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مشاهده رفتارهای اخالقی در زندگی روزمره افراد ،مغایر با دیدگاههای متعارف در حوزه
انتخاب عقالنی و نفعجویی شخصی در تصمیمات بوده است .با توجه به مفهوم رفتار عقالنی
و هدفمحور بودن رفتارهای بشری ،نیاز به شناخت و تبیین رفتارهای اخالقی ،بیش از پیش
الزم و ضروری مینماید .در این میان ،مهمترین تئوری موجود در پیشبینی رفتار تجربی
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
کمتری در پیشبینی مطلوب نوسان رفتارهای اخالقی افراد در مدلهای معرفی شده
داشتهاند .در این مطالعه سعی شده است با استفاده از الگوی بهینهسازی اقتصاد خرد برای
تخصیص منابع در دسترس ،مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدلهای رفتاری پیشین
معرفی و شرایط ظهور رفتارهای اخالقی پایدار و منطقی تبیین شود .در ادامه جهت سنجش
قدرت پیشبینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص کمکهای انساندوستانه مالی افراد،
دادههای نزدیک به نودهزار نفر از  75کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج تجزیه
و تحلیل آماری حاکی از انطباق شواهد تجربی با مباحث و پیشبینیهای مدل ارائه شده،
است ،بهطوری که طبق نتایج برآوردهای تجربی ،متغیرهای اقتصادی قدرت توضیحی بهتری
نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخالقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی قدرت
توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخالقی ناپایدار داشتهاند.
واژههای کلیدی :رفتار اخالقی ،تئوری انتخاب عقالنی ،مدل رفتاری جدید ،شواهد تجربی
طبقهبندی .D03 ،C51 ،A13 :JEL
 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه تبریز است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
بسیاری از ما اغلب در رفتارهای اجتماعی روزمره با تصمیمات اخالقیای همچون کمک
کردن به یک فرد ناتوان در عبور از خیابان و یا بیتوجهی به او ،رعایت نوبت در یک صف
بدون سیستم مکانیزه نوبتدهی و یا بیتوجهی به نوبت ،پارک اتومبیل در جایی دورتر و
رعایت اصل توجه به حقوق دیگران و یا بیتوجهی به این امر و پارک اتومبیل در اولین
محل در دسترس و احتماالً جلوی درب ورودی منزل افراد ،رعایت انصاف در یک معامله
و یا بی توجهی به این امر و حتی کمک مالی به یک فرد نیازمند و با بیتوجهی به او ...
مواجه هستیم که دو گزینه رفتاری یعنی رعایت این شرایط و یا بیتوجهی به آنها پیش
روی ما میباشد .عدم وجود هزینه -فایدههای به ظاهر صریح (البته با فرض عدم وجود
قوانین قانونی مرتبط) در این انتخابها ،از دیرباز آنها را از حوزه مسایل و بحثهای
اقتصادی خارج نموده است (مانسکی .)2444،1در این خصوص ،عدم ورود تئوری مطلوبیت
انتظاری به حوزه رفتارهای اخالقی 2و سایر رفتارهای واکنشی و اهمیت توضیح رفتارهای
غیرمنطبق با فرضیه مطلوبیت انتظاری تا آنجا جدی بوده که منجر به ظهور یا ورود
تئوریهای دیگری در راستای توضیح جامعتر رفتارهای اخالقی افراد گردیده است .اما در
حالت کلی ،رویکرد مطالعات موجود در خصوص این رفتارها حاوی طرح دو دیدگاه متفاوت
از هم بوده است .دیدگاه انگیزشی 9که معتقد است هیچ فرضی در ارتباط با عدم وارد
شدن متغیرهای اخالقی در تابع مطلوبیت در اصل تئوری مطلوبیت انتظاری وجود نداشته
و می توان هر نوع رفتاری که بشر از آن مطلوبیت حاصل میکند را در تابع مطلوبیت وارد
نمود .دیدگاه مقابل ،دیدگاه معروف به استقالل 4است که بیان میکند رفتارهای اخالقی
نمیتوانند در چارچوب هزینه و فایدههای مرتبط با مطلوبیت درنظر گرفته شوند و چنین
مباحث ،جایی در اقتصاد و منفعتگرایی ندارند .دی جونگ )2447( 7معتقد است که
پذیرش هر دیدگاه چالشهای مربوط به خود را خواهد داشت به نحوی که عدم
1

Manski
 2اگرچه تعاریف متعددی برای رفتار اخالقی با توجه به دیدگاههای متفاوت در مطالعات بهچشم میخورد ،امادر این
مطالعه رفتار اخالقی به عنوان رفتاری که رعایت و توجه به حقوق دیگران در آن لحاظ شده باشد در نظر گرفته
میشود .به عبارت دیگر درنظرآوری مطلوبیت دیگران در تابع مطلوبیت فرد که مغایر با دیدگاه نفع شخصی متعارف
میباشد بهعنوان رفتار اخالقی نگریسته میشود.
3
Incentive View
4
Autonomy view
5
De jong
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مقایسهپذیری مطلوبیت رفتار اخالقی با مطلوبیت رفتارهای متعارف ،از مهمترین مشکالت
دیدگاه انگیزشی و عدم توضیح شفاف نحوه انتخاب رفتار اخالقی در شرایط بروز تضاد بین
منافع شخصی و رعایت اخالقی از مهمترین مشکالت دیدگاه استقالل بوده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان بیان داشت که تابهامروز اتفاق نظری در خصوص انگیزه
(انگیزههای) انتخاب رفتارهای اخالقی در دیدگاههای مختلف وجود نداشته و شرایط ظهور
عقالئی این رفتارها توضیح داده نشده است .لذا هدف مطالعه حاضر در گام اول ،ارائه
دیدگاهی جدید با استفاده از الگوی بهینهسازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در
دسترس و داخل نمودن متغیر مرتبط با نفع شخصی افراد در تصمیمات اخالقی و در گام
دوم بررسی مطابقت دیدگاه مطرح شده با شواهد تجربی و انتخابهای تجربی افراد در
خصوص رفتار اخالقی "کمکهای انساندوستانه مالی افراد" در یک گستره وسیعتری از
مشاهدات تجربی در مقایسه با مطالعات قبلی میباشد .بدینمنظور در بخش بعدی مطالعه
به مبانی نظری و مهمترین مطالعات تجربی پیشین اشاره شده و در بخش سوم ،مدل
رفتاری مطالعه به همراه روش شناسی مطالعه معرفی خواهد شد .در بخش چهارم به
ارزیابی درجه تطابق مدل رفتاری ارائه شده با شواهد تجربی پرداخته شده و در بخش
پنجم نیز نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات سیاستگذاری به همراه محدودیتهای مطالعه
و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی ارائه خواهد شد.
 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
برای توضیح رفتارهای تجربی مغایر با پیشبینی تئوری حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری
و بهویژه رفتارهای اخالقی ،در مطالعات صورتگرفته ،دو مسیر متفاوت پیموده شده است.
یکی از این مسیرها تالش در راستای معرفی تئوریهای جایگزین جهت توضیح این
رفتارها و مسیر دیگر تالش در راستای داخل نمودن متغیرهای اخالقی در متن تئوری
حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری بوده است .در این قسمت بهصورت خالصه برهر دو مسیر
مروری خواهد شد.
 -1-1-2تئوریهای جایگزین تئوری مطلوبیت انتظاری
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مهمترین تئوریای که برای توضیح انحرافات تجربی مشاهده شده رفتار بشری از تئوری
حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری در تصمیمگیریهای روزمره ارائه گردید ،تئوری
بوده است که در سال  1353توسط کانمان و تورسکی 2معرفی شد .این تئوری بر خالف
تئوری مطلوبیت انتظاری ،ادعا میکند که ارزشگذاری پیشامدها (انتخابها) به موقعیت
نهایی پیشامدها بستگی نداشته ،بلکه با تغییر در موقعیت پیشامد در مقایسه با یک نقطه
مرجع 9سنجیده میشود .در این دیدگاه نقطه مرجعی که ارزش با آن سنجیده میشود
میتو اند نقطه آرزو و تمایل و یا هدف فرد باشد .طبق این تئوری ،رفتار دوگانه
تصمیمگیری بشر در مواجهه با سودها و ضررها توضیح داده میشود .4تئوری پراسپکت تا
حدودی در توضیح برخی رفتار مشاهده شده انسان همچون ترجیح شرایط قطعی به
شرایط ریسکی و یا توضیح رفتار دوگانه تصمیمگیری در مواجهه با ضررها در مقایسه با
سودها عملکردی بهتر از تئوری مطلوبیت انتظاری داشته است.
تئوری فرآیند دو مرحلهای تصمیمگیری 7حوزه رفتاری مردمان را به دو حوزه رفتارهای
واکنشی 9و رفتارهای تعمقی 5تفکیک میکند .تئوری فرآیند دومرحلهای تصمیمگیری با
حفظ تئوری تصمیمگیری عقالنی با نام سیستم دوم تصمیمگیری یک فرآیند اضافهتری
را با نام سیستم اول تصمیمگیری معرفی می کند تا از این طریق بتواند انحرافات تئوری
تصمیمگیری عقالنی را از تصمیمات روزمره تجربی افراد نشان دهد .در این تئوری سیستم
اول سیستمی مفهومی ،شخصی و محتوایی و وظیفه آن توضیح رفتارهای تکانشی مشاهده
شده در زندگی تجربی و دارای تورش با محاسبات حداکثرسازی سود است در حالی که
سیستم دوم تصمیم گیری سیستمی غیرشخصی ،غیرمحتوایی و فرآیندی کنترل شده
است که منطبق با اصول و قواعد تصمیمگیری عقالنی شناخته شده است و در برخورد با
مسایل به محتوای اجتماعی آنها کاری ندارد (استانوویچ و وست .)2444 ،8از مشکالت این

