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 چکیده
 ههای متعارف در حوزاهرفتارهای اخالقی در زندگی روزمره افراد، مغایر با دیدگ همشاهد

شخصی در تصمیمات بوده است. با توجه به مفهوم رفتار عقالنی  جوییانتخاب عقالنی و نفع
محور بودن رفتارهای بشری، نیاز به شناخت و تبیین رفتارهای اخالقی، بیش از پیش و هدف

 ار تجربیبینی رفتنماید. در این میان، مهمترین تئوری موجود در پیشالزم و ضروری می
افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخالقی و توضیح 
مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق 

های معرفی شده بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخالقی افراد در مدلکمتری در پیش
سازی اقتصاد خرد برای د. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از الگوی بهینهانداشته

ن های رفتاری پیشیتخصیص منابع در دسترس، مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل
معرفی و شرایط ظهور رفتارهای اخالقی پایدار و منطقی تبیین شود. در ادامه جهت سنجش 

دوستانه مالی افراد، های انسانمعرفی شده در خصوص کمکبینی مدل رفتاری قدرت پیش
کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه  75های نزدیک به نودهزار نفر از داده

های مدل ارائه شده، بینیو تحلیل آماری حاکی از انطباق شواهد تجربی با مباحث و پیش
جربی، متغیرهای اقتصادی قدرت توضیحی بهتری طوری که طبق نتایج برآوردهای ت، بهاست

نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخالقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی قدرت 
 اند. توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخالقی ناپایدار داشته

 ی جدید، شواهد تجربیرفتار اخالقی، تئوری انتخاب عقالنی، مدل رفتار های کلیدی:واژه
 .JEL: A13 ،C51 ،D03بندی طبقه
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 مقدمه -1
ای همچون کمک بسیاری از ما اغلب در رفتارهای اجتماعی روزمره با تصمیمات اخالقی

توجهی به او، رعایت نوبت در یک صف کردن به یک فرد ناتوان در عبور از خیابان و یا بی

ه نوبت، پارک اتومبیل در جایی دورتر و توجهی بدهی و یا بیبدون سیستم مکانیزه نوبت

توجهی به این امر و پارک اتومبیل در اولین رعایت اصل توجه به حقوق دیگران و یا بی

محل در دسترس و احتماالً جلوی درب ورودی منزل افراد، رعایت انصاف در یک معامله 

.. توجهی به او .یتوجهی به این امر و حتی کمک مالی به یک فرد نیازمند و با بو یا بی

ش توجهی به آنها پیرفتاری یعنی رعایت این شرایط و یا بی همواجه هستیم که دو گزین

های به ظاهر صریح )البته با فرض عدم وجود فایده -باشد. عدم وجود هزینهروی ما می

 هایمسایل و بحث هها، از دیرباز آنها را از حوزقوانین قانونی مرتبط( در این انتخاب

(. در این خصوص، عدم ورود تئوری مطلوبیت 1،2444)مانسکیاقتصادی خارج نموده است 

و سایر رفتارهای واکنشی و اهمیت توضیح رفتارهای  2رفتارهای اخالقی هانتظاری به حوز

غیرمنطبق با فرضیه مطلوبیت انتظاری تا آنجا جدی بوده که منجر به ظهور یا ورود 

تر رفتارهای اخالقی افراد گردیده است. اما در ی توضیح جامعدر راستاهای دیگری تئوری

حالت کلی، رویکرد مطالعات موجود در خصوص این رفتارها حاوی طرح دو دیدگاه متفاوت 

که معتقد است هیچ فرضی در ارتباط با عدم وارد  9از هم بوده است. دیدگاه انگیزشی

ری مطلوبیت انتظاری وجود نداشته شدن متغیرهای اخالقی در تابع مطلوبیت در اصل تئو

کند را در تابع مطلوبیت وارد و می توان هر نوع رفتاری که بشر از آن مطلوبیت حاصل می

کند رفتارهای اخالقی است که بیان می 4نمود. دیدگاه مقابل، دیدگاه معروف به استقالل

چنین  و فته شوندهای مرتبط با مطلوبیت درنظر گرتوانند در چارچوب هزینه و فایدهنمی

( معتقد است که 2447) 7گرایی ندارند. دی جونگمباحث، جایی در اقتصاد و منفعت

عدم که  نحوی ههای مربوط به خود را خواهد داشت بپذیرش هر دیدگاه چالش

                                                 
1 Manski 

خورد، امادر این چشم میت در مطالعات بههای متفاواگرچه تعاریف متعددی برای رفتار اخالقی با توجه به دیدگاه 2

عنوان رفتاری که رعایت و توجه به حقوق دیگران در آن لحاظ شده باشد در نظر گرفته مطالعه رفتار اخالقی به

عبارت دیگر درنظرآوری مطلوبیت دیگران در تابع مطلوبیت فرد که مغایر با دیدگاه نفع شخصی متعارف شود. بهیم

 شود. عنوان رفتار اخالقی نگریسته میباشد بهمی
3 Incentive View 
4 Autonomy view 
5 De jong 
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پذیری مطلوبیت رفتار اخالقی با مطلوبیت رفتارهای متعارف، از مهمترین مشکالت مقایسه

دم توضیح شفاف نحوه انتخاب رفتار اخالقی در شرایط بروز تضاد بین دیدگاه انگیزشی و ع

 منافع شخصی و رعایت اخالقی از مهمترین مشکالت دیدگاه استقالل بوده است.

امروز اتفاق نظری در خصوص انگیزه توان بیان داشت که تابهبندی کلی میدر یک جمع

ی مختلف وجود نداشته و شرایط ظهور هاهای( انتخاب رفتارهای اخالقی در دیدگاه)انگیزه

عقالئی این رفتارها توضیح داده نشده است. لذا هدف مطالعه حاضر در گام اول، ارائه 

سازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در دیدگاهی جدید با استفاده از الگوی بهینه

گام  ردسترس و داخل نمودن متغیر مرتبط با نفع شخصی افراد در تصمیمات اخالقی و د

های تجربی افراد در دوم بررسی مطابقت دیدگاه مطرح شده با شواهد تجربی و انتخاب

ی از تروسیع هدر یک گستر "دوستانه مالی افرادهای انسانکمک"خصوص رفتار اخالقی 

ه منظور در بخش بعدی مطالعباشد. بدینمشاهدات تجربی در مقایسه با مطالعات قبلی می

همترین مطالعات تجربی پیشین اشاره شده و در بخش سوم، مدل به مبانی نظری و م

شناسی مطالعه معرفی خواهد شد. در بخش چهارم به رفتاری مطالعه به همراه روش

ارزیابی درجه تطابق مدل رفتاری ارائه شده با شواهد تجربی پرداخته شده و در بخش 

عه های مطالهمراه محدودیتگذاری به گیری و ارائه پیشنهادات سیاستپنجم نیز نتیجه

   و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی ارائه خواهد شد.

 ادبیات موضوع -2

 مبانی نظری -2-1

 بینی تئوری حداکثرسازی مطلوبیت انتظاریبرای توضیح رفتارهای تجربی مغایر با پیش

ست. اگرفته، دو مسیر متفاوت پیموده شده ویژه رفتارهای اخالقی، در مطالعات صورتو به

های جایگزین جهت توضیح این یکی از این مسیرها تالش در راستای معرفی تئوری

رفتارها و مسیر دیگر تالش در راستای داخل نمودن متغیرهای اخالقی در متن تئوری 

صورت خالصه برهر دو مسیر حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری بوده است. در این قسمت به

 مروری خواهد شد. 

 های جایگزین تئوری مطلوبیت انتظاریتئوری -2-1-1
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ی رفتار بشری از تئور های که برای توضیح انحرافات تجربی مشاهده شدمهمترین تئوری 

 1اسپکتپرهای روزمره ارائه گردید، تئوری گیریانتظاری در تصمیممطلوبیت  حداکثرسازی

تئوری بر خالف معرفی شد. این  2توسط کانمان و تورسکی 1353بوده است که در سال 

ت ها( به موقعیگذاری پیشامدها )انتخابکند که ارزشتئوری مطلوبیت انتظاری، ادعا می

 هنهایی پیشامدها بستگی نداشته، بلکه با تغییر در موقعیت پیشامد در مقایسه با یک نقط

شود مرجعی که ارزش با آن سنجیده می هشود. در این دیدگاه نقطسنجیده می 9مرجع

اند نقطه آرزو و تمایل و یا هدف فرد باشد. طبق این تئوری، رفتار دوگانه تومی

تا  پراسپکت. تئوری 4شودگیری بشر در مواجهه با سودها و ضررها توضیح داده میتصمیم

انسان همچون ترجیح شرایط قطعی به  هحدودی در توضیح برخی رفتار مشاهده شد

گیری در مواجهه با ضررها در مقایسه با صمیمت هشرایط ریسکی و یا توضیح رفتار دوگان

 سودها عملکردی بهتر از تئوری مطلوبیت انتظاری داشته است. 
رفتارهای  هحوزه رفتاری مردمان را به دو حوز 7گیریای تصمیمتئوری فرآیند دو مرحله

 با گیریای تصمیممرحلهکند. تئوری فرآیند دوتفکیک می 5و رفتارهای تعمقی 9واکنشی

تری فهگیری یک فرآیند اضاگیری عقالنی با نام سیستم دوم تصمیمحفظ تئوری تصمیم

کند تا از این طریق بتواند انحرافات تئوری گیری معرفی میرا با نام سیستم اول تصمیم

گیری عقالنی را از تصمیمات روزمره تجربی افراد نشان دهد. در این تئوری سیستم تصمیم

آن توضیح رفتارهای تکانشی مشاهده  هشخصی و محتوایی و وظیف اول سیستمی مفهومی،

شده در زندگی تجربی و دارای تورش با محاسبات حداکثرسازی سود است در حالی که 

گیری سیستمی غیرشخصی، غیرمحتوایی و فرآیندی کنترل شده سیستم دوم تصمیم

ا است و در برخورد بگیری عقالنی شناخته شده است که منطبق با اصول و قواعد تصمیم

(. از مشکالت این 2444، 8مسایل به محتوای اجتماعی آنها کاری ندارد )استانوویچ و وست

                                                 
1 Prospect 
2 Kahneman and Teversky 
3 Reference point 

 هایاند که در فضای سود، انتخاب افراد از بین گزینهی معروف خود نشان داده( در مطالعه1353ورسکی)کانمان و ت 4

