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چکیده

یک گروه ،واحد سازمان یافتهای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند ،اعضاء آن با یکدیگر کار
میکنند ،و تبادل متقابل اطالعات و تجربیات در آن وجود دارد .یکی از سؤاالت کلیدی هر سازمانی،

یافتن راههایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است .بنگاهها بهطور پیوسته نیازمند انگیزهدهی به
نیروی کار برای انعطافپذیری بیشتر ،پاسخگویی سریعتر ،ارائه راهحلهای قابل اطمینان برای مسائل
پیچیده و در کل افزایش تولید هستند.

اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداشهای پولی ،منجر به افزایش تالش نیروی کار

میشود .به عبارت دیگر ،پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزههای قدرتمندتر است و برعکس .این
سادهسازی در موقعیتهای اقتصادی زیادی کاربرد دارد ،اما لزوما ً برای محیطهایی که در آن نیروی
کار در گروه فعالیت کرده و پاداشهای وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است ،کاربرد ندارد.
در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تالش بیشتر

توسط نیروی کار میشود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود .در حقیقت

در این حالت احتماال ً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان خواهند گرفت و در
ازای دریافت پاداش بیشتر ،کار کمتری را ارائه خواهند کرد که وینتر ( )2009و کلور و همکاران ()2014

این عکس العمل افراد را چرخش انگیزهها نامگذاری کردند .چرخش انگیزهها نشاندهنده وضعیتی
است که در آن افزایش در پاداشهای در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه ،فقط منجر به اعمال
تالش توسط برخی از عوامل شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزهها در قالب یک بازی متوالی است .در
این چارچوب پیادهسازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحلهای در یک نمونه  135نفره از دانشجویان،
در دانشگاه آیتالله حائری میبد نشان داد که اوالً :در صورت وجود چرخش انگیزهها ،افزایش
هزینههای تالش منجر به تالش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر میشود .ثانیاً :وقتی هزینه
تالش باالست ،هر بازیکن تالش خود را اعمال خواهد کرد ،اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام
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عوامل قبل از وی تالش خود را اعمال کردهاند .ثالثاً :بر اساس پیشبینی نظریه چرخش انگیزهها،

مشارکت کنندگان اول تالش کمتری را در هزینه پایین اعمال میکنند.

یافتههای مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزهها ،بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوقهای پولی
زیاد در صورت بیارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند.
همچنین معرفی صریح و کامل پاداشها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد .به
عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصتهای شغلی مناسبتر که هزینههای

تالش را کاهش میدهد ،همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمیشود .بلکه حتی ممکن است منجر

به چرخش انگیزهها شوند.

طبقهبندی M52 ،M12 ،J41 ،J33 ،J31 ،D23 ،C92 :JEL

واژههای کلیدی :چرخش انگیزهها ،نظریه بازیها ،تولید گروهی ،اثرات خارجی

بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزهها در قالب یک بازی متوالی :کاربردی از اقتصاد رفتاری

-1

3

مقدمه

یکی از سؤاالت کلیدی در مطالعات نیروی کار ،یافتن راههایی برای ترغیب آنها به
عملکرد بهتر است ( .)Garbers & Udo Konradt, 2014بنگاهها بهطور پیوسته
نیازمند انگیزهدهی به نیروی کار برای انعطافپذیری بیشتر ،پاسخگویی سریعتر ،ارائه
راهحلهای قابل اطمینان برای مسائل پیچیده ( )Spink, 2000و در کل افزایش تولید
هستند .پیشنهاد مشوقهای مالی (مثل برنامههای پاداش یا ارائه سهام) یک روش
مشترک برای افزایش انگیزه اشخاص و بهبود عملکرد آنان به شمار میرود
( .)Govindarajulu & Daily, 2004از این منظر مشوقها به انگیزههای ارائه شده
برای بهبود عملکرد اشاره دارند ،درحالیکه پاداشها به پرداختهای بعد از عملکرد
موفق تکیه دارند ( .)Patten, 1977بااینوجود در مطالعه دیمتیو و همکاران ()1998
واژههای مشوقها و پاداشها (علیرغم دارا بودن معانی مختلف) به صورت مترادف به
کار رفته است ( .)DeMatteo et al, 1988مشوقهای مالی به عنوان ابزاری مناسب
برای ترغیب نیروی کار و در نتیجه بهبود عملکرد آنان در نظر گرفته میشود
(  .)Atkinson et al, 2001; Bonner & Sprinkle, 2002دورهام و بارتول سه منبع
بالقوه برای مشوقهای مالی شامل نیروی کار ،تیم و بنگاه تعریف میکنند ( Durham
 .)& Bartol, 2000بررسی مطالعات حاکی از واکاوی نقش پاداشهای مبتنی بر فردی
و تیمی بر عملکرد نیروی کار است ( ;Honeywell-Johnson & Dickinson,1988
Honeywell-Johnson & Dickinson, 1999; Jenkins et al, 1998; Rynes et
al, 2005; Winter, 2009, Klor et al, 2014;Jalali & Nasrolahi, 2018; Jalali
.)et al; 2019; ; Jalali et al; 2020
بااینوجود مطالعات داخلی تاکنون به بررسی اثر پاداشهای پولی بر عملکرد
نیروی کار به صورت تجربی اقدام نکردهاند؛ که با توجه به اهمیت روزافزون محیطهای
تیمی در دهه اخیر و تمایل بنگاهها به سمت استفاده از گروههای کاری ،بر اهمیت
بررسی آن افزوده میشود.
اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداشهای پولی ،منجر به افزایش
تالش نیروی کار میشود .به عبارت دیگر ،پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزههای
قدرتمندتر است و برعکس .این سادهسازی در موقعیتهای اقتصادی زیادی کاربرد
دارد ،اما لزوما ً برای محیطهایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداشهای
وی تحتتأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است ،کاربرد ندارد .در حقیقت تحتشرایطی
ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به اعمال تالش بیشتر توسط
نیروی کار می شود؛ زیر سؤال رفته و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود .در حقیقت در
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این حالت احتماال ً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان 1خواهند
گرفت و در ازای دریافت پاداش باالتر ،کار کمتری ارائه خواهند کرد که بر اساس

مطالعات اخیر این افراد دچار چرخش انگیزهها 2شدهاند ( Winter, 2009, Klor et
.)al, 2014
با توجه به توضیحات باال ،اینکه افزایش پاداشها در محیطهای تیمی منجربه
افزایش تالش نیروی کار خواهد شد یا خیر (رخداد چرخش انگیزهها)  ،یک سؤال تجربی
است و برای پاسخ به آن ،استفاده از محیطهای آزمایشگاهی راهگشا خواهد بود .در این
راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزهها در قالب یک
بازی متوالی است .برای نیل به این هدف ،گروههایی که در یک پروژه مشترک کار
میکنند ،درنظر گرفته می شوند .پاداش هر بازیکن متناسب با تالش او که تابعی از
تالش کل تیم است ،مشخص میشود .آزمایش شامل یک بازی پولی سه نفره در یک
محیط کالسی است که استراتژی مشارکت کننده دوم و سوم مشروط به تصمیمات
مشارکتکنندگان قبلی است .تغییر سطح پاداشها از طریق تغییر هزینه تالش ،در
حین بازی مشخص می شود .با کنار هم گذاشتن این موارد ،یک محیط آزمایشی برای
بررسی وجود چرخش انگیزهها فراهم میشود.
از این منظر هدف اصلی تحقیق بررسی اثر افزایش پاداشها بر تالش افراد در
یک فعالیت تیمی است که در کنار آن اهداف فرعی مقایسه میزان چرخش انگیزههای
نفرات اول ،دوم و سوم و اثرپذیری آنها از تصمیمات یکدیگر نیز دنبال خواهد شد.
بنابراین نقطه قوت مطالعه حاضر نسبت به سایر مطالعات مشابه را میتوان بررسی
آزمایشگاهی مبحث مورد نظر ،بررسی افراد در فعالیت تیمی به جای فعالیت فردی و
بیان مسئله چرخش انگیزه ها در فعالیت تیمی دانست؛ که این ویژگیها خود باعث
دستیابی به نتایج دقیقتر و منطبق با واقعیات جامعه و قابل اتکاتر شدن نتایج برای
سیاستگذاران خواهد شد.
در ادامه مطالعه به صورت زیر دنبال میشود :در قسمت دوم مبانی نظری و
قسمت سوم پیشینه تحقیق آورده شده است؛ سپس در قسمتهای چهارم و پنجم،
روش و یافتههای تحقیق و در نهایت در بخش پایانی نتیجهگیری و پیشنهادهای
سیاستی ارائه شده است.