پراسپکت1

1

Prospect
Kahneman and Teversky
3
Reference point
 4کانمان و تورسکی( )1353در مطالعهی معروف خود نشان دادهاند که در فضای سود ،انتخاب افراد از بین گزینههای
موجود برطبق تمایل به ریسک گریزی(اطمینان) و در فضای ضرر ،انتخاب افراد از بین گزینههای موجود برطبق
تمایل به ریسکپذیری بوده است .برای شرح مفصل موضوع به متن مطالعهی ایشان رجوع شود.
5
Dual process theory
6
Reflexive
7
Reflective
8
Stanovich and west
2
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این تئوری به عدم بیان شفاف علتهای ظهور هر یک از سیستمها و عدم تجهیز این
تئوری به یک چارچوب مفهومی تئوریک اشاره میکنند و عدم توضیح تئوری در شرایط
بروز تضاد بین عکس العمل دو سیستم در تصمیمگیری بشری را بهعنوان مهمترین نقطه
ضعف این تئوری بیان میکنند (ساهلین و همکاران.)2414 ،1
تئوری دیگری که از آن بهطور گستردهای در توضیح رفتارهای اجتماعی بشری در متن
جوامع استفاده شده است ،تئوری بازیها 2بوده است .پائولیلی )2443( 9معتقد است که
رفتارهای اخالقی و خیرخواهانه افراد را میتوان در قالب بازیهای همکارانه نامتناهی
نگریست که هر بازیکن انتظار سود در مجموع بازیها را حداکثر میسازد .در ادبیات
تئوری بازیها ،بررسی رفتارهای اجتماعی مردمان در شرایط تصمیمگیری استراتژیک در
قال ب دو بازی مشهور اولتیماتوم (دیکتاتور) و بازی معمای زندانیان مطرح شده است .در
بازی اولتیماتوم که در ارتباط با ظهور مفهوم انصاف 4در روابط اقتصادی و اجتماعی
بهعنوان یک متغیر اساسی و تعیینکننده در ظهور رفتارهای اخالقی میباشد دالیل ظهور
انصاف را به احتمال تکرار بازی و تغییر نقشها در ظن بازیکنان پیشنهاددهنده مرتبط
می دانند .دربازی معمای زندانیان نیز ظهور مفهوم همکاری (به عنوان رفتاری اخالقی) در
بین بازیکنان برخالف سودشخصی متعارف در جریان بازی یک مرحلهای را به احتمال
تکرار بازی و حداکثرسازی سودها در مجموع بازیها نسبت میدهند ( پیج و همکاران،7
2444؛ نوواک و همکاران2444 ،9؛ ایچینوز و سایاما .)2414 ،5از نکات جالب در دیدگاه
تئوری بازیها در توضیح ظهور مفاهیم انصاف و همکاری بین بازیگران در جریان بازیهای
فوق ،میتوان به تاثیرپذیری این مفاهیم از متغیرهای اقتصادی و حداکثرسازی مطلوبیت
شخصی اما در بازه بلندتری از زمان اشاره داشت.
 -2-1-2معرفی دیدگاههای مرتبط با رفتارهای اخالقی در تئوری مطلوبیت
انتظاری

1

Sahlin et al.
Games Theory
3
Paolilli
4
Fairness
5
Page et al.
6
Nowak et al.
7
Ichinose and sayama
2
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تئوریسین های اقتصادی عموماً از سه مدل خرد اقتصادی برای توضیح رفتارهای اخالقی
(کمکهای انساندوستانه افراد) در قالب تئوری مطلوبیت انتظاری استفاده کردهاند
(زیمک 2449 ،1؛ منچیک و ویسبراد 1385 ،2؛ فریمن 1335 ،9؛ آندرئونی.)1334 ،4
الف) مدل کاالی عمومی :در این مدل ،کمکهای انساندوستانه افراد به عنوان کاالی
عمومی نگریسته شده و دلیل هر فرد برای اختصاص کمکهای انساندوستانه به اشخاص
دیگر در حقیقت در جهت تامین و تولید هرچه بیشتر این کاال میباشد .در این دیدگاه
میتوان گفت که میتوان گفت که برای ثابت ماندن مقدار مطلوبیت وی به هنگام افزایش
سهم کمکهای انسان دوستانه اشخاص دیگر ،سهم خود فرد باید کاهش داده شده و در
شرایط کاهش کمکهای انساندوستانه دیگران کمک فرد افزایش داده شود تا سطح
مطلوبیت فرد در سطح قبلی ثابت باقی بماند.
ب) مدل مصرف خصوصی :بر خالف مدل کاالی عمومی ،در این مدل افرادی که رفتار
انساندوستانه دارند مطلوبیت خود را بهطور مستقیم از رفتار انساندوستانه خود کسب
میکنند و این حالت ممکن است بهخاطر فرآیند کمک و یا پاداشهایی باشد که از انجام
دادن این رفتار عاید فرد می شود .در این شرایط سهم هر فرد در کمک انساندوستانه
میتواند به عنوان یک کاالی خصوصی نرمال در نظر گرفته شود که تصمیم هر فرد در
خصوص اندازه کمک انساندوستانه مستقل از سطح کمک دیگران میباشد.
ج) مدل سرمایهگذاری :سومین حالت از انگیزههای ظهور رفتار کمکهای
انساندوستانه از جانب افراد میتواند توسط منافع حاصل از اتخاذ این رفتار قابل توجیه
باشد .در این دیدگاه در حقیقت رفتار اخالقی باعث افزایش ارزش بازاری فرد انجامدهنده
رفتار اخالقی میشود .بهعنوان مثال فردی که کمکهای انساندوستانه زمانی (کارهای
داوطلبانه) انجام میدهد ،این رفتار منجر به اتخاذ آموزشهای کاری و مهارتهای جدید
و مالقات های جدید با افراد جدید و بدست آوردن فرصت اظهار و عالمتدهی از بابت
کیفیت به کارفرمایان میگردد (دونکان1333 ،7؛ مونتگومری .)1332 ،9بنابراین این
شرایط که کارهای داوطلبانه فرد با توجه به کسب منافع سودآتی شکل میگیرد بهعنوان
1
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یک رفتار سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود و در این مدل نیز همچون مدل کاالی
عمومی ،اثر مشارکت دیگران در رفتار انساندوستانه فرد میتواند نقش مهمی ایفا نماید.
در ادبیات موضوع از طریق دو مفهوم اثرسیگنالینگ و اثرفرصت شغلی توضیح داده میشود
که اثر مستقیمی بین کمکهای انساندوستانه فرد و دیگران وجود دارد.
 -2-2پیشینه تحقیق
پاربوتیا و همکاران )2444( 1در مقاله خود با یکپارچهسازی ادبیات چندتکه سعی دارد
درک بهتری از رفتارهای داوطلبانهزمانبر در بین کشورها ارائه نماید .نویسندگان فرض
می کنند که سه نوع سرمایه یعنی سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی
شکلدهنده این رفتار میباشند .این مطالعه از مدل مدیریتی سلسله مراتبی خطی برای
آزمون این فرضیه بین  98هزار نفر از  21کشور استفاده کرده است .نتایج این مطالعه که
از تجزیه و تحلیل دادههای بانک اطالعاتی موسسه تحقیقات اخالقی 2بهره برده است،
نشان میدهد که تمامی این مولفهها ارتباط مثبتی با این نوع رفتار دارند .مطالعه مذکور
معتقد است که مطالعات بسیار محدودی در پی بررسی و ارزیابی این پدیده در سطح بین
کشوری بودهاند و مطالعات موجود اندک نیز مطالعاتی بودهاند که از دیدگاه جامعهشناختی
به این موضوع پرداخته و از یک چارچوب تئوریکی به این موضوع وارد نشدهاند و همچنین
بهخاطر انجام این مطالعات که اغلب در کشورهای توسعهافته و صنعتی انجام شده است،
درک صحیحی از این پدیده درسایر کشورها در دست نیست.
فالون و باترفیلد ،)2447( 9در مطالعه خود تعداد  154مقاله که در ارتباط با فرآیند
تصمیمگیری اخالقی در مجالت معتبر بینالمللی چاپ شده است را مورد مرور قرار
داده اند .یکی از مهمترین اهداف نویسندگان کنکاش در راستای شناسایی مهمترین
متغیرهای وارد شده در مدلهای تجربی و تالش در راستای شفاف نمودن جهت اثرات
آنها بر رفتارهای اخالقی بوده است که نتیجه مطالعه آنها حاکی از موارد زیر بوده است:
نتایج جمعبندی مطالعات در خصوص متغیر جنسیت ،حاکی از این است که اغلب
هیچگونه تفاوت معنی داری بین زنان و مردان در اتخاذ رفتارهای انساندوستانه وجود
ندارد و در تعداد کمی که تفاوت معنیداری گزارش شده است تمایل به انجام کمکهای
1
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انساندوستانه مالی از سوی زنان را بیشتر از مردان یافتهاند .نتایج جمعبندی مطالعات در
خصوص متغیرهای تحصیالت ،اشتغال و رضایت از شغل و تجربه کاری نشان میهد که
این متغیرها بهصورت مستقیمی با تصمیمگیری اخالقی در ارتباط میباشد .اگرچه برخی
مطالعات نشان می دهند که دانش آموزان در مقایسه با سایر کسان رفتار اخالقی کمتری
را داشتهاند.
در خصوص اثرگذاری متغیر سن بر رفتارهای اخالقی ،اگرچه نتایج مطالعات حاوی
برآوردهای مختلف و ناسازگاری میباشد ،اما عموماً نشان دادهاند که سن بهصورت
مستقیمی با رفتارتصمیمگیری اخالقی ارتباط دارد .در خصوص متغیر مذهب اکثر
مطالعات حاکی از اثرگذاری مثبت متغیر مذهب بر رفتار تصمیمگیری اخالقی بوده است.
در خصوص متغیر شدت اخالقی1نویسندگان مطالعه یادآور میشوند که در مطالعاتی که
رابطه بین شدت اخالقی با اتخاذ رفتار اخالقی بررسی شده است رابطه مثبتی بین این دو
متغیر و حداقل یکی از چهارجنبه تصمیمگیری اخالقی یافت شده است (مای و پائولی،2
.)2442
بکرز )2414( 9با مطالعه انگیزههای مادی ،اجتماعی ،روانشناسی ،جمعیتی و شخصیتی بر
روی رفتارهای داوطلبانهزمانبر و کمک بالعوض مالی 4بر روی  1248نفر ،به این نتیجه
رسیده است که عوامل اجتماعی ،تحصیالت باال و داشتن عواطف انسانی از انگیزههای
اصلی جهت بروز این دو رفتار در انسانها بوده است ،اما مدلها توان کمتری در توضیح
نوسانات رفتاری مشاهده شده از سوی افراد داشتهاند و این بهمعنای این است که هنوز
متغیرهای گستردهتری میتوانند بر تصمیمگیری اخالقی افراد اثرگذار باشند.
دب و همکاران )2414( 7در مطالعه خود با تفاوت قائل شدن بین انگیزههای اتخاذ رفتار
اخالقی آنها را به دو ماهیت انگیزههای بیرونی و انگیزههای درونی تقسیم میکنند .منظور
آنها از انگیزههای بیرونی مفاهیمی چون مشهورشدن ،عالمتدهی در خصوص سطح درآمد
و اجتناب از فشارهای اجتماعی بوده درصورتیکه انگیزههای درونی را به واکنش افراد به
رفتارهای دیگران همچون اندازه مصرف یا رفتار اخالقی دیگران مرتبط میدانند .آنها در
1
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مطالعه خود یک چارچوب تئوریکی و آزمایشگاهی جهت سنجش اثرگذاری انگیزههای
درونی بر کمکهای انساندوستانه مالی افراد ارائه دادهاند که قابلیت مقایسه این مدل با
سایر مدلهای ارائه شده را نیز داشته باشد .آنها معتقدند که چارچوب تئوریکی ارائه شده،
مدلهای استاندارد موجود در ادبیات موضوع همچون رفتار اخالقی خالص ،1آغوش گرمی

