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 )نمونه موردی: شهر شیروان(   از منظر نظریه بازی اجتماعی  تعامالت شناختیجامع  تحلیل 

 
 

 شقایق اماندار،کیمیا ابراهیمی، محدثه علیزاده، *سید مهدی کاظمی تربقان

 گروه ریاضی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد 

 چکیده  

  

های اجتماعی که تصمیمات و نحوه دستیابی به اهدافشان بهم وابسته است، مبنای درک تعامالت اجتماعی میان افراد و گروه 

بازی بوده استشکل  با توسیع دامنه کاربرد آن    گیری نظریه  و سپس علوم شناسی، ریاضی  به جامع   اقتصاد،  ازکه 

  در تعامالت فرهنگی و اجتماعی های بهینه  و اتخاذ استراتژی   یهای اجتماعتعادل  تعیین  برای  مناسب  بستری  ،سیاسی

و عقالنیت بازیگران شکل گرفته است و در ساخت نظری آن   طلبی  بر پایه منفعت  این نظریه  ایجاد نموده است.  را

 سنجشو    ارزیابیبرای    ای  ساختار ویژه  این نظریه همچنین در    .شودمیسازی استفاده  سازی، تمثیل و استعارهاز مدل

 و  توزیع اطالعات میان بازیگران  حوهن    ،هریک از بازیگران  موجود برای  هایاستراتژی  مبنایبر  ی  زبا  کل   ارزش 

تحلیل مسائل    این نظریه با  امروزه  .استدر نظر گرفته شده   ها،این استراتژیمطلوبیت انتظاری از اتخاذ هریک از  

اقتصاد شناختی،  وجامع  محیطی    ی  سیاست   درزیست  کالن  تعیین  توجهملل  های  و صاحب   مورد  نظران 

استراتژیک   نی کالهابتوان در تعیین سیاست  سازی این نظریهبا بومی  شایسته است  . لذاداردقرار    گزارانسیاست 

از جامعتحلیل  زمینه  در  آنهای  ظرفیت  کشور  مختلفسناریوهابررسی  ،  شناختیهای    و   راهکارهاارائه  ،  ی 

جامع    حل مسائلدر    نظریه بازی استفاده از  ضرورت  در این مقاله  راستا  . در این بهره بردهای احتمالی  بینیپیش 

نظریه    به بررسیابتدا    برای این منظور  گیرد.مورد بررسی قرار می  شیروان  ستانشهربا توجه به زیست بوم    شناختی

که در تحلیل رفتار روزمره مردم با  الگوهای معروف نظریه بازی    سپس  پرداخته وبا رویکرد جامع شناختی    بازی

ارائه    در این زمینه  های متنوعیمثال  و  را مورد مطالعه قرار داده    ای موثر هستنددر نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه 

به شهرستان شیروان    مسافرین و رانندگان در سیستم حمل و نقل درون شهری نحوه تعامل  خواهد شد. در نهایت  

 شود. میررسی ب ،که با توجه به نظریه بازی تحلیل شدنی است اجتماعیعنوان یک نمونه از رفتارهای 

 

 بازی دو راهی اجتماعی، بازی بزدالنه.   ها، تعادل نش،نظریه بازی کلمات کلیدی:  
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   مقدمه .1

گاه به شکل رقابت و گاه به شکل    التاین تعام  .ها تعاملی مستمر با یکدیگر دارنددر همه جوامع بشری، انسان 

توان به صورت همزمان مشاهده های رقابت و همکاری را میترکیبی از جنبه   ولی در اغلب اوقات  استهمکاری  

های شخص یا گروهی دیگر هایبر اهداف و سیاست   نیزیا گروه    شخص  هرهای  گیریرفتار و تصمیممعموال  کرد.  

بین آن متقابل  به اصطالح نوعی وابستگی  را  ها موجود است. وضعیتتاثیرگذار هستند و  متقابل  های وابستگی 

بگیرد چه انتخابی را انجام دهد تا به بهترین نامند زیرا هر بازیگر قبل از آن که تصمیم  می  «شرایط استراتژیک»

تماعی  ج در علوم ا  به اهدافش دست یابد بایستی رفتار دیگر بازیگران را نیز با دقت زیر نظر داشته باشد.شکل ممکن  

برای فهم رفتار دیگران  اجتماعی    التای از ریاضیات در تحلیل تعام به عنوان شاخه نظریه بازی    شناسی ازو جامع 

نظریه بازی زبانی  به بیانی دیگر  .  شوداده می فاستای استراتژیک  هین اتخاذ تصمیمات مناسب در موقعیتو همچن

ها باهم به ها و نظراتشان را درباره رفتار انسان تا بتوانند ایدهگران حوزه جامع شناختی است  مشترک برای تحلیل 

مناسب   ایزمینه   تارا طراحی کرده    هایی مناسباستراتژیک مدلنوع شرایط    هر  در مواجهه بااشتراک بگذارند و  

ها  الزم به توجه است که نظریه بازی لزوما منحصر به بازی.  ایجاد نمایندبرای تحلیل نتایج بر اساس مفروضات را  

ازی ند در نظریه باتوهاست می، گرچه شرایط رقابتی و همکاری که مشخصه اکثر بازینیست  هادر مفهوم عام آن

استفاده    هایتحلیل آن دسته از وضعیت از واژه »بازی« برای    در نظریه بازیمورد مطالعه قرار بگیرد.   اجتماعی 

باشندبازیگر بوده و منافع آن   که شامل حداقل دو  شودمی این نظریه در واکاوی   .ها بهم وابسته  به اهمیت  نظر 

پیدایش این نظریه در علوم اجتماعی  حوزه بر این عقیده هستند که    این  اندیشمنداناز  بسیاری    های اجتماعی،پدیده

های از آن به عنوان »ابزاری که توانایی تحلیل همه موقعیت  در علوم زیستی قابل مقایسه است و  DNAبا کشف  

براساس این برداشت، این نظریه در شرایط وابستگی متقابل    . (Varoufakis,2008: 3)  «کنندیاد می   ،اجتماعی را دارد

در چنین شرایطی، هر بازیگر با توجه به رفتار  دهد.  از رفتار عقالیی بازیگران ارائه می  یاستراتژیک، تحلیلی مدون 

شبکه درون  را  خود  بازیگران  پیش دیگر  از  میبینیآی  وها  استراتژیک«  اطمینان  »عدم  را  وضعیت  این  یا    یابد. 