های موجود برطبق گریزی)اطمینان( و در فضای ضرر، انتخاب افراد از بین گزینهموجود برطبق تمایل به ریسک

 ی ایشان رجوع شود.پذیری بوده است. برای شرح مفصل موضوع به متن مطالعهتمایل به ریسک
5 Dual process theory 
6 Reflexive  
7 Reflective  
8 Stanovich and west 
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ها و عدم تجهیز این های ظهور هر یک از سیستماین تئوری به عدم بیان شفاف علت

کنند و عدم توضیح تئوری در شرایط تئوری به یک چارچوب مفهومی تئوریک اشاره می

نقطه  عنوان مهمترینگیری بشری را بهعکس العمل دو سیستم در تصمیم بروز تضاد بین

 (. 2414، 1کنند )ساهلین و همکارانضعف این تئوری بیان می

ای در توضیح رفتارهای اجتماعی بشری در متن طور گستردهتئوری دیگری که از آن به

( معتقد است که 4324) 9بوده است. پائولیلی 2هاجوامع استفاده شده است، تئوری بازی

های همکارانه نامتناهی توان در قالب بازیرفتارهای اخالقی و خیرخواهانه افراد را می

سازد. در ادبیات ها را حداکثر مینگریست که هر بازیکن انتظار سود در مجموع بازی

 گیری استراتژیک درها، بررسی رفتارهای اجتماعی مردمان در شرایط تصمیمتئوری بازی

ب دو بازی مشهور اولتیماتوم )دیکتاتور( و بازی معمای زندانیان مطرح شده است. در قال

در روابط اقتصادی و اجتماعی  4بازی اولتیماتوم که در ارتباط با ظهور مفهوم انصاف

هور باشد دالیل ظکننده در ظهور رفتارهای اخالقی میعنوان یک متغیر اساسی و تعیینبه

ها در ظن بازیکنان پیشنهاددهنده مرتبط رار بازی و تغییر نقشانصاف را به احتمال تک

دانند. دربازی معمای زندانیان نیز ظهور مفهوم همکاری )به عنوان رفتاری اخالقی( در می

ای را به احتمال بین بازیکنان برخالف سودشخصی متعارف در جریان بازی یک مرحله

، 7دهند ) پیج و همکارانها نسبت مییتکرار بازی و حداکثرسازی سودها در مجموع باز

(. از نکات جالب در دیدگاه 2414، 5؛ ایچینوز و سایاما2444، 9؛ نوواک و همکاران2444

های ها در توضیح ظهور مفاهیم انصاف و همکاری بین بازیگران در جریان بازیتئوری بازی

ت حداکثرسازی مطلوبیتوان به تاثیرپذیری این مفاهیم از متغیرهای اقتصادی و فوق، می

 بلندتری از زمان اشاره داشت. هشخصی اما در باز

های مرتبط با رفتارهای اخالقی در تئوری مطلوبیت معرفی دیدگاه -2-1-2

 انتظاری

                                                 
1 Sahlin et al. 
2 Games Theory 
3 Paolilli  
4 Fairness  
5 Page et al. 
6 Nowak et al. 
7 Ichinose and sayama 
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های اقتصادی عموماً از سه مدل خرد اقتصادی برای توضیح رفتارهای اخالقی تئوریسین

د انوری مطلوبیت انتظاری استفاده کردهدوستانه افراد( در قالب تئهای انسان)کمک

 (. 1334، 4؛ آندرئونی 1335، 9؛ فریمن 1385، 2؛ منچیک و ویسبراد 2449، 1)زیمک

دوستانه افراد به عنوان کاالی های انساندر این مدل، کمکالف( مدل کاالی عمومی: 

اص اشخ دوستانه بههای انسانعمومی نگریسته شده و دلیل هر فرد برای اختصاص کمک

باشد. در این دیدگاه دیگر در حقیقت در جهت تامین و تولید هرچه بیشتر این کاال می

توان گفت که برای ثابت ماندن مقدار مطلوبیت وی به هنگام افزایش توان گفت که میمی

دوستانه اشخاص دیگر، سهم خود فرد باید کاهش داده شده و در های انسانسهم کمک

دوستانه دیگران کمک فرد افزایش داده شود تا سطح انسان هایشرایط کاهش کمک

 مطلوبیت فرد در سطح قبلی ثابت باقی بماند. 

بر خالف مدل کاالی عمومی، در این مدل افرادی که رفتار ب( مدل مصرف خصوصی: 

ب دوستانه خود کسطور مستقیم از رفتار انساندوستانه دارند مطلوبیت خود را بهانسان

هایی باشد که از انجام خاطر فرآیند کمک و یا پاداشاین حالت ممکن است به کنند ومی

دوستانه شود. در این شرایط سهم هر فرد در کمک انساندادن این رفتار عاید فرد می

عنوان یک کاالی خصوصی نرمال در نظر گرفته شود که تصمیم هر فرد در تواند بهمی

 باشد. قل از سطح کمک دیگران میدوستانه مستخصوص اندازه کمک انسان

های های ظهور رفتار کمکسومین حالت از انگیزه گذاری:ج( مدل سرمایه

تواند توسط منافع حاصل از اتخاذ این رفتار قابل توجیه دوستانه از جانب افراد میانسان

نده هدباشد. در این دیدگاه در حقیقت رفتار اخالقی باعث افزایش ارزش بازاری فرد انجام

دوستانه زمانی )کارهای های انسانعنوان مثال فردی که کمکشود. بهرفتار اخالقی می

های جدید های کاری و مهارتدهد، این رفتار منجر به اتخاذ آموزشداوطلبانه( انجام می

دهی از بابت های جدید با افراد جدید و بدست آوردن فرصت اظهار و عالمتو مالقات

(. بنابراین این 1332، 9گومری؛ مونت1333، 7گردد )دونکانایان میکیفیت به کارفرم

عنوان هگیرد بشرایط که کارهای داوطلبانه فرد با توجه به کسب منافع سودآتی شکل می

                                                 
1 Ziemek 
2 Menchik and Weisbrod 
3 Freeman 
4 Andreoni 
5 Duncan 
6 Montgomery 
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شود و در این مدل نیز همچون مدل کاالی گذاری در نظر گرفته مییک رفتار سرمایه

تواند نقش مهمی ایفا نماید. دوستانه فرد میعمومی، اثر مشارکت دیگران در رفتار انسان

شود در ادبیات موضوع از طریق دو مفهوم اثرسیگنالینگ و اثرفرصت شغلی توضیح داده می

 دوستانه فرد و دیگران وجود دارد.های انسانکه اثر مستقیمی بین کمک

 پیشینه تحقیق -2-2

ازی ادبیات چندتکه سعی دارد س( در مقاله خود با یکپارچه2444) 1پاربوتیا و همکاران

در بین کشورها ارائه نماید. نویسندگان فرض بر زمانهدرک بهتری از رفتارهای داوطلبان

کنند که سه نوع سرمایه یعنی سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی می

برای  یباشند. این مطالعه از مدل مدیریتی سلسله مراتبی خطدهنده این رفتار میشکل

است. نتایج این مطالعه که کشور استفاده کرده  21هزار نفر از  98آزمون این فرضیه بین 

بهره برده است،  2موسسه تحقیقات اخالقیهای بانک اطالعاتی از تجزیه و تحلیل داده

ها ارتباط مثبتی با این نوع رفتار دارند. مطالعه مذکور دهد که تمامی این مولفهنشان می

است که مطالعات بسیار محدودی در پی بررسی و ارزیابی این پدیده در سطح بین معتقد 

اختی شناند که از دیدگاه جامعهاند و مطالعات موجود اندک نیز مطالعاتی بودهکشوری بوده

ن اند و همچنیبه این موضوع پرداخته و از یک چارچوب تئوریکی به این موضوع وارد نشده

افته و صنعتی انجام شده است، هلعات که اغلب در کشورهای توسعخاطر انجام این مطابه

 درک صحیحی از این پدیده درسایر کشورها در دست نیست. 

مقاله که در ارتباط با فرآیند  154(، در مطالعه خود تعداد 2447) 9فالون و باترفیلد

قرار  المللی چاپ شده است را مورد مرورگیری اخالقی در مجالت معتبر بینتصمیم

اند. یکی از مهمترین اهداف نویسندگان کنکاش در راستای شناسایی مهمترین داده

های تجربی و تالش در راستای شفاف نمودن جهت اثرات متغیرهای وارد شده در مدل

 آنها بر رفتارهای اخالقی بوده است که نتیجه مطالعه آنها حاکی از موارد زیر بوده است:

در خصوص متغیر جنسیت، حاکی از این است که اغلب  بندی مطالعاتنتایج جمع

دوستانه وجود داری بین زنان و مردان در اتخاذ رفتارهای انسانگونه تفاوت معنیهیچ

 هایداری گزارش شده است تمایل به انجام کمکندارد و در تعداد کمی که تفاوت معنی

                                                 
1 Parboteeah et al.  
2 World value surveys (WvS) 
3 Fallon and Butterfield 
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ات در بندی مطالعاند. نتایج جمعدوستانه مالی از سوی زنان را بیشتر از مردان یافتهانسان

ه هد کخصوص متغیرهای تحصیالت، اشتغال و رضایت از شغل و تجربه کاری نشان می

رخی باشد. اگرچه بگیری اخالقی در ارتباط میصورت مستقیمی با تصمیماین متغیرها به

ری متدهند که دانش آموزان در مقایسه با سایر کسان رفتار اخالقی کمطالعات نشان می

 اند.را داشته

در خصوص اثرگذاری متغیر سن بر رفتارهای اخالقی، اگرچه نتایج مطالعات حاوی 

صورت اند که سن بهباشد، اما عموماً نشان دادهبرآوردهای مختلف و ناسازگاری می

گیری اخالقی ارتباط دارد. در خصوص متغیر مذهب اکثر مستقیمی با رفتارتصمیم

. گیری اخالقی بوده استگذاری مثبت متغیر مذهب بر رفتار تصمیممطالعات حاکی از اثر

شوند که در مطالعاتی که نویسندگان مطالعه یادآور می1در خصوص متغیر شدت اخالقی

این دو  مثبتی بین هرابطه بین شدت اخالقی با اتخاذ رفتار اخالقی بررسی شده است رابط

، 2اخالقی یافت شده است )مای و پائولیگیری متغیر و حداقل یکی از چهارجنبه تصمیم

2442 .) 