2

و رفتار اخالقی ناخالص 9را تحت پوشش قرار میدهد .در مطالعه آنان ،شواهد بهکارگیری
نتایج آزمایشگاهی و ترجیحات آشکارشده تجربی افراد نشان میدهد که مدلهایی که در
آنها از متغیرهای مرتبط جهت مقایسه وضعیت فرد با وضعیت نسبی دیگران استفاده شده
است ،در توضیح کمکهای انساندوستانه مالی افراد بهطور معنیداری بهتر از مدلهای
دیگر ظاهر شدهاند .بهصورت جزییتر ،در این مطالعه شواهدی بهدست آمده است که مدل
رفتار اخالقی ناخالص بهتر از مدلهای آغوشگرمی و رفتار اخالقی خالص توانسته است
کمکهای انساندوستانه مالی افراد را توضیح دهد .ایندر حالی است که در مدل رفتار
اخالقی ناخالص نیز زمانیکه متغیری جهت مقایسه مصرف فرد با دیگران و متغیری جهت
مقایسه کمک انسان دوستانه مالی فرد با کمکانساندوستانه مالی دیگران وارد مدل شده
است ،مدل نهایی بهتر از مدل پایه (مدل رفتار اخالقی ناخالص) توانسته است نوسانات
رفتار اخالقی مالی افراد را توضیح دهد.
دریک جمعبندی کلی از مطالب فوق ،بهنظر میرسد که اگرچه در مطالعات پیشین به
واردسازی متغیرهای مرتبط با رفتارهای اخالقی فرد به توابع مطلوبیت پرداختهاند و بعض ًا
مقدار آن را متاثر از مقدار کلی رفتار اخالقی موجود در جامعه دانستهاند ،اما فاقد دیدگاهی
شفاف در بیان علت ورود این متغیر و تبیین منشا انگیزش شخصی از رفتار اخالقی بودهاند.
در این مطالعه سعی می شود با تلفیق سه دیدگاه از سه تئوری مختلف یعنی "ترجیح
شرایط قطعی به شرایط ریسکی" از تئوری پراسپکت و دیدگاه "ظهور مفهوم همکاری"
ن بازیکنان و
در تئوری بازیها که منشا آن را احتمال تکرار بازی و تغییر نقشها در ظ ّ
حداکثرسازی سود در مجموع بازیها میدانند با دیدگاه "انتفاع شخصی" در مدل
سرمایهگذاری و واردساختن متغیر مربوط به نفع شخصی رفتارکنندگان اخالقی ،با استفاده
1
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از الگوی بهینهسازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در دسترس فرد (منبع مالی و
زمانی) ،به استخراج عوامل اثرگذار بر رفتارهای اخالقی افراد پرداخته شود .شایان ذکر
است که طبق بررسیهای نویسندگان این مطالعه ،هیچ مورد مشابه داخلی در این زمینه
یافت نگردید.

 -3روش تحقیق
 -1-3معرفی الگوی رفتار اخالقی مطالعه بر اساس الگوی بهینهسازی اقتصاد
خرد برای تخصیص منابع در دسترس مالی و زمانی
در این بخش مدل رفتاری جدیدی با استفاده از الگوی بهینهسازی اقتصادخرد برای
تخصیص منابع در دسترس بین سه رفتار مصرفی ،سرمایهگذاری و اخالقی و با فروض
اولیه جهت داخلسازی متغیرمربوط به رفتار اخالقی ،معرفی و سپس به استخراج تقاضای
رفتار اخالقی فرد و متغیرهای موثربر آن از نظر تئوریکی پرداخته میشود .فروض مدل
رفتاری ارائه شده به شرح زیر بوده است:
 .1رفتار تصمیمگیری فرد در دو دوره جاری ( )tودوره آینده ( )t+1درنظر گرفته میشود.
 .2هر فرد دو منبع اصلی «درآمد» و «زمان» در اختیار دارد که در ابتدای هر دوره بصورت
پیشفرض مقادیر ̅
 Wو ̅ Tدر اختیار وی قرار میگیرد.
 .9هر فرد در هزینهکرد منابع در دسترس با سه انتخاب شامل «رفتار اخالقی»« ،رفتار
سرمایهگذاری» و یا «مصرف منابع» مواجه میباشد.
 .4تابع مطلوبیت فرد شامل متغیرهای مصرف مادی ( )Cو مصرف زمانی (  )Tcبوده و
هدف فرد از هزینه کرد منابع در دسترس ،حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود در
مجموع دورهها میباشد.
 .7نرخ پاداش رفتار سرمایهگذاری بهصورت قطعی و برابر با  rIبوده درصورتی که نرخ
پاداش رفتار اخالقی ( )rGاز نظر مفهومی برابر است با تجربه رفتار مشابه از سوی سایر
افراد جامعه و از نظر جبری تابعی مستقیم از احتمال مشاهده رفتار اخالقی  ωدر
جامعه () )rG = Γ(ωمیباشد که برای سادگی فرض میشودE(rG ) = θ :
 .9فرد دارای ترجیح زمانی ( )Rبوده و به این معنی است که مطلوبیت در دوره دوم با
1
 1+Rتعدیل خواهد شد.
ضریب
 .5مطلوبیت هرفرد در هر دوره با افزایش دو متغیر فوق ،بهصورت افزایشی ولی با نرخ
کاهشی و از قانون مطلوبیت نهایی نزولی تبعیت خواهد کرد.
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با توجه به فرض چهارم ،این دیدگاه ،مطلوبیت هرفرد را اصالت ًا شامل دو منبع اصلی
مصرف مادی (خرید کاالها و خدمات با استفاده از منبع درآمد) و مصرف زمانی (پرداختن
به تفریحات ،صرف زمان با خانواده و  ...با استفاده از منبع زمان) میداند که سعی دارد
تابع مطلوبیت خود از این منابع را در طول دو دوره جاری و آتی حداکثر نماید .لذا انگیزه
اصلی هر فرد از اتخاذ رفتارهای مختلف کسب مقادیر بیشتر از این دو منبع لذت بوده و
لذا هدف فرد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت زیر در مجموع دو دوره خواهد بود.
t+1

