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  ده:يچك
هاي گروهي و تعامل در گروه مزاياي زيـادي برشـمرده    اگرچه براي فعاليت

انـد؛ امـا    عملكرد سازمان برشمردهشده و آن را يكي از عوامل مؤثر بر بهبود 
هـاي پـولي در    اخيراً ايـن مسـئله مطـرح شـده اسـت كـه افـزايش پـاداش        

ها)  هاي گروهي منجر به كاهش تالش برخي از افراد (چرخش انگيزه فعاليت
خواهد شد. با توجه به احتمال وقـوع ايـن حالـت و اثرپـذيري آن از عوامـل      

بررسـي اثـر جنسـيت و     شناختي چون جنسيت، هدف اصـلي ايـن پـژوهش   
 فـراهم  هاست. در اين چـارچوب بـا   تركيب جنسيتي بر رخداد چرخش انگيزه

بازيكن از جامعه مورد نظـر   210 از استفاده و آزمايشگاهي محيط يك كردن
 سـه  گروهي بازي يك اهللا حائري ميبد)، هاي يزد و آيت (دانشجويان دانشگاه

اي تحقيـق نشـان داد كـه    هـ  شد. آزمـون فرضـيه   طراحي اي مرحله دو نفره
هيچكدام از دو فرضيه تحقيق مبني بر اثر جنسـيت و تركيـب جنسـيتي بـر     

  ها، تأييد نشده است.  چرخش انگيزه
  

ها، جنسيت، تركيب جنسيت، چرخش  نظريه بازي :يديكل يها واژه
  .هاي فردي، كار گروهي، مطالعه آزمايشگاهي انگيزه
 .JEL C73،C91 ،D82:يبند طبقه

  
  
  
  

  

Abstract: 
Although there are many benefits to group activities and 
interactions in the group and it has been considered as 
one of the factors that affect the performance of the 
organization; but recently it has been argued that 
increasing monetary rewards in group activities will 
reduce the efforts of some agents (the incentive 
reversal). Regarding the probability of occurrence of this 
condition and its effect on cognitive factors such as 
gender, the main objective of this research is to 
investigate the effect of gender and gender composition 
on the occurrence of incentive reversal. In this 
framework, by providing a laboratory environment and 
using 210 players (students from Yazd and Ayatollah 
Haeri Meybod), a two-stage trio team was designed. The 
research hypotheses test showed that none of the two 
research hypotheses based on the gender effect and the 
gender composition on the incentive reversal have been 
approved. 
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  مقدمه - 1
درآمد ميان زنان و مردان، اتفاق شـايعي اسـت   تفاوت در كسب 

هاي متفاوتي مورد بررسي محققان قرار گرفته اسـت   كه از جنبه
). عوامل متعددي چـون:  797: 2011، 1استينزل و كوبلر-(ايوانوا

تفاوت در عملكرد، تفاوت در ساعات كار و مسيرهاي اسـتخدام،  
مـدي  تفاوت در پرداخـت بـه ازاي كـار يكسـان و ميـانگين درآ     

تر براي بانوان به عنوان داليل اين فاصـله درآمـدي ذكـر     پايين
كه اثر عوامل رفتاري بـر ايـن تفـاوت از ديـد      شود. در حالي مي

محققان پنهان مانده است. اقتصاد رفتـاري بـا اسـتفاده از علـم     
ها  اقتصاد و روانشناسي نشان داده است كه مباني شناخت انسان

هاي اقتصادي افـراد   آنها بر تصميمو متغيرهاي جمعيتي و مانند 
كنـد   هـاي عقاليـي دور مـي    اثرگذار اسـت و آنهـا را از تصـميم   

هـاي   ). يكـي از محـيط  38: 1394ساماني و همكاران،  (انصاري
ها قرار گرفته اسـت، محـيط    كاري كه اخيراً مورد توجه سازمان

كار تيمي است؛ چرا كه بهبود عملكرد سازمان همـواره يكـي از   
ها بوده و از جمله عوامل مؤثر بر آن گرايش  اي سازمانه دغدغه

هـاي كـاري ذكـر شـده      هاي گروهي در محيط به سمت فعاليت
  است. 

هاي گروهي به كـنش متقابـل و چگـونگي     موفقيت فعاليت
چينش اعضاي آن بستگي دارد. يكي از عوامل مؤثر در چيـنش  

لكـرد  تواند بـر عم  افراد در يك گروه، جنسيت افراد است كه مي
. )135: 1398(جاللـي و نصـرالهي،    تيم اثرگذار باشد يـا نباشـد  

توانـد عملكـرد    بنابراين اين سؤال كه چگونه تنوع جنسيتي مـي 
گـويي   قرار دهد، سؤال مهمي است كه پاسـخ  تأثيرتيم را تحت 

هـاي مـرتبط بـه     گذاري تواند نقش مؤثري در سياست به آن مي
ــت ــرا   فعالي ــد. ب ــاء نماي ــي ايف ــاي گروه ــان  ه ــال در زم ي مث
هـاي گروهـي در يـك     انـدازي فعاليـت   گيري بـراي راه  تصميم

شود كه آيا بهتر است اعضـاء يـك    سازمان، اين سؤال ايجاد مي
تيم از نظر جنسيتي، فرهنگـي، قـوميتي و ... مشـابه باشـند يـا      

تر اين اسـت كـه ايـن اعضـاء در برخـي از مشخصـات        مناسب
صـادي در مـورد همگنـي    هـاي اقت  متفاوت باشند؟ اگرچه نظريه

انـد، امـا مسـئله     اعضاي تيم از نظر توانايي به نكاتي اشاره كرده
تنوع يا همگني اعضاء يـك تـيم از لحـاظ جنسـيت و فرهنـگ      
كمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات تجربي انجـام شـده   
در زمينه تنوع تركيب گروهي هم شواهد متضادي از اثـر تنـوع   

اند؛ بـه عنـوان مثـال هميلتـون و      ئه كردهبر عملكرد گروهي ارا
نشان دادند كه تنوع گروهي نسبت به توانايي افـراد،   2همكاران

                                                      
1. Ivanova- Stenzel & Kubler (2011) 
2. Hamilton et al. (2003) 

: 2003وري داراست (هميلتون و همكاران،  اثرات مثبتي بر بهره
اي منفـي بـين تنـوع جنسـيتي و      رابطه 3). اما آدامز و فريرا466

). با توجه 291: 2009عملكرد شركت پيدا كردند (آدامز و فريرا، 
به اين موارد مشخص است كه عدم وجود بررسي كافي در ايـن  

تواند منجر به عدم تخصيص درست منـابع و دور   زمينه خود مي
شدن از كارايي شود كه در نتيجـه آن رشـد اقتصـادي و ديگـر     

قـرار خواهنـد گرفـت.     تـأثير متغيرهاي كالن اقتصـادي تحـت   
ارچوبي رفتـاري بـه   بنابراين مطالعه حاضر بر آن شـد تـا در چـ   

بررسي اثر جنسيت و تفكيك جنسيتي بر عملكرد افـراد در تـيم   
هاي مهم و مطرح در فعاليـت   بپردازد. در اين راستا يكي از جنبه
هاي پولي به افراد است، مـدنظر   تيمي كه همان پرداخت پاداش

  قرار گرفت. 
هاي موجود در اقتصاد متعارف بيانگر آن هسـتند كـه    نظريه

ر قبال دريافت پاداش پولي بيشتر، كار بيشتري نيز ارائـه  افراد د
، 4اخيـر (وينتـر  خواهند كرد؛ اما نتايج مطالعات نظري و تجربـي  

دهد كـه   مي ) نشان72: 2014، 5و كلور و همكاران 134: 2009
هـاي گروهـي افـراد در قبـال دريافـت       ممكن است در فعاليـت 

هـا   گـروه  ر هـم پاداش بيشتر، كار كمتري ارائه و از تـالش سـاي  
سوءاستفاده كنند و تالش خود را كاهش دهند. وينتر با بررسـي  
اين مبحث، كاهش تالش افراد در قبال دريافت دستمزد بيشـتر  

ناميد. وي به صورت نظري اثبات كـرد  » 6ها چرخش انگيزه«را 
كه تحت شرايط مكمل بودن تالش افـراد، بـا افـزايش پـاداش     

نها تالش خود را افـزايش داده  همه اعضاي تيم، فقط برخي از آ
  ). 134: 2009ها خواهند شد (وينتر،  و باقي دچار چرخش انگيزه

ها در فعاليـت   با توجه به مطرح شدن مبحث چرخش انگيزه
تيمي و امكان اثرگذاري جنسيت بر آن، مطالعه حاضر بر آن شد 

پويا به   اي آزمايشگاهي و انجام يك بازي تا با استفاده از مطالعه
هاي گروهـي   ها در فعاليت ررسي اثر جنسيت بر چرخش انگيزهب