های مادی، اجتماعی، روانشناسی، جمعیتی و شخصیتی بر ( با مطالعه انگیزه2414) 9بکرز

نفر، به این نتیجه  1248بر روی  4و کمک بالعوض مالیبر زمانهروی رفتارهای داوطلبان

 هایطف انسانی از انگیزهرسیده است که عوامل اجتماعی، تحصیالت باال و داشتن عوا

ها توان کمتری در توضیح ها بوده است، اما مدلاصلی جهت بروز این دو رفتار در انسان

معنای این است که هنوز اند و این بهنوسانات رفتاری مشاهده شده از سوی افراد داشته

 گیری اخالقی افراد اثرگذار باشند. توانند بر تصمیمتری میمتغیرهای گسترده

های اتخاذ رفتار ( در مطالعه خود با تفاوت قائل شدن بین انگیزه2414) 7دب و همکاران

نظور کنند. مهای درونی تقسیم میهای بیرونی و انگیزهاخالقی آنها را به دو ماهیت انگیزه

دهی در خصوص سطح درآمد های بیرونی مفاهیمی چون مشهورشدن، عالمتآنها از انگیزه

های درونی را به واکنش افراد به که انگیزهارهای اجتماعی بوده درصورتیو اجتناب از فش

دانند. آنها در مصرف یا رفتار اخالقی دیگران مرتبط می هرفتارهای دیگران همچون انداز

                                                 
1 Moral Intensity 
2 May and Pauli  
3 Bekkers  
4 Money giving 
5 Deb et al. 
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های مطالعه خود یک چارچوب تئوریکی و آزمایشگاهی جهت سنجش اثرگذاری انگیزه

اند که قابلیت مقایسه این مدل با افراد ارائه داده دوستانه مالیهای انساندرونی بر کمک

های ارائه شده را نیز داشته باشد. آنها معتقدند که چارچوب تئوریکی ارائه شده، سایر مدل

 2، آغوش گرمی1های استاندارد موجود در ادبیات موضوع همچون رفتار اخالقی خالصمدل

کارگیری د. در مطالعه آنان، شواهد بهدهرا تحت پوشش قرار می 9و رفتار اخالقی ناخالص

ر هایی که ددهد که مدلنتایج آزمایشگاهی و ترجیحات آشکارشده تجربی افراد نشان می

آنها از متغیرهای مرتبط جهت مقایسه وضعیت فرد با وضعیت نسبی دیگران استفاده شده 

 هایهتر از مدلداری بطور معنیدوستانه مالی افراد بههای انساناست، در توضیح کمک

دست آمده است که مدل تر، در این مطالعه شواهدی بهصورت جزییاند. بهدیگر ظاهر شده

گرمی و رفتار اخالقی خالص توانسته است های آغوشرفتار اخالقی ناخالص بهتر از مدل

در حالی است که در مدل رفتار دوستانه مالی افراد را توضیح دهد. اینهای انسانکمک

که متغیری جهت مقایسه مصرف فرد با دیگران و متغیری جهت قی ناخالص نیز زمانیاخال

دوستانه مالی دیگران وارد مدل شده انساندوستانه مالی فرد با کمکانسان مقایسه کمک 

است، مدل نهایی بهتر از مدل پایه )مدل رفتار اخالقی ناخالص( توانسته است نوسانات 

 را توضیح دهد.  رفتار اخالقی مالی افراد

رسد که اگرچه در مطالعات پیشین به نظر میبندی کلی از مطالب فوق، بهدریک جمع

و بعضًا  اندواردسازی متغیرهای مرتبط با رفتارهای اخالقی فرد به توابع مطلوبیت پرداخته

هی یدگااند، اما فاقد دمقدار آن را متاثر از مقدار کلی رفتار اخالقی موجود در جامعه دانسته

اند. شفاف در بیان علت ورود این متغیر و تبیین منشا انگیزش شخصی از رفتار اخالقی بوده

یح ترج"شود با تلفیق سه دیدگاه از سه تئوری مختلف یعنی در این مطالعه سعی می

 "ظهور مفهوم همکاری"از تئوری پراسپکت و دیدگاه  "شرایط قطعی به شرایط ریسکی

 کنان وها در ظّن بازیمنشا آن را احتمال تکرار بازی و تغییر نقش ها کهدر تئوری بازی

در مدل  "انتفاع شخصی"دانند با دیدگاه ها میحداکثرسازی سود در مجموع بازی

گذاری و واردساختن متغیر مربوط به نفع شخصی رفتارکنندگان اخالقی، با استفاده سرمایه

                                                 
1 Pure altruistic model 
2 Warm glow 
3 Impure altruistic model 
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یص منابع در دسترس فرد )منبع مالی و سازی اقتصاد خرد برای تخصاز الگوی بهینه

شایان ذکر  زمانی(، به استخراج عوامل اثرگذار بر رفتارهای اخالقی افراد پرداخته شود.

های نویسندگان این مطالعه، هیچ مورد مشابه داخلی در این زمینه است که طبق بررسی

 یافت نگردید. 

 روش تحقیق -3

سازی اقتصاد اساس الگوی بهینه معرفی الگوی رفتار اخالقی مطالعه بر -3-1

  خرد برای تخصیص منابع در دسترس مالی و زمانی

سازی اقتصادخرد برای در این بخش مدل رفتاری جدیدی با استفاده از الگوی بهینه

گذاری و اخالقی و با فروض تخصیص منابع در دسترس بین سه رفتار مصرفی، سرمایه

فتار اخالقی، معرفی و سپس به استخراج تقاضای سازی متغیرمربوط به راولیه جهت داخل

شود. فروض مدل رفتار اخالقی فرد و متغیرهای موثربر آن از نظر تئوریکی پرداخته می

 رفتاری ارائه شده به شرح زیر بوده است:
 شود.می گرفته درنظر (t+1) دوره آیندهو (t) جاری هگیری فرد در دو دوررفتار تصمیم .1

در اختیار دارد که در ابتدای هر دوره بصورت « زمان»و « درآمد»منبع اصلی هر فرد دو  .2

 گیرد. در اختیار وی قرار می T̅و  W̅فرض مقادیر پیش

ر رفتا»، «رفتار اخالقی»کرد منابع در دسترس با سه انتخاب شامل هر فرد در هزینه .9

 باشد.مواجه می« مصرف منابع»و یا « گذاریسرمایه

بوده و  (Tc)و مصرف زمانی  (C)ت فرد شامل متغیرهای مصرف مادی تابع مطلوبی .4

کرد منابع در دسترس، حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود در هدف فرد از هزینه

 باشد. ها میمجموع دوره

بوده درصورتی که نرخ  rIصورت قطعی و برابر با گذاری بهنرخ پاداش رفتار سرمایه .7

از نظر مفهومی برابر است با تجربه رفتار مشابه از سوی سایر ( rGپاداش رفتار اخالقی )

در  ωرفتار اخالقی  هافراد جامعه و از نظر جبری تابعی مستقیم از احتمال مشاهد

rG)جامعه  = Γ(ω)) شود: باشد که برای سادگی فرض میمیE(rG) = θ 

لوبیت در دوره دوم با ( بوده و به این معنی است که مطRفرد دارای ترجیح زمانی ) .9

1ضریب

1+R
 تعدیل خواهد شد.  

صورت افزایشی ولی با نرخ در هر دوره با افزایش دو متغیر فوق، به مطلوبیت هرفرد .5

 کاهشی و از قانون مطلوبیت نهایی نزولی تبعیت خواهد کرد.
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 با توجه به فرض چهارم، این دیدگاه، مطلوبیت هرفرد را اصالتًا شامل دو منبع اصلی

مصرف مادی )خرید کاالها و خدمات با استفاده از منبع درآمد( و مصرف زمانی )پرداختن 

داند که سعی دارد به تفریحات، صرف زمان با خانواده و ... با استفاده از منبع زمان( می

جاری و آتی حداکثر نماید. لذا انگیزه  هتابع مطلوبیت خود از این منابع را در طول دو دور

فرد از اتخاذ رفتارهای مختلف کسب مقادیر بیشتر از این دو منبع لذت بوده و اصلی هر 

 لذا هدف فرد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت زیر در مجموع دو دوره خواهد بود.