Free Riding
Reversal Incentives
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بخش حاضر ابتدا به بررسی مبانی نظری مرتبط با چرخش انگیزهها و نظریه
بازیها در  2زیربخش اقدام کرده است .در این راستا ابتدا مبانی نظری مرتبط با چرخش
انگیزهها و سپس نظریه بازیها آورده شده است؛ سپس پیشینه پژوهش ارائه میشود.
 -1-2چرخش انگیزهها

چارچوب نظری نشان میدهد که وقتی تکنولوژی تولید اثر خارجی مثبتی در میان

همگروهها داشته و عوامل بهطور متوالی میزان تالشی را انتخاب میکنند که برای انجام
وظایف شخصی خود اعمال میکنند ،آنگاه اگر کنترل کنندگان پاداشهای عوامل را
افزایش دهند ،مجموع عواملی که تالش خود را در تعادل اعمال میکنند ،ممکن است
کاهش یابد .این اثر بهطور خالص از طریق مشوقهای پولی مشتق شده و دیگر
مالحظات رفتاری یا اثرات درآمدی بر آن اثری ندارند .در چارچوب وینتر تابع تکنولوژی
تصادفی استفاده میشود که امکان موفقیت یک پروژه در افزایش تالش عوامل را نشان
می دهد .در مطالعه حاضر شرحی از انگیزه اصلی پشت چرخش انگیزهها با تکنولوژی
قطعی که در طراحی آزمایشگاهی نیز به کار رفته است ،فراهم شده است ( Winter,
.)2009
یکی از راه های ترغیب اعضای گروه به اعمال تالش بیشتر ،وابسته کردن پاداش
به محصول است .به طور کلی انتظار بر آن است که هنگامی که پاداش بیشتری به
بازیکن پرداخت شود ،انگیزه وی برای اعمال تالش افزایش یافته و محصول بیشتری را
تولید کند؛ اما مشاهدات تجربی از این انتظار حمایت نمیکنند ( Gershkov et al,
.)2016
در تالش برای تطبیق مشاهدات تجربی با انتظارات ،مبحث چرخش انگیزهها را مطرح
شد .چرخش انگیزهها نشاندهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداشهای در
نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه ،فقط منجر به اعمال تالش توسط برخی از اعضاء
خواهد شد (.)Winter, 2009
در این میان حاالت مختلفی از وقوع و یا عدم وقوع چرخش انگیزهها در
فعالیتهای تیمی وجود دارد .یکی از این حاالت این است که علیرغم تأمین تمام
پیشفرضها ،چرخش انگیزهها رخ ندهد .در این حالت ممکن است افراد بدون توجه
به اینکه پاداش دیگر بازیکنان افزایش یافته است ،تالش خود را افزایش دهند و چنین
واکنشی در دو صورت امکانپذیر است .اول اینکه اشخاص قادر نباشند (یا انتظار داشته
باشند که دیگران قادر نباشند) ،تا از قدرت استدالل خود برای چرخش انگیزهها استفاده
کنند .دوم اینکه حتی اگر محدودیتهای شناختی باعث حذف چرخش انگیزهها نشود،
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توجه به ترجیحات دیگران 3منجر به حذف چرخش انگیزهها شود .به بیان دیگر ،اگر
شخصی که قصد طفرهروی دارد آگاه باشد که همگروه وی نیز بدون توجه به میزان
پاداش پولی ،کار وی را دنبال کرده و طفرهروی خواهد نمود؛ در این صورت این شخص
از طفرهروی دوری خواهد کرد؛ در واقع در این حالت ،چرخش انگیزهها رخ نخواهد داد
(.)Klor et al, 2014
حالت دیگر این است که اطالعات وارد مدل شود .در این راستا بر اساس ساختار
اطالعات ،مطالعات به دو دسته تقسیم میشود .در دسته اول ساختار اطالعات در بین

بازیکنان ،ثابت است .بدین معنی که افراد یا دارای اطالعات کامل هستند یا اساسا ً

اطالعاتی موجود نیست؛ اما در دسته دوم ساختار اطالعاتی متغیر بوده و تحلیلی برای
برنامههای تشویقی فراهم مینماید .شفافیت بیشتر بین بازیکنان ،موجب تهدید علیه
طفرهروی و سواری رایگان میشود .بازیکنان میدانند که از طریق سایر همبازیها
مشاهده میشوند و طفرهروی آنها با طفرهروی پاسخ داده میشود که منجر به کاهش
موفقیت پروژه میشود ،در نتیجه از طفرهروی اجتناب کرده ( Smirnov & Wait,
 )2016و چرخش انگیزهها کاهش خواهد یافت.
حالت بعد این است که به جای مکمل بودن تکنولوژی تولید ،جانشین بودن آن
در نظر گرفته شود؛ چراکه برخی از محققان آن را منجربه تفاوت در نتایج دانستهاند.

براین اساس در حالت جانشینی ،هممکانی 4اثری بر انگیزههای بازیکنان ندارد ،اما مکمل
بودن کامال ً اثرگذار است .دلیل اصلی تفاوت بین حالت مکمل و جانشینی ،مبتنی بر
رفتاری است که منجر به برهمخوردن تعادل بازی میشود .در حالت مکمل ،عوامل
وقتی طفرهروی بازیکن دیگر را مشاهده میکنند ،آنها نیز به طفرهروی تشویق میشوند
و چرخش انگیزهها افزایش خواهد یافت؛ بنابراین در این حالت ،واکنش تهدید برای
جلوگیری از کنش طفرهروی مثمرثمر است .در مقابل ،این تهدید در حالت جانشینی
بیاثر است؛ زیرا تحت حالت جانشینی ،یک بازیکن طفرهرو ،مشوقهای بیشتری برای
هم گروههایش اعمال میکند تا آنها تالش خود را اعمال کنند و وی همچنان به
طفرهروی خود ادامه دهد.
 -2-2نظریه بازیها

نظریه بازیها یک تحلیل ریاضی از هر موقعیت اجتماعی است که در آنیک بازیکن
(یا حتی یک شرکت یا یک ملت) سعی میکند تا آنچه را که دیگر بازیکنان انجام

میدهند ،درک کرده و با استفاده از این حدسها بهترین استراتژی را انتخاب کند.
نظریه بازیهای اولیه معموال ً یک رفتار تخیلی ،ایدهآل ،بیشازحد محاسبهگر و
Other-Regarding Preferences
Co-Location
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احساسی را نشان میدادند؛ بنابراین برای پیشبینی رفتار واقعی افراد نرمالی که
برنامهریزی خیلی بلندمدتی ندارند ،مناسب نبودند .در این راستا ،نظریه بازیهای