  هاي اصلي تحقيق حاضر عبارتند از: بپردازد. بنابراين فرضيه
 هاست. جنسيت عاملي اثرگذار بر چرخش انگيزه 

      تغيير تركيب گروهي افراد از نظر جنسـيت، قـادر اسـت تـا
 قرار دهد. تأثيرها را تحت  چرخش انگيزه

ع اثرگـذاري جنسـيت و تفكيـك    رغم اهميـت موضـو   علي
جنسيتي بر عملكرد افراد در قالب تيمي، بررسي مطالعات داخلي 

دهـد كـه تـاكنون هـيچ مطالعـه داخلـي بـه بررسـي          نشان مي
هـاي   هـا در فعاليـت   آزمايشگاهي اثر جنسيت بر چرخش انگيزه

                                                      
3. Adams & Ferreira (2009) 
4. Winter (2009) 
5. Klor et al. (2014) 
6. Reversal Incentives 
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گروهي نپرداخته است. اگر جنسيت عاملي اثرگذار بـر عملكـرد   
توانـد منجـر بـه     سـي آن در مطالعـات مـي   افراد باشد، عدم برر

گذاران و در نتيجـه تخصـيص نادرسـت منـابع      گمراهي سياست
شود كه در نتيجه آن هدررفت منـابع و سـرمايه انسـاني، عـدم     
دستيابي به كارايي و رشد اقتصادي مناسـب رخ خواهـد داد. بـا    
توجه به شرايط جامعه ايران از منظر تفاوت ميـان زن و مـرد و   

ضوع از جهـت بررسـي رفتـاري اثـرات جنسـيت بـر       اهميت مو
عملكرد افراد و عـدم بررسـي آن در مطالعـات داخلـي، مطالعـه      
حاضر بر آن شد تا در مطالعه حاضـر و بـا اسـتفاده از محيطـي     
آزمايشگاهي به بررسي اين مهم بپـردازد. از ايـن منظـر، نقـاط     
تمايز مطالعه حاضـر از مطالعـات داخلـي انجـام شـده در مـورد       

هاي كار و اثرات جنسيت بـر آن در چنـد مـورد برجسـته      يطمح
شود: اول اينكه مطالعه حاضر اولين مطالعه داخلي است كـه   مي

براي انجام تحقيق در اين زمينه از اقتصاد آزمايشـگاهي كمـك   
گرفته است. دوم اينكه مطالعه حاضر، اولين مطالعه داخلي است 

ورد بررسـي قـرار   هاي پولي و اثـرات آن را مـ   كه مبحث پاداش
داده است. سوم اينكه مطالعـه حاضـر بـراي اولـين بـار عامـل       

ها در قالب فعاليـت   جنسيت و اثرگذاري آن را بر چرخش انگيزه
كـه مطالعـه    گروهي مورد بررسي قرار داده است. در نهايت ايـن 

اي است كه با انجـام يـك بـازي پويـا بـه       حاضر، اولين مطالعه
  ها پرداخته است. انگيزهبررسي اثر جنسيت بر چرخش 

در ادامه ساختار مطالعه به صورت زير است: در بخـش دوم  
هـاي   مباني نظري و پيشينه تحقيق آورده شده است. در بخـش 

هاي تحقيـق ارائـه شـده اسـت. در      سوم و چهارم روش و يافته
نهايت بخـش پايـاني بـه بررسـي نتـايج و ارائـه پيشـنهادهاي        

  سياستي پرداخته است.
  
 ني نظري و پيشينه تحقيقمبا -2

بخش حاضر در دو قسمت مباني نظـري و پيشـينه تحقيـق بـه     
بررسي و ارائه مطالعات صورت گرفتـه در حـوزه مـورد مطالعـه     
پرداخته است. در قسـمت پيشـينه تحقيـق نيـز ابتـدا مطالعـات       

  خارجي و سپس مطالعات داخلي ارائه شده است. 
 
  مباني نظري -2-1

كه ادعا كرد مردان و زنـان رفتارهـاي    1گيليگاناز زمان مطالعه 
)، دانشـمندان  1: 1982كننـد (گيليگـان،    متفاوتي را دنبـال مـي  

انـد   شواهد متعددي از تفاوت در رفتار اين دو گـروه ارائـه كـرده   

                                                      
1. Gilligan (1982) 

ــاران ــدي و همك ــكي و ايجــراس29: 2017، 2(كن ، 3؛ بوركووس
ــاران1117: 1998 ــي و همك ــي و 920: 1997، 4؛ فرانك  و وايتل

). يك توضيح براي اين تفاوت رفتار، بر 675: 1999، 5همكاران
هاي مجزاي داليل اخالقي زنان و مـردان متمركـز شـده     شيوه

هاي شناختي اخالقيـات، مـردان و زنـان از     است. براساس مدل
گيرنــد  هــاي اخالقــي متفـاوتي بــه كــار مــي  نظـر كمــي، روش 

بـه ايـن    هـاي خـود   ). گيليگان در بررسي55: 1971، 6(كولبرگ
نتيجه دست يافت كه زنان مراقبت و مردان عدالت را در اخالق 

اند؛ بدين معني كه زنان معضالت اخالقي را از  خود نمايش داده
طريق توجه به نيازهـاي ديگـران و مـردان از طريـق مالحظـه      

). نتـايج  10: 1982كننـد (گيليگـان،    حقوق ساير افراد حـل مـي  
هـاي   العات متعـددي در دهـه  بخش مط تحقيقات گيليگان، الهام

، 8؛ پرات و همكاران780: 1986، 7بعد بوده است (فورد و لووري
). جــافي و  295: 2002، 9و ســكوي و همكــاران  374: 1982
هاي خود متوجه شدند كه گرچه زنان اهميت  در بررسي 10هيديز

بيشتري به داليل مبتني بر مراقبت نسبت به داليل مبتنـي بـر   
اين تفاوت جنسيتي آنقدر انـدك اسـت كـه     دهند، اما عدالت مي

تواند شاهدي براي تفاوت در جنسيت محسوب شود (جافي  نمي
  ). 703: 2000و هيديز، 

يك جنبه مهم از مطالعات آزمايشگاهي انجام شده در مورد 
كننـدگان از جنسـيت ديگـر     جنسيت اين است كه آيا مشـاركت 

بـا توجـه بـه     11بازيكنان آگاهي دارند يـا خيـر. نـاول و تينكلـر    
هاي جنسيتي در  مطالعات پيشين چنين نتيجه گرفتند كه تفاوت

هايي كـه جنسـيت سـاير افـراد مشـخص بـوده، اثـرات         محيط
). 25: 1994ناول و تينكلر، (است   بيشتري از خود به جا گذاشته

بعضـاً   12معمـاي اجتمـاعي    طوركلي، اثرات جنسيتي در بـازي  به
). اورتمـن و  448: 2009، 13 متناقض است (كروسـن و گنيـزي  

تفاوت در رفتار زن و مرد را در مورد يك عمل خاص را  14تيچي
بررسي كردند. نتايج اين مطالعه نشـان داد كـه نـرخ همكـاري     

طـور محسوسـي بـاالتر از نـرخ      زنان در بازي معماي زنداني به
                                                      
2. Kennedy et al. (2017) 
3. Borkowski & Ugras (1998) 
4. Franke et al. (1997) 
5. Whitley et al. (1999) 
6. Kohlberg (1971) 
7. Ford & Lowery (1986) 
8. Pratt et al. (1982) 
9. Skoe et al. (2002) 
10. Jaffee & Hyde’s (2005) 
11. Nowell & Tinkler (1994) 
12. Social Dilemma Games 
13. Croson & Gneezy (2009) 
14. Ortmann & Tichy (1999) 
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همكاري مردان است و ربطي به تركيـب جنسـيتي آنهـا نـدارد     
طـور مشـابه نـاول و تينكلـر      ). به327: 1999 (اورتمن و تيچي،

مشاهده كردند كه بدون توجه به تركيـب گروهـي (همـه مـرد،     
همه زن يا زن و مرد) مشاركت زنان بيش از مردان بوده اسـت  

هـاي   در بـازي  1)؛ از سوي ديگر سل25: 1994ناول و تينكلر، (
هـاي   به اين نتيجه دسـت يافـت كـه در گـروه     2كاالي عمومي
و مردان، نرخ مشاركت مردان بيش از زنان است مركب از زنان 

در يك  3). در مطالعه ديگري اندروني و پتري252: 1997(سل، 
بازي طراحي شده كه در آن تصوير بازيكنان به ديگر بازيكنـان  

شد، دريافتند كه درآمد زنان بيش از مردان اسـت   نشان داده مي
هـا،   از بازي). در يك رده مشابه 1605: 2004(اندروني و پتري، 

مطالعات انجـام شـده در مـورد تفـاوت جنسـيت بـا اسـتفاده از        
نشان داد كه زنان پول بيشتري  4هاي اولتيماتوم و ديكتاتور بازي

: 2006، 5 دهند (دوفونبرگ و مورن نسبت به مردان پيشنهاد مي
  ). 171: 2001، 6و ايكل و گروسمن 50

سـيت و  در دسته ديگري از مطالعات كنش متقابل بـين جن 
كه نتايج اين دسـته از مطالعـات    رقابت مورد بررسي قرار گرفت

شود امـا   دهد رقابت منجر به بهبود عملكرد مردان مي نشان مي
). 1049: 2003، 7(گنيزي و همكاران گونه نيست براي زنان اين

همچنين در دسته ديگري از مطالعات، عملكرد زنان و مردان يا 
رقابتي متفاوت بررسي شـد؛ بـه    هاي دختران و پسران در محيط

دهد كه دختران وقتي كـه بـا    عنوان مشاهدات تجربي نشان مي
كنند عملكرد بهتري نسبت به زماني دارند كه  پسران رقابت مي

  ). 1273: 2001، 8كنند (كونتي و همكاران با دختران رقابت مي
  

  پيشينه تحقيق -2-2
ادامـه ابتـدا   در اين بخش، پيشينه مطالعـه ارائـه شـده؛ كـه در     

  مطالعات خارجي و سپس مطالعات داخلي ارائه شده است.
  
