوی

 (همدلی و تلقی  يا گناه احساس

با  روش: بازی ديکتاتور همراه

توسط  تحريک مذهبی )فرافک (

 کلمات از ای رشته کرد  جدا

 گییروه دو در را هییا بخشییش میییانگی  دينییداری تحريییک

 هم اثر اي . است داده افزايش% 2/42 تا% 4/18 از مشخص

نتیايج  . داشیت  وجیود  دينیی  غییر  افراد هم ديندار افراد بر

افیزايش پرداخیت    شیهری  سیاک   75 آزمايش برای برای

 و برای غییر دينیدارها   %6/45 تا% 6/25 از دينداربازيکنا  

تیر از دانشیجويا  غییر دينیی      هکه با معیاری محدود کنند)

 سکوالر کننده تحريک يک معنی بود. انتخاب شدند( اثر بی

 شید  دينیدار  افیراد  بیرای  مشیابهی  اثیرات  باعیث  اخالقی

 اثیر  برای آزمونی محققا  اما( افزايش% 4/44 تا %6/25از)

 ايی   احتمیال  اخییر  يافتیه . نکردند آزمو  تحريک نوع دو

 ربیعیت  يیک  کیرد   تحريیک  يیا  قالب اثرات که موضوع

 نوع ثرؤم افزايش عامل تواند می خاص نه و کلی دينداری

 کند. باشد را تقويت می دوستی
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 و بنجامی 

 ديگرا 

(2010) 

 و روشی مشابه با شريف

 (2007) نورنزايا 

 در تحريییک شییرايط بییرای موهییومی ریییمتغی ضییرايب

 يهودی بازيکنا  برای. است منفی ها کاتولیک و ها پروتستا 

 بدو  بازيکنا  تنها تحريک. داشت وجود مربتی معنی بی اثر

 هايشیا   پرداخیت  کیه  داد قیرار  ثیرأتی  تحت را دينی تعلق

 آنهیا  .شید  کمتیر ( P 0.1 سیطح  در) داری معنیی  بصورت

 تلفیق( 2007) نورنزيا  و شريف های داده با را هايشا  داده

 .ننمودند مشاهده کل در تحريک از اثری و نمودند

 مالهوترا

(2010) 

 شامل میدانی آزمايش در

 در که( آنالي ) برخط های مزايده

 خیريه به بازی درآمد آ 

 اينکه از يافت. بعد می اختصاص

 شد، می ارائه باالتری پیشنهاد

 صفحه روی پیغامی بازيکنا 

 را بازی تا نمودند می مشاهده

يکنا  بر اساس باز .دهند ادامه

ای که  میزا  مالزمت دينی

خودشا  اظهار نمودند به دو 

در مراسم دسته ديندار )حضور 

دينی  دينی بصورت منرم( و غیر

 ، بندرت، گهگاه()اصالً

 بندی شدند. ربقه

 ،(رقابیت  نیه  و دينیی  انگییزه  نیه ) درخواسیت  از نوع اي 

 کییارآيی بییر اثییری مزايییده، روز و بازيکنییا  دينییداری

 دريافت يکشنبه روز های مزايده فقط .نداشت ها درخواست

 بیرای  داری معنیی  بصورت مجدد پیشنهاد ارائه احتمال که

 تعلیق  بدو  بازيکنا  با مقايسه در%( 40) ديندار بازيکنا 

 پیشینهاد  ديگیر  روزهای در اما. دارد تفاوت%(  12) دينی

يکشنبه عامیل   %(.26 حدود) بود، مشابه ها گروه در مجدد

تحريک مربت ديندارا ، و عامل نامعلومی پرداخت يکشنبه 

 ها را کاهش داد غیر دينی

 و چواه

 هیبرت

(2011) 

 بر تشويقی پیغام اثر بررسی

 بازيک  91خیريه،  های پرداخت

 5 رول در دانشجو غیر و دانشجو

 مربت خنری، شرايط نوع سه ،روز

 تعالی های عکس رريق از منفی و

 احساس که تصاويری يا و بخش

 صفحه در که کند، می ايجاد گناه

شود. شاخص دينداری:  می ظاهر

 جِسور و روهرباق ابعادی مقیاس

  قرار ثیرأت تحت شرايطی هیچ در را ها بخشش کلی دينداری

 ازابعیاد  مقییاس  چهیار  به دينداری شاخص که وقتی. نداد

 گرا نتیجه دينداری خنری شرايط در فقط شد، شکسته فردی

 آ  بیر  عیالوه . داد کاهش (%95) داری معنی با را ها بخشش

 سیه  در مذهبی تعلق با افراد های پرداخت بی  تفاوتی هیچ

 آنهیايی  وجود اي  با. نداشت وجود شده ارائه شرايط نوع

 قیرار  درخواسیت  نوع ثیرأت تحت داشتند، مذهبی تعلق که

 .نگرفتند قرار ثیرأت تحت ها مذهبی غیر درحالیکه گرفتند
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يی تعلق بندی دوتا (. دسته1975)

 مذهبی و بدو  تعلق مذهبی

 انجام شد.