رفتاری 5ارائه شدند تا از این مشکالت پیشگیری کنند ( Ozkan- Canbolat et al,
 .)2016در ادامه به توضیح دو ساختار نظریه بازیهای رفتاری متفاوت (که شامل دو
بازی متوالی و همزمان است) پرداخته میشود:
بازی متوالی :گروهی از عامالن وجود دارند که باهم کنش متقابل دارند و
انتخابها یا فعالیت عامالن ،برآیندی از بازی است ( .)Kaneko & Kline, 2015کنش
متقابل به این دلیل ایجاد میشود که هر عامل تابع مطلوبیتی دارد که وابسته به
تصمیمات خودش و دیگر همگروهیهایش است؛ بنابراین در این بازی ،هر عامل
بااطالع از تصمیمات عامالن قبل از خود ،تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد .بازی با
اطالعات متوالی ،بازی است که در آن بازیکنان بهصورت پیدرپی و با اطالع از تصمیم
بازیکنان قبل از خود تصمیم میگیرند .یعنی هر بازیکن ،بعد از انتخاب بازیکن قبل،
انتخاب خود را انجام می دهد .بازی با اطالعات متوالی بازی است که پیامد بازیکنان
برای هر ترکیب استراتژی آنها بهصورت اطالعات عمومی بوده و همه بازیکنان از آن
اطالع دارند.
بازی همزمان :تصمیمگیری استراتژیک در محیطهایی که فعالیت اعضاء به
صورت تیمی انجام میشود ،مسئله مهمی تلقی میشود .همانطور که تعداد عامالن
دارای کنش متقابل با یکدیگر و با افراد بشر افزایش مییابد ،نیاز به فهم این کنشهای
متقابل نیز در سطح بنیادی مهم میشود .امروزه کنش متقابل بین عامالن در بسیاری
از موقعیتهای متنوع مثل شبکههای اجتماعی ،محیطهای کار گروهی و  ...رخ میدهد
که منجر به ایجاد مسائل دشواری چون تضاد در عملکرد عامالن میشود ( Bosansky
 .)et al, 2016رفع چنین تضادهایی ،نیازمند قاعدهمندیهایی در عملکرد گروهی در
سازمان است؛ که در قالب بازیهای همزمان میگنجد .بازیهای همزمان به دلیل عدم
اطالع بازیکنان از تصمیمات دیگر همگروهها ،بازی همزمان نامگرفته است .در حقیقت
در این بازی (که بازی پویایی نیست) بازیکنان بهطور همزمان تصمیمات خود را اتخاذ
کرده و در پایان برآیند کار خود را مشاهده خواهند کرد.
از دیرباز مشخص شده است که بازیکنان در بازیهای همزمان متفاوت از
بازیهای متوالی رفتار میکنند که این به دلیل اهداف مختلف بازیکنان در کوتاهمدت
و بلندمدت است ( .)Wen, 2002تعامالت متوالی به بازیکنان این امکان را میدهد که
در آینده به اقدامات گذشته همگروههای خود پاسخ دهند ،به همین دلیل یک بازیکن
باید تصمیمات آینده دیگر بازیکنان در نظر بگیرد .وقتی همه بازیکنان ،آینده خود را به
Behavioral Game Theory

5
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قدر کافی ارزیابی کنند ،تعامالت متوالی باعث میشود که بازیکنان تقریبا ً همه برآیندها
را بهطور معقول اجرا کنند .از این منظر ،بررسی مشوقها در بازار نیروی کار ،بازیهای
متوالی را به یکی از موضوعات پرکاربرد در نظریه بازیها تبدیل کرده است
(.)Friedman,1971; Aumann, 1981; Fudenberg & Tirole, 1991
 -3-2پیشینه پژوهش

مطالعات زیادی در زمینه سیستم انگیزشی تیمی با تأکید بر ترکیب زمینههای اقتصادی

و رفتاری انجام شده و هدف آن رفع موانع برای مدیریت و بهینهیابی در زمینه انگیزههای
فردی در بنگاههای بزرگ است ( .)Baik et al, 2016یکی از مهمترین مشوقهای
مدنظر ،مشوق های پولی است .اما باید در نظر داشت که اکثر نظریههای انتخاب
عقالیی بر اصل تغییرناپذیری استوارند؛ بدینمعنی که تصمیمگیرندگان باید ترجیحاتی
باثبات و قابل اندازهگیری داشته باشند .بر این اساس ترجیحات نباید از طریق روش

نمایش گزینهها (تغییرناپذیری توضیحات )6یا روش اتخاذ تصمیمات (تغییرناپذیری

رویه )7تحتتأثیر قرار گیرد .با اینحال مطالعات متعددی نشان دادهاند که فروض

مذکور میتواند نقض میشود .به عبارت دیگر وقتی چارچوب نمایش یا روش استخراج،
تغییرپذیرند؛ تصمیمگیرندگان اغلب چرخش ترجیحات را تجربه کردهاند ( Hsee et al,
 .)1999چرخش ترجیحات یا انگیزهها موضوع مطالعات بسیاری در  30سال گذشته
بوده است و اکثر این تحقیقات ادعای عدم برقراری ترجیحات ثابت در مورد انسان را
تأیید کردهاند .استفاده از سیستمهای تشویقی برای تشویق و اثرگذاری بر رفتار کارکنان،
جنبه مهمی از سیستم کنترل مدیریت را شامل میشود ( Merchant & Van der
 .)Stede, 2007بهطورکلی یک سازمان تالش کارمندان خود را به سه صورت تشویق
میکند :عملکرد شخصی ،عملکرد گروهی و ترکیبی از این دو؛ که اخیرا ً جنبه تیمی آن
مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؛ چرا که استفاده از تیم در سازمانها و درمحیطهای
کاری به صورت فزایندهای در حال افزایش است ( .)Che & Yoo, 2001مطالعات مرتبط
با عملکرد شخصی ،واکنش رفتاری ناکارآمد را بدون تکیه به تضاد میان پاداشهای
درونی و بیرونی توضیح میدهند .برای مثال کشش منفی بین تعداد ساعات کار
رانندگان تاکسی شهر نیویورک و درآمدهای ساعتی وجود دارد .آنها استدالل میکنند
که این به دلیل وجود اثر درآمدی است؛ یعنی رانندگان تاکسی اهداف درآمدی روزانه
دارند ( .)Crawford & Meng, 2011مثال دیگر محیطی با تالش چندبعدی است که
فقط یک بعد تالش قابل دستیابی است ،قراردادهای نرخ متغیر 8از طریق قراردادهای
6
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با نرخ ثابت کنار گذاشته خواهند شد ( .)Fehr & Schmidt, 2004در تقابل با مطالعه
حاضر ،این مطالعات معموال ً بر مسائل تصمیمگیری اشخاص به جای روابط گروهی
متمرکز شدهاند .بعالوه آنها دالیل متفاوتی برای رخدادن چرخش انگیزهها بیان کردهاند.
اما مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد گروهی نشان میدهد که کار تیمی منجر به
افزایش همکاری در استفاده از دانش و مهارت تخصصی میشود که برآیند آن به
عملکرد جمعی بهتر میشود ( .)Ancona & Nadler, 1989بدینترتیب مشوقهای
گروهی میتوانند همکاری میان کارکنان را افزایش داده و اثر مثبتی بر عملکرد و
انگیزههای افراد گروه داشته باشد ( .)Merchant & Van der Stede, 2007بااینحال
وقتی کار به صورت گروهی انجام شود ،وجود انگیزههای فردی ممکن است همکاری را
کمرنگ نموده و حتی به عملکرد و کار تیمی خدشه وارد کند .در نتیجه سازمانهای
بیشتر و بیشتری به سیستم استفاده از مشوقهای گروهی روی میآورند ( Blinder,
)1999; Lawler & Mohrman, 2003؛ اما باید بیان نمود که سیستم مشوقهای
گروهی هم بدون نقص نیست؛ چرا که در آن مبحثی به نام سواری رایگان وجود دارد.
در این حالت سواری رایگان زمانی رخ میدهد که افراد گروه برای دستیابی به منفعت
بیشتر و حداکثرسازی نفع شخصی ،تالش ناکافی عرضه کرده و برآیند تیمی را ناکارا
میسازند (  .)Holmstrom, 1982; Milgrom & Roberts, 1992در واقع باور و
نظریه اولیه اقتصادی بیانگر این است که با افزایش پاداشهای پولی ،تالش افراد افزایش
مییابد؛ اما اثبات شد که این نظریه ممکن است در فعالیتهای گروهی برقرار نباشد
( .)Winter, 2009بدین معنی که افزایش پاداشهای پولی ،به علت وجود مسئلهای
چون سواری رایگان ،نه تنها تالش برخی از افراد گروه را افزایش نداده بلکه کاهش نیز
میدهد .چرخش انگیزهها را به موقعیتهایی ارجاع میدهد که در آن افزایش پاداش
برای همه عوامل فقط منجر به افزایش تالش برخی از عوامل میشود .در ادامه شفافیت
و مشوقها را در میان بازیکنان بررسی شد .با استفاده از نمودارهای اطالعات بازیکنان
نشان داد که با افزایش سطح شفافیت درون سازمانی ،هزینه فراهم کردن مشوقها
کاهش خواهد یافت .مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفت که در ادامه به برخی
از آنها اشاره میشود :کلور و همکاران ( )2014اینکه آیا پاداشهای باالتر منجر به تالش
کمتر توسط کارکنان میشود را بررسی کردند .آنها نتیجه گرفتند که در حالت تولید تیمی
متوالی با اثرات خارجی مثبت بین عوامل ،چرخش انگیزهها رخ خواهد داد .به عبارت
دیگر افزایش پاداشهای پولی (به دلیل افزایش پاداش یا کاهش هزینه تالش) منجر به
اعمال تالش کمترِ عوامل حداکثرکننده درآمد پولی در یک کار تیمی میشود ( Klor et
 .)al, 2014بورتولوتی و همکاران اثرپذیری مشوقهای فردی و گروهی را مورد بررسی