) u(C, Tc

() 1

∫=U
t

حال با داشتن مقادیر مشخص از درآمد و زمان ،افراد در هر موقعیتی از شرایط
تصمیمگیری که دارای محتوای اخالقی باشد ،با دو ماهیت متفاوت رفتاری یعنی انتخاب
رفتار مطابق با نفع شخصی متعارف (شامل مصرف منابع در زمان حال و یا سرمایهگذاری
منابع جهت بازگشت منابع بیشتر در زمان آینده) و انتخاب رفتار اخالقی (صرف منابع
فوق در راستای غیرمتعارف با سودشخصی) مواجه خواهند بود.
طبق فرض پنجم مطالعه ،مطلوبیت دو رفتار سرمایهگذاری و رفتار اخالقی بصورت برگشت
منبع مالی و منبع زمان در دوره آتی (دوم) صورتگرفته اما این در حالی است که نرخ
پاداش سرمایهگذاری درآمد و زمان دارای نرخ قطعی و معلوم  rIبوده ،در صورتیکه نرخ
پاداش رفتاراخالقی بهصورت غیر قطعی و دارای توزیع نرمال در بازه ] [0,nو با میانگین
 θمیباشد که اندازه  θبا توجه به احتمال مشاهده رفتاراخالقی از سوی سایر افراد در
جامعه تعیین میشود.
برای سادگی مدل فرض میشود که هیچ کدام از منابع مذکور از طریق رفتار پسانداز و
رفتار اخالقی منبع دیگر قابل تولید نمیباشد .این فرض منجر به این خواهد شد که
تخصیص منابع مالی و زمان بین سه رفتار مصرف ،سرمایهگذاری و اتخاذ رفتاراخالقی
بهصورت مستقل تصمیمگیری شده و بایستی بهگونهای باشد که درهر تصمیم ،منابع به
رفتاری با باالترین مطلوبیت نهایی ممکن اختصاص داده شود .بهعبارت دیگر برای حداکثر
نمودن تابع مطلوبیت ( )1خواهیم داشت:
t+1

() 2

) u(Tc

t+1

∫ u(C) +
t

که در شرایط دو دورهای میتوان داشت:
() 9

t+1

∫ = ) u(C, Tc
t

∫ = sub. MAX U
t

1
) u(c2
1+R

UC = u(c1 ) +
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1
) u(Tc2
1+R

UTc = u(Tc1 ) +

در این شرایط روابط قید بودجه و قید زمان برابر با روابط زیر خواهد بود:
() 7

w
̅ 1 = pc c1 + s1 + pG G1

() 9

̅1 = Tc1 + Ts1 + TG1
T

 wصرف مصرف شخصی ،c1پسانداز یا
به این صورت که مقدار درآمد فرد در دوره اول̅ 1 ،
سرمایهگذاری مالی  s1و تخصیص جهت انجام رفتار اخالقی هزینهبر ( )G1خواهد شد
(دررابطه  7قیمتها بهصورت نرمال شده یعنی pG = pC = 1درنظر گرفته شده است).
همچنین زمان دردسترس فرد در دوره اول T̅1، ،اختصاص به مصرف زمان (تفریحات،
استراحت و  ، Tc1 ،)...صرف سرمایهگذاری زمان Ts1،و یا اختصاص به رفتارهای
انساندوستانه زمانبر TG1 ،خواهد داشت .در اینصورت منابع در دسترس فرد (مالی و
زمانی) جهت مصرف در دوره دوم از رابطههای زیر بهدست خواهند آمد (بهلحاظ اینکه دو
دوره فرض شده است ،لذا در دوره دوم مقدار پسانداز و رفتارهای اخالقی برابر با صفر
خواهد بود):
() 5

C2 = w
̅ 2 + (1 + rI )s1 + (1 + θ)G1

() 8

̅2 + (1 + rI )Ts1 + (1 + θ)TG1
Tc2 = T

در حالت متعارف برای حداکثرشدن تابع مطلوبیت  UCو ( UTcشرایط بهینه مرتبه اول)
بایستی داشته باشیم:
() 3

∂U
1
∂U
1
∂U
(=
)
(=
)
∂c1
1 + R ∂s1
1 + R ∂G1

()14

w
̅ 1 = pc c1 + s1 + pG G1

()11

∂U
1
∂U
1
∂U
(=
)
(=
)
∂Tc1
1 + R ∂Ts1
1 + R ∂TG1

()12

̅1 = Tc1 + Ts1 + TG1
T

رابطه ( )3و ( )11بهمعنای برابر بودن ارزش حال مطلوبیت نهایی حاصل از اتخاذ سه رفتار
مصرف ،پسانداز و رفتار اخالقی به ازای واحد پولی و زمانی بوده و رابطههای ( )14و ()12
نیز بهمعنای رعایت رابطه قید در یافتن مقادیر بهینه میباشد .تفاوت بارز الگوی رفتاری
این مطالعه با اصول متعارف حداکثرسازی مطلوبیت ،درنظر گرفتن تفاوت ارزیابی افراد از
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گزینههای قطعی در مقایسه با گزینههای ریسکی در فرآیند تخصیص بهینه بین رفتارها
طبق تئوری پراسپکت بوده است .بدین شرحکه افراد معموالً در اتخاذ تصمیمات روزمره در
ارتباط با هزینه کرد و تحصیل منابع با توجه به یک سطح مرجعی تصمیمگیری مینمایند،
بهصورتیکه در هزینهکرد منابع خود تا رسیدن به یک سطح مرجع ،وسواس بیشتری
بهخرج داده و از انتخاب رفتارهای ریسکی همچون رفتارهایی که نرخ پاداش قطعی ندارند،
اجتناب مینمایند ،در نقطه مقابل بهنظر میرسد که با گذر از این سطح مرجع ،افراد تمایل
دارند تا با پذیرش گزینههای ریسکی در اتخاذ رفتارها ،از پاداش باالی اینگونه رفتارها نیز
بهره مند شوند .اگر این سطح مرجع را برای افراد مترادف با سطح حداقل درآمد و زمان
برای تامین نیازهای ضروری در نظر بگیریم ( ،)w R , T Rافرادی که سطح درآمد و زمان آنها
پایینتر از این سطوح باشد ،سعی خواهند نمود تا با اختصاص اوقات خود به رفتارهای
مصرفی و پساندازی متعارف که دارای نرخ قطعی پاداش میباشند ،از اتخاذ رفتارهای
ریسکی حتی با داشتن نرخ پاداش باالتر اجتناب نمایند .از سوی دیگر افرادی که دارای
منابع درآمد و زمان بیشتری نسبت به سطح حداقلی ( )w R , T Rمیباشند ،تا سطح
( ) w R , T Rاز درآمد و زمان خود را به حداکثرسازی مطلوبیت خود تنها با دو نوع رفتار
مصرف و پسانداز پرداخته و بعد از گذر از سطح مرجع ،رفتار اخالقی با نرخ پاداش میانگین
 θنیز در بین گزینههای فرد جهت اختصاص منابع جای خواهد گرفت .موارد فوق را بهعنوان
مثال برای منبع مالی در دسترس فرد میتوان بهصورت نمودار زیر نشان داد:
1
∂U
)
𝑊∂ 𝑅 1 +