(1)  U = ∫ u(C, Tc)
t+1

t

 

حال با داشتن مقادیر مشخص از درآمد و زمان، افراد در هر موقعیتی از شرایط 

باشد، با دو ماهیت متفاوت رفتاری یعنی انتخاب ای محتوای اخالقی گیری که دارتصمیم

اری گذرفتار مطابق با نفع شخصی متعارف )شامل مصرف منابع در زمان حال و یا سرمایه

منابع جهت بازگشت منابع بیشتر در زمان آینده( و انتخاب رفتار اخالقی )صرف منابع 

 جه خواهند بود.فوق در راستای غیرمتعارف با سودشخصی( موا

 گذاری و رفتار اخالقی بصورت برگشتطبق فرض پنجم مطالعه، مطلوبیت دو رفتار سرمایه

گرفته اما این در حالی است که نرخ دوم( صورتآتی ) همنبع مالی و منبع زمان در دور

که نرخ بوده، در صورتی rIگذاری درآمد و زمان دارای نرخ قطعی و معلوم پاداش سرمایه

و با میانگین  [n,0]صورت غیر قطعی و دارای توزیع نرمال در بازه پاداش رفتاراخالقی به

θ باشد که اندازه میθ رفتاراخالقی از سوی سایر افراد در  هبا توجه به احتمال مشاهد

 شود. جامعه تعیین می

داز و انکدام از منابع مذکور از طریق رفتار پسشود که هیچبرای سادگی مدل فرض می

باشد. این فرض منجر به این خواهد شد که رفتار اخالقی منبع دیگر قابل تولید نمی

گذاری و اتخاذ رفتاراخالقی رفتار مصرف، سرمایه بین سه تخصیص منابع مالی و زمان

ای باشد که درهر تصمیم، منابع به گونهشده و بایستی به گیریصورت مستقل تصمیمبه

کثر عبارت دیگر برای حداطلوبیت نهایی ممکن اختصاص داده شود. بهرفتاری با باالترین م

 ( خواهیم داشت:1نمودن تابع مطلوبیت )

(2) sub. MAX  U = ∫ u(C, Tc)
t+1

t

= ∫ u(C)
t+1

t

+ ∫ u(Tc)
t+1

t

 

 توان داشت:ای میکه در شرایط دو دوره

(9) UC = u(c1) +
1

1 + R
u(c2) 



 

 

 

 

  
    ...یدر اتخاذ رفتارها دیجد یمدل رفتار یابیو ارز یمعرف                                        94  

 

(4) UTc
= u(Tc1) +

1

1 + R
u(Tc2) 

 در این شرایط روابط قید بودجه و قید زمان برابر با روابط زیر خواهد بود:

(7) w̅1 = pcc1 + s1 + pGG1 

(9) T̅1 = Tc1 + Ts1 + TG1 

انداز یا ، پسc1صرف مصرف شخصی w̅1به این صورت که مقدار درآمد فرد در دوره اول، 

خواهد شد ( G1)بر و تخصیص جهت انجام رفتار اخالقی هزینه s1گذاری مالیسرمایه

pGصورت نرمال شده یعنیها بهقیمت 7)دررابطه  = pC = درنظر گرفته شده است(.  1

اختصاص به مصرف زمان )تفریحات،  ،T̅1 همچنین زمان دردسترس فرد در دوره اول،

و یا اختصاص به رفتارهای  Ts1،گذاری زمانسرمایه، صرف Tc1  ،استراحت و ...(

صورت منابع در دسترس فرد )مالی و خواهد داشت. در این TG1بر،دوستانه زمانانسان

لحاظ اینکه دو دست خواهند آمد )بههای زیر بهزمانی( جهت مصرف در دوره دوم از رابطه

از و رفتارهای اخالقی برابر با صفر انددوره فرض شده است، لذا در دوره دوم مقدار پس

 خواهد بود(:

(5) C2 = w̅2 + (1 + rI)s1 + (1 + θ)G1 

(8) Tc2 = T̅2 + (1 + rI)Ts1 + (1 + θ)TG1 

UTcو  UCمتعارف برای حداکثرشدن تابع مطلوبیت  در حالت
)شرایط بهینه مرتبه اول(  

 بایستی داشته باشیم:

(3) 
∂U

∂c1
= (

1

1 + R
)

∂U

∂s1
= (

1

1 + R
)

∂U

∂G1
 

(14) w̅1 = pcc1 + s1 + pGG1 

(11) 
∂U

∂Tc1
= (

1

1 + R
)

∂U

∂Ts1
= (

1

1 + R
)

∂U

∂TG1
 

(12) T̅1 = Tc1 + Ts1 + TG1 

تخاذ سه رفتار معنای برابر بودن ارزش حال مطلوبیت نهایی حاصل از ا( به11( و )3رابطه )

( 12( و )14های )انداز و رفتار اخالقی به ازای واحد پولی و زمانی بوده و رابطهمصرف، پس

ی باشد. تفاوت بارز الگوی رفتارمعنای رعایت رابطه قید در یافتن مقادیر بهینه مینیز به

راد از فاین مطالعه با اصول متعارف حداکثرسازی مطلوبیت، درنظر گرفتن تفاوت ارزیابی ا
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های ریسکی در فرآیند تخصیص بهینه بین رفتارها های قطعی در مقایسه با گزینهگزینه

که افراد معموالً در اتخاذ تصمیمات روزمره در بوده است. بدین شرحپراسپکت طبق تئوری 

نمایند، گیری میارتباط با هزینه کرد و تحصیل منابع با توجه به یک سطح مرجعی تصمیم

کرد منابع خود تا رسیدن به یک سطح مرجع، وسواس بیشتری که در هزینهصورتیبه

از انتخاب رفتارهای ریسکی همچون رفتارهایی که نرخ پاداش قطعی ندارند،  خرج داده وبه

رسد که با گذر از این سطح مرجع، افراد تمایل نظر مینمایند، در نقطه مقابل بهاجتناب می

گونه رفتارها نیز در اتخاذ رفتارها، از پاداش باالی این ریسکی یهادارند تا با پذیرش گزینه

مند شوند. اگر این سطح مرجع را برای افراد مترادف با سطح حداقل درآمد و زمان بهره

,wRبرای تامین نیازهای ضروری در نظر بگیریم ) TR افرادی که سطح درآمد و زمان آنها ،)

ی خواهند نمود تا با اختصاص اوقات خود به رفتارهای تر از این سطوح باشد، سعپایین

باشند، از اتخاذ رفتارهای اندازی متعارف که دارای نرخ قطعی پاداش میمصرفی و پس

ریسکی حتی با داشتن نرخ پاداش باالتر اجتناب نمایند. از سوی دیگر افرادی که دارای 

,wRمنابع درآمد و زمان بیشتری نسبت به سطح حداقلی ) TRباشند، تا سطح ( می

(wR, TR  از درآمد و زمان خود را به حداکثرسازی مطلوبیت خود تنها با دو نوع رفتار )

انداز پرداخته و بعد از گذر از سطح مرجع، رفتار اخالقی با نرخ پاداش میانگین مصرف و پس

θ وان عنارد فوق را بههای فرد جهت اختصاص منابع جای خواهد گرفت. مونیز در بین گزینه

 :صورت نمودار زیر نشان دادتوان بهمثال برای منبع مالی در دسترس فرد می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

انداز و به رفتارهای مصرف، پس ،�̅�𝟏 (: نحوه تخصیص بهینه سطح درآمد1نمودار )

 رفتار اخالقی
 های تحقیقمنبع: یافته

𝑀𝑈𝑐1

𝑡  

 

𝑀𝑈𝑐1

𝑡  

 

𝑀𝑈𝑠
𝑡+1  

 

𝑀𝑈𝐺
𝑡+1  

 

𝑀𝑈𝑠
𝑡+1  

 

�̅�1 

 
𝑊𝑅 

 

(
1

1 + 𝑅
)

∂U

∂𝑊
 

 (
1

1 + 𝑅
)

∂U

∂𝑊
 

 

𝑎 

 
𝑏 

 

𝑐 

 
𝑑 
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ل عنوان مثاشود، بهنمودار فوق مشاهده می با توجه به مطالب پاراگراف قبلی و چنانچه از

خالقی انداز و رفتار اگیری در مورد نحوه تخصیص بهینه بین سه رفتار مصرف، پستصمیم

( بیشتر از سطح w̅1)در صورت داشتن درآمدی  iدر خصوص منبع مالی از سوی فرد 

 گیریاول، تصمیم ( در دو مرحله صورت خواهد گرفت. در مرحلهwRحداقل مورد نیاز )

از درآمد فرد، بین دو رفتار مصرف و  wR هدر خصوص تخصیص بهینه درآمد، در باز

باشد، صورت گرفته و در مرحله دوم، می rIانداز که دارای نرخ پاداش قطعی برابر با پس

w̅1 هگیری در خصوص تخصیص بهینه درآمد، در بازتصمیم − wR  از درآمد فرد و با

انداز، بین مصرف و رفتار با باالترین نرخ پاداش های پاداش رفتاراخالقی و پسمقایسه نرخ

عنوان مثال چنانچه در نمودار فوق نشان داده شده است، در صورت خواهد گرفت که به

θ)انداز صورت باال بودن میانگین نرخ پاداش رفتار اخالقی نسبت به پس ≥ rI) در این ،

ه تنها بین مصرف ورفتار اخالقی صورت خواهد گرفت )محورهای به بازه تخصیص بهین

انداز و رفتار اخالقی در نظر گرفته شده، لذا ترتیب نقطه شروع تخصیص منابع برای پس

صورت کاهشی رسم شده است(. با توجه به مطلوبیت نهایی از سمت این نمودارها به

انداز ومقدار به پس bبه مصرف،  a+cقدار م ،w̅1شود که از کل درآمدنمودار، مشاهده می

d بینی مدل برای فردی که درآمد وی کمتر یابد. پیشبه رفتار اخالقی مالی اختصاص می

 انداز خواهد بود. اختصاص درآمد وی تنها به مصرف و پس ،باشد wRاز سطح مرجع 

 رت زیرنشان داد:صوتوان بهبرای فردی با تابع مطلوبیت لگاریتمی، موارد فوق را می

(19) UC = αLn(c1) +
1

1 + R
αLn(c2) 

(14) UC = αLn(c1) +
1

1 + R
αLn(w̅2 + (1 + rI)s1 + (1 + θ)G1) 

 حال اگر اندازه درآمد فرد در دو دوره را برابر با هم فرض نماییم، خواهیم داشت:

(17) w̅1 = w̅2 > wR 

G1با در نظر گرفتن ,wR [0  [آنگاه در بازه =  خواهیم داشت:  0

(19) max   UC = αLn(c1) +
1

1 + R
αLn(wR + (1 + rI)s1) 

s. t:   wR = c1 + s1 

 انداز برابر خواهند بود با:در این شرایط مقدار بهینه مصرف و پس

(15) c1
∗ =

(1 + R)(2 + rI)

(2 + R)(1 + rI)
wR 
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(18)  s1
∗ =

rI − R

(2 + R)(1 + rI)
wR 

,wR]  [حال برای بازه w̅1  اگرrI > θ انداز باشد، آنگاه در این بازه نیز فرد بین دو رفتار پس

rI که صورتیو مصرف به حداکثرسازی تابع مطلوبیت اقدام خواهد نمود. اما در ≤ θ  باشد

را به رفتار مصرفی و رفتار  جهت حداکثرسازی مطلوبیت، فرد در این بازه درآمد خود

اخالقی اختصاص خواهد داد. بنابراین در این بازه فرد سعی خواهد کرد تابع مطلوبیت زیر 

 را با توجه به قید مربوطه حداکثر نماید:

(13) 
max   UC = αLn(c1

∗ + c1)

+
1

1 + R
αLn(w̅2 + (1 + rI)s1

∗ + (1 + θ)G1) 

s. t:   w̅1 − wR = c1 + G1 
G1در این شرایط مقدار بهینه برای رفتار اخالقی )

( برای اتخاذ از سوی فرد مورد نظر که ∗

 آید برابر خواهد بود با: دست میبا توجه به قید بودجه به 13از حل رابطه 

(24) G1
∗ =

(θ − R)

(1 + θ)(2 + R)
w̅1 −

(1 + R)(rI − R)

(2 + R)2(1 + θ)
wR 

 شود که روابط زیر برقرار است:مشاهده می (24رابطه ) با توجه به

(21) 
∂G

∂θ
> 0,

∂G

∂W̅1

> 0,    
∂G

∂R
< 0,

∂G

∂rI
< 0,   

∂G

∂WR
< 0     

مالی فرد )عرضه رفتار اخالقی مالی از  دهد که تقاضای رفتار اخالقیروابط فوق نشان می

( و اندازه درآمد جاری فرد θخالقی در جامعه )نرخ پاداش رفتار ا سوی فرد به دیگران( با

(w̅1رابطه مثبت داشته و این متغیرها به )باشندصورت مستقیمی بر آن اثرگذار می 

(، rIانداز منابع )صورت معکوسی از نرخ پاداش پسکه تقاضای رفتار اخالقی مالی بهدرحالی

 پذیرد. ( تاثیر میwRد )( و اندازه سطح درآمد مرجع فرRنرخ ترجیح زمانی )

 حال اگر رابطه بین درآمد در دوره اول و سطح درآمد مرجع را بصورت زیر نشان دهیم:

(22) wR = βw̅1 

باشد که سطح درآمد مرجع را دهنده سهمی از درآمد فرد مینشان βکه در آن ضریب 

βدهد و نشان می > G1در این شرایط برای مثبت بودن مقدار  ،0
باید شرط زیر برقرار  ∗

 باشد:

(29) β <
(2 + R)(θ − R)

(1 + R)(rI − R)
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مثبت بوده و باال رفتن نرخ پاداش رفتار اخالقی  βو  θشود رابطه بین که مشاهده می

 رغم)احتمال مشاهده رفتار اخالقی در جامعه( منجر به ظهور رفتار اخالقی از جانب فرد علی

 شود. ن سطح درآمد مرجع به سطح درآمد جاری فرد میو نزدیک بود βباال بودن ضریب 

  روش تحقیق تجربی مطالعه -3-2

در این قسمت با توجه به نتایح بخش قبلی بر اساس متغیرهای اثرگذار بر آستانه ظهور 

شود با استفاده از تشکیل معادله رفتاری افعال اخالقی و با رفتارهای اخالقی، سعی می

سنجی و مدل الجیت، به ارزیابی درجه تطابق الگوی رفتاری استفاده از روش اقتصاد

 استخراج شده با شواهد تجربی پرداخته شود. 

شود در سطح در مطالعه حاضر با استفاده از مدل معرفی شده در بخش قبلی، سعی می

 عنوانهای انفرادی بین کشوری اثرگذاری متغیرهای درآمد مطلق، درآمد نسبی )بهداده

ی نابرابر ،سنجش موقعیت درآمد جاری فرد در مقایسه با سایر افراد جامعه( متغیری جهت

عنوان متغیری اثرگذار بر سطح درآمد مرجع فرد(، سطح عمومی قیمتها درآمدی )به

عنوان نرخ عنوان متغیری جهت سنجش قیمت کاالی مصرف شخصی(، نرخ بهره )به)به

در گروه/جامعه )به عنوان  متقابل یار اخالقرفت هاحتمال مشاهدانداز منابع( و پاداش پس

 الجیت متغیری جهت سنجش نرخ پاداش اتخاذ رفتار اخالقی درجامعه( با استفاده از مدل

مورد « های بالعوض مالی از سوی فردارائه کمک»رفتار اخالقی شامل متغیر  بر شاخص

ر صورت زیمطالعه بهسنجش و بررسی قرار گیرد. بنابراین مدل کلی مورد آزمون در این 

 خواهد بود:

(24) MGi = α0+α1inc_leveli + α2inc_rlti + α3inc_eqi

+ α4intratei + α5cpii + α6ethprvi + βX 

دوستانه نشانگر اتخاذ رفتار اخالقی در راستای اعطای کمک انسان MGدر رابطه فوق، 

 (،inc_rlt)درآمد نسبی  ،(inc_levelز میزان درآمد مطلق )مالی به دیگران بوده و تابعی ا

شاخص سطح عمومی  (،intrate(، نرخ بهره )inc_eqنابرابری درآمدی در هر جامعه )

( درنظر گرفته شده ethprvو احتمال مشاهده رفتار اخالقی در جامعه ) (cpiها )قیمت

یرهای شخصیتی، متغیرهای حاوی سه گروه از متغیرها شامل متغ Xاست. همچنین بردار 

های مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی کشورها فرهنگی و متغیرهای مجازی جهت سال

 خواهد بود. 
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متغیرهای اقتصادی موردنظر مطالعه از متغیرهای اثرگذار تئوریکی بر مبنای دیدگاه مطرح 

ی شواهد تجرب شده در بخش قبلی مطالعه بودند که در این مطالعه اثرگذاری آنها از منظر

ز تواند تابعی ارسد که نرخ پاداش اتخاذ رفتار اخالقی مینظر مینیز آزمون خواهد شد. به

که مطلوبیت صورت، بدین1اخالقی در جامعه در نظر گرفته شوداحتمال مشاهده رفتار

د ا)پاداش( فرد از انجام رفتار اخالقی به انتظارات فرد از رفتار مشابه متقابل )از سوی افر

اجتماع( در بازه های زمانی آتی )روابط اجتماعی آتی( بستگی دارد، بطوری که با افزایش 

 یابد. احتمال تکرار وضعیت اخالقی و تجربه رفتار مشابه افزایش می

لحاظ گسسته )چندحالته( بودن متغیروابسته، از روش در برآورد مدل تجربی مطالعه به

چنین منبع آماری تمامی متغیرهای استفاده شده رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد. هم

اطالعات موجود در بانک اطالعاتی تحقیقات رفتارهای  ،در مطالعه بجز متغیر نرخ بهره

های بانک جهانی استفاده شده اخالقی بوده است. اطالعات مربوط به نرخ بهره نیز از داده

 است. 

 مدلها و برآورد و تخمین تجربی بررسی متغیرها و داده -4
هزار مشاهده در سطح  951بانک اطالعاتی مورد استفاده در این مطالعه شامل بیش از 

های مربوط کشور جهان بوده است که با کنار گذاشتن داده 34های خرد برای بیش از داده

اند، مدل مطالعه به افرادی که دارای اطالعات کامل مربوط به متغیرهای مدل نبوده

شامل  2414تا  1337را در فاصله بین  کشورجهان 75هزارنفر از  34اطالعات نزدیک به 

پیوست، حاوی اسامی کشورهای مورد مطالعه به تفکیک  1شده است )جدول شماره 

 باشد(.مناطق جغرافیایی و تعداد مشاهدات انفرادی در هر کشور می

ه عمنظور سنجش صحت مدل رفتاری معرفی شده در بخش قبلی مطالدر این مطالعه به

در خصوص انتخاب رفتار اخالقی پایدار از مسیر تخصیص بهینه منابع در دسترس و 

یه های خیرارزیابی تطابق آن با شواهد تجربی، متغیر مربوط به عضویت افراد در سازمان

عنوان شاخص در دسترس برای رفتار اخالقی، شاخص مطلوبی جهت نیل به هدف مالی به

دن متغیر فوق شامل بر افراد فاقد عضویت، افراد دارای خواهد بود، زیرا سه حالته بو

                                                 
است که بسیاری از مردم تمایل دارند تا رفتارهای اخالقی و دیگرخواهی  معتقد  Nelson(2417)در این باره  1

صورت مشابه رفتار خواهند نمود، را از خود بروز دهند تا زمانی که مطمئن باشند دیگران نیز در چنین شرایطی به

یز تنها ها نبرد مقاصد خویش هستند، آندر غیر این صورت اگر درک کنند که دیگران به دنبال نفع شخصی و پیش

 دنبال کننده نفع شخصی خویش خواهند بود.
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تواند فضای مناسبی را در راستای عضویت غیرفعال و افراد دارای عضویت فعال، می