قرار دادند .مقایسه مشوق های فردی و گروهی نشان داد که هم خطاهای فردی و هم
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بدترین عملکردهای شرکتی (بعد از یک دوره یادگیری) ،غیر قابل تشخیص هستند.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیش از  80%از شرکتهای موجود در آزمایش،
علیرغم ناکارایی گسترده اولیه ،نهایتا ً قادر به دستیابی و حفظ همکاری کارا بودند
( .)Bortolotti et al, 2016اسمیرنو و ویت ( )2016تکنولوژی ،تولید تیمی و مشوقها
را مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که ممکن است چرخش انگیزهها برای تمام
عوامل در یک تیم اتفاق بیفتد به شرطی که تکنولوژی تولید بهبود یافته و پاداشها بر
اساس تولید تیمی پرداخت شود ( .)Smirnov & Wait, 2016از آنجایی که اهمیت
اثرگذاری این عامل بر تولید محرز است ،مطالعه حاضر با استفاده از محیط آزمایشگاهی
در چارچوب نظریه بازیهاست که امکان تحلیل اقتصاد رفتاری را فراهم میکند.
 -3روش تحقیق
در بخش حاضر ابتدا اقتصاد آزمایشگاهی ،سپس طراحی نظری و در نهایت طراحی
تجربی مدل آورده شده است.
 -1-3اقتصاد آزمایشگاهی

انجام آزمایش در همه علوم میتواند مثمرثمر واقع شود ( Camerer & Weber,

 .)2007محیطهای آزمایشگاهی ،محیطهایی هستند که توسط محقق به دقت طراحی
و کنترل می شود تا از این طریق فرضیه یا نظریه مورد بررسی به درستی آزمایش شود.
به عنوان مثال یک آزمایش میتواند ،در شرایطی که مقابله با معضل موجود در خارج
از آزمایشگاه امکانپذیر نیست ،محققان را قادر به اندازهگیری نتایج رویدادی خاص و
مقابله (همانند تغییر نهادی یا ادغام) با آن نماید ( .)Camerer & Weber, 2007یک
آزمایش همچنین محقق را قادر میسازد تا از طریق کنترل عوامل برونزا ،از تورشهای
موجود در مطالعات با زمینه تجربی جلوگیری کند .انجام آزمایش همچنین به محقق
اجازه می دهد تا بین توضیحات مختلف ارائه شده برای یک پدیده مشاهده شده (که از
نظر پارامتری جداسازی دادههای آن مشکل است) ،تمایز قائل شده و آزمایش انجام
دهد.

یک آزمایش خوب معموال ً چهار معیار پایه را داراست ( :)Akerlof, 1982کنترل

تمام عوامل مرتبط در محیط آزمایشگاهی ،اعتبار داخلی ،پیوستگی آماری (با استفاده
از استانداردهای قابل اجرا برای سایر کارهای تجربی) و تعمیمپذیری ( & Alchian
 .)Demsetz, 1972تشخیص این معیارها اصوال ً بسیار راحت است و حتی اگر تشخیص
آن امکانپذیر نباشد ،تکرارهای متعدد منجر به آشکارشدن ضعف معیارهای پایه
میشود.
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بنگاههای بزرگ که توجه زیادی به مباحث اقتصادی دارند ،شامل عواملی هستند
که از طریق مشوقهای مالی متأثر شده و اغلب با دیگر اعضای بنگاه مربوطه آشنا
هستند .در این راستا مطالعات آزمایشگاهی نمونهها را به صورت تصادفی انتخاب
میکنند تا از تعامالت غیرکنترل شده آنان جلوگیری به عمل آورند .بااینوجود و علیرغم
چالش جدی تعمیم چنین آزمایشهایی به کل جامعه ،سه دلیل عمده برای انجام چنین
آزمایشهایی در محیطهای شرکتها ،سازمانها و سایر نهادها وجود دارد :اول اینکه
در علوم مختلف ،معموال ً مرسوم است که به جای استفاده از کل به نمونههای کوچک
انتخابی برای شروع بسنده کنند (و این روند در تئوریهای بسیاری به کار رفته است).
به عنوان مثال آزمایشهای ژنتیک اولیه بر روی مگسهای میوه به جای نمونههای
انسانی انجام شد .از این منظر مطالعات سازمانی نیز به همان اندازه مطالعات ژنتیک
از پیچیدگی باالیی برخوردار هستند .دوم اینکه برخی از شرکتها در سطحی ساده کار
میکنند ،بنابراین چنین آزمایشهای سادهای بسیار مناسب هستند .سوم اینکه
پیشفرض یک نظریه اقتصادی این است که اصول پایه بهطورگستردهای مورد استفاده
قرار میگیرند ،مگر اینکه تئوری به صراحت شامل متغیرهایی باشد که با کاربردهای
تجربی پارامتردهی شده باشند.
 -2-3طراحی نظری

وقتی عوامل بهطور متوالی میزان تالش برای انجام وظایف خود را انتخاب میکنند،
آنگاه اگر کنترلکنندگان پاداشهای عوامل را افزایش دهند ،مجموع عواملی که تالش
خود را در تعادل اعمال میکنند ممکن است کاهش یابد .این اثر منحصرا ً معلول
پاداشهای پولی است و دیگر مالحظات رفتاری یا اثرات درآمدی بر آن اثر ندارند .از
تابع تکنولوژی تصادفی استفاده میشود که امکان موفقیت یک پروژه در صورت افزایش
تالش عوامل را نشان میدهد .برای درک بهتر ابتدا گروه دو نفره و سپس چارچوب کلی
در آن ارائه میشود ،بیان میشود (.)Winter, 2009
گروهی دو نفره که روی یک پروژه مشترک کار میکنند را در نظر بگیرید .عوامل
با در نظر گرفتن اینکه اعمال تالش هزینهبر است ،تالش یا طفرهروی را انتخاب
میکنند .این تصمیم را با  e iنشانداده و هنگامیکه بازیکن  iتالش خود را اعمال کند،
 e i = 1و وقتی طفرهروی کند e i = 0 ،است .عوامل بهطور متوالی مشارکت کرده و
اطالعات نیز کامل است .تابع نتایج بازیکن  iبه صورت زیر است:
()1

U i (ei ,e j ) = ri P (ei + e j ) − ei C i

که درآن  riپاداشی است که بازیکن  iبه ازای هر واحد تولید دریافت میکند؛  Pمقدار

واحدهای تولید شده را به عنوان تابعی از کل تالش اعمال شده نشان میدهدC i .
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هزینه مثبت بازیکن  iبه دلیل اعمال تالش است .فرض کنید تابع تولید  Pنسبت به
مجموع تالشها اکیدا ً محدب باشد؛ به عبارت دیگر تالش هر بازیکن بهرهوری نهایی
عوامل دیگر را افزایش دهد .برای مورد دو نفره این فرض داللت بر این دارد که:

)P (2) − P(1)  P(1) − P(0

()2

این رابطه به معنی مکمل بودن تالش عوامل با تکنولوژی است .بنابراین تالش عوامل
اثر خارجی مثبتی بر بهرهوری دیگر عوامل ایجاد میکند.
با این پیشنیاز ،چارچوب کلی در قالب  nبازیکن ارائه میشود .این قسمت
آزمونهای انجام شده را در یک محیط آزمایشگاهی کنترل شده نمایش داده و شرایطی
را فراهم میکند تا چرخش انگیزهها رخ دهد .پروژه تحت بررسی شامل مجموعهای از
 Nتا از  nبازیکنی است که با یکدیگر پروژهای را انجام میدهند .این پروژه به صورت
متوالی برگزار خواهد شد .هر بازیکن در نوبت خود باید در مورد اینکه تالش خود را

برای انجام وظیفهاش اعمال کند یا خیر ،تصمیمگیری کند .در این راستا e i = 1

نشاندهنده تصمیم بازیکن  iبه اعمال تالش و  e i = 0تصمیم وی برای طفرهروی را
نشان میدهد .یک بازیکن در زمان تصمیمگیری برای اعمال تالش خود از تصمیمات
سایر هم گروههایی که قبل از وی تصمیم گرفتهاند ،اطالع دارد .هزینه تالش برابر با c
است .تکنولوژی سازمان ،یک پروفایل از احتمال موفقیت پروژه با توجه به تصمیم به
تالش عوامل به تصویر میکشد؛ ) P(sاحتمال موفقیت پروژه در صورت اعمال تالش s
بازیکن و طفرهروی  n-sبازیکن دیگر است .فرض میشود که تکنولوژی فزاینده است؛

یعنی اگر  s1  s 2آنگاه ) p (s1 )  p (s 2
اما از برآیند

)  = (1 ,...,n

 .کارفرما قادر به نظارت بر عوامل نیست

میتواند تعیین کند که بازیکن  iمقدار

i

را دریافت

خواهد کرد یا مقدار صفر .در مکانیسم داده شده  ،بازیکن با بازی با اطالعات

مواجه هستندT i .