1
∂U
)
𝑊∂ 𝑅 1 +

(

(
𝑡
𝑈𝑀 𝑐1

𝑡+1
𝑈𝑀𝑠

𝑡+1
𝑈𝑀 𝐺

𝑡
𝑈𝑀 𝑐1
𝑡+1
𝑈𝑀𝑠

̅1
𝑊

𝑑

𝑐

𝑅𝑊

𝑏

𝑎

نمودار ( :)1نحوه تخصیص بهینه سطح درآمد 𝟏 ̅
𝐰 ،به رفتارهای مصرف ،پسانداز و

رفتار اخالقی
منبع :یافتههای تحقیق
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با توجه به مطالب پاراگراف قبلی و چنانچه از نمودار فوق مشاهده میشود ،بهعنوان مثال
تصمیمگیری در مورد نحوه تخصیص بهینه بین سه رفتار مصرف ،پسانداز و رفتار اخالقی
 )wبیشتر از سطح
در خصوص منبع مالی از سوی فرد  iدر صورت داشتن درآمدی ( ̅ 1
حداقل مورد نیاز (  )w Rدر دو مرحله صورت خواهد گرفت .در مرحله اول ،تصمیمگیری
در خصوص تخصیص بهینه درآمد ،در بازه  w Rاز درآمد فرد ،بین دو رفتار مصرف و
پسانداز که دارای نرخ پاداش قطعی برابر با  rIمیباشد ،صورت گرفته و در مرحله دوم،
 wاز درآمد فرد و با
تصمیمگیری در خصوص تخصیص بهینه درآمد ،در بازه ̅ 1 − w R
مقایسه نرخهای پاداش رفتاراخالقی و پسانداز ،بین مصرف و رفتار با باالترین نرخ پاداش
صورت خواهد گرفت که بهعنوان مثال چنانچه در نمودار فوق نشان داده شده است ،در
صورت باال بودن میانگین نرخ پاداش رفتار اخالقی نسبت به پسانداز (  ،)θ ≥ rIدر این
بازه تخصیص بهین ه تنها بین مصرف ورفتار اخالقی صورت خواهد گرفت (محورهای به
ترتیب نقطه شروع تخصیص منابع برای پسانداز و رفتار اخالقی در نظر گرفته شده ،لذا
مطلوبیت نهایی از سمت این نمودارها بهصورت کاهشی رسم شده است) .با توجه به
 ،wمقدار  a+cبه مصرف b ،به پسانداز ومقدار
نمودار ،مشاهده میشود که از کل درآمد ̅ 1
 dبه رفتار اخالقی مالی اختصاص مییابد .پیشبینی مدل برای فردی که درآمد وی کمتر
از سطح مرجع  w Rباشد ،اختصاص درآمد وی تنها به مصرف و پسانداز خواهد بود.
برای فردی با تابع مطلوبیت لگاریتمی ،موارد فوق را میتوان بهصورت زیرنشان داد:
()19
()14

1
) αLn(c2
1+R
1
UC = αLn(c1 ) +
αLn(w
) ̅ 2 + (1 + rI )s1 + (1 + θ)G1
1+R
UC = αLn(c1 ) +

حال اگر اندازه درآمد فرد در دو دوره را برابر با هم فرض نماییم ،خواهیم داشت:
w
̅1 = w
̅ 2 > wR

()17
آنگاه در بازه ]  [0, w Rبا در نظر گرفتن  G1 = 0خواهیم داشت:
()19

1
) αLn(w R + (1 + rI )s1
1+R

max UC = αLn(c1 ) +
R

s. t: w = c1 + s1

در این شرایط مقدار بهینه مصرف و پسانداز برابر خواهند بود با:
()15

(1 + R)(2 + rI ) R
w
) (2 + R)(1 + rI

= ∗c1
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rI − R
wR
) (2 + R)(1 + rI

()18

= ∗s1

 [w R , wاگر  rI > θباشد ،آنگاه در این بازه نیز فرد بین دو رفتار پسانداز
حال برای بازه ] ̅ 1
و مصرف به حداکثرسازی تابع مطلوبیت اقدام خواهد نمود .اما درصورتیکه  rI ≤ θباشد
جهت حداکثرسازی مطلوبیت ،فرد در این بازه درآمد خود را به رفتار مصرفی و رفتار
اخالقی اختصاص خواهد داد .بنابراین در این بازه فرد سعی خواهد کرد تابع مطلوبیت زیر
را با توجه به قید مربوطه حداکثر نماید:
) max UC = αLn(c1∗ + c1
1
()13
+
αLn(w
) ̅ 2 + (1 + rI )s1∗ + (1 + θ)G1
1+R
s. t: w
̅ 1 − w R = c1 + G1
در این شرایط مقدار بهینه برای رفتار اخالقی (∗ )G1برای اتخاذ از سوی فرد مورد نظر که

از حل رابطه  13با توجه به قید بودجه بهدست میآید برابر خواهد بود با:
()24

)(θ − R
(1 + R)(rI − R) R
w
̅1 −
w
)(1 + θ)(2 + R
)(2 + R)2 (1 + θ

با توجه به رابطه ( )24مشاهده میشود که روابط زیر برقرار است:
()21

∂G
∂G
< 0,
<0
∂rI
∂W R

∂G
< 0,
∂R

∂G
> 0,
̅1
∂W

= ∗G1

∂G
> 0,
∂θ

روابط فوق نشان میدهد که تقاضای رفتار اخالقی مالی فرد (عرضه رفتار اخالقی مالی از
سوی فرد به دیگران) با نرخ پاداش رفتار اخالقی در جامعه ( )θو اندازه درآمد جاری فرد
 )wرابطه مثبت داشته و این متغیرها بهصورت مستقیمی بر آن اثرگذار میباشند
(̅ 1
درحالیکه تقاضای رفتار اخالقی مالی بهصورت معکوسی از نرخ پاداش پسانداز منابع ( ،)rI
نرخ ترجیح زمانی ( )Rو اندازه سطح درآمد مرجع فرد (  )w Rتاثیر میپذیرد.
حال اگر رابطه بین درآمد در دوره اول و سطح درآمد مرجع را بصورت زیر نشان دهیم:
()22

w R = βw
̅1

که در آن ضریب  βنشاندهنده سهمی از درآمد فرد میباشد که سطح درآمد مرجع را
نشان میدهد و  ،β > 0در این شرایط برای مثبت بودن مقدار ∗ G1باید شرط زیر برقرار
باشد:
()29

)(2 + R)(θ − R
)(1 + R)(rI − R

<β
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که مشاهده میشود رابطه بین  θو  βمثبت بوده و باال رفتن نرخ پاداش رفتار اخالقی
(احتمال مشاهده رفتار اخالقی در جامعه) منجر به ظهور رفتار اخالقی از جانب فرد علیرغم
باال بودن ضریب  βو نزدیک بودن سطح درآمد مرجع به سطح درآمد جاری فرد میشود.
 -2-3روش تحقیق تجربی مطالعه
در این قسمت با توجه به نتایح بخش قبلی بر اساس متغیرهای اثرگذار بر آستانه ظهور
رفتارهای اخالقی ،سعی میشود با استفاده از تشکیل معادله رفتاری افعال اخالقی و با
استفاده از روش اقتصاد سنجی و مدل الجیت ،به ارزیابی درجه تطابق الگوی رفتاری
استخراج شده با شواهد تجربی پرداخته شود.
در مطالعه حاضر با استفاده از مدل معرفی شده در بخش قبلی ،سعی میشود در سطح
داده های انفرادی بین کشوری اثرگذاری متغیرهای درآمد مطلق ،درآمد نسبی (بهعنوان
متغیری جهت سنجش موقعیت درآمد جاری فرد در مقایسه با سایر افراد جامعه) ،نابرابری
درآمدی (بهعنوان متغیری اثرگذار بر سطح درآمد مرجع فرد) ،سطح عمومی قیمتها
(بهعنوان متغیری جهت سنجش قیمت کاالی مصرف شخصی) ،نرخ بهره (بهعنوان نرخ
پاداش پسانداز منابع) و احتمال مشاهده رفتار اخالقی متقابل در گروه/جامعه (به عنوان
متغیری جهت سنجش نرخ پاداش اتخاذ رفتار اخالقی درجامعه) با استفاده از مدل الجیت
بر شاخص رفتار اخالقی شامل متغیر «ارائه کمکهای بالعوض مالی از سوی فرد» مورد
سنجش و بررسی قرار گیرد .بنابراین مدل کلی مورد آزمون در این مطالعه بهصورت زیر
خواهد بود:
()24

MGi = α0 +α1 inc_leveli + α2 inc_rlt i + α3 inc_eqi
+ α4 intratei + α5 cpii + α6 ethprvi + βX

در رابطه فوق MG ،نشانگر اتخاذ رفتار اخالقی در راستای اعطای کمک انساندوستانه
مالی به دیگران بوده و تابعی از میزان درآمد مطلق ( ،)inc_levelدرآمد نسبی (،)inc_rlt
نابرابری درآمدی در هر جامعه ( ،)inc_eqنرخ بهره ( ،)intrateشاخص سطح عمومی
قیمتها ( )cpiو احتمال مشاهده رفتار اخالقی در جامعه ( )ethprvدرنظر گرفته شده
است .همچنین بردار  Xحاوی سه گروه از متغیرها شامل متغیرهای شخصیتی ،متغیرهای
فرهنگی و متغیرهای مجازی جهت سالهای مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی کشورها
خواهد بود.
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متغیرهای اقتصادی موردنظر مطالعه از متغیرهای اثرگذار تئوریکی بر مبنای دیدگاه مطرح
شده در بخش قبلی مطالعه بودند که در این مطالعه اثرگذاری آنها از منظر شواهد تجربی
نیز آزمون خواهد شد .بهنظر میرسد که نرخ پاداش اتخاذ رفتار اخالقی میتواند تابعی از
احتمال مشاهده رفتاراخالقی در جامعه در نظر گرفته شود ،1بدینصورتکه مطلوبیت
(پاداش) فرد از انجام رفتار اخالقی به انتظارات فرد از رفتار مشابه متقابل (از سوی افراد
اجتماع) در بازه های زمانی آتی (روابط اجتماعی آتی) بستگی دارد ،بطوری که با افزایش
احتمال تکرار وضعیت اخالقی و تجربه رفتار مشابه افزایش مییابد.
در برآورد مدل تجربی مطالعه بهلحاظ گسسته (چندحالته) بودن متغیروابسته ،از روش
رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد .همچنین منبع آماری تمامی متغیرهای استفاده شده
در مطالعه بجز متغیر نرخ بهره ،اطالعات موجود در بانک اطالعاتی تحقیقات رفتارهای
اخالقی بوده است .اطالعات مربوط به نرخ بهره نیز از دادههای بانک جهانی استفاده شده
است.