توسط    ۱۹۲۰برای اولین بار در سال    این نظریه  و پیدایش  نامند. اگرچه معرفی»وابستگی متقابل استراتژیک« می

»اسکار   و رفتار اقتصادی« توسط  بازیه  »نظریمعرفی شد و با انتشار کتاب    †و »جان فن نیومن« *توسط »امیل بورل«

الزم به (.  3,2004Osborne:)   رواج پیدا کرد و به رسمیت شناخته شد،  ۱۹۴۴در سال  »نیومن«    و   ‡مور گنشترن« 

ها پیش توسط اندیشمندان و فالسفه مورد توجه بوده است. به  موضوعات مشابه این نظریه از قرن   توجه است که 
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داران پرداخته  برده مدیریت کارا بر امالک و مستغالت    در جهت  های بهینهکارراهبه مطالعه  عنوان نمونه ارسطو  

فیلسوف یونان   *. »سوفوکلز«بوده استوری  افزایش بهره و  هدف آن کاهش تنش بین برده داران و بردگان    است که

در کتاب »شهریار«   نیکولو ماکیاولی بررسی نمود.    را  باستان مسئله زنجیره نامتناهی علیت میان باورها و اقدامات

در اختیار رهبران فلورانس    جامعههایی را در جهت کسب اهداف سیاسی و حداکثر کردن کنترل امور   ّاستراتژی

علت آن که افراد برای دستیابی به موقعیت بهتر حاضرند آزادی خود را فدا کنند توماس هابز در »لویاتان«    قرار داد.

گران به عنوان زیربنای نظریه های او در این زمینه توسط بسیاری از پژوهشاللاستدامروزه  را مورد کنکاش قرارداد.  

نسبت هنگامی که    درشانس همکاری میان همسایگان    مطالعاتی در زمینه  شود. دیوید هیومبازی در نظر گرفته می 

  انجام   را  ،رندبه هدفی مشترک متعهدند و در عین حال نسبت به انجام تعهدات نسبت به دیگر شرکای خود شک دا

به عمومی    منفعت داد. آدام اسمیت تحلیلی استراتژیک در قالب بحث »دست نامرئی« در ارتباط با این که چگونه  

اسمیتَ،  های  های بدون فکر باشد را ارائه نمود. بر اساس یافته  ّزدن   صتواند پیامد ناشی از حرصورت ناخواسته می

کار عرضه و   و  ساز  مبنایبر    -و افراد بر اساس حداکثر کردن سود و مطلوبیت خود    اقتصادی  یهاچنانچه بنگاه

جامعه که از مجموع    بازده در نهایت    ،نمایند  رفتار  -نامند میدست نامرئی    که در متون اقتصادی به آن    تقاضا که

 ،بازارهای مالیو  های اقتصادی  بنگاهنه تنها در    ویژگی. این  گرددحداکثر می  شود،حاصل می  بازده تک تک افراد

  آزادی انتخاب   ،عقالنیت افراد   جوامع بر اساس   نیز مصداق دارد وشناختی  جامع  علوم اجتماعی و  هایکه در حوزه 

  ، شودشدن منافع اجتماعی حاصل می  رسند که رضایت افراد در کنار بیشینهرعایت تقسیم کار به تعادلی پایدار می  و  

 (Zagare, 1984: 7).   

 Munk, 2001., Pi, 2022., Shi, 2022., Wang, 2022.,Yuval,2022.،.۱۳۸۷)   مقاالت  با الهام از  پژوهشدر این    

،.، ،.۱۳۹۰عبدلی  ،.۱۳۸۳، طاهرخانی  (  ۱۳۷۹، جوادی  بررسی  ،ارگایل  بازی   به  با رویکرد جامع شناختی   نظریه 

که در تحلیل رفتار روزمره مردم با در نظر گرفتن شرایط بومی و نظریه بازی    معروفالگوهای    سپس  پرداخته و

ارائه خواهد شد. در نهایت نحوه   در این زمینه  های متنوعیمثال  و  را مورد مطالعه قرار داده    ای موثر هستندمنطقه 

رانندگان در سیستم حمل و نقل درون شهری شهرستان شیروان به عنوان یک نمونه از رفتارهای تعامل مسافرین و  

این مقاله در چهار بخش تنظیم شده     شود.  جامع شناسی که با توجه به نظریه بازی تحلیل شدنی است، بررسی می

پردازیم. در این راستا سه گام مهم در نظریه میپردازی در نظریه بازی  بررسی روش ایدهبه    دوماست. در بخش  

های هریک از این سه گام ارائه خواهند شوند و ویژگیسازی بررسی میسازی، تمثیل و مدلبازی شامل استعاره

های در این زمینه ارائه خواهد شد.  سازی در حوزه نظریه بازی پرداخته و مثالشد. در این راستا ابتدا به استعاره

تبیین نقش تمثیل در نظریه بازی پرداخته و دو خصوصیت اصلی آن یعنی خارجی بودن و استقرایی بودن   سپس به

و تفاوت کاربرد روش    را بیان کرده. در نهایت روش مدل سازی در نظریه بازی  داد  آن را مورد مطالعه قرار خواهیم 
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نظری و تبیین    گرا در حوزه مبانی فراهای کل با نظریههای کاربردی و مشهور نظریه بازی  سازی بازیقیاسی در مدل

ابتدا به بررسی تفاوت مفهوم اصل عقالنیت به در بخش سوم،  دهیم.  های اجتماعی را  مورد مطالعه قرار می  ّپدیده

های فلسفی معروف نظیر  نظریه ساختاری کارکردی  بازی با مفهوم عقالنیت در نظریه   عنوان پایه و اساس  نظریه

 ، ینییقدرت تبشوند. سپس  شناسی مقایسه می ها جامع ها در تحلیلپردازیم و کارایی این نظریه تاییدگرا می  و نظریه

گیرد. پس از آن مفهوم تعادل  پیش بینی نظریه بازی در واکاوی تعامالت اجتماعی مورد بررسی قرار میو    یزیتجو

مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این راستا مفهوم تعادل به همراه   یباز  هینظر  کننده  بینیبه عنوان بعد پیش 

هایی که بازیگران از درجه  های ایستا و پویا و همچنین بازیمفاهیمی آماری نظیر استنباط بیزی  در تحلیل بازی

استراتژیپذریسک اتخاذ  در  متفاوتی  بیایری  به  نهایت  در  میکنیم.  بررسی  را  برخوردارند،  مکانیسم های خود  ن 

هایی که بازیگران در رفتار خود فاقد عقالنیت سازگاری و موتاسیون و همچنین فرایندهای تکاملی در تحلیل بازی

ها استراتژی  هر بازی در نظریه بازی شامل تعداد بازیگران،  عناصر محوری    در بخش چهارم،پردازیم.    هستند می

گیرد. در این راستا به بیان و نحوه توزیع اطالعات بین بازیگران مورد بررسی قرار می  هادر دسترس، مطلوبیت 

باشد و همچنین مفهوم هایی میروش  بازیگران  از  به محاسبه ارزش هر استراتژی برای هریک  قادر  پردازیم که 

ابتدا به معرفی دسته خش پنجم،  در ب  گری در انتقال اطالعات بین بازیگران را  مورد مطالعه قرار خواهیم داد.غربال

ها کاربردی معرفی  های معروف در این حوزه همراه با مثال ّهای جامع شناختی پرداخته و سپس بازی ها در تحلیل بندی بازی

ها با  های  سرجمع صفر و غیر سر جمع صفر، بازیبازیمهم نظریه بازی، نظیر  هایشوند. در این راستا ابتدا دسته بندیمی

های . سپس بازیدهیممیرا مورد بررسی قرار    تعادل و بدون نقطه تعادل، بازی با راهبرد غالب و بدون راهبرد غالب  نقطه