کامل 9

 0.عواملی هستند که قبل از بازیکن  iمشارکت کردهاند .استراتژی

بازیکن  iتابعی از

i

است:

2T i →0,1

که بررسی میکند آیا هر بازیکن تالش

خود را اعمال میکند یا به طفره روی روی آورد( البته به عنوان تابعی از اطالعاتی که
وی از تصمیمات دیگر عوامل بهدست میآورد) .برای هر پروفایل استراتژی

)  = (1 ,..., n

 ،مجموعه عواملی که تالش خود را اعمال میکنند با

داده میشود .نهایتا ً بازدهی بازیکن  iتحت
باشد

با

f i ( ) = i p ( E ( ) ) − c

) ) f i ( ) = i p ( E (

)  = (1 ,..., n
و

اگر

؛ اگر

) E (

) i  E (

نشان

) i  E (
باشد

با

نمایش داده میشود .بهطور کلی فرم گسترده توضیح داده

Perfect Information

9
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شده در باال دارای یک تعادل زیربازی -کامل 10است .برای حالت غیرعمومی نیز فرض
کنید بیتفاوتی به نفع اعمال تالش حل شده است .مجموعه عواملی که تالش خود را
در تعادل و تحتبردار پاداش



حل میکنند ،با

) E (

نشان داده شده است .از

طریق بیان چرخش انگیزهها ،قصد نشان دادن موقعیتهایی را داریم که در آنها افزایش
پاداش همه عوامل منجر به طفرهروی تعدادی از عوامل (در تعادل) میشود .به دیگر
بیان گفته میشود که اگر دو بردار پاداش

 1  2

باشد و این

) E ( 1 )  E ( 2

 1 , 2

آنچنان وجود داشته باشند که

را نتیجه دهد؛ آنگاه تکنولوژی  pمستعد

رخداد چرخش انگیزهها است .اگر  pمستعد چرخش انگیزهها نباشد ،گفته میشود از
چرخش انگیزهها در امان است .دو خاصیت تکنولوژی  pنقشی مهم در تحلیل حاضر
بازی خواهند کرد .اول اینکه اگر

) D ( k ) = p ( k + 1) − p ( k

نسبت به  kافزایشی

باشد ،آنگاه  pبازدهی نسبت به مقیاس فزاینده ( )IRSرا تأمین خواهد کرد .اگر )D(k
بهطور ضعیف نسبت به  kکاهنده باشد ،آنگاه  pبازدهی نسبت به مقیاس کاهنده
( )DRSرا تأمین خواهد کرد .خواص  IRSو  DRSبه ترتیب منطبق با تحدب و تقعر
تکنولوژی  pاست .شرط  IRSموقعیتهایی را نشان میدهد که وظایف عوامل مکمل
یکدیگرند ،بهطوریکه مشارکت نهایی باالتر یک بازیکن ،منجر به مشارکت بیشتر
بازیکن دیگر میشود .در مقابل  DRSنشاندهنده موقعیتهایی است که تالش یک
بازیکن اثرگذاری کمتری بر مشارکت بازیکن دیگر دارد .اگر تنها دو بازیکن در سازمان
 pوجود داشته باشد ،یا باید  IRSباشند یا  .DRSنتایج این حالت در قسمت بعد
آوردهشده است.
حالت دو بازیکنی :موقعیت جذاب چرخش انگیزهها که در قسمت قبل مطرح
شد ،مبتنی بر مکمل بودن وظایف افرادی است که در آن پروژه مشارکت دارند .در این
قسمت نشان داده میشود که مکمل بودن وظایف شرطی الزم و کافی برای رخ دادن
چرخش انگیزهها در حالت دو بازیکنی است .در قسمتهای بعدی تعداد بیشتری از
افراد برای تعیین چرخش انگیزهها به کار خواهد رفت و تحلیل انجام شده در این قسمت
به عنوان گامی برای اثبات حالت عمومی تلقی میشود.
گزاره  :1اگر  n=2باشد آنگاه  pنسبت به چرخش انگیزهها حساس خواهد بود اگر
و تنها اگر  IRSباشد.
در ابتدا باید نشانداده شود که چرخش انگیزهها داللت بر  IRSدارد.

لم  :1اگر برای برخی از E ( 1 )  E ( 2 ) ، 1   2

برقرار باشد؛ آنگاه

تکنولوژی  IRS ،pخواهد بود.
Perfect Sub-Game Equilibrium
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حال معکوس لم  1به صورت زیر بیان میشود:
لم  :2اگر  pتأمینکننده  IRSباشد ،آنگاه مستعد رخداد چرخش انگیزههاست.
حالت عمومی :برای تعداد دلخواه از عوامل ،ممکن است تکنولوژی  Pنه  IRSو
نه  DRSرا تأمین نکند .بنابراین دو بسط بالقوه برای گزاره  1وجود دارد .با این وجود
مشخص است که چرخش انگیزهها میتواند در شرایط بسیار ضعیفتری از  IRSرخ
دهد .در واقع هر تکنولوژی که  DRSنیست مستعد رخداد چرخش انگیزههاست.
قضیه  :1یک تکنولوژی  pدر صورتی از رخداد چرخش انگیزهها مصون است اگر
و تنها اگر بازدهی نسبت به مقیاس کاهنده باشد.
قضیه ( )1نشان دهنده این است که مصون ماندن از چرخش انگیزهها یک
استثن است نه یک قانون .فقط وقتی که ترکیب نهایی تالش در بازه کلی تولید کاهشی
است ،میتوان مصون بودن از چرخش انگیزهها را تضمین نمود.
گزاره  :2اگر  pدارای ویژگی  DRSنباشد ،آنگاه شرایط مستعد چرخش
انگیزههاست.
گزاره  :3اگر  pتأمینکننده  DRSباشد ،آنگاه چرخش انگیزهها رخ نخواهد داد.

لم  :3فرض کنید  pخاصیت  DRSرا داشته باشد .هر گره تصمیم بازیکن i
از

اعمال

تصمیم

بازیکنان

i-1

1,2,…,

را

در

نظر

S i1 =  j  i ; d j = 1at the subgamewhere d i = 1

بگیرید.

و S i0 =  j  i ; d j = 1at the subgamewhere d i = 0

برای  s ik  s kj k=0,1باشد؛ آنگاه  s i0

اگر

و فرض کنید

. si

1

لم  :4فرض کنید  pیک تکنولوژی  DRSباشد و 1   2
2

بعد

دو بردار پاداش باشند.

 s , sتعداد بازیکنانی باشد که به ترتیب تحت بردارهای   2و 1در تعادل تالش
1

خود را اعمال میکنند (وقتی  pتکنولوژی غالب است) .آنگاه  s  sخواهد بود.
2

1

گزاره  :4اگر  pبازدهی فزاینده نسبت به مقیاس داشته باشد ،آنگاه دو بردار
پاداش

  2و 1

با

1   2

تعادل اعمال کرده ،اما تحت

آنچنان هستند که تحت

2

1

همه عوامل تالش خود را در

فقط برخی از عوامل اینچنین خواهند کرد.