های بندی و احصای افراد با تصمیمات پایدار و ناپایدار جهت اعطای کمکطبقه

از اطالعات افرادی که رسد استفاده نظر میدوستانه مالی نشان دهد. بنابراین بهانسان

اند، برآورد مناسبی از سهم افرادی که دارای عضویت فعال در موسسات خیریه مالی بوده

 دوستانه مالی به سایرانسان مشارکت فعال و پایداری در اتخاذ رفتار اخالقی اعطای کمک

عات که بیان گردید این شاخص شامل بر اطالهمنوعان خود دارند، ارائه دهد. همانطوری

اند که به معنی این است افرادی است که دارای عضویت غیرفعال در این موسسات بوده

دوستانه مالی به سایر افراد را داشته و حداقل های انسانکه این افراد قصد اعطای کمک

اند، اما این رفتار آنان از پایداری الزم برخوردار نبوده و بار به این کار اقدام نمودهیک

ر نبوده است )اطالعات مربوط به تعداد اعضای فعال، غیرفعال و فاقد عضویت در داادامه

 پیوست بوده است(. 2موسسات خیریه درنمونه آماری مورد بررسی به شرح جدول 

 رسد متغیرهاینظر میهای تئوریکی مدل رفتاری ارائه شده، بهبینیبا توجه به پیش

ارت دیگر عبر اثرگذاری بیشتری داشته باشند. بهاقتصادی در اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدا

سازی اقتصادخرد برای تخصیص منابع انجام رفتارهای اخالقی که با توجه به اصول بهینه

 خواهد بود.  21های اقتصادی مذکور در رابطه گیرد، دارای اثرپذیری بیشتری از مولفهمی

تارهای اخالقی پایدار و ناپایدار و بنابراین برای ارزیابی متغیرهای اثرگذار بر اتخاذ رف

مقایسه شدت اثرگذاری آنها بر هرکدام از این رفتارها، دو مدل متفاوت برآورد و تخمین 

دوستانه شود. جمعیت آماری در مدل اول که برای توضیح اعطای کمک انسانزده می

MGC)مالی پایدار از سوی افراد ارائه شده است 
i  و « د عضویتفاق»(، شامل جمعیت

MGNCو جمعیت آماری در مدل دوم )« عضویت فعال»
i ،) فاقد عضویت»شامل جمعیت »

ترتیب متغیرهای اثرگذار بر قرارگرفتن هر فرد بوده است، تا بدین« عضویت غیرفعال»و 

 هم مقایسه گردد.در دو گروه عضویت فعال و عضویت غیرفعال مشخص شده و با

 

MGC
i  &  MGNC

i = β0 + β1sexi + β2oldi + β3edui +
β4trusti+δ1regdummy + δ2yeardummy + β5religion_membi +

β6religion_imrti + β7religion_attendi + α1fin_sati+α2inc_leveli +

α3inc_rlti + α4inc_eqi + α5intratei + α6cpii + α7ethprvi + ε  (27)               



 

 

 

 

 

 

  51                         1935/ بهار 1/ شماره پنجم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

بیانگر  NCو اندیس  1گر رفتار پایداربیان 27در باالی متغیر وابسته در رابطه  Cاندیس 

تشریح عملیاتی متغیرهای استفاده شده در باشد )اطالعات بیشتر و می 2رفتار ناپایدار

 15. شایان ذکر است که مدل فوق با پیوست آمده است( 9روابط فوق در جدول شماره 

های تجربی استفاده شده در مطالعات تجربی ترین مدلمتغیر توضیحی یکی از گسترده

 گام نتایج تخمینبهدر فرآیندی گامهای مالی افراد بوده است. جهت توضیح متغیر کمک

رهای متغیرهای حوزه شخصیتی و اجتماعی، متغینمودن فرآیند داخلها طی چهارمدل

مجازی برای مکان و زمان، متغیرهای اقتصادی و متغیرهای فرهنگی در جدول زیر ارائه 

 شده است.

ها با ورود به تفکیک قدرت توضیحی مدل 22(: نتایج تخمین رابطه 1جدول )

 متغیرهای جدید

9 

 

MGC رابطه تخمینی اول، متغیر وابسته:
i   

 )الگوی رفتار اخالقی پایدار(

MGNC مینی دوم، متغیر وابسته:رابطه تخ
i  

 )الگوی رفتار اخالقی ناپایدار(

Dep var: 

MG 
1مدل  2مدل  9مدل  4مدل  1مدل   2مدل  9مدل  4مدل   

sex 14/1  21/1  15/1  11/1  41/1  14/1  48/1  47/1  
old 444/1  41/1  41/1  41/1  33/4  449/1  447/1  444/1  
edu 14/1  19/1  11/1  12/1  49/1  12/1  48/1  48/1  
trust 49/1  97/1  13/1  24/1  98/1  29/1  18/1  13/1  

reg01  43/4  25/4  99/4   11/4  21/4  98/4  
reg02  372/4  94/4  22/1   71/4  99/4  91/4  
reg03  322/4  53/4  58/1   71/4  44/4  81/4  
reg04  74/4  51/4  41/1   52/4  57/4  14/1  
reg05  58/4  54/4  428/1   92/4  23/4  98/4  

year0814  77/4  54/4  59/4   81/4  89/4  87/4  

fin_sat   48/1  45/1    44/1  49/1  
inc_level   39/4  33/4    17/1  17/1  

inc_rlt   29/1  14/1    94/4  92/4  

cpi   441/1  441/1    447/1  444/1  
intrate   33/4  33/4    33/4  33/4  
inc_eq   34/4  34/4    447/1  38/4  

ethprv   12/1  14/1    45/1  47/1  

religion_

memb 
   27/2     43/2  

religion_i

mrt 
   318/4     88/4  

                                                 
1 Consistent 
2 Non-Consistent 
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religion_a

ttend 
   49/1     35/4  

42/4 عرض از مبدا  42/4  445/4  449/4  47/4  49/4  42/4  18/4  

 88352 88352 88352 88352 85712 85712 85712 85712 تعداد مشاهدات

Log-

likelihood 
92914-  21994-  13381-  18893-  29894-  27452-  24938-  29487-  

Pseudo-r2 412/4  485/4  147/4  134/4  445/4  452/4  435/4  191/4  

Sensitivity 

% 
73/49  54/54  53/54  99/57  78/79  45/59  33/51  15/54  

درصد پیش 

بینی صحیح 

 مدل

58/99  45/94  32/51  49/59  18/77  99/78  73/94  49/98  

 (p>0.05دار در سطح سبات تحقیق )*: غیرمعنیمنبع: محا

های حداکثر شود، با ورود متغیرهای جدید، آمارهچنانچه از اطالعات جدول فوق نتیجه می

 9بینی صحیح رویدادهای مطلوب، قدرت مدل در پیش2، توان توضیحی مدل1درستنمایی

 کل مدل( از بینیبینی صحیح تمام حالتهای ممکن )قدرت پیشو قدرت مدل در پیش

دهند. با توجه در روند بهبود این معیارها در هر دو مدل، نظر جبری افزایش نشان می

شود که متغیرهای اقتصادی در رابطه الگوی رفتار اخالقی پایدار دارای قدرت مشاهده می

دهندگی بیشتر نسبت به سایر متغیرها و متغیرهای فرهنگی نیز در رابطه الگوی توضیح

 اند. دهندگی بیشتر نسبت به متغیرهای دیگر بودهقی ناپایدار دارای قدرت توضیحرفتار اخال
با توجه به این نکته که اثرگذاری منفی یا مثبت متغیر مستقل بر احتمال رویداد متغیر وابسته 

در رگرسیون لجستیک با توجه به کمتر یا بیشتر بودن ضرایب برآوردی از عدد یک تفسیر 

اجتماعی بر وقوع -اثرگذاری هرچهار متغیر شخصیتی شود کهحظه میگردد، لذا مالمی

عنوان مثال، زنان در که بهدار بوده است. بصورتیرویداد مطلوب در هر دو مدل معنی

درصد احتمال بیشتری دارد که در مقایسه با  11شرایط ثبات سایر متغیرهای مستقل، 

رسد که افراد با افزایش ساالنه نظر میهمردان کمک مالی پایدار داشته باشند. همچنین ب

های مالی درصد احتمال بیشتری دارد تا به اعطای کمک 1عمر و با ثبات سایر شرایط،

های مالی ناپایدار از سوی افراد کمتر از این نسبت پایدار روی آورند. این درصد برای کمک

ای در میزان طبقه شود که هرافزایش یکباشد. همچنین مشاهده میاما معنی دار می

                                                 
1 Log-likelihood 
2 Pseudo-r2  
3 Sensitivity 
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های مالی درصد احتمال اعطای کمک 12تحصیالت، با ثبات سایر شرایط در بین افراد، 

دهد. نتایج مربوط به جهت اثرگذاری متغیرهای جنس، سن و پایدار را افزایش می

( بوده است. برمبنای نتایج برآوردها، 2414راستا با نتایج مطالعه بکرز )تحصیالت هم

های مالی پایدار درصد احتمال اعطای کمک 24د به سایر افراد جامعه، حدود داشتن اعتما

دهد. در مرحله بعدی با توجه به ضرایب تخمینی برای مناطق مختلف جهان را افزایش می

اهده ها(، مشفرض در مدلعنوان منطقه پیشو مقایسه آن با منطقه کشورهای آفریقایی )به

های پایدار مالی عملکرد اروپای شرقی در اعطای کمک شود که تنها کشورهای منطقهمی

بدتری نسبت به کشورهای آفریقایی داشته در صورتی که دیگر مناطق جهان از عملکرد 

تغیر رسد که منظر میاند. همچنین بهبهتری نسبت به کشورهای این منطقه برخوردار بوده

باشد و و کمتر از یک میدار معنی 2414تا  2448های مجازی مربوط به فاصله سال

 های مالیدهنده این است که عملکرد افراد در کشورهای مختلف از نظر اعطای کمکنشان

داری با سالهای قبل داشته و تفاوت معنی 2414تا  2448های پایدار و ناپایدار بین سال

 یدهد. این اثرگذاری منطبق با نتایج مطالعات اخیر در خصوص اثرگذارکاهش نشان می

دوستانه مالی در جهان بر رفتارهای انسان 2448منفی بحران مالی شروع شده از سال 

(. با توجه به نتایج تخمین 1،2412های خیریه)گزارش موسسه کمک افراد بوده است

ای در میزان شود که افزایش یک طبقهها برای متغیرهای اقتصادی، مشاهده میمدل

درصد و  5میزان تمال اعطای کمک مالی پایدار را بهرضایت فرد از وضعیت مالی خود، اح

دهد. این در حالی درصد افزایش می 9احتمال اعطای کمک مالی ناپایدار را به میزان 

است که جهت و شدت اثرگذاری متغیر درآمد مطلق و درآمد نسبی از سوی فرد اثرات 

. در حالی که افزایش درآمد دهدمتضادی را در دو رفتار پایدار و ناپایدار از خود نشان می