  مطالعات خارجي -2-2-1

ــي و   ــدين مطالعــه تجرب ــا اســتفاده از چن كروســن و گنيــزي ب
هاي  آزمايشگاهي چنين نتيجه گرفتند كه زنان و مردان در حوزه

مختلف، ترجيحات مختلفي دارنـد. بـه عنـوان مثـال در حيطـه      
                                                      
1. Sell (1997) 
2. Public Good Games 
3. Andreoni & Petrie (2004) 
4. Ultimatum & Dictator Games 
5. Dufwenberg & Muren (2006) 
6. Eckel & Grossman (2001) 
7. Gneezy et al. (2003) 
8. Conti et al. (2001) 

ل كمتري به رقابـت نسـبت بـه مـردان دارنـد      رقابت، زنان تماي
  ). 448: 2009 ،(كروسن و گنيزي

كـه چـرا    دو عامل را براي توضـيح ايـن   9ندرلي و وسترالند
مردان تمايل بيشتري براي ورود به مسابقات دارند ارائه كردنـد:  
اول اينكه مردان داراي اعتماد به نفس باالتري نسبت به زنـان  

با احتمال بيشتري يك محيط رقابتي  هستند و دوم اينكه مردان
دهند (ندرلي و وسـترالند،   براي كار را نسبت به زنان ترجيح مي

2007 :1067 .(  
در مطالعــات بعــدي تحقيقــات آزمايشــگاهي و مشــاهدات 

تواند محصـول گروهـي را    ميداني براي بررسي اينكه رقابت مي
طـور معنـاداري افـزايش دهـد، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.          به

رقابـت گروهـي بـراي كـار گروهـي را در       10نالبنتيان و اسكوتر
آزمايشي كه تالش براي انتخاب منجر به ايجـاد هزينـه پـولي    

: 1997شد، مورد بررسـي قـرار دادنـد (نالبنتيـان و اسـكوتر،       مي
314 .(  

هاي بـا تـالش واقعـي     از آزمايش 11ديجك و همكاران وان
گروهـي و دومـي    استفاده كردند كه اولي براي مطالعـه رقابـت  
هاي مشوق فـردي   براي مطالعه كار گروهي در مقايسه با برنامه

ديجـك و همكـاران،    انـد (وان  مورد استفاده قـرار گرفـت نبـوده   
ــن 187: 2001 ــا اي ــيچ  ). ب ــود ه ــات    وج ــن تحقيق ــدام از اي ك

آزمايشگاهي، اثرات جنسيت و تركيب بهينـه جنسـيتي را بكـار    
  اند. نبرده

د اثرات جنسـيت گسـترده هسـتند.    مطالعات تجربي در مور
هاي جنسيت از طريق آزمون رفتار  ديدگاه اصلي در مورد تفاوت

هــاي كاالهــاي عمــومي، معمــاي زنــداني،  بازيكنــان در بــازي
آيـد. يـك جنبـه مهـم از      اولتيماتوم، ديكتاتور و ... به دست مي

هايي اين است كه آيا كارفرما از جنسيت بازيكنان  چنين آزمايش
ارد يا خير؟ ناول و تينكلر بـا بررسـي مطالعـات گذشـته     اطالع د

هـايي كـه    هاي جنسيت در محيط چنين نتيجه گرفتند كه تفاوت
جنسيت ديگر بازيكنان مشـخص اسـت، اثـرات بيشـتري برجـا      

گذارد. عالوه براين آنها با استفاده از بازي كاالي عمومي نيز  مي
اي مـردان و  هـ  هاي زنان نسبت به گروه نتيجه گرفتند كه گروه

نـاول و تينكلـر،   (تركيبي همكاري بيشتري با يكـديگر داشـتند   
1994 :25 .(  

اورتمن و تيچي در مطالعـه خـود از بـازي معمـاي زنـداني      
هـاي تركيبـي و در    استفاده كرده و مشاهده كردند كه در گـروه 

                                                      
9. Niederle & Vesterlund (2007) 
10. Nalbantian & Schotter (1997) 
11. Van Dijk et al. (2001) 
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طـور معنـاداري بـيش از مـردان همكـاري       مرحله اول، زنان بـه 
ين همكاري بعد از چنـد مرحلـه كـاهش    وجود ا  كنند. با اين مي
هـاي تـك جنسـيتي تفـاوت معنـاداري در       يابد. براي بـازي  مي

هاي با جنسـيت تركيبـي    ها وجود نداشت و حتي در محيط گروه
كرد، تفاوت زنـان   هاي گذشته را كنترل مي نيز اگر كسي تجربه
  ). 327: 1999 رفت (اورتمن و تيچي، و مردان از ميان مي
ري جنســيت را در بــازي كاالهــاي عمــومي انــدروني و پتــ

تكـراري بررســي كردنـد كــه در آن اهـداف بــا كمـك عكــس     
كـه اطالعـي از    شدند. در اين آزمايش زنـان وقتـي   مشخص مي

تركيب قبلي گروهي نداشتند، پول بيشـتري نسـبت بـه مـردان     
وجود اگر اين اطالعات وارد بازي شود،  آوردند. با اين دست مي به

يشتري كرده و همچنين ديگران را نيز مجبـور  مردان مشاركت ب
كنند كه منجر بـه ايجـاد بـازدهي بـاالتر      به مشاركت بيشتر مي

: 2004شوند (انـدروني و پتـري،    براي مردان نسبت به زنان مي
1605 .(  

هـاي اولتيمـاتوم توسـط ايكـل و      اثرات جنسـيت در بـازي  
را  كه دوفونبرگ و مورن، آزمايش گروسمن بررسي شد؛ در حالي

با اسـتفاده از بـازي ديكتـاتور انجـام دادنـد. در هـر دو مطالعـه        
رسـد   بازيكنان از جنسيت ديگر بازيكنان آگاه بوده و به نظر مـي 

كه اين اطالعـات بـر رفتـار بازيكنـان اثرگـذار اسـت. ايكـل و        
هاي خود به ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد كـه       گروسمن با بررسي

تــر از مــردان بــوده و  زنــان بســيار ســخاوتمندانه يهاپيشــنهاد
گروه آنان بستگي نداشته و بـا   زنان به جنسيت هم يپيشنهادها

گيـرد. دوفنبـرگ و    احتمال بيشتري هم مورد پذيرش قـرار مـي  
مورن مشاهده كردند كه زنان در بازي ديكتاتور بهتـر از مـردان   

و  50: 2006گيرنـد (دوفـونبرگ و مـورن،     مورد تهديد قرار مـي 
  ). 171: 2001، 1ايكل و گروسمن

طـور مثبـت بـه     دريافتند كه مردان بـه  2گنيزي و همكاران
كـه   دهند، در حالي هاي از نوع تورنمنت واكنش نشان مي مشوق

كنند بهبود  زنان عملكردشان را فقط وقتي كه با زنان رقابت مي
  ).1049: 2003دهند (گنيزي و همكاران،  مي

هاي جنسـيت در   استينزل و كوبلر به بررسي تفاوت -ايوانوا
كار گروهي و رقابت گروهي پرداختند. نتايج اين مطالعـه نشـان   
داد تنوع جنسيتي، پرداخت گروهي را افزايش و رقابت گروهـي  

دهد. همچنين نتايج آنها نشان داد كه ممكن است  را كاهش مي
نــابرابري  ســازي بــين هــدف حداكثرســازي عملكــرد و حــداقل

  ). 797: 2011استينزل و كوبلر، -جنسيتي تضاد پيش آيد (ايوانوا
                                                      
1. Eckel & Grossman (2001) 
2. Gneezy et al. (2003) 

هـا مـورد    جنسيت در محل كار را بر اساس مشـوق  3ميگلي
بررسي قرار داد. در اين مطالعـه مشـاركت كننـدگان بايـد بـين      