 -3-3طراحی تجربی

بازی تجربی شامل کنشهای متقابل گروهی  3نفره است .هر تیم دریافتی اولیه  Eکه
شامل  NIS30است را دریافت میکند (تقریبا ً  30هزار تومان) .عوامل به صورت متوالی
مشارکت میکنند .فرایند به این صورت است که هر بازیکن تصمیم میگیرد تالش خود
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را اعمال کند (  ) e i = 1یا طفرهروی کند (  .) e i = 0طفرهروی هزینهای دربر ندارد،
درحالیکه اعمال تالش هزینه ثابت  c iرا بر بازیکن تحمیل میکند؛ البته این هزینه
برای هر بازیکن با توجه به رفتارش متفاوت خواهد بود .پاداش تیمی ،برای بازیکنی که
اعمال تالش را انتخاب کند ،دو برابر خواهد شد .دقت داشته باشید که این یک
تکنولوژی محدب است و داللت بر این دارد که تالش عوامل مکمل یکدیگر است .پاداش
نهایی با سود تقسیم شده بین همه اعضای گروه در پایان آزمایش برابر است .از این
رو بازدهی نهایی یک بازیکن به صورت زیر خواهد بود:

E K
.2 − c i e i
n

()3

که K =  k =1e k
n

= i

نشان دهنده مجموع تالش اعمالشده از طریق همه اعضای تیم

است .تکنولوژی تولید بسته به ساختار هزینه (باال یا پایین) ممکن است منجر به
چرخش انگیزهها شود .برنامه هزینه استفاده شده در این آزمایش عبارتست از:

) c L = (55,50,5و )= (60,55, 25

H

 . cاز آنجا که عوامل به صورت متوالی

مشارکت میکنند ،وقتی هزینه تالش باالست ،هر بازیکن تالش خود را اعمال خواهد
کرد اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تالش خود را اعمال
کنند .در یک مرحله منحصر به فرد از بازی ،همه عوامل در حالت هزینه باال اعمال
تالش را انتخاب خواهند کرد .برعکس ،وقتی هزینه تالش اندک است ،استراتژی غالب
برای مشارکتکننده آخر اعمال تالش است .بنابراین با حل بازی به روش بازگشتی ،دو
بازیکن اول در مسیر تعادل طفرهروی را انتخاب خواهند کرد .بنابراین چرخش انگیزهها
رخ خواهد داد :یک کاهش در هزینهها (که داللت بر این دارد که بازدهی بالقوه عوامل
افزایش یافته است) منجر به کاهش در هزینههای کل خواهد شد .جدول ( )1پارامترهای
رفتار و پیشبینی های تعادل رفتار را خالصه کرده است .همانطور که در جدول ()1
نشان دادهشده است ،به ازای دو سطح هزینه زیاد و اندک استراتژیها و بازدهیهای
تعادلی متفاوتی وجود دارد .در هزینههای اندک ،دو هدف اول طفرهروی را انتخاب
خواهند کرد؛ درحالیکه هدف سوم ،به اعمال تالش خود اقدام خواهد نمود.
جدول  :1اهداف و پیشبینیهای تعادلی
Table 1: Equilibrium Objectives and Predictions
هزینه اندک

هزینه زیاد

بازیکن )C1( 1

55

60

هزینه اعمال تالش برای...
بازیکن )C2( 2

50

55

بازیکن )C3( 3

5

25

استراتژی تعادلی ( )e1, e2, e3

()0 ، 0 ، 1

()1 ، 1 ، 1

بازدهی تعادلی ()π 1,π2,π3

()20 ، 20 ، 15

()20 ، 25 ، 55

مأخذ :کلور و همکاران2014 ،

Source: Klor et al, 2014
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در حالت هزینههای زیاد شرایط به گونهای دیگر است .در این حالت هر سه هدف
اعمال تالش را انتخاب خواهند کرد.
شکل گسترده بازی بهصورت نمودار درختی رسم شده است .در ادامه برای درک
مناسبتر نمودار درختی ،حالتی که نفرات اول و دوم مشارکت نمیکنند ولی نفر سوم
مشارکت میکند و هزینه تصمیمگیری پایین است را در نظر بگیرید .سمت راست
معادله ( )1به دو قسمت تقسیم میشود :قسمت اول یعنی

فردی است؛ قسمت دوم یعنی(c i e i ) ،

K

 ، ( E n ).2معرف درآمد

بیانگر هزینه تصمیم فردی است .در مرحله اول

بازی هزینه تصمیمگیری نفرات اول ،دوم و سوم به ترتیب برابر c 2 = 50 ، c1 = 5

c 3 = 55

و

است.

نمودار  :1درخت بازی با اطالعات کامل در آزمایش
Figure 1: tree with complete information in the experiment

Source: Klor et al, 2014

مأخذ :کلور و همکاران2014 ،

بنابراین هزینههای فردی به صورت زیر محاسبه میشود:

نفر اول مشارکت نمیکند یعنی e1 = 0

زیرا c1e1 = 5  0 = 0

پس هزینه تصمیم گیری نفر اول صفر است

.

نفر دوم مشارکت نمیکند یعنی e 2 = 0

زیرا c 2e 2 = 50  0 = 0

پس هزینه تصمیم گیری نفر دوم صفر است

.

نفر سوم مشارکت میکند یعنی e 3 = 1

پس هزینه تصمیم گیری  55است زیرا

.

c 3e 3 = 55  1 = 55
همچنین درامد فردی نفرات اول ،دوم وسوم به صورت زیر محاسبه میشود:
برای محاسبه درآمد فردی باید درامد تیمی محاسبه شده و بر تعداد بازیکنان
تقسیم شود .بودجه اولیه برابر  30واحد بود .نفر اول با تصمیم عدم مشارکت ،همان
 30واحد را به نفر دوم می دهد ،نفر دوم اول با تصمیم عدم مشارکت نیز  30واحدی
که از نفر اول گرفته است را به نفر دوم می دهد و نفر سوم بودجه  30واحد را دو برابر
کرده و به  60واحد می رساند .اکنون بودجه کل تیم  60واحد است و بین اعضای گروه
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تقسیم میشود و به هر کدام  20واحد می رسد .توضیح فوق چرایی رابطه E K
) .2
n
است؛ زیرا به بیان ریاضی

(

E = 60
E
30

→ .2K = .21 = 20
⎯⎯  n = 3
n
فردی شود
تصمیم گیری از
حال برای محاسبه پاداش هر فرد باید 3هزینه
درآمد k
 =1

1 = 20 − 0 = 20
یعنی
 2 = 20 − 0 = 20
الزم به ذکر است چون نمیتوان از مشارکت کنندگان هزینهای دریافت کرد،
 3 = 20 − 55 = −35 → 0
بنابراین هنگامی که پاداش آنها منفی باشد ،صفر در نظر گرفته میشود.

در ادامه الزم به ذکر است که آزمایش در پایان یک کالس درس انجام شده و از
دانشجویان خواسته شده تا در یک آزمایش کوتاه مشارکت کنند که اکثر دانشجویان
پاسخ مثبت دادهاند .سپس فقط دانشجویان داوطلب در کالس باقیمانده و ساختار
آزمایش به آنها داده شده و در کالس با صدای بلند قرائت میشود .دستورالعمل نیز
توسط آزمایشکننده و با صدای بلند خوانده میشود .در این آزمایش گروهها  3نفره
بوده و در مجموع  45گروه را شامل میشوند .به افراد نمایش گرافیکی از بازی داده
نمیشود .این آزمایش در یک محیط کالسی برگزار میشود .از آنجا که اهداف
انتخاب شده از یک کالس ،به احتمال زیاد یکدیگر را میشناسند؛ هویت اعضای تیم از
طریق ممنوعیت ارت باط میان اهداف در حین آزمایش مخفی خواهد ماند (در حین
آزمایش باید از ناشناس ماندن اهداف مطمئن شد تا هیچ اثر متقابلی وجود نداشته
باشد) .تصمیم نیز در یک لحظه اتخاذ خواهد شد .در هر دو بازی ،برنامه پاداش و تابع
تولید ثابت بوده اما هزینههای تالش تغییر میکند؛ بنابراین وقتی هزینه تالش از کم
به زیاد تغییر میکند ،چرخش انگیزهها در سطوح باالی تالش آشکار خواهد شد .این
بازی به عنوان یک بازی پولی ساده طراحی شده است که در آن قوانین در ساختار
نوشته شده آن آورده شده است .ساختار نوشتهشده خنثی است ،یعنی به جای کلمه
اعمال تالش یا طفرهروی از عبارت دو برابر شدن پاداشها استفاده میشود .اهداف در
ادامه موظف به پاسخ دادن به سوالهای کنترلشده برای اطمینان از فهم ساختار
هستند .پس از این مراحل اهداف انتخاب هایشان را بر روی فرم طراحی شده عالمت
خواهند زد .در این آزمایش از روش استراتژی سلتن ( )Selten, 1967استفاده میشود،
بدینصورت که هر هدف در هر نقشی (مشارکت کننده اول ،دوم یا سوم) تصمیم به