تحلیل در  که  بازی  نظریه  پژوهش معروف  توجه  مورد  بازی  های جامع شناختی  زندانی،  دوراهی  بازی  نظیر  گران هستند 

ها در علوم اجتماعی با  وجه مرغی و بازی دو راهی اجتماعی و کاربرد آن دیکتاتورَ، بازی اولتیماتوم، بازی ج یتضمینیَ، باز

با استفاده از مبانی نظریه بازی و الگوهای آن به تحلیل جامع  در بخش آخر،    گیرند.های متنوع مورد واکاوی قرار می بیان مثال 

به   تیهزار نفر جمع  ۸۵با    می پردازیم. شهرستان شیروان     روانیششناختی تعامل مسافرین و رانندگان تاکسی در شهرستان  

که طبق آمار رسمی اعالم شده    شرق بجنورد قرار دارد یلومتریک ۵۵در  یخراسان شمال  استان تیشهر پرجمع  نیعنوان دوم

هرستان  در این ش   یدرون شهر  ی دستگاه تاکس  ۳۵۲  ، تعداد۱۴۰۰این شهرستان در سال    یسازمان حمل و نقل شهردارتوسط  

هستند   روزانه  فعال  هرکدام  متوسط     که  طور  منیز  مسافر    ۱۲۰  به  رقم کنندیجابجا  علی  که  است  حالی  در  این   .

ها به صورت الکترونیکی و اینترنتی،   ّهای اخیر بر لزوم پرداخت کرایه در تاکسیهای ستاد ملی کرونا در سال  ّدستورالعمل

ستان رایج بوده و رانندگان استقبال کمی از تجهیزات الکترونیکی و اینترنتی جهت چنان استفاده از پول نقد در این شهرهم

قانونی  توسط های غیرها و بهانه همیشگی پول خرد باعث پرداخت کرایهاند. لذا رند نبودن کرایه تاکسیدریافت کرایه نموده

. در این راستا، در این مقاله  ابتدا راهبردهای متفاوت در تعامل  *ها را نیز در پی داشته استشود  که گالیه آنشهروندان می 

گیرند. سپس با استفاده از  بازی دوراهی زندانی، بازی بزدالنه، اولتیماتوم و  مسافر( مورد مطالعه قرار می- دو طرف)راننده 

ازی در تعامل دو طرف را معرفی پردازیم و راهبرد بهینه از منظر نظریه ببازی دوراهی اجتماعی به تحلیل این وضعیت می

 

 . 1۴00، پایگاه خبری انتهاج، بیست و یک آذر "رانندگان تاکسی شیروان از دستگاه کارتخوان استقبال نمی کنند"مقاله   *
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هایی که تاکنون توسط شهرداری این شهرستان    ّنموده و درنهایت از دیدگاه جامع شناختی به تحلیل این موضوع و سیاست 

 .پردازیمبه اجرا در آمده است، می

 

 روش شناسی. ۲

. در این راستا سه گام مهم در نظریه پردازیممیپردازی در نظریه بازی  روش ایدهبه بررسی  این بخش    در

این سه گام ارائه خواهند های هریک از  شوند و ویژگیسازی بررسی میسازی، تمثیل و مدلبازی شامل استعاره

های در این زمینه ارائه خواهد شد.  سازی در حوزه نظریه بازی پرداخته و مثالشد. در این راستا ابتدا به استعاره

خصوصیت اصلی آن یعنی خارجی بودن و استقرایی بودن   تمثیل در نظریه بازی پرداخته و دو  سپس به تبیین نقش

آن را مورد مطالعه قرار خواهیم. در نهایت به بیان روش مدل سازی در نظریه بازی پرداخته و تفاوت کاربرد روش  

در حوزه مبانی فرانظری و تبیین    گرابا نظریه های کل های کاربردی و مشهور نظریه بازی  سازی بازیقیاسی در مدل

 دهیم. های اجتماعی را  مورد مطالعه قرار می  ّپدیده

سازی.  سازی، تمثیل و مدلاستعاره : شودپردازی در چارچوب نظریه بازی در سه مرحله انجام میایده 

هایی را در ارتباط با موضوع مورد  گر حدس گام اول فرایند نظریه بازی است. در این مرحله، پژوهش   سازیاستعاره

شود. الزم به توجه است استفاده از واژه استعاره در این مرحله مشخص نمیها   ّکاریریزهکند ولی  نظر مطرح می

ز علوم نظیر علوم اجتماعی، بیولوژیک و شود بلکه در بسیاری اها در حوزه ادبیات محدود نمیتنها به پژوهش 

به " دومینوی در حال ریزش "و    "وضع طبیعی هابز"شود. به عنوان نمونه می توان به  مکانیک از آن استفاده می

در گام دوم از ها اشاره نمود.   ّالملل برای درک معمای امنیتی میان حکومت عنوان دو استعاره بنیادین در روابط بین

شود. در این مرحله با در نظر های مختلف استفاده می جاد تناظر و تشخیص تناسب میان وضعیتتمثیل برای ای

الگوهای مختلف فراهم میگرفتن مشاهدات تجربی، امکان قیاس بین وضعیت های برجسته   ّشود. از نمونهها و 

اشاره کرد  تمثیل می نئوکالسیک توسط والتز  اقتصاد خرد  به نظریه  به بررستوان  میان   های تجربی ی شباهتکه 

ها و  ملت -شباهت میان دولت توان به  پردازد که از آن جمله میهای بین المللی و بازارهای نئوکالسیک میسیستم 

بازده و حداکثر کردن    در پی هایی  هایی که به دنبال تداوم بقایشان هستند با شرکت شباهت میان دولت   ها،  شرکت 

میان   شباهت  و  هستند  خود  و  سود  نظامی  قیمتمنازعات  تمثیل   ّجنگ  اما  کرد.  اشاره  به  نمیها  تحلیل   تواند 

  سازی انجام در این راستا در مرحله سوم مدل  .کمک شایانی نماید  ،هستندی تجربی  ها ّکه مبتنی بر داده   هایی ّبازی

تعریف  شود. مدل در ساده می بازیاس  "شکل ساده واقعیت    "ترین  ابزاری قدرتمند در تحلیل  که  ها است. ت 

. خارجی بودن تمثیل داللت بر آن دارد که  باشدمیخصوصیت اصلی تمثیل، استقرایی بودن و خارجی بودن آن  

شود، صرفا بر اساس مقایسه میان دو پدیده و نه از تناظر یک به یک میان دو پدیده حاصل میخصوصیاتی که  

ها است. همین طور منطق استقرایی در تمثیل حاکم است به این تعبیر که بر اساس ه کنکاش درون خود این پدید
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شود. لذا در تمثیل استنتاج ها خصوصیات مشاهده شده، در مورد تناظرات بعدی میان دو پدیده فرضیاتی ارائه می 

مشاهده شده است. به عبارت دیگر خصوصیت    هاهایی است که میان آن  ّدر مورد تناظر دو پدیده بر اساس شباهت

𝑚 + ,1,2 ام پدیده اول بر اساس خصوصیات   1 … , 𝑚 خصوصیت شود و  آن حاصل می  ام𝑚 + ام پدیده دوم     1

,1,2 بر اساس خصوصیات … , 𝑚 بودن مدل   شود استقراییشود. همان طور که مشاهده میپدیده دوم حاصل می  ام

ها و حذف تناظرات استفاده از مدل به تبیین دقیق تناظرات میان پدیدهدر مقابل داخلی و قیاسی بودن مدل است.  