اي و پرداخـت ناشـي از عملكـرد انتخـاب      پرداخت نـرخ قطعـه  
كه زنان در آشكار كـردن   كردند. نتايج اين مطالعه نشان داد مي

ترجيحاتشان ناموفق عمل كردند و حساسيت كمتري نسبت بـه  
انـد   هاي پولي در مقايسه بـا مـردان در تورنمنـت داشـته     پاداش

  ). 10: 2015(ميگلي، 
اي از روش شناختي اجتمـاعي   كندي و همكاران در مطالعه

كننـده پرداختنـد.    به بررسي اثر تفاوت جنسيت در اخالق مذاكره
در اين مطالعه فرض شد كـه زنـان نسـبت بـه مـردان هويـت       

تـر   گـر قـوي   اخالقي باالتري دارند كه اين باعث رفتـار مـذاكره  
شود. مبحث اول ايـن مقالـه يـك تفـاوت جنسـيت از نظـر        مي

نفر انجـام داد. مبحـث دوم، تفـاوت     19000اخالقي را بر روي 
ي و جنسيت را در دو جنبـه از اخـالق مـذاكره (اخـتالف اخالقـ     

طلبي) مورد بررسي قرار داد. مبحث سوم، قدرت هويـت   فرصت
كننـده در نظـر    شـرط اخـالق مـذاكره    اخالقي را به عنوان پيش

هـاي مـالي را بـه     گرفت. نهايتاً مباحث چهارم و پـنجم مشـوق  
هاي وضـعيت در نظـر گرفتنـد. از آنجـا كـه       كننده عنوان تعديل

قي را كـاهش  طور موقت اهميت هويت اخال هاي مالي به مشوق
هاي جنسـيتي در اخـالق مـذاكره     دهد، آنها توانستند تفاوت مي

كننده را كاهش دهند و منجر به آن شوند تا زنان بيشـتر شـبيه   
هاي مـالي رفتـار مـذاكرات     مردان عمل كنند. همچنين، مشوق

داد (كنـدي و   غيراخالقي را در زنـان (نـه مـردان) كـاهش مـي     
  ). 29: 2017همكاران، 

  
  مطالعات داخلي -2-2-2

طور كه در مقدمـه هـم توضـيح داده شـد، تـاكنون هـيچ        همان
هـا در   مطالعه داخلي به بررسي اثر جنسيت بـر چـرخش انگيـزه   

حـال تعـداد انـدكي     هاي كار گروهي نپرداخته است؛ بااين محيط
مطالعه وجود دارد كه اثر جنسيت بر فعاليت افراد و موارد ديگـر  

اند، كه در  ديگر مورد بررسي قرار دادههاي  را با استفاده از روش
  شده است. ادامه به گزارش اين مطالعات پرداخته 

توسلي و نجارنهاوندي اخالق كار را با تأكيـد بـر جنسـيت    
مورد بررسي قرار دادند. اين تحقيق بـا رويكـردي جنسـيتي بـه     
اخالق كار در جامعه ايراني، درصدد پاسخ به اين نكته بـود كـه   

هـا و   با توجه به خصوصيات محيط كـار در ايـران، چـه تفـاوت    
مشاهده است و  هايي بين اخالق كار زنان و مردان قابل شباهت

                                                      
3. Migheli (2015) 
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اينكــه در صــورت وجــود تفــاوت، چــه عــواملي در آن دخالــت  
اند. آنهـا بـا كـاربرد روش پيمايشـي و پرسشـنامه نتيجـه        داشته

گرفتند كه آنچه در محيط كار دانشگاه بر اخالق كار افراد مـؤثر  
است، متغيرهـاي اقتصـادي كاركنـان آن نيسـت، بلكـه آنچـه       

وابط درون سازماني است و اهميت دارد، متغيرهاي فرهنگي و ر
بيشتر متغيرهاي منزلتي، اجتماعي و سـاختاري هسـتند كـه بـر     
رفتار و اخالق كاركنـان اثرگذارنـد و زنـان هـم از ايـن قاعـده       

  ). 36: 1387مستثني نيستند (توسلي و نجارنهاوندي، 
هاي كار گروهي بـر عملكـرد    آرامون و همكاران اثر مهارت
را بـه تفكيـك جنسـيت مـورد      آموزشي و پژوهشي دانشجويان

اي در دو  بررسي قرار دادند. براي انجام اين مطالعه از پرسشنامه
هـاي كـار گروهـي     بخش استفاده كردند. در بخش اول مهارت

ــراد در  ــقشــش اف ــد تطبي ــاهنگي،   بع ــات، هم ــذيري، ارتباط پ
فردي و رهبـري مـورد بررسـي قـرار      گيري، روابط درون تصميم

ــز   ــش دوم ني ــت. در بخ ــي  گرف ــي و آموزش ــرد پژوهش عملك
دانشجويان سنجش شد. دانشجويان مقطع كارشناسـي ارشـد و   

هاي مختلف تحصيلي دانشگاه يزد، جامعه آمـاري   دكتراي رشته
هـاي تحقيـق    اين پژوهش را تشكيل دادند. براي آزمون فرضيه

نيز از روش آزمون جوامع مستقل و ضريب همبستگي اسپيرمن 
هـاي كـار    شـان داد كـه بـين مهـارت    . نتايج آنهـا ن شداستفاده 

گروهي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد، تفـاوت معنـاداري   
وجود دارد. همچنين نتايج نشان دهنده همبستگي ضـعيف بـين   

هاي كار گروهي و عملكرد دانشـجويان بـود (آرامـون و     مهارت
 ). 59: 1388همكاران، 

و ابونـوري،  ساماني  اخيراً رويكرد به اقتصاد رفتاري (انصاري
و ابونـوري و   37: 1394ساماني و همكاران،  ؛ انصاري63: 1394

) و اقتصـــاد آزمايشـــگاهي (پـــورفرج و 57: 1392همكـــاران، 
ــاران،  ــاران،  و انصــاري 36: 1394همك ــاماني و همك : 1395س

طـور كـه از مطالعـات آورده     ) افزايش يافته است؛ اما همان111
اي است  اولين مطالعه شده در باال مشخص است، مطالعه حاضر

كه به صورت آزمايشگاهي به بررسـي اثـر جنسـيت بـر رخـداد      
هاي گروهي پرداخته است. به بيـان   ها در فعاليت چرخش انگيزه

بهتــر مطالعــه حاضــر در چنــد جنبــه آزمايشــگاهي بــودن، كــار 
هـا و بررسـي اثـر جنسـيت بـر ميـزان        گروهي، چرخش انگيـزه 

  ت. ها داراي نوآوري اس چرخش انگيزه
  
 روش تحقيق -3

بخش حاضر، به تشريح روش تحقيق اختصاص دارد. از آنجا كه 
هـا اسـتفاده    آوري داده از تئوري بـازي  مطالعه حاضر براي جمع

نموده و در محيطي آزمايشـگاهي بـه تحقيـق پرداختـه اسـت،      
هـا متمركـز    قسمت اول اين بخش، بر ارائه و نحوه انجام بـازي 

 دو روش آماري استقالل كـاي  شده است، سپس در قسمت دوم
كه براي بررسي فروض مطالعـه بـه كـار رفتـه اسـت، تشـريح       

  شود. مي
  
  ارائه و نحوه انجام بازي   3-1

شود كه در آن  ها، آزمايشي اجرا مي براي بررسي چرخش انگيزه
  گرفتـه مسئله توليد گروهي متوالي با اطالعـات كامـل در نظـر    

نفـره بـوده و بـه افـراد      3هـا   است. در اين آزمايش گـروه  شده
شـود. ايـن آزمـايش در يـك      نمايش گرافيكي از بازي داده نمي

از  شـده  انتخاباهداف  آنجاكه ازشود.  محيط كالسي برگزار مي
شناسـند؛ هويـت    يكـديگر را مـي   اديـ ز  احتمـال   بهيك كالس، 

اتخـاذ   لحظـه  كمخفي خواهد ماند و تصميم در ي گروهاعضاي 
  خواهد شد.