18

فصلنامهی اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) .دورهی  .17شمارهی  .4زمستان 1399

انتخاب میگیرد که در کل  8تصمیم را شامل میشود .وقتی همه فرمها جمعآوری شد،
بازدهی به روش زیر محاسبه خواهد شد :اهداف در هر آزمایش بهطور تصادفی در یک
گروه  3نفره وارد خواهند شد و در هر تیم نیز نقش مشارکتکننده اول ،دوم و سوم را
بهطور تصادفی ایفا خواهند کرد .تصمیمات اتخاذشده با نقش تعریفشده سازگار است
و تصمیمات تصمیمگیرنده قبل ،بازدهی اعضای تیم را تعیین میکند .پرداختها به
صورت خصوصی انجام شده و افراد از روی  4رقم آخر شماره شناسایی ،که بر روی ورقه
تصمیمگیری نوشتهاند ،شناخته خواهند شد.
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 -4یافتههای پژوهش
برای تحلیل نتایج این قسمت ،ابتدا واکنشهای افراد در مسیر تعادل را در نظر بگیرید.
در پیشبینی نظریه چرخش انگیزهها ،در مقایسه بین هزینه پایین و باالی تالش ،انتظار
بر آن است که مشارکتکننده های اول در هزینه پایین تالش کمتری اعمال کنند.
درحمایت از این پیشبینی ،مشاهده میشود که تعداد مشارکتکنندههای اولی که در
هزینه باال تالش خود را اعمال کردهاند ،بیش از این افراد در هزینه پایین است (33
درصد در مقابل  21درصد) .تحت اینشرایط در هزینههای پایین باید مشارکتکننده
اول و دوم طفرهروی کنند که در آزمایش هم همین نتیجه بهدست میآید؛ بدین صورت
که در  81/08%از تصمیمات اتخاذ شده همین نتیجه مشاهده شد .بهطور مشابه در
هزینههای باال ،مشارکت کننده دوم در صورتی تالش خود را اعمال خواهد کرد که تالش
مشارکتکننده اول را مشاهده کند .این رفتار در  76/67%از موارد مشاهده میشود.
نهایتا ً انتخابهای مشارکتکننده سوم در مسیر تعادل نیز در راستای پیشبینیهای
انجام شده برای چرخش انگیزههاست :بدین صورت که در  )42%( 90%افراد در
هزینههای پایین (باال) تالش خود را اعمال میکنند .نتایج بهدست آمده از این مطالعه
با نتایج بدست آمده از مطالعه کلور و همکاران ( )2014مطابقت داشته و به نوعی
تأییدی بر مقاله نظری وینتر ( )2009نیز است.
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جدول  :2توزیع استراتژیهای انتخاب اهداف
Table2: Distribution of Subjects’ Decision Strategies
تعداد اهداف

درصد بازیکن1

درصد بازیکن 2
e2=0

e1=0

78/72
e2=1

هزینه اندک

18/92

133
e2=0
e1=1

تعداد اهداف

درصد بازیکن 1

20/00

درصد بازیکن 2
e2=0

e1=0

80/00

21/28
e2=1

76/67

66/67
e2=1

هزینه زیاد

81/08

23/33

133
e2=0
e1=1

33/33
e2=1

مأخذ :محاسبات تحقیق

60/00

40/00

درصد بازیکن 3
e3=0

10/00

e3=1

90/00

e3=0

14/29

e3=1

85/71

e3=0

12/50

e3=1

87/50

e3=0

0/00

e3=1

100/00

درصد بازیکن 3
e3=0

78/26

e3=1

21/74

e3=0

57/14

e3=1

42/86

e3=0

44/45

e3=1

55/55

e3=0

00/00

e3=1

100/00

Source: Research Calculation

جدول ( )3تعداد انتظاری اهدافی که اعمال تالش را انتخاب میکنند و همچنین
هزینهها و بهرهوری انتظاری برای هر بازی را نشان میدهد .احتماالت گزارششده در
این جدول منعکسکننده نسبت وزنی انتخاب تالش بر اساس تصمیمات افراد در
گروههاست .برای مثال  K=0فقط در صورتی رخ خواهد داد که تمام عوامل طفرهروی
کنند .در این صورت بر اساس بازی هزینههای اندک ،درصد گزارش شده برای  K=0از
طریق ضرب درصد بهدست آمده برای طفرهروی هر سه نفر مشارکتکننده بهدست
میآید ،یعنی  10/00×81/08×78/72که برابر است با ( 0/064در جدول  3ارائه شده است).
تالش تیمی انتظاری نیز از جمع تولیدات تالش تیمی بالقوه با احتماالت بدست آمده
در جدول به دست میآید .بازدهی انتظاری تیمی نیز از تفاضل بین تولید و هزینه
تیمی انتظاری بهدست میآید .تولید و هزینه تیمی نیز مشابه تالش تیمی محاسبه
میشوند.
نتایج جدول  3نشان میدهد که:
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•

در هزینه های باال ،اهداف با احتمال بیشتری استراتژی حدی را انتخاب
خواهند کرد؛ یعنی یا هر  3تالش اعمال میکنند یا هیچکدام چنین نمیکنند.

•

هزینههای اندک منجر به چرخش انگیزهها میشود ،زیرا در اکثر مواقع فقط
یک بازیکن اعمال تالش را انتخاب میکند درحالیکه دو بازیکن دیگر
طفرهروی خواهند کرد ( 61/7%از زمان) .درحالیکه در هزینه باال عدم اعمال
تالش توسط هر سه بازیکن استراتژی غالب است.

•

تعداد مشارکتکنندههای اولی که در هزینه باال تالش خود را اعمال کردهاند،
بیش از این افراد در هزینه پایین است ( 33درصد در مقابل  21درصد).

•

در صورت وجود چرخش انگیزهها ،افزایش هزینههای تالش منجر به تالش
بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر میشود .بر اساس تکنولوژی محدب
تولید ،سطوح کل تالش تیم ها بین بازی با هزینه باال و پایین متفاوت خواهد
بود (وقتی به هزینهها و بهرهوری انتظاری تیمها توجه شود) .نتایج حاکی از
آن است که بهره وری تیم در رفتار هزینه باال نسبت به هزینه پایین تفاوت
اندکی از خود نشان میدهد .این بدینمعنی است که کاهش در هزینههای
تولید منجر به کاهش مداوم واحدهای تولید شده است .در نتیجه اجراکننده
آزمایش ،محصول کمتری دریافت خواهد کرد.
جدول  : 3توزیع انتظاری مجموع تالش ،هزینه و بازدهی انتظاری تیمی

Table 3: Distribution of Anticipated Effort, Cost, And Team Payoff
درصد تیمها با تالش تیمی...