 -4بررسی متغیرها و دادهها و برآورد و تخمین تجربی مدل
بانک اطالعاتی مورد استفاده در این مطالعه شامل بیش از  951هزار مشاهده در سطح
دادههای خرد برای بیش از  34کشور جهان بوده است که با کنار گذاشتن دادههای مربوط
به افرادی که دارای اطالعات کامل مربوط به متغیرهای مدل نبودهاند ،مدل مطالعه
اطالعات نزدیک به  34هزارنفر از  75کشورجهان را در فاصله بین  1337تا  2414شامل
شده است (جدول شماره  1پیوست ،حاوی اسامی کشورهای مورد مطالعه به تفکیک
مناطق جغرافیایی و تعداد مشاهدات انفرادی در هر کشور میباشد).
در این مطالعه بهمنظور سنجش صحت مدل رفتاری معرفی شده در بخش قبلی مطالعه
در خصوص انتخاب رفتار اخالقی پایدار از مسیر تخصیص بهینه منابع در دسترس و
ارزیابی تطابق آن با شواهد تجربی ،متغیر مربوط به عضویت افراد در سازمانهای خیریه
مالی بهعنوان شاخص در دسترس برای رفتار اخالقی ،شاخص مطلوبی جهت نیل به هدف
خواهد بود ،زیرا سه حالته بودن متغیر فوق شامل بر افراد فاقد عضویت ،افراد دارای
 1در این باره ( Nelson )2417معتقد است که بسیاری از مردم تمایل دارند تا رفتارهای اخالقی و دیگرخواهی
را از خود بروز دهند تا زمانی که مطمئن باشند دیگران نیز در چنین شرایطی بهصورت مشابه رفتار خواهند نمود،
در غیر این صورت اگر درک کنند که دیگران به دنبال نفع شخصی و پیشبرد مقاصد خویش هستند ،آنها نیز تنها
دنبال کننده نفع شخصی خویش خواهند بود.
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عضویت غیرفعال و افراد دارای عضویت فعال ،میتواند فضای مناسبی را در راستای
طبقه بندی و احصای افراد با تصمیمات پایدار و ناپایدار جهت اعطای کمکهای
انساندوستانه مالی نشان دهد .بنابراین بهنظر میرسد استفاده از اطالعات افرادی که
دارای عضویت فعال در موسسات خیریه مالی بودهاند ،برآورد مناسبی از سهم افرادی که
مشارکت فعال و پایداری در اتخاذ رفتار اخالقی اعطای کمک انساندوستانه مالی به سایر
همنوعان خود دارند ،ارائه دهد .همانطوریکه بیان گردید این شاخص شامل بر اطالعات
افرادی است که دارای عضویت غیرفعال در این موسسات بودهاند که به معنی این است
که این افراد قصد اعطای کمکهای انساندوستانه مالی به سایر افراد را داشته و حداقل
یکبار به این کار اقدام نمودهاند ،اما این رفتار آنان از پایداری الزم برخوردار نبوده و
ادامهدا ر نبوده است (اطالعات مربوط به تعداد اعضای فعال ،غیرفعال و فاقد عضویت در
موسسات خیریه درنمونه آماری مورد بررسی به شرح جدول  2پیوست بوده است).
با توجه به پیشبینیهای تئوریکی مدل رفتاری ارائه شده ،بهنظر میرسد متغیرهای
اقتصادی در اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار اثرگذاری بیشتری داشته باشند .بهعبارت دیگر
رفتارهای اخالقی که با توجه به اصول بهینهسازی اقتصادخرد برای تخصیص منابع انجام
میگیرد ،دارای اثرپذیری بیشتری از مولفههای اقتصادی مذکور در رابطه  21خواهد بود.
بنابراین برای ارزیابی متغیرهای اثرگذار بر اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار و ناپایدار و
مقایسه شدت اثرگذاری آنها بر هرکدام از این رفتارها ،دو مدل متفاوت برآورد و تخمین
زده می شود .جمعیت آماری در مدل اول که برای توضیح اعطای کمک انساندوستانه
مالی پایدار از سوی افراد ارائه شده است (  ،)MGC iشامل جمعیت «فاقد عضویت» و
«عضویت فعال» و جمعیت آماری در مدل دوم (  ،)MGNC iشامل جمعیت «فاقد عضویت»
و «عضویت غیرفعال» بوده است ،تا بدینترتیب متغیرهای اثرگذار بر قرارگرفتن هر فرد
در دو گروه عضویت فعال و عضویت غیرفعال مشخص شده و باهم مقایسه گردد.

MGC i & MGNC i = β0 + β1 sexi + β2 oldi + β3 edui +
β4 trust i +δ1 reg dummy + δ2 yeardummy + β5 religion_membi +
β6 religion_imrt i + β7 religion_attendi + α1 fin_sat i +α2 inc_leveli +
α3 inc_rlt i + α4 inc_eqi + α5 intratei + α6 cpii + α7 ethprvi + ε
()27
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اندیس  Cدر باالی متغیر وابسته در رابطه  27بیانگر رفتار پایدار 1و اندیس  NCبیانگر
رفتار ناپایدار 2میباشد (اطالعات بیشتر و تشریح عملیاتی متغیرهای استفاده شده در
روابط فوق در جدول شماره  9پیوست آمده است)  .شایان ذکر است که مدل فوق با 15
متغیر توضیحی یکی از گستردهترین مدلهای تجربی استفاده شده در مطالعات تجربی
جهت توضیح متغیر کمکهای مالی افراد بوده است .در فرآیندی گامبهگام نتایج تخمین
مدلها طی چهارفرآیند داخلنمودن متغیرهای حوزه شخصیتی و اجتماعی ،متغیرهای
مجازی برای مکان و زمان ،متغیرهای اقتصادی و متغیرهای فرهنگی در جدول زیر ارائه
شده است.
جدول ( :)1نتایج تخمین رابطه  22به تفکیک قدرت توضیحی مدلها با ورود
متغیرهای جدید
رابطه تخمینی دوم ،متغیر وابستهMGNC i :
(الگوی رفتار اخالقی ناپایدار)

رابطه تخمینی اول ،متغیر وابسته:
(الگوی رفتار اخالقی پایدار)

i

C

MG

مدل4

مدل9

مدل2

مدل 1

مدل4

مدل9

مدل2

مدل 1

1/47
1/444
1/48
1/13
4/98
4/91
4/81
1/14
4/98
4/87
1/49
1/17
4/92
1/444
4/33
4/38
1/47

1/48
1/447
1/48
1/18
4/21
4/99
4/44
4/57
4/23
4/89
1/44
1/17
4/94
1/447
4/33
1/447
1/45

1/14
1/449
1/12
1/29
4/11
4/71
4/71
4/52
4/92
4/81

1/41
4/33
1/49
1/98

1/11
1/41
1/12
1/24
4/99
1/22
1/58
1/41
1/428
4/59
1/45
4/33
1/14
1/441
4/33
4/34
1/14

1/15
1/41
1/11
1/13
4/25
4/94
4/53
4/51
4/54
4/54
1/48
4/39
1/29
1/441
4/33
4/34
1/12

1/21
1/41
1/19
1/97
4/43
4/372
4/322
4/74
4/58
4/77

1/14
1/444
1/14
1/49

2/43

2/27

4/88

4/318

9
Dep var:
MG
sex
old
edu
trust
reg01
reg02
reg03
reg04
reg05
year0814
fin_sat
inc_level
inc_rlt
cpi
intrate
inc_eq
ethprv
_religion
memb
religion_i
mrt

Consistent
Non-Consistent

1
2
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4/18

4/42

4/49

4/47

4/449

4/445

4/42

4/42

religion_a
ttend
عرض از مبدا

88352

88352

88352

88352

85712

85712

85712

85712

تعداد مشاهدات

-29487

-24938

-27452

-29894

-18893

-13381

-21994

-29149

Loglikelihood

1/49

4/35

4/191

4/435

4/452

4/445

4/134

4/147

4/485

4/412

Pseudo-r2

54/15

51/33

59/45

79/78

57/99

54/53

54/54

49/73

Sensitivity
%

98/49

94/73

78/99

77/18

59/49

51/32

94/45

99/58

درصد پیش
بینی صحیح
مدل

منبع :محاسبات تحقیق (* :غیرمعنیدار در سطح )p>0.05

چنانچه از اطالعات جدول فوق نتیجه میشود ،با ورود متغیرهای جدید ،آمارههای حداکثر
درستنمایی ،1توان توضیحی مدل ،2قدرت مدل در پیشبینی صحیح رویدادهای مطلوب9
و قدرت مدل در پیشبینی صحیح تمام حالتهای ممکن (قدرت پیشبینی کل مدل) از
نظر جبری افزایش نشان می دهند .با توجه در روند بهبود این معیارها در هر دو مدل،
مشاهده میشود که متغیرهای اقتصادی در رابطه الگوی رفتار اخالقی پایدار دارای قدرت
توضیح دهندگی بیشتر نسبت به سایر متغیرها و متغیرهای فرهنگی نیز در رابطه الگوی
رفتار اخالقی ناپایدار دارای قدرت توضیحدهندگی بیشتر نسبت به متغیرهای دیگر بودهاند.
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
میگردد ،لذا مالحظه میشود که اثرگذاری هرچهار متغیر شخصیتی-اجتماعی بر وقوع
رویداد مطلوب در هر دو مدل معنیدار بوده است .بصورتیکه بهعنوان مثال ،زنان در
شرایط ثبات سایر متغیرهای مستقل 11 ،درصد احتمال بیشتری دارد که در مقایسه با
مردان کمک مالی پایدار داشته باشند .همچنین بهنظر میرسد که افراد با افزایش ساالنه
عمر و با ثبات سایر شرایط 1،درصد احتمال بیشتری دارد تا به اعطای کمکهای مالی
پایدار روی آورند .این درصد برای کمکهای مالی ناپایدار از سوی افراد کمتر از این نسبت
اما معنی دار میباشد .همچنین مشاهده میشود که هرافزایش یک طبقهای در میزان
1