(منظور تغيير پارامترهايي چون هزينـه تـالش و    تغيير رفتار
سـازي در   هـا، تصـميم   ...) بين اعضاي گروه يعني نظريه بـازي 

هايي كـه تركيبـي از چـرخش و همكـاري وجـود دارد را       محيط
كند. يك بازي در واقع يك موقعيت رقابتي است كه  مطالعه مي

يچ در آن دو يا بيش از دو بازيكن نفع خود را دنبـال كـرده و هـ   
توانـد بـه تنهـايي نتيجـه را تعيـين كنـد. در ايـن         بازيكني نمي

چارچوب رفاه هر فرد نه تنها به اقـدامات خـودش بسـتگي دارد    
عالوه تصميمات  بلكه به اقدامات ساير افراد هم وابسته است، به

كند به انتظـار او از اقـدامات سـايرين     اي كه وي اتخاذ مي بهينه
بازي باشند  1مندي دانش مشترك رهبستگي دارد. اگر نتايج و به

شود؛ اگر در يـك   گفته مي 2به آن بازي، بازي با اطالعات كامل
گيـرد   هاي ديگر تعلـق مـي   بازي در مورد نتايجي كه به بازيكن

گفتـه   3نااطميناني باشد، به اين بازي، بازي با اطالعات ناكامـل 
  شود.  مي

يسـتا  هـا بـه دو دسـته پويـا و ا     به لحاظ بعـد زمـاني بـازي   
هايي هسـتند كـه در    بازي 4هاي ايستا شوند. بازي بندي مي طبقه

طور مجزا و بدون اينكه بداند بازيكنان ديگـر   آنها هر بازيكن به
هايي كـه در   كند. بازي گيري مي اند، تصميم چه تصميمي گرفته

هسـتند.   5هـاي پويـا   شود، بازي هاي زماني انجام مي طول دوره
يا در اين است كه برخي از بازيكنان هاي پو ويژگي اساسي بازي

                                                      
1. Common Knowledge 
2. Complete Information Game 
3. Incomplete Information Game 
4. Static Game 
5. Dynamic Game 
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  قادرند اقدامات خود را مشروط به تصميمات سايرين كنند.
قبل از شروع بازي، براي  عموماًهاي آزمايشگاهي،  در بازي

شـود.   اي از بـازي ارائـه مـي    كنندگان ساختار خالصـه  مشاركت
ــراي      ــازي را بـ ــل بـ ــزه و دليـ ــايش، انگيـ ــده آزمـ اجراكننـ

 دهد. همچنين در هر بازي ساختار يح ميكنندگان توض مشاركت
قواعد بازي، نحـوه اجـراي بـازي و ميـزان پـاداش         نوشته شده

  گيرد.  كنندگان قرار مي دريافتي در اختيار مشاركت
شـود.   براي رسم بازي از درخت بازي اسـتفاده مـي   معموالً

هـا، بردارهـا و    هـا، شـاخه   ي گـره  درخت بازي بـه چهـار مؤلفـه   
شـود. گـره بـه مـوقعيتي در      عاتي تقسيم ميهاي اطال مجموعه

شود كه در آن يك بازيكن بايـد تصـميم بگيـرد.     بازي گفته مي
كند،  رو دارد را ارائه مي ها تصميمات مختلفي كه فرد پيش شاخه

هاي در دسـترس متنـاظر اسـت.     بنابراين با اقدامات و استراتژي
كنـد.   مـي هاي هر بازيكن را معرفـي   مندي بردارها نتايج و بهره

رسـيم، بـازي تمـام     مندي بـازار مـي   وقتي به بردار نتايج و بهره
  شود: شود. مجموعه اطالعاتي شامل پنج مورد مي مي

) هر بازيكن چـه  2كند،  ) چه كسي چه موقعي حركت مي1
كننـد   ) وقتي بازيكنان حركت مي3تواند انجام دهد، اقداماتي مي

بعي از اقـداماتي كـه   ) نتايج به عنـوان تـا  4چه اطالعاتي دارند، 
مندي بازيكنان از هـر   ) بهره5دهند چيست،  ها انجام مي بازيكن

  نتيجه چه قدر است.
 3اين پژوهش يك بازي پوياي با اطالعات كامـل را بـين   

دهـد. در مرحلـه    كنندگان در دو مرحله انجام مي نفر از مشاركت
گيـــري كـــم و در مرحلـــه دوم هزينـــه  اول هزينــه تصـــميم 

زياد است. در هر دو بازي، هـر كـدام از بازيكنـان     گيري تصميم
بسته به مشاركت كننده اول، دوم يا سوم بودن از تصميم نفرات 
قبل از خود اطالع داشته و با توجه به اين تصـميمات، تصـميم   
خود را اتخاذ خواهند كـرد. در پايـان بـازي نيـز ميـزان پـاداش       

واهد شد. هـر  دريافتي براي هر فرد محاسبه و به وي پرداخت خ
 30اي معـادل   تيم (كه شامل سه بازيكن است) دريـافتي اوليـه  

كند. بازيكنـان بـه صـورت متـوالي حركـت       واحد را دريافت مي
شـود. فراينـد    نشان داده مي ieبا  iكنند و تصميم بازيكن مي

گيرد تالش خـود   مي به اين صورت است كه هر بازيكن تصميم
را اعمال كند كه در نتيجه اين تالش، دريـافتي گـروه دو برابـر    

 )(ei=1 كنـد  ميشود، ولي هزينه تصميم را شخصاً پرداخت  مي

كند كه در نتيجه آن دريافتي گـروه يـك برابـر     ميروي  يا طفره
. به بيان ديگـر،  )(ei=0كند  اي پرداخت نمي شود ولي هزينه مي

كه اعمال تالش هزينه  اي در بر ندارد، در حالي روي هزينه طفره

كند. پاداش تيمي بـراي هـر    را بر بازيكن تحميل مي icثابت 
بازيكني كه اعمال تالش را انتخاب كند، دو برابـر خواهـد شـد.    

اعضـاي  پاداش نهايي برابر است با سود تقسيم شده بين همـه  
منـدي هـر بـازيكن بـه      گروه در پايان آزمايش؛ از اين رو بهـره 

 شود: صورت زير محاسبه مي

)1(  

.2K
i i i

E
c e

n
     

  كه:

1

n

kk
K e


   بيــانگر تعــداد نفراتــي اســت كــه مشــاركت

  اند.  كرده
Eسود كل تيم در پايان آزمايش :   
nتعداد بازيكنان :  
cهزينه ثابت تالش بازيكن :  
eتصميم بازيكن :  
مندي هر بازيكن : بهره  

شود كه  همانطور كه گفته شد اين بازي در دو مرحله برگزار مي
گيـري   گيري است. هزينـه تصـميم   نه تصميمتفاوت آنها در هزي

كـــم و زيـــاد بـــه ترتيـــب در ايـــن آزمـــايش عبارتســـت از: 
(55,50,5)Lc   (60,55,25)وHc   از آنجا كـه .

كنند، وقتي هزينه تـالش   بازيكنان به صورت متوالي حركت مي
تنهـا  باالست، هر بازيكن تالش خود را اعمال خواهد كرد اگر و 

اگر وي مشاهده كند كه تمام بازيكنان قبل از وي تـالش خـود   
را اعمال كننـد. بـرعكس، وقتـي هزينـه تـالش انـدك اسـت،        
استراتژي غالب براي حركت كننده آخـر اعمـال تـالش اسـت.     
بنابراين با حل بازي به روش بازگشتي، دو بازيكن اول در مسير 

سـواري   يان ديگـر تخاب خواهند كرد؛ به بروي را ان تعادل طفره
اند. برنامـه پـاداش و تـابع توليـد ثابـت بـوده امـا         رايگان گرفته

كند. بنابراين وقتي هزينـه تـالش از    هاي تالش تغيير مي هزينه
هـا در سـطوح بـاالي     كند، چرخش انگيـزه  كم به زياد تغيير مي

يـك بـازي پـولي     عنـوان  بهتالش آشكار خواهد شد. اين بازي 
ر آن قـوانين در سـاختارها آورده شـده    كـه د  شده ي طراحساده 
هـاي تعـادلي را    بينـي  ) پارامترهاي رفتار و پيش1جدول ( است.

  خالصه كرده است.
كه هـر بـازيكن در هـر    است استراتژي بازي بدين صورت 

اول، دوم يـا سـوم) تصـميم بـه انتخـاب       كننده مشاركتنقشي (
تصـميم را شـامل    8گيـرد كـه در كـل     مجموعه اطالعات مـي 

آوري شد، بازدهي به روش زيـر   جمع ها شود. وقتي همه فرم مي
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طـور تصـادفي در    محاسبه خواهد شد: اهداف در هر آزمايش بـه 
نيـز نقـش    گـروه نفره وارد خواهنـد شـد و در هـر     3يك گروه 

طور تصادفي ايفا خواهنـد   مشاركت كننده اول، دوم و سوم را به
گار اسـت و  كرد. تصميمات اتخاذ شده با نقش تعريف شده سـاز 

را تعيـين   گـروه گيرنده قبل، بازدهي اعضـاي   تصميمات تصميم
و افـراد از   شـده   انجـام خصوصـي   صورت بهها  كند. پرداخت مي

گيري  رقم آخر شماره شناسايي، كه بر روي ورقه تصميم 4روي 
 شـده  پرداخـت اند، شناخته خواهند شد. ميـانگين بـازدهي    نوشته

  هزار تومان). 24خواهد بود (تقريباً  24NISبرابر با 
ها و رفتارها بيني تعادل پيش. 1 جدول  

  هزينه باال  هزينه پايين  هزينه اعمال تالش براي...
  C2(  55  60( 1بازيكن 
  C2(  50  55( 2بازيكن 
  C3(  5  25(3بازيكن 
  هاي تعادلي  استراتژي