هزینه اندک

هزینه زیاد

K=0

0/064

0 /4

K=1

0/617

0/289

K=2

0/277

0/178

K=3

0/043

0/133

تالش تیمی انتظاری

1/3

1/044

هزینه انتظاری تیمی ()NIS

25/75

46/43

تولید انتظاری تیمی ()NIS

82/36

82/71

بازدهی انتظاری تیمی ()NIS

56/61

36/28

مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Research Calculation

در توضیح نتایج باال الزم به ذکر است که یک بازی با  3بازیکن موقعیتهایی فراهم
میکند که در آنها عمل متقابل با پاداشهای پولی منطبق نیست .بهعالوه استفاده از
روش استراتژی سلتن ( ،)1967محقق را قادر میسازد تا بهآسانی این موقعیت را بررسی
کرده و استراتژیهای متقابل را واضحتر تعیین نماید .در حقیقت ،در گرههای
تصمیمگیری که فعالیت های کنش متقابل و حداکثرسازی پول از هم دور میشوند،
مشاهده میشود که بعضی از اهداف تمایل خود را به واکنش متقابل نسبت به
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تصمیمات مشارکتکننده(های) قبل نشان میدهند .برای مثال تحت هزینههای باال،
مشارکتکننده آخر وقتی مشاهده میکند که حداقل یکی از مشارکتکنندههای قبل
اعمال تالش را انتخاب میکند ؛ او نیز اعمال تالش را انتخاب خواهد کرد (55/55%
برای زمانی که بازیکن اول تالش و بازیکن دوم طفرهروی میکند؛  42/86%برای زمانی
که بازیکن دوم تالش و بازیکن اول طفرهروی میکند) .مثال دیگر تحت هزینههای
اندک است ،که در آن اگر هر دو بازیکن اول و دوم طفرهروی کنند ،بازیکن سوم نیز
در  10%موارد طفرهروی خواهد کرد .در حالت هزینههای پایین ،وقتی مشارکتکننده
اول تالش خود را اعمال میکند؛ اثر کنش متقابل بیشترین کاربرد را خواهد داشت .در
این حالت 80% ،از مشارکتکنندههای دوم به جای حداکثر کردن بازدهی پولی خود از
طریق تالش ،طفرهروی را انتخاب کردند ،اما در هزینههای باال این طفرهروی به 60%
کاهش یافت .بااینحال جالب این است که همین افراد (دوم یا سوم) وقتی خود
مشارکت کننده اول بودند از هم گروه خود انتظار چنین رفتاری (اعمال تالش) را
نداشتند.
اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداشهای پولی ،منجر به افزایش
تالش نیروی کار میشود .به عبارت دیگر ،پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزههای
قدرتمندتر است و برعکس .این سادهسازی در موقعیتهای اقتصادی زیادی کاربرد
دارد ،اما شواهد این پژوهش نشان داد که هنگامیکه پاداشهای بازیکنان تحتتأثیر
تالش دیگر اعضای گروه باشد ،اقتصاد متعارف کاربرد ندارد .در حقیقت محیط
آزمایشگاهی نشان داد که این نظریه اقتصادی (که پاداش بیشتر منجر به اعمال تالش
بیشتر توسط نیروی کار میشود) میتواند در محیطهای تیمی که امکان سواری رایگان
وجود داد به چالش کشیده شده و برقرار نباشد .یافتهها نشان میدهد هنگامی که
هزینههای طفرهروی اندک باشد ،امکان رخداد چرخش انگیزهها افزایش خواهد یافت.
به بیان دیگر ،حرکت از هزینه طفرهروی زیاد به اندک باعث میشود عملکرد اقتصاد
به فضای اقتصاد متعارف نزدیکتر باشد.
 -5جمعبندي و نتيجهگيري

در این مطالعه با استفاده از دو آزمایش ،مستقیما ً چرخش انگیزهها بررسی شد؛
پارادوکسی که در مورد رابطه عکس بین پاداشهای پولی و تالش افراد وجود دارد .در

این راستا از نظریه بازیها برای انجام بازی کمک گرفته شد .بازی انجام شده در این
مطالعه ،متوالی و با اطالعات کامل بود .در بازی با اطالعات کامل مشارکتکننده دوم
و سوم از تصمیم اتخاذشده توسط مشارکتکننده(های) ماقبل خود مطلع بوده و بر این
اساس تصمیم خود را اتخاذ کردند.
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نتایج این مطالعه وجود چرخش انگیزهها در کار تیمی را تأیید کرد .خصوصا ً در
هر دو آزمایش مشاهده شد که وقتی پاداشها افزایش (یا هزینهها کاهش) یابد،
مشارکتکننده آخر نسبت به اتفاقات رخ داده واکنش کمتری نشان میدهد .تحتاین
شرایط به نظر میرسد مشارکتکننده اول همیشه انتظار اعمال تالش از مشارکتکننده
پس از خود را دارد .در نتیجه مشارکتکننده اول برای گرفتن سواری رایگان از
مشارکتکنندگان پس از خود ،طفرهروی خواهد کرد (همچنین مشارکتکننده دوم).
نتایج همچنین حاکی از آن است که چرخش انگیزهها به کنش آنی بستگی داشته و در
یک محیط باثبات ماندگار نیست .بهطوریکه مشارکتکننده سوم در پاداشهای باال،
خواهان چشمپوشی از بخشی از بازدهیاش در راستای تنبیه مشارکتکننده اول و دوم
(بخاطر طفرهروی) است .این رفتار در صورتی محتملتر خواهد شد که عمل متقابل را
سختگیرانه انجام دهند تا مشارکتکنندههای اول و دوم در دورهای بعد بدونتوجه
به سطح پاداش تالش خود را اعمال کنند .درواقع حقیقت این است که در حالتی که
یک شریک استراتژی عمل متقابل را به عنوان مشارکتکننده آخر انتخاب میکند ،زمانی
که مشارکتکننده اول است ،انتظار عمل متقابل از دیگران را ندارد.
یافتههای این مطالعه مکمل مطالعات انجام شده در حیطه اثر پاداشهای پولی
بر رفتار اشخاص است .در این مطالعه نتایج آزمایشهای میدانی و آزمایشگاهی نشان
داد که رابطه تمایل افراد به اعمال تالش در پاسخ به افزایش پاداشها ،مثبت و
یکنواخت نیست؛ عالوه بر اینوجود عقالنیت ،خودمحوری و حداکثرسازی پول منجر
به بروز چرخش انگیزهها میشوند.
چرخش انگیزهها ،پیشینه طوالنی در نظریه بازیها دارد و این واقعیت را برجسته
میکند که اشخاص نه فقط به مشوقهای مستقیم واکنش نشان میدهند؛ بلکه واکنش
دیگر اعضا به این مشوقها را نیز مدنظر قرار میدهند .همینطور کاربردهای بالقوه
چرخش انگیزهها فراتر از محل کار و بازار نیروی کار است .این موضوع برای محیطهای
گروهی متنوعی بکار رفته و این را نتیجه میدهد که افزایش مخاطرات همه اعضای تیم
برای دستیابی به موفقیت تیمی (نه لزوماً) ممکن است موثر نباشد .کمپینهای سیاسی،
سرمایهگذاریهای تجاری ،جذب سرمایه ،تصمیمات همزمان کمیتهها و تخصیص آن
به مشارکت بخش عمومی و خصوصی ( )Athias & Soubeyran, 2013همگی
محیط های مشابهی هستند که ممکن است در آنها چرخش انگیزهها رخ دهد .بنابراین
پیشنهاد سیاستی این مقاله به سیاستگذاران تغییر برنامه پاداش ثابت در سازمانهای
دارای سلسله مراتب اداری و استفاده از جایگزینهای مناسبی چون نظارت است.
از آنجا که چرخش انگیزهها یک پدیده عقالیی است ،یافتههای این مطالعه
همچنین کاربردی رفتاری نیز خواهند داشت .اعضای تیم از نظر روانشناسی در هنگام
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طفرهروی سایر اعضای گروه ،عالقهای به اعمال تالش یا مشارکت ندارند .این بیمیلی
نقش مهمی در عملکرد گروه بازی میکند؛ بهطوریکه تهدیدی جامع در مقابل
طفرهروی تلقی میشود .یافتههای مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزهها ،بیانگر این
نتیجه مهم هستند که مشوقهای پولی زیاد در صورت بیارزش کردن اعتبار این تهدید
بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند .بنابراین پیشنهاد میشود که
نهادهای مالی و اجرایی قبل از افزایش مزایا و پاداشهای کارکنان خود از اثرگذاری آنها
بر عملکرد سازمان مطبوع اطمینان حاصل کنند تا از این طریق کارایی سازمان مربوطه
کاهش نیابد.
نتایج این مطالعه همچنین حاکی از آن است که حتی معرفی صریح و کامل
پاداشها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد .به عنوان مثال
تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصتهای شغلی مناسبتر که هزینههای
تالش را کاهش میدهد ،همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمیشود .بلکه حتی ممکن
است منجر به چرخش انگیزهها شوند ،تالش کاهش و هزینه تالش افزایش یابد؛ که
این نیز به مشخصات دقیق محیط تحت بررسی بستگی دارد.
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