  *"سادگی    "کند. لذا بدین تعبیر مدل باعثغیر ضروری که به پیجیدگی تحلیل مدل می انجامد، کمک شایانی می

ای دیگر است که بایستی های تئوری نکتهها یا فرایندها با مدل ّهای پدیده ّمدل . جدا کردن  شودمی †"جویی صرفه"و  

شود اما در دومی ممکن است یک  ها حاصل میتری از پدیدهتوجه قرار بگیرد. در حالت اول روابط ساده مورد  

 .(Snidal,1985: 29-34)های دیگر نیز سازگار باشدکند با نظریه که از یک نظریه خاص پیروی میرقم اینمدل علی

انتخاب مدل برای تفسیر پدیدهایده  های ها معموال به جای خلق مدل ّپردازان در حوزه نظریه بازی در 

باشد.  که مورد پذیرش اغلب نظریه پردازان در این حوزه میکنند  استفاده می  شناخته شده معروفیهای   ّ جدید از مدل

شناختی می توان به بازی دو راهی زندانی، بازی دو راهی اجتماعی، ارائه شده در حوزه جامع  های ّاز مهمترین مدل

با تحلیل   بازی بزدالنه و بازی اولتیماتوم اشاره کرد که در تحلیل تعامالت روزمره مردم بسیار مورد توجه هستند.  

های کاربردی نظریه فاده شده در مدلهای شناخته شده نظریه بازی می توان دریافت که روش استبسیاری از مدل

نظری قابل مشاهده   در حوزه مبانی فرا"  گراکل "های  دارد. استفاده از این شیوه بیشتر در نظریه  "قیاسی"بازی حالت  

دهند، نظریه بازی بر فردگرایی مبتنی  ها اولویت را به ساختار میگرا که در تبیین پدیدهبرخالف نظریه کل   اما  است

شناختی در برسی مسائل محتوایی و ها در حوزه علوم اجتماعی و جامعین اساس بسیاری از پژوهشاست که ا

 باشد. توسط نظریه پردازان مکاتب مختلف می های موردی ّپژوهش

 

 های جامع شناسی نقش بازی های در تحلیل  .۳
  

با مفهوم    بازی    نظریه   پایه و اساس به عنوان  عقالنیت    مفهوم اصل  بررسی تفاوت  این بخش ابتدا بهدر    

پردازیم و کارایی این های فلسفی معروف نظیر  نظریه ساختاری کارکردی و نظریه تاییدگرا میعقالنیت در نظریه 

تحلیل نظریه در  مقایسه میها جامعها  تبسپس    .شوندشناسی  در  و    یزیتجو  ،ینییقدرت  بازی  نظریه  بینی  پیش 

 

* Simplicity 

† Parsimony 
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 هینظر کننده بینیبه عنوان بعد پیش  گیرد. پس از آن مفهوم تعادلتعامالت اجتماعی مورد بررسی قرار میواکاوی 

در این راستا مفهوم تعادل به همراه مفاهیمی آماری نظیر استنباط بیزی  در    مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.  یباز

بازی بازیتحلیل  همچنین  و  پویا  و  ایستا  ریسک های  درجه  از  بازیگران  که  اتخاذ پذهایی  در  متفاوتی  یری 

همچنین  و    موتاسیونو    سازگاری  به بیان مکانیسم  در نهایتهای خود برخوردارند، را بررسی میکنیم.  استراتژی

 پردازیم.   هایی که بازیگران در رفتار خود فاقد عقالنیت هستند میفرایندهای تکاملی در تحلیل بازی

 

 را یز  ندارنداصل    نیا  از   یکسانی  پردازان تعریفایدهاست اما    یباز  هینظرپایه و اساس    تیعقالن  اصل   

 ت یعقالنتوان به  ن جمله میآگیرد که از  قرار میمختلف مورد استفاده  به اشکال    در متون فلسفی  تیعقالن  مفهوم

اکثر  .  اشاره کردمحصور    تیعقالن  و  اهداف و باورها  یوستگ یپ  ،یابزار   تیعقالن  ،ی ندیفرا  تیدر استدالل، عقالن

  گیرند در نظر می  یانتخاب عقالن  هینظر  هیبر پا   در این نظریه را  اندیشمندان در حوزه نظریه بازی اصل عقالنیت  

ا  یابزار  تیکه حالت خاص آن عقالن باز  تیاز عقالن  تفسیر    نیاست.  دارد که هر  آن  بر  اساس  گری داللت   بر 

 گرانیباز  این اصلبر اساس    .زندمیممکن    هایانتخاب  انیانتخاب از م  نیبهتردست به انتخاب    خود    هایاولویت 

دهند و متناسب یم  حیترج  هابر دیگر استراتژیرا    ها  استراتژی  یبرخ  ،شتریآوردن سود ببه دست  برای    در هر بازی  

 ی د در حالنکن  ر یتعب  یفرض به خودخواه  نیاز ا  یبرخ  شاید  .دنکنیرا انتخاب م   نهیگز  نیبهترخود    بندیاولویت با  

 اصل با در نظر گرفتن  ن یا  نیباشد. همچن  یمسائل ماد  به دالیل زیادی به غیر از  افراد،     یهاکه ممکن است انتخاب

  نظیر  به اشکال مختلف  سازیتواند به مدلمی  یو جامع شناخت  یو  مطلق در مباحث علوم اجتماع  ی نسب  یامدهایپ

 . (Bennet, 1995:29)،کمک نماید  یب یترت و یسهم ،یفاصله خط

است که فالسفه  قرن نوزدهم مانند   یزیمتفاوت از آن چ  یباز  هیدر نظر  تیعقالن   مفهوم  الزم به ذکر است     

با اصل   هماهنگ  یستیکردن سود با  نهیشیها بآن  دگاهی.  از دبه آن اعتقاد داشتندبنتام    یو جرم  لیجان استوارت م 

  تفسیری که با    عقالنی در این نظریهاصل    نی(. همچن،میل۱۳۸۸:۷۷)   ،ردیافراد« انجام گ   نیشتریب  یسود برا  نیشتری»ب

  ، تعامل افرادیُکارکرد  ی ساختار  هیبر اساس نظر  .متفاوت است  ،مطرح شده است  « ی کارکردیساختار  هینظر»در  

که درون آن    یاجتماع  ستم یسهای  ارزش افراد با هدف حفظ    لذا  قابل درک است  یاجتماع   ینهادها  قالبتنها در  

تعامل از    «گرا  دییتا»  نییتب  این اصل کامال متفاوت از    نی. همچننندیگزیم  را بر  یخاص   ی،  رفتارهاندقرار گرفته ا