 1 2 3, ,e e e  
)1، 0 ،0(  )1 ،1 ،1(  

  هاي تعادلي بازدهي
 1 2 3, ,    

)15 ،20 ،20(  )55 ،25 ،20(  

  2014 كلور و همكاران،: خذمأ
  
  دو آزمون آماري كاي -3-2

در بسياري از مطالعات علوم اجتماعي و روانشناسي، متغيرهـاي  
مورد بررسي اعم از متغيرهاي مستقل و وابسته به صورت كيفي 

شوند. براي خالصه كردن و نمايش ايـن متغيرهـا از    ارزيابي مي
هـاي ايـن متغيرهـا اسـتفاده      فراواني و درصد در هريـك از رده 

). در ايـن  85: 2013، 1جعفرآبـادي و محمـدي   شود (اصغري مي
مطالعات هدف بررسي رابطه بين متغيرهـاي وابسـته و مسـتقل    

يـك جـدول    هاي مورد نظـر در  است كه در اين صورت فراواني
 4يـا متقـاطع   3شوند كه بـه جـداول تـوافقي    مرتب مي 2دوطرفه

طور قراردادي متغير وابسته در سـتون   معروفند. در اين جداول به
  گيرد.  و مستقل در سطر قرار مي

ي      در مطالعات مختلف، شـاخص  هـاي متفـاوتي بـراي كمـ
شـود و   كردن رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده مي

در هر صورت براي بررسي معناداري رابطه بين اين متغيرها نياز 
به انجام آزمـون فرضـيه اسـت (اصـغري جعفـري و محمـدي،       

وانـد  ت دو مـي  هايي آزمون كاي ) كه در چنين موقعيت87: 2013
                                                      
1. Asghari Jafarabadi & Mohammadi (2013) 
2. Two- Way Tables 
3. Contingency Tables 
4. Crosstabs 

دو ايـن اسـت    مناسب باشد. فرضيه مورد بررسي در آزمون كاي
بـر  ». بين دو متغير سطر و ستون جدول رابطه وجـود دارد «كه 

هـا عـدم رابطـه بـين دو      اين اساس فرضيه صفر در اين آزمـون 
طـور كـه از    هـا اسـت. همـان    متغير يا عدم اختالف بين نسـبت 

بررسـي  «و » بررسـي رابطـه  «هاي باال مشـخص اسـت    فرضيه
  شود.  هر دو توسط اين آزمون بررسي مي» اختالف
 

 هاي تحقيق يافته -4

 دانشـجويان  جامعـه  از نفـره  210 نمونـه  يـك  اين بازي شامل
ميبـد اسـت. در    حـائري  اهللا آيـت  و يزد هاي كارشناسي دانشگاه

هاي تحقيق و نتايج حاصـل از بررسـي آن تشـريح     ادامه فرضيه
  شود. مي
 
اثــر جنســيت بــر چــرخش آزمــون فرضــيه  -4-1

  هاي فردي انگيزه
متغيرهاي اين پژوهش كيفي هستند، لذا براي خالصه كـردن و  

هـاي متغيرهـاي مـذكور از فراوانـي و      نمايش در هريك از رده
شـود. تعـداد مشـاهدات موجـود در تركيـب       درصد استفاده مـي 

هاي ايـن جـدول قـرار     هاي اين دو متغير در هر يك از خانه رده
هاي مشاهده شـده گفتـه    كه به آنها اصطالحاً فراوانيگيرند  مي
  شود. مي

هــاي متفــاوتي جهــت كمــي كــردن رابطــه بــين  شــاخص
شوند؛ كه در همـه آنهـا    متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده مي

داري رابطه بين متغيرها بايد استنباط آمـاري   براي بررسي معني
دو  هـايي آزمـون كـاي    صورت گيرد. اغلـب در چنـين موقعيـت   

دو  شود. فرضيه پژوهشـي كـه توسـط آزمـون كـاي      پيشنهاد مي
شود، اين است كه بين دو متغير سطر و ستون جدول  بررسي مي

) مشـخص  2طور كـه از جـدول (   همان رابطه وجود دارد يا خير.
انـد   بازيكن شركت كرده 210است، در اين پژوهش در مجموع 

مؤنث بودند. از  بازيكن 138بازيكن مذكر و  72كه از اين تعداد 
هـا را   بازيكن رفتـار چـرخش انگيـزه    33بازيكن مذكر،  72بين 

بازيكن ديگر چنين رفتـاري را   39و   %)46انتخاب كرده (تقريباً 
بـازيكن   138%). همچنـين از بـين   54اند (تقريباً  انتخاب نكرده
هـا را انتخـاب    بـازيكن رفتـار چـرخش انگيـزه     58مؤنث، تعداد 

بــازيكن ديگــر چنــين رفتــاري را انتخــاب  80%) و 42(تقريبــاً 
  %).58اند (تقريباً  نكرده

هاي مورد انتظـار   براي آزمون فرضيه پژوهش، بايد فراواني
هاي مورد انتظار در جدول  به دست آيد. نتايج محاسبات فراواني

  ) خالصه شده است.3(
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  ها جنسيت و رفتار چرخش انگيزه. 2جدول 

شعدم چرخ  ها چرخش انگيزه  جنسيت
  تعداد كل  ها انگيزه

 72 39 33  مذكر
 138 80 58  مؤنث

 210 119 91  تعداد كل
 محاسبات پژوهش: خذمأ

هاي مورد انتظار برحسب جنسيت و رفتار چرخش  فراواني. 3 جدول
 ها انگيزه

تعداد  ها عدم چرخش انگيزه  ها چرخش انگيزه  جنسيت
  كل

 72 119)×72÷210=(8/40 91)×72÷210=(2/31  مذكر
 138 119)×138÷210=(2/78 91)×138÷210=(8/59  مؤنث
تعداد 
  210  119  91  كل

  محاسبات پژوهش: خذمأ
) براسـاس فـرض صـفر عـدم رابطـه بـين دو متغيـر،        3جدول (

بر حسب جنسيت و رفتـار چـرخش    محاسبه فراواني مورد انتظار
ريزي كـرده اسـت. محاسـبات جـدول براسـاس       ها را پي انگيزه

  فرمول زير است: 
جمـع  ×(جمـع فراوانـي سـطري متنـاظر     ÷فراواني كل فراواني مورد انتظار=

  فراواني ستوني متناظر)
هـا در اولـين    اكنون سؤال رابطه بين جنسيت و چرخش انگيـزه 

گونه مطرح كرد كه فراواني  توان اين ) را مي3) و (2خانه جدول (
فاصله دارد؟  2/31چقدر از فراواني مورد انتظار  33مشاهده شده 

دوي يك طرفه نياز  براي پاسخ به سؤال مذكور، محاسبات كاي
شده از مقادير مـورد انتظـار    است كه بايد تفاوت مقادير مشاهده 

رساند و آن را بر مقادير مورد  2را به دست آورد، سپس به توان 
  ).4انتظار تقسيم كرد (جدول 

  

دو برحسب جنسيت و رفتار  اجزاي سازنده شاخص كاي. 4 جدول
 ها ش انگيزهچرخ

  ها عدم چرخش انگيزه  ها چرخش انگيزه  جنسيت
  )39-8/40(2÷8/40=08/0  )33-2/31(2÷2/31=10/0  مذكر
  )80-2/78(2÷2/78=04/0  )58-8/59(2÷8/59=05/0  مؤنث

  محاسبات پژوهش: خذمأ
  

) بـه صـورت زيـر    4حال مقادير حاصل از محاسبات در جدول (
  شوند:  باهم جمع مي

27/0  =10/0  +05/0  +08/0  +04/0  
دو  دو است. در واقع فرمول كـاي  بيانگر شاخص كاي 27/0عدد 

هـاي   براساس مجمـوع اخـتالف اسـتاندارد شـده بـين فراوانـي      

شـود.   هاي جـدول سـاخته مـي    شده و مورد انتظار خانه همشاهد
دو بايد درجه آزادي آن نيـز   داري شاخص كاي براي تعيين معني

ــا      ــر ب ــژوهش براب ــن پ ــه آزادي در اي ــود. درج ــخص ش                مش
1 ) =1-2) × (1-2= (df  دو بـا يـك    است. مقدار جدولي كـاي

بــا  اســت. 83/10برابــر  001/0درجــه آزادي و ســطح خطــاي 
) بـا مقـدار جـدولي    27/0دو مشـاهده شـده (   مقايسه مقدار كاي

تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـين جنسـيت و        ) مي83/10دو ( كاي
  داري وجود ندارد. ها رابطه معني انگيزه چرخش

  
هـاي   اثر تركيب گروهي بـر چـرخش انگيـزه    -4-2

  فردي
در اين بخش بـراي بررسـي اثـر تركيـب گروهـي (بـر حسـب        

هـاي فـردي، تحليـل بـه دو      چرخش انگيـزه  جنسيت) بر ميزان
قسمت تحليل آمار توصيفي و آزمون فرضيه تقسيم شده اسـت؛  