Log-likelihood
Pseudo-r2
3
Sensitivity
2
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تحصیالت ،با ثبات سایر شرایط در بین افراد 12 ،درصد احتمال اعطای کمکهای مالی
پایدار را افزایش میدهد .نتایج مربوط به جهت اثرگذاری متغیرهای جنس ،سن و
تحصیالت همراستا با نتایج مطالعه بکرز ( )2414بوده است .برمبنای نتایج برآوردها،
داشتن اعتماد به سایر افراد جامعه ،حدود  24درصد احتمال اعطای کمکهای مالی پایدار
را افزایش میدهد .در مرحله بعدی با توجه به ضرایب تخمینی برای مناطق مختلف جهان
و مقایسه آن با منطقه کشورهای آفریقایی (بهعنوان منطقه پیشفرض در مدلها) ،مشاهده
میشود که تنها کشورهای منطقه اروپای شرقی در اعطای کمکهای پایدار مالی عملکرد
بدتری نسبت به کشورهای آفریقایی داشته در صورتی که دیگر مناطق جهان از عملکرد
بهتری نسبت به کشورهای این منطقه برخوردار بودهاند .همچنین بهنظر میرسد که متغیر
مجازی مربوط به فاصله سالهای  2448تا  2414معنیدار و کمتر از یک میباشد و
نشاندهنده این است که عملکرد افراد در کشورهای مختلف از نظر اعطای کمکهای مالی
پایدار و ناپایدار بین سالهای  2448تا  2414تفاوت معنیداری با سالهای قبل داشته و
کاهش نشان می دهد .این اثرگذاری منطبق با نتایج مطالعات اخیر در خصوص اثرگذاری
منفی بحران مالی شروع شده از سال  2448در جهان بر رفتارهای انساندوستانه مالی
افراد بوده است (گزارش موسسه کمکهای خیریه .)2412،1با توجه به نتایج تخمین
مدلها برای متغیرهای اقتصادی ،مشاهده میشود که افزایش یک طبقهای در میزان
رضایت فرد از وضعیت مالی خود ،احتمال اعطای کمک مالی پایدار را بهمیزان  5درصد و
احتمال اعطای کمک مالی ناپایدار را به میزان  9درصد افزایش میدهد .این در حالی
است که جهت و شدت اثرگذاری متغیر درآمد مطلق و درآمد نسبی از سوی فرد اثرات
متضادی را در دو رفتار پایدار و ناپایدار از خود نشان میدهد .در حالی که افزایش درآمد
مطلق اثر چندانی بر تصمیم فرد مبنی بر اعطای کمکهای مالی پایدار ندارد ،اما این
افزایش ،احتمال اعطای کمکهای مالی ناپایدار از سوی فرد را به میزان  17درصد افزایش
میدهد .اما در نقطه مقابل این متغیر ،افزایش یک واحدی درآمد نسبی باعث افزایش 14
درصدی احتمال اعطای کمک مالی پایدار فرد گردیده درحالیکه این افزایش در مقدار
درآمدنسبی باعث کاهش  98درصدی در احتمال اعطای کمک مالی ناپایدار از سوی فرد
میگردد .با توجه به نتایج تخمینها مشاهده میشود افزایش یک واحدی سطح عمومی
قیمتها در کشورها اثرات چندان معنیداری بر اعطای کمکهای مالی پایدار و ناپایدار فرد
Charities Aid Foundation
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نداشته و این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ بهره باعث کاهش یک درصدی
احتمال اعطای کمکهای مالی پایدار و ناپایدار فرد میگردد .همچنین افزایش یک واحدی
در افزایش شاخص نابرابری درآمدی باعث کاهش  9درصدی در احتمال اعطای کمکهای
مالی پایدار فرد گردیده درصورتیکه اثر معنیداری بر اعطای کمکهای مالی ناپایدار فرد
دربرندارد .نتایج برآوردهای مطالعه در خصوص متغیرهای اقتصادی فوق ،منطبق با نتایج
مطالعات پراکنده در ادبیات موضوع بوده است که در مطالعه فالون و باترفیلد ( )2447به
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
اخالقی در جامعه و اثرات آن بر رفتار اخالقی فرد بوده است .حال طبق نتایج تخمینهای
تجربی مشاهده میشود که این متغیر اثرگذاری معنیداری را بر اتخاذ رفتارهای اخالقی
از سوی افراد داشته است .به صورتی که یک درصد افزایش در احتمال مشاهده رفتار
اخالقی در جامعه ،احتمال اعطای کمکهای مالی ناپایدار از سوی فرد را حدود  7درصد
و احتمال اعطای کمکهای مالی پایدار را در حدود  14درصد افزایش میدهد .این ارقام
حاکی از اثرات بسیار معنیدار این متغیر بر تصمیمات و رفتارهای اخالقی مردمان میباشد.
بررسی قدرت توضیحی این متغیر نیز حاکی از این است ورود این متغیر به مدلهای
مطالعه ،منجر به جهش قابل مالحظهای در افزایش قدرت پیشبینی کل مدلها شده
است.
با مشاهده نتایج تخمین موجود در جدول فوق مشاهده میشود که هر سه متغیر فرهنگی
اثرات معنیدار اما با جهتهای متفاوت بر اعطای کمکهای مالی پایدار و ناپایدار از خود
نشان دادهاند ،بهصورتی که عضویت در ارگانها و سازمانهای مذهبی ،احتمال اعطای
کمکهای مالی از سوی افراد را بیش از  144درصد افزایش میدهد و این در حالی است
که با افزایش یک طبقهای در درجه اهمیت مذهب برای فرد ،احتمال اعطای کمکهای
مالی پایدار از سوی فرد  8درصد و احتمال اعطای کمکهای مالی ناپایدار به میزان 12
درصد کاهش نشان میدهد .همچنین مشاهده میشود که افزایش یک طبقهای در میزان
حضور فرد در مراسمات مذهبی ،احتمال اعطای کمکهای مالی پایدار از سوی او را به
میزان  9درصد افزایش و احتمال اعطای کمکهای مالی ناپایدار از سوی او را بهمیزان سه
درصد کاهش میدهد.
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نمودارهای زیر با توجه به نتایج براوردها ،تفاوت اثرات نهایی متغیر "احتمال مشاهده
رفتارهای اخالقی" بر احتمال اتخاذ رفتار اخالقی پایدار را برای دو گروه کشورهای با نرخ
بهره پایینتر از  7درصد و باالتر از  17درصد (نمودار سمت راست) و افراد با درجه رضایت
مالی پایین تر از متوسط و باالتر از متوسط (نمودار سمت چپ) و با فرض ثابت بودن
متغیرهای توضیحی دیگر نشان میدهد.

نمودار ( :)2مقایسه اثرات متفاوت احتمال مشاهده رفتار اخالقی بر احتمال اتخاذ
رفتار اخالقی پایدار در دو وضعیت متفاوت برای متغیرهای "نرخ بهره" (الف) و
"رضایت مالی" (ب)
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نمودار الف مشاهده میشود که تفاوتهای معنیداری در اندازه اثرگذاری متغیر
احتمال مشاهده رفتار اخالقی در جامعه بر احتمال اتخاذ رفتار اخالقی پایدار بین
کشورهای با نرخ پایین بهره و کشورهای با نرخ بهره باال وجود دارد ،بهطوری که با ثبات
سایر شرایط ،آستانه ظهور رفتارهای اخالقی پایدار فرد در کشورهای با نرخ بهره پایین در
مقدار  14درصدی احتمال مشاهده رفتار اخالقی در جامعه بوده درصورتیکه این آستانه
برای یک فرد در کشورهای با نرخ باال ،در احتمال مشاهده  29درصدی رفتار اخالقی در
جامعه بوده است .بهعبارت دیگر آستانه اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار در کشورهای با نرخ
بهره پایین بهمراتب کمتر از کشورهای دیگر میباشد .همچنین در مورد متغیر رضایت از
وضعیت مالی ،آستانه ظهور رفتارهای اخالقی پایدار از جانب یک فرد با درجه رضایت
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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.
نتایج آزمون هاسمر-لیموشاو 1جهت سنجش تصریح صحیح الگو و آزمون  2 ROCجهت
سنجش درجه دقت الگو در جدول زیر آمده است.
جدول ( :)3نتایج آزمون  ROCو آزمون هاسمر-لیموشاو برای مدلهای مطالعه
آزمونهای الگو