خود   ی رفتارها،  شده است  یها درونکه در آن   یاجتماع  یهاگرا افراد بر اساس ارزش   دییتا  نییتب  است. در    افراد

 د یتاک  ی اجتماع  ییبر همگرا  ها  هر دو آن  ست کها  وارد است آن  اخیر  دگاهیدو د  نیکه بر ا  یرادیا  کنند.یرا کنترل م

  گر ید  یاز سو  .توجه هستند  یب  کند،  را ایفا می  ی  نقش مهم  ید و نسبت به  تضاد منافع که در تعامالت اجتماعندار

های از ارائه تحلیلی پویا و کارآمد از پدیده  و    دهندیارائه م  یاجتماع  یهااز تعادل  ستایا  یلیتحلصرفا  ها  هینظر  نیا

ناتوان هستند.   تب  اتینظر  نیا  نی همچناجتماعی  اجتماع   یاز رفتارها  «یاسیق  -ی»فرض  نییدر  مردم   یروزمره و 

  ی ن یبش ی و پ   ن ییرا تب  یتجرب  عیاز وقا  یادیتعداد ز  یبر اساس مفروضات نسبتاً ساده نظر  توانند یلذا نم  ستندیکارآمد ن
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در صورتی که نظریه بازی با در نظر گرفتن مدل مطلوبیت انتظاری بر اساس   .(Harsanyi, 1969:513-514)ندینما

 .دهدهای ذکر شده در تحلیل رفتاری افراد ارائه می مدل کاملتری نسبت به نظریه   ،اصل عقالنیت 

 ء جزاز دو    واست    ییشود بر اساس فردگرا  یاز آن استفاده م  یباز  هیکه در نظر  یانتظار  تیبمدل مطلو   

 یها براانتخاب  نیا  تیو اولو  گریهر  باز  یدر دسترس برا  یاز  انتخاب ها    یاوجود مجموعه شود:  می  لیتشک

در  .   (Hollis, 1968:8)  ،ند یحداکثر نما  اخود ر   یشخص  نفعتدر تالشند م  گرانیمدل باز  بر اساس این.  گریباز  آن

انتخاب  نیا افراد  پره  یهامدل  لزوم  گرفتن  نظر  در  با  را  ر  زیخود  انگ   یهاسکیاز  عدم   نیو همچن  زیمخاطره 

نتا  ینانیاطم بروز  دارد،    جیکه در  م  وجود  به      محققیناز    یبرخ  البته  .دهند  یانجام  تردید نسبت  دیده  مدل  با 

توان در    یاز آن را م ایکه  نمونه است، می نگرند  یباز  هینظر پایه و اساس که  یابزار تیعقالن یانتظار  تیمطلوب

مشاهده کرد.  پردازد،  میرفتار افراد    ریدر تفس  یادراک  یو روانشناس  یس که به عصب شنا  یاقتصاد رفتارهای  نظریه

قرار  مورد توجه    یشتریب  یبا واقع نگر  تیمفهوم عقالن   ،یباز  هیحوزه نظر  نیدر چند دهه گذشته در اثار  محقق  لذا

 ه ی توان به »نظر  یداده شده است  که از آن جمله م  یشتر یب  تیاهم  ی به مسائل شناختدر این راستا  و    گرفته است

استفاده   یسازمدل  یبرا  تیاز عقالن   یحرکت« اشاره نمود که در آن تنها خط کمرنگ   هیو »نظر  «یتکامل  یهایباز

مناقشات موجود می توان مشاهد توجه به  با . (Axelord, 1984:90)و تاکید بیشتر بر مسائل شناختی است، شود یم

رویکرد اندیشمندان حوزه نظریه بازی در سال های اخیر  صرفا ابزارگرایانه بوده و به جای ارائه یک نظریه    کهکرد  

با ضریب اطمینان باال را  بینی  و پیش   یزیتجو  ،ینییکه قدرت تباند  هایی داشته با واقعیت، سعی در  ارائه مدل   متناظر

 د. ینما جادیا نی متخصص یبرا

ارائه    مانیابتدا توسط جان فن نو  مفهوم  نیا  .  است  «تعادل»مفهوم    یباز  هیدر نظرمفهوم اساسی    نیدوم   

ارتباط   نش  تعادل  .شودیشناخته م  ش«تعادل ن»و از آن به بعد به    افتی  تشهر  «جان نش»شد و سپس توسط  

حاصل از   یها امدیکه از پ  یبا شناخت  گرانیباز  ،که در حالت تعادل  صورت  نیدارد به ا  تیعقالن  اصلبا    یمیمستق

را     یاستراتژ  نیبهتر  ، دارند  گرانیباز  گرید  استراتژیکه نسبت به    یبرآورد  نیخود و همچن  هایاستراتژیانتخاب  

نسبت به حالت تعادل کاهش    گریکه سود هر بازشود  ای که اتخاذ هر استراتژی دیگر باعث می گونهبه    گزینندبرمی

  ان یبه ب  خورد یگره م  یابزار   تیبا عقالن   گرید  گرانیباز   در رفتار  تی از  وجود عقالن  یاگاه  یباز  هیدر نظر  .ابدی

شان استفاده حداکثر کردن سود   یبرا  استراتژی  نیبهتر  نشیدر گز  تیاز اصل عقالن  که  یهمانطور  گرانیباز  گرید

ا  یم به صورت همزمان  د  نیکنند  که  دارند  را  ا  ورتص  نیبه هم   ز ین  کنانی باز  گریباور  کرد.    ن ی عمل خواهند 

هم    گرانیشود که  بازیم  باعث  باوری در نظریه بازی    نیچن  .نامندیم  یرا باور عقالن  یباز  هیدر نظر  خصوصیت

بر   کنانیباز   گریداستراتژی  که    یو هم اثر  رند یگ می  ش یر پد  خود    یهاتیاولو  به استراتژی که بر اساس   نسبت

 . (Bernheim, 1984:1021)باشند،حساس  ،گذاردیم  یشان بر جا یانتظار تیبه مطلوب یابیدست

 ، انتخاب دارند  کیتنها    گرانی که باز  ایی یک مرحله هایباز  یعنی  ستایا  یهایتنها منحصر به باز  نش  تعادل   

حق   مرحلهو در هر  ای انجام می دهندهای چند مرحله بازی گرانیکه باز هنگامی  ا یپو یهایتعادل در باز .ستین

در هر مرحله  در تالشند که    گرانیباز  ها،در این نوع بازی   .وجود دارد  زینمتفاتی را دارند،  های  انتخاب استراتژی
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بالقوه    یهاحال به حرکت  ن ید و در عاتخاذ کنن  ،دارندآنها    فانیکه حرهایی   ّاستراتژیرا در برابر    استراتژی  نیبهتر

روش برگشت به  »  رینظ   ییهااز روش   تعادلبرای محاسبه  ها  ی نوع باز  نیدر ا  .  کنندی توجه م  زین  ندهیدر آ  فیحر

در مورد    گری. نکته د  .  شودیاستفاده م  یتعادل باز  ییدر شناسانظیر استنباط بیزی    همراه با مفاهیمی أماری  «عقب