هـاي   كه در بخش اول تحليل صورت گرفته بـر اسـاس نمونـه   
گرفته شده بوده و بر اساس درصد مشاركت يـا عـدم مشـاركت    
افراد به تحليل نتايج پرداخته شده است. در بخش دوم نيز براي 

تغييـر تركيـب گروهـي افـراد از نظـر      "فرضـيه   بررسي آزمـون 
قـرار   تـأثير هـا را تحـت    جنسيت، قادر است تا چـرخش انگيـزه  

هاي آماري مربوطه اسـتفاده شـده و در نهايـت     از آزمون ،"دهد
  شود.  فرضيه تحقيق رد يا پذيرش مي

  
  تحليل آمار توصيفي -4-2-1

در اين قسمت، اين موضوع بررسي خواهد شد كـه آيـا تركيـب    
هـاي   گروهي افراد بر حسب جنسيت، اثري بر چـرخش انگيـزه  

نفره افـراد بررسـي    3هاي  فردي دارد يا خير. بدين منظور گروه
شده و بر اساس چيدمان آنها برحسب مؤنث و مذكر بودن ايـن  
موضوع بررسي خواهد شد. در اين راستا دو بازي برگزار شـده و  

  نتايج آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ها در  طور كه از نتايج نمودار زير مشخص است، گروه همان

انـد. بـدين    بندي شده ميان دو طيف همه زن و همه مرد تقسيم
صورت كه در يك سمت طيف، كل گروه را بانوان تشكيل داده، 
سپس در تركيب بعدي يك مرد به گروه اضافه و يك زن حذف 

داشت و در شود. در تركيبي ديگر دو مرد و يك زن خواهيم  مي
سوي طيف هر سه نفر بازيكن، مرد خواهند بود. بر  نهايت در آن

هايي كه همـه   اساس نتايج به دست آمده از بازي اول، در گروه
هـا رخ   ها چرخش انگيزه درصد گروه 10بازيكنان زن هستند، در 

هـايي كـه همـه بازيكنـان مـرد       كه در گـروه  دهد؛ در حالي نمي



  ...هاي گروهي هاي فردي در فعاليت تأثير جنسيت و تفكيك جنسيتي بر رخداد چرخش انگيزه :همكارانو جاللي                 70

 

ه بازيكنـان در آن دچـار چـرخش    هستند، گروهي كه در آن هم
هـايي كـه    ها نشوند، وجود ندارد. در سمت مقابل در گروه انگيزه

درصد موارد همه اعضاء دچار  5همه اعضاي آن زن هستند، در 
شوند، اما در طيف مقابل هيچ گروهي وجـود نـدارد    چرخش مي

ها شـوند. شـرايط در    كه در آن همه اعضاء دچار چرخش انگيزه
شـوند،   هـا مـي   ك يا دو نفر دچـار چـرخش انگيـزه   حاالتي كه ي

متفاوت از دو حالت باالست؛ چرا كه در حالتي كه يك نفر دچار 
و در گـروه زنـان    67شود، در گروه مردان  ها مي چرخش انگيزه

درصد است و ايـن درصـد بـراي حـالتي كـه دو نفـر دچـار         50
ن و در گـروه زنـا   33شوند، در گروه مردان  ها مي چرخش انگيزه

  درصد است.  35

  

  

  تحليل آماري تركيب جنسيتي بازيكنان در بازي اول. 1نمودار 
  

  

  تحليل آماري تركيب جنسيتي بازيكنان در بازي دوم. 2نمودار 
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بـه   1تركيـب جنسـيتي همگـن   هاي با  نكته جالبي كه از گروه
هـا در   آيد ايـن اسـت كـه عـدم وجـود چـرخش انگيـزه        دست مي

هاي مورد بررسي مرد در مطالعه حاضر وجـود نـدارد، امـا در     نمونه
شـده اسـت؛ كـه خـود      برآورددرصد  10هاي زن، اين امكان  نمونه
هاي فـردي   تواند گواهي بر اثرگذاري جنسيت بر چرخش انگيزه مي

  اشد. در كار گروهي ب
زن  2مـرد و   1زن و همچنين  1مرد و  2هاي شامل  در گروه

دهنده اين   شرايط تا حدي متفاوت است. در حالت اول نتايج نشان
درصـد مـوارد دچـار چـرخش      50است كه زن حاضر در گـروه در  

ها را تجربه  درصد موارد عدم چرخش انگيزه 50ها شده و در  انگيزه
درصـد   48د حاضـر در گـروه در   كرده است. در حالت دوم نيز مـر 

ها  درصد موارد عدم چرخش انگيزه 52ها و در  موارد چرخش انگيزه
را تجربه كرده است. در حالـت اول در صـورتي كـه زن حاضـر در     

درصد موارد يك مرد هم  75ها شود، در  گروه دچار چرخش انگيزه
درصد حاالت هيچ  12ها خواهد شد و فقط در  دچار چرخش انگيزه

ها نخواهد شد. اما در حالت دوم اگر مرد  دچار چرخش انگيزه مردي
و  27ها شود، فقط به ترتيب در  حاضر در گروه دچار چرخش انگيزه

درصد موارد يك زن و دو زن ديگر دچار چرخش خواهند شد و  20
هـاي زن دچـار چـرخش     يك از هم گـروه  درصد موارد هيچ 53در 

مت نيـز حـاكي از اثرگـذاري    ها نخواهند شد. نتايج اين قسـ  انگيزه
هـاي فـردي اسـت؛ چـرا كـه       جنسيت بر ميـزان چـرخش انگيـزه   

طور كه مشخص اسـت در حالـت اول در صـورت چـرخش      همان
درصد موارد هيچ مردي  12هاي زن حاضر در گروه، فقط در  انگيزه

ها نخواهد شد امـا در حالـت دوم بـا چـرخش      دچار چرخش انگيزه
% مـوارد هـيچ زنـي دچـار     53ه، در هاي مرد حاضر در گـرو  انگيزه

  ها نشده است.  چرخش انگيزه
در حالت اول در صورتي كه زن حاضر در گروه دچار چـرخش  

درصد  37كدام از مردها، در  درصد موارد هيچ 37ها نشود، در  انگيزه
درصد موارد هر دو مرد حاضر در گروه  25موارد فقط يك مرد و در 

در حالت دوم در صـورتي كـه مـرد    اند.  ها شده دچار چرخش انگيزه
كدام  درصد هيچ 37ها نشود، در  حاضر در گروه دچار چرخش انگيزه

درصـد مـوارد هـر دو     12درصد موارد يك زن و در  50از زنان، در 
  اند.  ها شده زن دچار چرخش انگيزه

نمايش داده شده  2نتايج به دست آمده از بازي دوم در نمودار 
آيد، نتـايج تقريبـاً مشـابه حالـت      ايج برميطور كه از نت است. همان

بازي اول است، با اين تفاوت كه بازيكنان در اين مرحله خود را بـا  
هـاي   شرايط بازي بيشتر تطبيق داده و نسبت بـه چـرخش انگيـزه   

                                                      
 منظور همه مرد يا همه زن است.. 1

اند. به عنوان مثـال   گروه خود واكنش بيشتري از خود نشان داده هم
كه مرد حاضـر   زمانيزن و يك مرد،  2در بازي اول در گروه شامل 
درصـد از   53شود، در بازي اول  ها مي در گروه دچار چرخش انگيزه

شوند اما در بازي دوم و با افـزايش   ها نمي زنان دچار چرخش انگيزه
ها نخواهند شـد.   درصد زنان دچار چرخش انگيزه 33ها، فقط  هزينه

درصـد مـوارد يـك زن امـا در      27در اين گروه، در بازي اول فقط 
هـا خواهـد    درصد موارد يك زن دچار چرخش انگيزه 58زي دوم با

شد. اين اتفاق در حاالت ديگر نيز رخ داده است. به عنوان مثال در 
هايي كه هر سه بازيكن مرد هستند، حالتي كه دو مـرد دچـار    گروه

درصد افزايش يافته  50درصد به  33شوند، از  ها مي چرخش انگيزه
  است. 

بازيكني بانوان  3هاي  ا نتايج باال در گروهتنها حالت متناقض ب
ها روح همكـاري در   ها با افزايش هزينه رخ داده است. در اين گروه

ميان اعضاء افزايش و چرخش ميان اعضاء كاهش يافته اسـت. در  
شـود و   ها نمـي  كس دچار چرخش انگيزه اين گروه، حالتي كه هيچ

 10، به ترتيـب از  شود ها مي حالتي كه يك نفر دچار چرخش انگيزه
درصد افزايش يافته است؛ اما حالتي كه  55به  50درصد و از  15به 

درصد كـاهش   25به  35شوند از  ها مي دو نفر دچار چرخش انگيزه
  يافته است. 