های مالی پایدار ندارد، اما این مطلق اثر چندانی بر تصمیم فرد مبنی بر اعطای کمک

درصد افزایش  17های مالی ناپایدار از سوی فرد را به میزان افزایش، احتمال اعطای کمک

 14زایش دهد. اما در نقطه مقابل این متغیر، افزایش یک واحدی درآمد نسبی باعث افمی

که این افزایش در مقدار درصدی احتمال اعطای کمک مالی پایدار فرد گردیده درحالی

درصدی در احتمال اعطای کمک مالی ناپایدار از سوی فرد  98درآمدنسبی باعث کاهش 

شود افزایش یک واحدی سطح عمومی ها مشاهده میگردد. با توجه به نتایج تخمینمی

های مالی پایدار و ناپایدار فرد داری بر اعطای کمکچندان معنیقیمتها در کشورها اثرات 

                                                 
1 Charities Aid Foundation 
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نداشته و این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ بهره باعث کاهش یک درصدی 

گردد. همچنین افزایش یک واحدی های مالی پایدار و ناپایدار فرد میاحتمال اعطای کمک

های درصدی در احتمال اعطای کمک 9در افزایش شاخص نابرابری درآمدی باعث کاهش 

 های مالی ناپایدار فردداری بر اعطای کمککه اثر معنیمالی پایدار فرد گردیده درصورتی

دربرندارد. نتایج برآوردهای مطالعه در خصوص متغیرهای اقتصادی فوق، منطبق با نتایج 

( به 2447باترفیلد )مطالعات پراکنده در ادبیات موضوع بوده است که در مطالعه فالون و 

این مطالعات تجربی اشاره شده است. مهمترین متغیر مدنظر مطالعه که یکی از اهداف 

اصلی مطالعه نیز بر مبنای آزمون اثرگذاری این متغیر بر اتخاذ رفتارهای اخالقی افراد بر 

طبق مدل مطرح شده در بخش سوم مطالعه بوده است، متغیر احتمال مشاهده رفتارهای 

های قی در جامعه و اثرات آن بر رفتار اخالقی فرد بوده است. حال طبق نتایج تخمیناخال

داری را بر اتخاذ رفتارهای اخالقی شود که این متغیر اثرگذاری معنیتجربی مشاهده می

صورتی که یک درصد افزایش در احتمال مشاهده رفتار از سوی افراد داشته است. به

درصد  7های مالی ناپایدار از سوی فرد را حدود اعطای کمکاخالقی در جامعه، احتمال 

دهد. این ارقام درصد افزایش می 14های مالی پایدار را در حدود و احتمال اعطای کمک

باشد. دار این متغیر بر تصمیمات و رفتارهای اخالقی مردمان میحاکی از اثرات بسیار معنی

 هایاین است ورود این متغیر به مدل بررسی قدرت توضیحی این متغیر نیز حاکی از

ها شده بینی کل مدلای در افزایش قدرت پیشمطالعه، منجر به جهش قابل مالحظه

 است. 

شود که هر سه متغیر فرهنگی با مشاهده نتایج تخمین موجود در جدول فوق مشاهده می

و ناپایدار از خود های مالی پایدار های متفاوت بر اعطای کمکدار اما با جهتاثرات معنی

های مذهبی، احتمال اعطای ها و سازمانصورتی که عضویت در ارگاناند، بهنشان داده

دهد و این در حالی است درصد افزایش می 144های مالی از سوی افراد را بیش از کمک

های ای در درجه اهمیت مذهب برای فرد، احتمال اعطای کمککه با افزایش یک طبقه

 12های مالی ناپایدار به میزان درصد و احتمال اعطای کمک 8ار از سوی فرد مالی پاید

ای در میزان شود که افزایش یک طبقهدهد. همچنین مشاهده میدرصد کاهش نشان می

های مالی پایدار از سوی او را به حضور فرد در مراسمات مذهبی، احتمال اعطای کمک

میزان سه های مالی ناپایدار از سوی او را بهمکدرصد افزایش و احتمال اعطای ک 9میزان 

 دهد. درصد کاهش می
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احتمال مشاهده "نمودارهای زیر با توجه به نتایج براوردها، تفاوت اثرات نهایی متغیر 

بر احتمال اتخاذ رفتار اخالقی پایدار را برای دو گروه کشورهای با نرخ  "رفتارهای اخالقی

درصد )نمودار سمت راست( و افراد با درجه رضایت  17االتر از درصد و ب 7تر از بهره پایین

تر از متوسط و باالتر از متوسط )نمودار سمت چپ( و با فرض ثابت بودن مالی پایین

  دهد.متغیرهای توضیحی دیگر نشان می

 
(: مقایسه اثرات متفاوت احتمال مشاهده رفتار اخالقی بر احتمال اتخاذ 2نمودار )

)الف( و  "نرخ بهره"ی پایدار در دو وضعیت متفاوت برای متغیرهای رفتار اخالق

 )ب( "رضایت مالی"
 های تحقیقمنبع: یافته

داری در اندازه اثرگذاری متغیر های معنیشود که تفاوتبا توجه به نمودار الف مشاهده می

بین احتمال مشاهده رفتار اخالقی در جامعه بر احتمال اتخاذ رفتار اخالقی پایدار 

 طوری که با ثباتکشورهای با نرخ پایین بهره و کشورهای با نرخ بهره باال وجود دارد، به

سایر شرایط، آستانه ظهور رفتارهای اخالقی پایدار فرد در کشورهای با نرخ بهره پایین در 

که این آستانه درصدی احتمال مشاهده رفتار اخالقی در جامعه بوده درصورتی 14مقدار 

درصدی رفتار اخالقی در  29فرد در کشورهای با نرخ باال، در احتمال مشاهده برای یک 

عبارت دیگر آستانه اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار در کشورهای با نرخ جامعه بوده است. به

باشد. همچنین در مورد متغیر رضایت از مراتب کمتر از کشورهای دیگر میبهره پایین به

ر رفتارهای اخالقی پایدار از جانب یک فرد با درجه رضایت وضعیت مالی، آستانه ظهو
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باالتر از متوسط در یک جامعه بمراتب پایین تر از همین فرد درشرایط درجه رضایت مالی 

 متوسط و پایین تر از متوسط بوده است.

جهت  ROC 2ن جهت سنجش تصریح صحیح الگو و آزمو 1لیموشاو-نتایج آزمون هاسمر

 گو در جدول زیر آمده است. سنجش درجه دقت ال

 های مطالعهلیموشاو برای مدل-و آزمون هاسمر ROC(: نتایج آزمون 3جدول )

 مدل دوم مدل اول های الگوآزمون

 (% 81زیرنمونه ) 49 (%34زیرنمونه ) 71 لیموشاو: تایید فرضیه صفر-آزمون هاسمر

 (% 13یرنمونه )ز 11 (%14زیرنمونه ) 9 لیموشاو: رد فرضیه صفر-آزمون هاسمر

 ROC 82/4 55/4آزمون سطح زیر منحنی 
 منبع: محاسبات تحقیق

شود که فرض صفر مبنی بر تصریح صحیح با توجه به اطالعات جدول فوق، مشاهده می

های کشوری و در مدل دوم )رفتار درصد زیرنمونه 34در مدل اول )رفتار پایدار( در 

ترتیب وری مورد تایید قرار گرفته است. بدینهای کشدرصد زیرنمونه 81ناپایدار( در 

توان نتیجه گرفت که شواهد کافی مبنی بر تایید فرض مقابل در دست نبوده و بنابراین می

ون شود. همچنین با توجه به نتایج آزمفرض صفر مبنی بر تصریح صحیح مدل پذیرفته می

بینی ز دقت پیشهای مطالعه اتوان نتیجه گرفت که مدلمی ،ROCسطح زیرمنحنی 

 مناسبی برای رویدادهای مطلوب برخوردارند. 