های استراتژیدر اتخاذ      یمتفاوت  یریپذسک یاز درجه ر  گرانیکه باز  ییهایدر بازکه این مفهوم  است    نتعادل نش ا

 که بعضی از اندیشمندان    جدییکی از انتقادات    .شودبرای یافتن بهترین استراتژی استفاده می  زین  ،برخوردارندخود  

از درجه   گران یکه باز  ییهای باز  لیتحل، عدم کارایی این نظریه در  پرداختندآن می به    در ابتدای پیدایش این نظریه

حوزه نظریه  پردازان نظریهدر قرن حاضر  لذا   .برندهای خود بهره میانتخاب استراتژیدر  متفاوتی یریپذ سکیر

 در   صورت  نیمفهوم به ا  نیا  .مد نظر قرار دادنددر متون مختلف  را به طور مفصل    مفهوم ریسک پذیری    بازی

که رفتار و    ردیقرار گ  𝐵 یگریمقابل باز  یباز  کیدر   𝐴 گریباز  فرض کنید  :ردیگ یمورد مطالعه قرار م  یباز  ینظر

ا  .استناشناخته     𝐴 گری باز  برای    یادیتا حدود ز  او یها یاستراتژ باز 𝐴 گریبازحالت    نیدر واقع در   ی گریبا 

. در حالتی که وی بتواند کندیکی را انتخاب می  یممکن به صورت تصادف  یاستراتژ 𝑛  انیشده است که از م  واجهم

  در نظر بگیرد.   یواقع   بی رق  کی  ها رانوع استراتژی  نی از ا  کیهر  تواند  های حریفش را بشناسد  می انواع استراتژی 

ا ا  یازب  نیآنگاه  باز 𝐴 گریبازکه    دیآی در م  صورت  ن یبه  ا  .است  گریباز 𝑛در مقابل   یدر حال  با   ن یدر  حالت 

عبارت به  شود.  ینش استفاده  م  -ی زیتعادل به نام تعادل ب  ینوع  از 𝐵 گریبازو رفتار بلقوه    یزیاستفاده از قاعده ب

از   دنکنید و تالش منهم ندار  زا  یشناخت  گرانیها بازاست که در آن   ییهایتعادل در باز  نش  -یزیبتعادل    گرید

 گر یباز  کیبا  نه   𝐴 گریباز ها،  در این نوع بازی   لذا    .کنند  دایمطلوب دست پ  تیرهگذر تجارب و احتماالت به وضع 

آگاه  𝐴 گریباز  های  استراتژی   رهدربا  نیز   𝐵 گریبازبه صورت مشابه اگر    .بازی شده استوارد    گر یباز 𝑛بلکه با 

  شده شامل  جادیا  یخواهد بود و باز  یزنبلقوه در حال رقابت و چانه   گریباز 𝑚با او هم در چشم انداز خود    ،باشدن

𝑚 + 𝑛 خواهد بود گریباز ،(Weirich, 1998:35)  . 

که در   یاجتماع  یزندگ   قتیمنطبق با حق   تی عقالناصل  بر    دیتاک  لیرا به دل  هینظر  نیابسیاری از منتقدان      

کارا   ،دهستن   ی روان  یروح   یها  یماریب  ریدرگ یا  و    کنندبر اساس منافعشان حرکت نمی  گرانیاز باز  یاریآن بس

 توانند ینم گذارند    یم  گران یباز  تیکه اساس خود را بر عقالن  ییهاه یدارد که نظر  ده یمنتقدان عق  نیا  .دانندینم

  ی اجتماع یهاده یپدتحلیل  یبرا یتواند اساس محکم یمن نیز یباز هیکنند و لذا نظر نییرا تب جامعه یها تیواقع 

 ل یانتقادات را به نقطه قوت خود تبد  نیبالقوه را داشت که ا  تیظرف  نیا  یباز  هیاما نظر  .باشد  یو جامعه شناخت 

 ست ین  تیشان بر اساس عقالن  ماتیکه تصم  میدار  یگران یاز باز  یادیکه تعداد ز  دی فرض کن  به عنوان نمونه  .کند

در    یکه برآورد  میروبرو هست  یگرانی باز  با    بازی،در این نوع    .  دارند  املتع   گریکدیبا    وستهیپ  ولی در عین حال

گونه    ن یکنند. در ایتعامل م  گریکدیبا    یصورت تصادف  به  صرفاآنها    گرید  انیبه ب  .دنندارشان  یرفتار  پیامدهایمورد  

 سم یمکان»و    (دنکنیم  دیتقل  ار  زیآم  تی رفتار موفق  گرانیباز)   «یسازگار  سمیمکان»با استفاده از    یباز  هیها نظرحالت 

  ی ندیفرآ  قیاز طر  (دنکن یم  ترک   یدر هر دور باز  یرا با درجه احتمال اندک  یتصادف  یرفتارها  گرانیباز)   موتاسیون«

  . (Varufakis,2008:1265) ،کندیم یبررس را  های نوع باز نیتعادل ا ،یتکامل
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 ی باز  هینظرسازی  مدل  دراما    است.    یباز  هی کننده نظر  ینیبشیبعد پ  ،همان طور که بیان شد مفهوم تعادل   

.  د نندار  ی تعادل  نقطه  اصالً  ایو  بیش از یک نقطه تعادل دارند  ها  یاز باز  یاریشده است که بس  دهی ها به دفعات د

 ن یدر ا  تیعدم موفق  ها در نظر گرفت.توان تنها یک راهبرد را به عنوان راهبردی بهینه در این نوع بازی  لذا نمی 

به دو متخصصین نظریه بازی    .  نقطه نظرات شده است  یبرخ  شیدایباعث پ  استراتژی بهینه  ینیب  شی مدل ها در پ

اند که ده یعق  نیاآنها بر    قت یدر حق  نمی کنند.    تیمحدود  نیبه ا  یاصالً توجه  یبرخ  .ابهام پاسخ دادند  نیگونه به ا

وقایع آینده را نداشته     بینیکه  توان پیش باشند    دهیچی کنند که آن چنان پ  یرا بررس  ییهامدل  یستیپردازان نباهینظر

ندارند یا به عبارت را  بهینه    استراتژی  ینیبش یپ  توانکه    می برخورد کرد  ییهاچنانچه به مدل  نیبر ا  عالوه  .باشند

را    ی نیبش یتوان پ  نیبهره برد که ا  یگرید  ی هااز مدل  یستیبا  ،  وجود نداردها   ّدیگر نقطه تعادل یکتا در این مدل

  ت یفاقد عموم» موارد    است اما در عین حال   هینجات نظر  یبرا  یحال که تالش  نیدر ع  یپاسخ  نیچن  .  دنداشته باش

مشکل  این    هاآن  .دننیگز یرا برم  یترمعتدل  راه حل  یباز  هیاز مدافعان نظر  یخبر  گرید  یسواز    .کندیم  ادیرا ز«  

 دا یبهبود پ  گرید  یهاه ی با استفاده از نظر  یستیبا  یباز  هینظر  یلیتحلهای  ینیبشیتمام پ  ند یگو  یاما م  رندیپذ  یرا م