 و هافم 

 الرنر

(2011) 

 دينداری نفر چینی؛ آيا 447رفتار 

 شا  نژادپرستانه رفتار با آنها

 مالی کمک يک ارتباری. تقسیم

 داخلی پول واحد) رنمینبی 10

 ايجاد فرد خود توسط که( چی 

 خیريه سسهؤم يک بی  را شده

 خیريه يک و چینی آموزشی

 .کنند تقسیم پزشکی المللی بی 

 دادند انجام خیريه سسهؤم برای افراد که وقفی میزا  درصد

 ابعیاد  از کدام هیچ همچنی  کلی دينداری شاخص میزا  با

 .نداشت ارتباری آنها دينداری

انصاری 

سامانی 

(1393) 

فر ن 118در ادامه بازی اعتماد، 

 توما 5000تا  3000برای تقسیم 

بی  خود و ديگری )ناشناس( در 

 يک بازی اولتیماتوم

رهیای تحقییق   یمبلغ ارسال شده تابعی از هیچکدام از متغی

رهای جنسیت گشودگی به تجربیه و اخالقییات   ینبود. متغی

های دينداری( بر رفتار امانتداری واکینش   )از زير شاخص

 ثر بودند.ؤو +( م ˚و  دهندگا  به ترتیب بصورت )+
 

 گيری بندی و نتيجه جمع

گنجد. در حال حاضر مطالعات  ای می رابطه اقتصاد و دي  در حوزه مطالعات میا  رشته

شناسی دينی است. از  ی يک مبنای مستحکم بر اساس انسا ريز دي  و اقصاد نیازمند پی

شود و با توجه به  مشاهده میاقتصاد نتايج متناقض و آنجا که در مطالعات کال  دي  و 

های مطالعات خردی در علیم رفتیاری، بررسیی ديی  و اقتصیاد در سیطح خیرد         مزيت

تواند در اي  حوزه راهگشا بوده و مبنای نریری مناسیبی بیرای مطالعیه دينیداری و       می

اقتصاد فراهم آورد. بر اساس تحلیل نرری و نتايج تجربی ارائه شده، پاسیخ سیوال اول   

یرهیای سیطح   یبر علت نتايج متناقض مشاهدات کال ، پبچیدگی روابط متغ تحقیق مبنی

های اقتصاد  خرد است. در اي  میا  بر اساس ادعای ریف وسیعی از پژوهشگرا  روش

توانید کیاربردی و راهگشیا باشید.      رفتاری در مطالعات تجربی دينداری و اقتصیاد میی  

ییت مناسیبی را بیرای پیژوهش     استانداردها و چارچوب فراهم شده در اي  حوزه موقع
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های خیود را   دينی بوجود آورده تا از اي  رريق محققات حوزه علم دينی بتوانند تئوری

ل دوم و سیوم تحقییق   بصورت تجربی و به روشی قابل اتکا آزمو  کنند. لذا پاسخ سوا

پذير بود  و چگونگی بررسیی ارتبیاط ديی  و اقتصیاد در سیطح خیرد،        مبنی بر امکا 

دهد. مطالعات متعددی که برای  قتصاد آزمايشگاهی و رفتاری را پیشنهاد میهای ا روش

در ارتبیاط بیا دينیداری در حیوزه پژوهشیی انتخیاب        1بررسی رفتارهای اجتماع محور

شناسانه مهمی دارد. از آنجیا کیه    های روش استراتژيک اقتصاد رفتاری انجام شده داللت

ر رفتار اقتصادی نداشته، تفکیک دينیداری  در مطالعات مختلف دينداری نتايج مشابهی ب

هیای دينیداری از نتیايج     ثیرات متقاوت زير شیاخص أبه اجزاء مختلف و لزوم بررسی ت

اصیول اخالقیی و گیروه اجتمیاعی      العاتی است. دينیداری در دو حیوزه  اخیر چنی  مط

ارزشیمندی  تواند نتیايج   ثیر بگذارد و تفکیک اي  اثرات میأتواند بر رفتار اقتصادی ت می

های نرری و در پاسخ به سوال چهارم تحقییق، نتیايج    يید تحلیلأباشد. در ت  دربر داشته

کننیده ابعیاد مختلیف     رد وجود اثرات متفاوت و حتیی خنریی  بعضی تحقیقات سطح خ

کنند. در پاسخ به سوال پنجم تحقیق با اشیاره   يید میأدينداری بر رفتارهای مختلف را ت

هیای   توا  اکنو  اي  ادعا را مطرح نمود کیه پیژوهش   حاضر میبه بخش پايانی تحقیق 

هیای دينیداری افیراد     اند که ويژگی تجربی و آزمايشگاهی ری چند دهه اخیر نشا  داده

ثیر بگذارد. امیا بیرای   أتوانند بر رفتار اقتصادی آنها ت های شخصی می مانند ديگر ويژگی

نی و دقیق بیی  اجیزای دينیداری و    ورگذاری و ارتباط دأثیرتاظهار نرر در مورد نحوه 

رفتار اقتصادی ارالعات کافی تجربی در دست نیست. از اي  رو انجام تحقیقات آتی با 

ثیرگیذاری  أرويکرد تفکیک اجزاء دينداری و رفتار اقتصادی به هدف بررسیی فرآينید ت  

در  توانید  گر کنتیرل شیده، میی    یرهای مداخلهها بر همديگر در فضايی از متغییراي  متغی

 ثر واقع شود.ؤگشا و می مطالعه انسا  اقتصادی دينی راهتجرب -ساخت مدل نرری
  

                                                             
1 Prosocial Behavior 
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