 گذاریگیری و ارائه پیشنهادات سیاستنتیجه -2

با توجه به وجود خال مطالعاتی در ارتباط با عدم ارزیابی اثرگذاری متغیرهای انگیزشی بر 

 اتخاذ رفتارهای اخالقی در مطالعات موجود، در این مطالعه تالش گردید تا با معرفی

نگرش جدیدی نسبت به رفتارهای اخالقی و برجسته نمودن ویژگی پاداش برای رفتار 

اخالقی که همانا تجربه رفتار مشابه از سوی فرد رفتار کننده اخالقی در جامعه بود، به 

تری نسبت به مطالعات پیشین پرداخته شود. فلسفه مدل رفتاری ارائه مدل رفتاری کامل

های آتی )بلندمدت( در مکانیزم ، اشاره به اهمیت توجه به دورهارائه شده در این مطالعه

گیری رفتارها از سوی بشر دارد که رعایت مسایل اخالقی را بیشتر به عنوان یک تصمیم

گذاری با نرخ پاداش غیرقطعی نگریسته که در صورت گسترش این رفتار در رفتار سرمایه

تارهای مادی متعارف بهره برد. از مهمترین توان از مزایای آن همانند سایر رفجامعه می

                                                 
1 Hosmer-Lemeshow 
2 Receiver Operating Characteristic 



 

 

 

 

 

 

  55                         1935/ بهار 1/ شماره پنجم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

ربی های تجکارگیری الگوی رفتاری تئوریکی مطالعه بر دادهنتایج تجربی حاصل از به

دهنده این واقعیت بود که افراد در جوامع با نرخ باالی رفتارهای اخالقی، تمایل نشان

ن مدل رفتاری ارائه شده اند. همچنیبیشتری به اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار نشان داده

هایی در خصوص سایر متغیرهای اثرگذار از جمله متغیر درآمد مطلق بینیحاوی پیش

از  ایعنوان سنجهای از منابع مالی در دسترس افراد(، متغیر نرخ بهره )بهعنوان سنجه)به

 یگذاری مالی(، متغیر نابرابری درآمدی و درآمد نسبنرخ پاداش قطعی رفتار سرمایه

ای از وضعیت نسبی فرد در مقایسه با سایر افراد جامعه(، متغیر رضایت عنوان سنجه)به

ای از نرخ ترجیح زمانی افراد( بر آستانه انتخاب رفتار اخالقی عنوان سنجهمالی افراد )به

پایدار و ناپایدار بوده است که با جزییات اعالم شده در بخش قبلی مطالعه، شواهد تجربی 

 های تئوری بوده است.بینیراستا با پیشتایید اثرات آنان و هم حاکی از

همچنین با توجه به نتایج شواهد تجربی در خصوص دو مدل رفتاری برای افراد با رفتار 

اخالقی پایدار و افراد با رفتار اخالقی ناپایدار، مشاهده گردید که متغیرهای فرهنگی و 

 دهندگی نسبی بیشتر در مدل رفتار ناپایداریحشخصیتی از جمله متغیرهای با قدرت توض

که در مدل رفتار پایدار، متغیرهای اقتصادی اند در حالینسبت به مدل رفتار پایدار بوده

 اند. دهندگی بیشتری نسبت به سایر متغیرها از خود نشان دادهقدرت توضیح

قبیل متغیر جنسیت،  های دیگر ازاین در مدل تجربی مطالعه از متغیرهای حوزهبرعالوه

صورت سن، سطح تحصیالت و درجه اعتماد به دیگران در انجام رفتارهای اخالقی به

متغیرهای کنترل بهره گرفته شد که جهت اثرگذاری این متغیرها نیز در راستای تایید 

نتایج مطالعات پیشین و منطبق با آنها بوده است. یکی از نتایج تجربی جالب در این 

مذهبی بر اتخاذ رفتارهای اخالقی -خصوص جهت اثرگذاری متغیرهای فرهنگیمطالعه در 

که داشتن عضویت در موسسات و نهادهای مذهبی دارای اثرگذاری طوریدر جامعه بود به

که از منظر مثبتی بر اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار/ناپایدار در جامعه بود، در حالی

برای شخص، با باالرفتن درجه اهمیت مذهب ای دیگر یعنی درجه اهمیت مذهب سنجه

ته دوستانه مالی کاسهای انسانبرای افراد از تمایل آنان به اتخاذ رفتار اخالقی اعطای کمک

شد. اگرچه این کاهش برای افراد با ویژگی رفتار اخالقی پایدار کمتر از گروه دیگر بوده می

د در مراسمات مذهبی باعث افزایش رسد باالرفتن تعدد حضور افرااست. همچنین بنظر می

دوستانه مالی پایدار و در طرف مقابل باعث کاهش اعطای های انساناعطای کمک

رسد جهت نظر میشود. بهدوستانه مالی ناپایدار از سوی افراد میهای انسانکمک
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-اول متغیرهای فرهنگی هدار بویژه برای دو سنجحال معنیاثرگذاری متضاد و در عین

برانگیز نتایج تجربی مطالعه حاضر باشد. برای کنکاش بیشتر هبی یکی از موارد چالشمذ

ها و درباره این نتیجه، شاید نگاهی به نحوه توزیع دوسویه متغیرهای عضویت در ارگان

مجامع مذهبی و درجه اهمیت مذهب برای افراد موثر واقع گردد. این توزیع بیانگر دو 

 باشد که اکثریت افراد عضوه است. یک واقعیت مربوط به این میواقعیت متمایز از هم بود

 اندهای مذهبی را افرادی با باالترین درجه اعتقاد به اهمیت مذهب تشکیل دادهدر ارگان

اما واقعیت دوم نیز مربوط به این است که اکثریت افرادی که درجه اهمیت باالیی برای 

اند. های مذهبی را دارا نبودهی غیرفعال در ارگاناند، عضویت فعال و حتمذهب اظهار نموده

گیری در خصوص نقش متغیرهای مذهبی بر ظهور رفتارهای شاید دو واقعیت فوق تصمیم

توان چنین برداشت نمود که با درنظر که میاخالقی را تا حدودی تسهیل نماید بطوری

میت باالیی برای گرفتن اثرمثبت عضویت در مجامع مذهبی برای افرادی که درجه اه

اند، اند، باقی افرادی که درجه اهمیت باالیی برای مذهب اظهار کردهمذهب ذکر نموده

عبارت دیگر دهند. بهتمایل چندانی جهت اتخاذ رفتارهای اخالقی از خود نشان نمی

توان گفت که خوداظهاری درجه باالی اهمیت برای مذهب از سوی افراد، لزوما می

ر مثبت این متغیر بر اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار/ناپایدار را تضمین نماید، تواند اثنمی

تواند مانعی جهت اتخاذ رفتارهای اخالقی باشد. حتی در نقطه مقابل این حالت عماًل می

توان به عدم دسترسی به جزییات اندازه و مقدار های مطالعه حاضر میاز محدودیت

 ،نحوی که با دسترسی به این متغیرتجربی اشاره کرد بههای مالی افراد در شواهد کمک

توانست با عمق بیشتری مورد های اثرگذاری متغیرهای مدنظر مطالعه میتجزیه و تحلیل

رسد که در مطالعات آتی، ارزیابی اثرگذاری نظر میکنکاش قرار گیرد. همچنین به

اخالقی همچون آگاهی گیری متغیرهای انگیزشی بر مراحل چهارگانه فرآیند تصمیم

( بتواند بر 1389، 1اخالقی، قصد و نیت اخالقی و قضاوت اخالقی )بر مبنای تئوری رست

 تر شدن شناخت از نحوه مکانیزم ظهور رفتارهای اخالقی از سوی افراد کمک رساند. عمیق

ر ظعنوان پیشنهاد مدنتواند بهبا توجه به نتایج تئوریک و تجربی مطالعه، موارد زیر می

 گذاران امر قرار گیرد:سیاست

های توسعه و رفاه اقتصادی درجامعه و توجه بیشتر به جوانب پیگیری سیاست -الف

های اقتصادی زندگی افراد برای توسعه رفتارهای اخالقی همچون اعطای کمک

                                                 
1 Rest 
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تواند پایداری این رفتارها را بیش از هر دوستانه مالی از سوی افراد جامعه میانسان

 گذاری دیگری تضمین نماید.سیاست

تواند اثرات مثبتی بر رفتارهای اخالقی همچون کاهش نرخ بهره می پیگیری سیاست -ب

 دوستانه مالی از سوی افراد و پایداری این رفتار داشته باشد.های انساناعطای کمک

 یتواند اثرات مثبتی بر رفتارهای اخالقپیگیری سیاست کاهش نابرابری درآمدی می -پ

دوستانه مالی از سوی افراد و پایداری این رفتار داشته های انسانهمچون اعطای کمک

 باشد.
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 هاپیوست
وزه جغرافیایی و سهم از مشاهدات (: کشورهای مورد مطالعه به تفکیک ح1جدول )

 مطالعه

 مجموع دهد(کشور )اعداد داخل پارانتز تعداد مشاهدات را نشان می منطقه

 اروپای شرقی

(، قبرس 1447(، بلغارستان )1494ارمنستان) ،(821آلبانی )

(، 985(، مجارستان)2751(، گرجستان )1498(، استونی )379)

(، 893(، لهستان)1315اوی)مولد ،(899(، لیتوانی)1494التویا)

اسلوونی  ،(893(، اسلواکی)9859(، روسیه )9385رومانی)

 (755(، مقدونیه )9237(، اوکراین)311)

 نفر( 25159کشور ) 15

 اروپای غربی
(، 1379(، نروژ)1774(، هلند)1773(، آلمان)899فرانسه)

 (891(، سوییس)829اسپانیا)
 نفر( 5913کشور )9

آسیای شرقی 

 یهو اقیانوس

(، 1483(، اندونزی)1943(، بنگالدش)1941چین )

(، استرالیا 1998(، ویتنام)1193(، فیلیپین)1771مالزی)

 ( 2927(، تایلند)999(، نیوزیلند )9822)

 نفر( 17254کشور ) 3

آسیای 

 مرکزی وغربی

(، 1194(، اردن )333(، عراق )2144(، ایران)835بحرین )

 (841(، لبنان )1935قرقیزستان )
 نفر( 5928شور )ک 9

آمریکای 

شمالی،مرکزی 

 و جنوبی

(، 4989(، کلمبیا )841(، شیلی )1943(، کانادا )2999برزیل )

(، 1487(، پرو )4589(، مکزیک )1189اکوادور)

 (2919اوروگوئه)

 نفر( 18343کشور ) 8

 آفریقا

(، 78(، مالی )2777(، غنا)1144(، اتیوپی)374الجزیره)

(، آفریقای 2495(، روآندا)9199(، نیجزیه)475مراکش)

(، زامبیا 784(، بورکینافاسو)1449(، مصر )7711جنوبی)

(1499) 

 نفر( 13299کشور ) 11

 نفر ( 37792کشور ) 75 مجموع

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 ها در مشاهدات مطالعه(: اطالعات مربوط به فراوانی و سهم هر یک از گروه2جدول )
عضویت فعالعدم عضویت/عضویت غیرفعال و   درصد فراوانی 

93/84 849322 غیرعضو  

42/8 89474 عضویت غیرفعال  

83/9 99734 عضویت فعال  

 144 379792 مجموع

 های پژوهشمنبع: یافته