محدود   یبه موارد مشخص  یباز  هیکه استفاده از نظر  شود باعث می  زین  یریگ موضع   نیاما ا  .و تقویت شوند  کند

 ی را برا  هایی، الگوها و روش مفهوم تعادل  لیبه منظور تعد   یباز  هینظر  لمدافعان معتد  در دهه اخیر   البته  .گردد

 . (Munk:182-183) ،اندارائه داده چندگانه  یهاتعادل بیننقطه تعادل مطلوب از  تعیین

 

 نظریه بازی   درسازی مدل. ۴

 
 ها در دسترس، استراتژی   هر بازی در نظریه بازی شامل تعداد بازیگران،  عناصر محوری  در این بخش     

توزیع و    هامطلوبیت  قرار    بیناطالعات    نحوه  بررسی  مورد  بیان روش .  گیردمی بازیگران  به  راستا  این  هایی  در 

گری در که قادر به محاسبه ارزش هر استراتژی برای هریک از بازیگران باشد و همچنین مفهوم غربال  پردازیممی

  خواهیم داد.مورد مطالعه قرار  را  انتقال اطالعات بین بازیگران

   

که نوعی وابستگی استراتژیک یا عدم اطمینان استراتژیک   شودمفهوم بازی هنگامی به یک تعامل اطالق می   

نیازمند    گویند که بازیگران برای نیل به اهداف خوددیگر زمانی به یک تعامل بازی میوجود داشته باشد. به عبارت

انتخاب به  باشندتوجه  بازیگران  دیگر  ترجیحات  و  آن  ها  انتخاب  که  می ّزیرا  بها  نرسیدن  یا  رسیدن  در  ه تواند 

مدل برای  باشد.  اثرگذار  استراتژیمطلوبشان   بازیگران،  تعداد  نظیر  عناصر محوری  بایستی  بازی  ها، سازی یک 

 د. نشوها و شرایط اطالعات مشخص باشد که در ذیل هر یک از این موارد بررسی می ّمطلوبیت 

گیرد که حداقل دو  تعیین تعداد بازیگران است. یک بازی زمانی شکل می  سازیاولین شاخصه برای مدل  

تحلیل   اما  ندارد.  وجود  سقفی  و  محدودیت  هیچ  بازیگران  تعداد  حداکثر  مورد  در  باشند  داشته  وجود  بازیگر 

بازیگر    ها حداقل سه هایی است که در آنبازیها دو بازیگر وجود دارد به مراتب ساده تر از  هایی که در آنبازی
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  "  *سواری رایگان "امکان ایجاد ائتالف و    در یک بازی باشند،وجود دارد. زیرا در حالتی که بیش از دو بازیکن  

یا تعداد اقدامات ممکن برای   هاشاخصه دوم، استراتژی ها می افزاید.  که بر پیچیدگی تحلیل این بازیوجود دارد  

هایی که در آن بازیگران بیش از یک فرصت  ّتواند تصمیم گیری کند. در بازی هر بازیگر در هر فرصتی است که می 

ها در مجموعه استراتژی آنبا  معموال  ها در هر فرصت تصمیم گیری  نتصمیم کیری دارند، مجموعه استراتژی آ

دهند از  گیری بیشتری به بازیگران میهای تصمیم هایی که فرصتت. لذا بازیهای قبلی متفاوت اسگیریتصمیم 

سازی مطلوبیت هر راهبرد و نتیجه ممکن های مدلپیچیدگی بیشتری نیز برخوردار هستند. یکی دیگر از شاخصه 

ند. شوسنجش می  "اسمی"و"ترتیبی"،"سهمی"،"فواصل خطی"های مختلف نظیر  برای بازیگران است که به شیوه 

درک  و ترجیحات ان بازیگر مرتبط است لذا    ها ّگیری ارزش هر راهبرد برای هر بازیگر به اولویت جا که اندازه از آن

بازی تحلیل  در  اساسی  نقشی  بازیگران  میترجیحات  چگونه  ما  که  است  این  اساسی  سوال  اما  دارد.  توانیم ها 

بکارگیری روش  دهد که  تحقیقات در این زمینه نشان می ها تشخیص دهیم.ترجیحات بازیگران را از روی رفتارآن

ترجیحات مصرف کننده را با پرسش مستقیم از    که  هایی استبه مراتب کاراتر از روش  †"ترجیحات اشکار شده  "

به صورت مستقیم پرسیده   هابی اعتمادی به سواالتی که از آن او بدست می آورند. زیرا معموال مصرف کنندگان با  

کنند. اما روش ترجیحات آشکار شده  با  کارانه عمل میو در بیان ترجیحات خود محافظه   دهندشود پاسخ میمی

فرد یا گروه  در جامعه، ترجیحات آن فرد یا گروه و همچنین منحنی بی    رفتارهای هر  مشاهده تعداد کافی از  

کند. البته این روش مبتنی بر مفروضات ذیل قابل استفاده است؛ اول  ج میتفاوتی مشتق از این ترجیحات را استنتا

 داشته باشدکه بین رفتارهای فرد سازگاری وجود  ؛ دوم آننکندکه رفتار فرد یا گروه در بازه مورد بررسی تغییر  آن

گاه این فرد یا گروه  به این معنی که اگر مشاهده شود که فرد یا گروه رفتار الف را به رفتار ب ترجیج می دهند، آن

به این معنی    اشته باشدآن که خاصیت تعدی وجود دسوم    گاه رفتار ب را بر رفتار الف ترجیح نخواهند داد؛ وهیچ

گاه دهند آنچنین رفتار ب را به رفتار ج ترجیح میرفتار ب و هم که اگر مشاهده شود فرد یا گروه رفتار الف را به  

 ،سالواتوره(.۱۳۸۸: ۱۵۰-۱۵۱) دهند،رفتار الف را نیز به رفتار ج ترجیح 

ها و مشکالتی همراه است  زیرا   بررسی رفتارهای بکارگیری روش ترجیحات آشکار شده با محدودیت  

نیازمند   بازیگران  تجربی  آزمونگذشته  به های  ممکن  مختلف  بازیگران  سوی  از  وضعیت  یک  همچنین  است. 

های مختلف دیده شود و در نتیجه تشخیص ترجیحات بازیگران دشوار خواهد بود. به عنوان مثال یک   ّصورت 

بیند در حالی که دیگری بازی را به شکل بازی بزدالنه ترسیم بازیگر بازی را به شکل بازی دو راهی زندانی می

شناختی ترجیحات، های جامعهای  استفاده از این روش آن است که در تحلیل کی دیگر از دشواری.ّ ی  کندمی

از    تشخیص خود    مبنایافراد بر    به این معنی کهشود  سلیقه و رفتار افراد به صورت برون زا در نظر گرفته می 

زنندرخدادهای   رفتار خود می  تغییر  به  اجتماعی دست  و  اقتصادی  تحلیل فرهنگی،  در  مسائل  این  های جامع  . 