مدل اول

مدل دوم

آزمون هاسمر-لیموشاو :تایید فرضیه صفر

 71زیرنمونه ()%34

 49زیرنمونه ()% 81

آزمون هاسمر-لیموشاو :رد فرضیه صفر

 9زیرنمونه ()%14

 11زیرنمونه ()% 13

آزمون سطح زیر منحنی ROC

4/82

4/55

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به اطالعات جدول فوق ،مشاهده میشود که فرض صفر مبنی بر تصریح صحیح
در مدل اول (رفتار پایدار) در  34درصد زیرنمونههای کشوری و در مدل دوم (رفتار
ناپایدار) در  81درصد زیرنمونههای کشوری مورد تایید قرار گرفته است .بدینترتیب
می توان نتیجه گرفت که شواهد کافی مبنی بر تایید فرض مقابل در دست نبوده و بنابراین
فرض صفر مبنی بر تصریح صحیح مدل پذیرفته میشود .همچنین با توجه به نتایج آزمون
سطح زیرمنحنی  ،ROCمیتوان نتیجه گرفت که مدلهای مطالعه از دقت پیشبینی
مناسبی برای رویدادهای مطلوب برخوردارند.

 -2نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات سیاستگذاری
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
ارائه مدل رفتاری کاملتری نسبت به مطالعات پیشین پرداخته شود .فلسفه مدل رفتاری
ارائه شده در این مطالعه ،اشاره به اهمیت توجه به دورههای آتی (بلندمدت) در مکانیزم
تصمیم گیری رفتارها از سوی بشر دارد که رعایت مسایل اخالقی را بیشتر به عنوان یک
رفتار سرمایه گذاری با نرخ پاداش غیرقطعی نگریسته که در صورت گسترش این رفتار در
جامعه میتوان از مزایای آن همانند سایر رفتارهای مادی متعارف بهره برد .از مهمترین
Hosmer-Lemeshow
Receiver Operating Characteristic

1
2
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نتایج تجربی حاصل از بهکارگیری الگوی رفتاری تئوریکی مطالعه بر دادههای تجربی
نشان دهنده این واقعیت بود که افراد در جوامع با نرخ باالی رفتارهای اخالقی ،تمایل
بیشتری به اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار نشان دادهاند .همچنین مدل رفتاری ارائه شده
حاوی پیشبینی هایی در خصوص سایر متغیرهای اثرگذار از جمله متغیر درآمد مطلق
(بهعنوان سنجهای از منابع مالی در دسترس افراد) ،متغیر نرخ بهره (بهعنوان سنجهای از
نرخ پاداش قطعی رفتار سرمایهگذاری مالی) ،متغیر نابرابری درآمدی و درآمد نسبی
(بهعنوان سنجه ای از وضعیت نسبی فرد در مقایسه با سایر افراد جامعه) ،متغیر رضایت
مالی افراد (بهعنوان سنجه ای از نرخ ترجیح زمانی افراد) بر آستانه انتخاب رفتار اخالقی
پایدار و ناپایدار بوده است که با جزییات اعالم شده در بخش قبلی مطالعه ،شواهد تجربی
حاکی از تایید اثرات آنان و همراستا با پیشبینیهای تئوری بوده است.
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
شخصیتی از جمله متغیرهای با قدرت توضیحدهندگی نسبی بیشتر در مدل رفتار ناپایدار
نسبت به مدل رفتار پایدار بودهاند در حالیکه در مدل رفتار پایدار ،متغیرهای اقتصادی
قدرت توضیحدهندگی بیشتری نسبت به سایر متغیرها از خود نشان دادهاند.
عالوهبراین در مدل تجربی مطالعه از متغیرهای حوزههای دیگر از قبیل متغیر جنسیت،
سن ،سطح تحصیالت و درجه اعتماد به دیگران در انجام رفتارهای اخالقی بهصورت
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
مطالعه در خصوص جهت اثرگذاری متغیرهای فرهنگی-مذهبی بر اتخاذ رفتارهای اخالقی
در جامعه بود بهطوریکه داشتن عضویت در موسسات و نهادهای مذهبی دارای اثرگذاری
مثبتی بر اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار/ناپایدار در جامعه بود ،در حالیکه از منظر
سنجهای دیگر یعنی درجه اهمیت مذهب برای شخص ،با باالرفتن درجه اهمیت مذهب
برای افراد از تمایل آنان به اتخاذ رفتار اخالقی اعطای کمکهای انساندوستانه مالی کاسته
می شد .اگرچه این کاهش برای افراد با ویژگی رفتار اخالقی پایدار کمتر از گروه دیگر بوده
است .همچنین بنظر میرسد باالرفتن تعدد حضور افراد در مراسمات مذهبی باعث افزایش
اعطای کمکهای انساندوستانه مالی پایدار و در طرف مقابل باعث کاهش اعطای
کمکهای انساندوستانه مالی ناپایدار از سوی افراد میشود .بهنظر میرسد جهت
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اثرگذاری متضاد و در عینحال معنیدار بویژه برای دو سنجه اول متغیرهای فرهنگی-
مذهبی یکی از موارد چالش برانگیز نتایج تجربی مطالعه حاضر باشد .برای کنکاش بیشتر
درباره این نتیجه ،شاید نگاهی به نحوه توزیع دوسویه متغیرهای عضویت در ارگانها و
مجامع مذهبی و درجه اهمیت مذهب برای افراد موثر واقع گردد .این توزیع بیانگر دو
واقعیت متمایز از هم بوده است .یک واقعیت مربوط به این میباشد که اکثریت افراد عضو
در ارگان های مذهبی را افرادی با باالترین درجه اعتقاد به اهمیت مذهب تشکیل دادهاند
اما واقعیت دوم نیز مربوط به این است که اکثریت افرادی که درجه اهمیت باالیی برای
مذهب اظهار نمودهاند ،عضویت فعال و حتی غیرفعال در ارگانهای مذهبی را دارا نبودهاند.
شاید دو واقعیت فوق تصمیمگیری در خصوص نقش متغیرهای مذهبی بر ظهور رفتارهای
اخالقی را تا حدودی تسهیل نماید بطوریکه میتوان چنین برداشت نمود که با درنظر
گرفتن اثرمثبت عضویت در مجامع مذهبی برای افرادی که درجه اهمیت باالیی برای
مذهب ذکر نمودهاند ،باقی افرادی که درجه اهمیت باالیی برای مذهب اظهار کردهاند،
تمایل چندانی جهت اتخاذ رفتارهای اخالقی از خود نشان نمیدهند .بهعبارت دیگر
می توان گفت که خوداظهاری درجه باالی اهمیت برای مذهب از سوی افراد ،لزوما
نمیتواند اث ر مثبت این متغیر بر اتخاذ رفتارهای اخالقی پایدار/ناپایدار را تضمین نماید،
ال میتواند مانعی جهت اتخاذ رفتارهای اخالقی باشد.
حتی در نقطه مقابل این حالت عم ً
از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به عدم دسترسی به جزییات اندازه و مقدار
کمکهای مالی افراد در شواهد تجربی اشاره کرد بهنحوی که با دسترسی به این متغیر،
تجزیه و تحلیلهای اثرگذاری متغیرهای مدنظر مطالعه میتوانست با عمق بیشتری مورد
کنکاش قرار گیرد .همچنین بهنظر میرسد که در مطالعات آتی ،ارزیابی اثرگذاری
متغیرهای انگیزشی بر مراحل چهارگانه فرآیند تصمیمگیری اخالقی همچون آگاهی
اخالقی ،قصد و نیت اخالقی و قضاوت اخالقی (بر مبنای تئوری رست )1389 ،1بتواند بر
عمیق تر شدن شناخت از نحوه مکانیزم ظهور رفتارهای اخالقی از سوی افراد کمک رساند.
با توجه به نتایج تئوریک و تجربی مطالعه ،موارد زیر میتواند بهعنوان پیشنهاد مدنظر
سیاستگذاران امر قرار گیرد:
الف -پیگیری سیاست های توسعه و رفاه اقتصادی درجامعه و توجه بیشتر به جوانب
اقتصادی زندگی افراد برای توسعه رفتارهای اخالقی همچون اعطای کمکهای
Rest
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انساندوستانه مالی از سوی افراد جامعه میتواند پایداری این رفتارها را بیش از هر
سیاستگذاری دیگری تضمین نماید.
ب -پیگیری سیاست کاهش نرخ بهره میتواند اثرات مثبتی بر رفتارهای اخالقی همچون
اعطای کمکهای انساندوستانه مالی از سوی افراد و پایداری این رفتار داشته باشد.
پ -پیگیری سیاست کاهش نابرابری درآمدی میتواند اثرات مثبتی بر رفتارهای اخالقی
همچون اعطای کمکهای انساندوستانه مالی از سوی افراد و پایداری این رفتار داشته
باشد.
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