  
آزمون فرضـيه اثـر تركيـب جنسـيتي بـر       -4-2-2

  هاي فردي چرخش انگيزه
تأييـد   پس از تحليل آماري از نتايج تحقيـق. بـه منظـور رد يـا    

فرضيه دوم، بايد اين فرضيه آزمون شود. براي تحليل و آزمـون  
 دو كاي هاي مؤلفه مقادير و انتظار مورد فراواني فرضيه دوم بايد

هـا   انگيـزه  چـرخش  رفتار و جنسيت را برحسب گروهي بازي در
) حــاوي اطالعــات مقــدماتي بــراي 5محاســبه كــرد. جــدول (

  دو است.  محاسبه كاي
  دو برابر است با:  )، آماره كاي5ول (با توجه به جد

03/0+001/0+23/0+18/0+27/0+21/0+03/0+02/0=971/0  
 05/0دو با سه درجه آزادي و سـطح خطـاي    مقدار جدولي كاي

دو  است و در نتيجه با توجه به اينكه شـاخص كـاي   81/7برابر 
تر است، فرضـيه صـفر را    دو جدول كوچك محاسبه شده از كاي

 تركيـب  داري بـين تغييـر   كرد يعنـي رابطـه معنـي   توان رد  نمي
 وجـود نـدارد.   ها انگيزه جنسيت) و چرخش نظر (از افراد گروهي

بنابراين گرچه بر اساس آمار توصيفي، به نظر تركيـب جنسـيتي   
هاي فردي اثرگذار است، اما بررسي و آزمـون   بر چرخش انگيزه

جـود  فرضيه مذكور نشان داد كه ارتباطي بـين ايـن دو عامـل و   
  ندارد.
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دو در بازي  هاي كاي فراواني مورد انتظار و مقادير مؤلفه. 5جدول 
 ها گروهي بر حسب جنسيت و رفتار چرخش انگيزه

چرخش   
  ها انگيزه

عدم چرخش
  فراواني كل  ها انگيزه

 b)26 (a27  سه بازيكن مؤنث
c03/0  

)34(33 

02/0  60  

دو بازيكن مؤنث و 
  يك بازيكن مذكر

)3/40 (37 
27/0  

)7/52(56 
21/0  93  

يك بازيكن مؤنث و 
  دو بازيكن مذكر

)8/20 (23 
23/0  

)2/27(25 
18/0  48  

  4) 9/3(  سه بازيكن مذكر
03/0  

)1/5(5 
001/0  9  

 210 119  91  فراواني كل
a :هاي جدول، عدد اول بيانگر تعداد فراواني مشاهده شـده در   در همه درايه

   آزمايش است.
bجدول، عدد داخل پرانتز بيـانگر تعـداد فراوانـي مـورد     هاي  : در همه درايه

  انتظار است.
c :هاي جدول، عدد زير فراواني تجربي و نظري بيانگر مؤلفـه   در همه درايه

  دو است.  كاي
  محاسبات پژوهش: خذمأ

  
 گيري بحث و نتيجه -5

هاي اخير از كار گروهي به عنوان يكـي از راهكارهـاي    در سال
هاي سازماني بـه   هاي موجود در محيط چالشمناسب براي رفع 

وري ياد شده است؛ چرا كه كـار گروهـي    خصوص افزايش بهره
هـاي   پذيري سـازماني، كـاهش هزينـه    منجر به افزايش انعطاف

رسـاني بهتـر بـه     نظارت، نوآوري، وجدان كار بـاالتر و خـدمات  
اي  مشتريان خواهد شد؛ اما در كنار مزاياي مطرح شـده، مسـئله  

هاي فردي در كارهاي گروهي مطرح شده  م چرخش انگيزهبه نا
است كه بيانگر كاهش تـالش افـراد در قبـال دريافـت پـاداش      

هـاي انجـام شـده توسـط      بيشتر است. با توجه به اينكه بررسي
هـاي   محققين مطالعه حاضر نشان دهنده وجود چرخش انگيـزه 

فردي در كار گروهي در ايران است، محققـان در راسـتاي حـل    
عضل موجود، به بررسي اثرات جنسيت و تركيب جنسـيتي بـر   م

  هاي فردي پرداختند.  كار گروهي و اثرات آن بر چرخش انگيزه
 نتايج حاصل از مطالعه حاضر در قسمت تحليل آماري نشان داد

هايي كه  كه بر اساس نتايج به دست آمده از بازي اول، در گروه
هــا چــرخش  هدرصــد گــرو 10همــه بازيكنــان زن هســتند، در 

هاي مردان اين احتمال صـفر   دهد؛ اما در گروه ها رخ نمي انگيزه
هـايي كـه همـه اعضـاي آن زن      است. در سمت مقابل در گروه

شـوند،   درصد موارد همه اعضاء دچار چرخش مـي  5هستند، در 

اما در طيف مقابل هيچ گروهـي وجـود نـدارد كـه در آن همـه      
حالتي كه يك نفر دچـار   ها شوند. در اعضاء دچار چرخش انگيزه

و در گـروه زنـان    67شود، در گروه مردان  ها مي چرخش انگيزه
درصد اين اتفاق رخ داده و اين درصد براي حالتي كه دو نفر  50

و در گـروه   33شوند، در گروه مردان  ها مي دچار چرخش انگيزه
زن و  1مـرد و   2هـاي شـامل    درصد اسـت. در گـروه   35زنان 

دهنـده ايـن      زن، در حالت اول نتايج نشان 2مرد و  1همچنين 
درصد موارد دچـار چـرخش    50است كه زن حاضر در گروه در 

هـا را   درصد موارد عدم چـرخش انگيـزه   50ها شده و در  انگيزه
 48تجربه كرده است. در حالت دوم نيز مرد حاضر در گـروه در  

درصـد مـوارد عـدم     52هـا و در   درصد مـوارد چـرخش انگيـزه   
ها را تجربه كرده است. نتايج اين قسمت حـاكي   نگيزهچرخش ا

  هاي فردي است. از اثرگذاري جنسيت بر ميزان چرخش انگيزه
دهنده تشابه نتايج با بازي  نتايج به دست آمده از بازي دوم نشان

اول است، با اين تفاوت كه بازيكنان در اين مرحلـه خـود را بـا    
هـاي   چرخش انگيزه شرايط بازي بيشتر تطبيق داده و نسبت به

اند. تنهـا حالـت    گروه خود واكنش بيشتري از خود نشان داده هم
بـازيكني بـانوان رخ داده    3هـاي   متناقض با نتايج باال در گـروه 

ها روح همكاري در ميـان   ها با افزايش هزينه است. در اين گروه
  اعضاء افزايش و تقابل ميان اعضاء كاهش يافته است.

هاي تحقيـق نشـان داد كـه     ي فرضيهنتايج حاصل از بررس
شوند. بـه عبـارت ديگـر     فرضيه اول و دوم تحقيق هر دو رد مي

جنسـيت عـاملي اثرگـذار بـر چـرخش      «فرضيه اول تحقيق كه 
توان بيـان   شود. بنابراين نمي مورد تأييد واقع نمي» هاست انگيزه

ها را خواهد  كرد كه جنسيت توانايي اثرگذاري بر چرخش انگيزه
تغييـر  «همچنين فرضيه دوم تحقيق كه عبارت است از داشت. 

تركيب گروهي افراد از نظـر جنسـيت، قـادر اسـت تـا چـرخش       
نيز بر اساس نتايج تأييد نشـده  » قرار دهد تأثير ها را تحت انگيزه

است. به بيان ديگـر گرچـه بـر اسـاس نتـايج آمـاري بـه نظـر         
هـا   زهرسيد تركيب جنسيتي قابليت اثرگذاري بر چرخش انگي مي

را دارد، اما آزمون فرضيه دوم تحقيق نشان داد كه چنين اثـري  
ها را بـه تركيـب    توان رخداد چرخش انگيزه وجود نداشته و نمي

  جنسيتي افراد مرتبط دانست. 
دست آمده از تحقيق، مشخص است كه  با توجه به نتايج به

هـا نيسـت. امـا     جنسيت عاملي اثرگذار بر ميزان چرخش انگيزه
هاي  د عموم اين است كه جنسيت عاملي اثرگذار در محيطاعتقا

هـاي كـاري    كاري است و سعي بر تفكيك جنسيتي در محـيط 
گذاران پيشـنهاد   شود؛ كه با توجه به نتايج تحقيق به سياست مي
شود كه براي افزايش كارايي به عوامل اثرگذار ديگـر توجـه    مي
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ـ    نمايند. همچنين به محققان پيشنهاد مي ه بررسـي  شـود كـه ب
اثرات عوامل شناختي چون سرمايه اجتماعي، دينـداري، هـوش   

اخالقي، هوش هيجاني، مشـاركت در جامعـه و ... بـر چـرخش     
 .هاي فردي پرداخته شود انگيزه
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