 .کندهای مضاعفی را ایجاد می، محدودیت هاآنشناختی به دلیل ماهیت اجتماعی 

 
* Free Riding 
† Revealed Preferences 
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  سازی بهلزوم استفاده از یک نظریه ترجیحات در مدلبا توجه  به ناکارامدی روش ترجیحات اجتماعی    

شکل  منابع  عیان طورکه  باشد،  شناسایی  قابل  بازیگران  ترجیحات  اولویتمی  گیری  اوقات  بعضی  و گردد.  ها 

بازی می نظریه  را در  بازیگران  واقعترجیحات  نظر  قیاسی توان مطابق  به طور  نظام  از ساختار  گرایان ساختاری 

ها در  ّگرایان ساختاری نظیر کنت والتز بر این عقیده هستند که اولویت و ترجیح افراد و گروه استنتاج کرد. واقع 

 و احزاب  هاگروه   ،افراد  نشان دهند کهرا انجام دادند تا    ای  ها تحقیقات گسترده آنباشد.  می   جامعه حفظ بقای خود

ها ماهیت آن  همچنین  در عرصه جامعه رفتار یکسانی دارند.،  های داخلی متفاوتارزش   اهداف و  با داشتنمختلف  

ها و افراد در جامعه  گیری نحوه رفتار گروه را به عنوان عامل اصلی در شکل   سیستم فرهنگی و اقتصادی جامعه   

ها از جمله خود کنت والتز عقیده دارند که نظریه شان، نظریه جامع شناختی شناسایی کردند. اما بسیاری از آن

مفهوم منافع   "نیبیعدم ت"نیست. در نتیجه این نظریه در زمینه روشنگری در موارد عینی با مشکالت عمده ای نظیر  

 . مواجه استملی به عنوان راهنمای حرکت های اجتماعی، 

 هاهای افراد و گروهبررسی اولویت   تواند کمک شایانی به  های موضوعی در هر بازی میبررسی حوزه   

زیادی  همراه است. به عنوان نمونه    هایی مختلف با دشواری هاه شناسایی منافع جامعه در حوزالبته  .  داشته باشد

بازیگران مرتبط   نقش اصلی را بازی می کند اما در تحوالت اجتماعی نظیر انتخاباتدولت  در موضوعات امنیتی،  

احزاب سیاسی هستند. در حوزه امنیتی تالش در حفظ وضع موجود بیش از عقب نشینی مورد و ذی نفع اغلب  

 .ها و احزاب تعیین کننده استگروه اجتماعی، چانه زنی افراد ،  توجه است در حالی که در حوزه های

منبع دیگر در تشخیص ترجیحات  بازیگران شناسایی ایدئولوژی و باورهای بازیگران است. اثر این موضوع آن  

  ن را بهها باور به همکاری سودمند و متقابل دارند گروهی دیگر آ است که تحت شرایطی که برخی افراد یا گروه

تواند تحلیل نمی  در تحلیل تعامالت اجتماعی    ها نظریه بازیعنوان سازش و یک دام تلقی می کنند. در این حالت

ها در هر تعامل اجتماعی در حال تغییر است زیرا موقعیت   ّزیرا پیوسته بازیگران و ترجیحات آن  درستی ارائه دهد

نتایجی   هاو این تغییر و تحوالت ممکن است باعث شود که آن ل تغییر است  حادر    و احزاب پیوسته  هاافراد و گروه

آید.  نپذیرند زیرا که با توجه به شرایط جدید سود قابل توجهی از آنها بدست نمی  را  بود  شانرا که قبال دلخواه  

ها در طول زمان باشد.  نمتاثر از فرایند تعاملی بین آ  تواندهای اجتماعی می ّییر در ترجیحات میان افراد و گروهغ ت

به عنوان مثال هنگامی که دو فرد یا دو گروه با یکدیگر دشمن هستند، هریک از طرفین بدترین سناریو را  نسبت 

شود نتایج مطلوبی داشته بینی میگیرند و لذا راهبردی که پیش کند، در نظر میبه راهبردی که طرف مقابل اتخاذ می

در این حالت وضعیتی را که   .شودمی شود به دیده تردید به آن نگریسته می  باشد وقتی از طرف دشمن مطرح

نتیجه حاصل نشود حاضر به همکاری نیست و حتی سنگ  دشمن مطلوب می داند، طرف مقابل برای آنکه آن 

در کند حتی اگر آن وضعیت به نفع خود او نیز باشد؛ اگرچه این عوامل به عنوان عوامل برون زا  اندازی نیز می

نکته دیگری که حائز اهمیت است آن است که ترجیحات بازیگران در حین شوند.  نظریه بازی در نظر گرفته می

بازی تغییر خواهد کرد زیرا به مرور زمان در می یابند که آنچه مطلوب آنها  بوده است در عمل پیامدی متفاوت 

است در حین بازی تغییر کرده و بازیگران همکاری   که مطلوبیت بازیگران ممکن ها داشته است. این نکته ّبرای آن
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متقابل را به جای عدم  همکاری  در روند بازی برگزینند، در نظریه نهادگرایی جدید توسط پژوهشگران مورد  

 .(Jervis, 1998: 325-328)  ، توجه قرار گرفته است

. در صورتی که  اطالعات بین بازیگران استنحوه توزیع  در نطریه یازی،  سازی  آخرین شاخصه برای مدل  

  آن های قبلی بازیگران و پیامدهای هریک از  بازیگران، استرتژی  گانه قبلی یعنی تعدادهمه بازیگران نسبت به سه 

هایی  که  گویند. اما به بازی  "اطالعات تمام"ها اصطالحا بازی با  اگاهی داشته باشند به این نوع بازی  هااستراتژی

بازی  حداقل یکی دیگر از بازیگران نداشته باشد، های گذشتهو استراتژی رفتاربازیگران اطالعی نسبت به یکی از 

بازیگران   هاکه در آن هستند  هایی  بازی  ،"اطالعات ناقص"بازی با شرایط  همچنین    گویند.  "اطالعات ناتمام"با  

های که حداقل یکی از مولفه   افتداتفاق میزمانی  ها ّبازی گونه. این اگاهی ندارند نسبت به برخی از عناصر تعادل 

. بازیگران از  پیامدهای ۲. بازیگران نسبت به رفتار دیگر بازیگران در گذشته آگاهی دارند،  ۱زیر موجود نباشد:  

. در بازی با اطالعات ناقص معموال بازیگران سعی دارند از طریق انتقال های خود و دیگران آگاهی دارندانتخاب

 .  اطالعات، مشورت و  استنتاج ، اطالعات بیشتری را کسب نمایند

  بایستی در انتقال اطالعات اصل کلی در هر بازی آن است که که بازیگری که از اطالعات بیشتری برخوردار است  

به صورت گزینشی عمل کند، یعنی بایستی اطالعاتی را بروز دهد که سبب شود بازیگران دیگر    به دیگر بازیگران  

نامند. البته این حالت  گونه اطالعات را اطالعات خوب میاستراتژی را برگزینند که در نهایت به نفع او شود. این 

دانند که  اطالعات  اشراف دارند  و می کند؛ از آنجا که بازیگران دیگر نیز بر این شیوه افشاییک مشکل ایجاد می

دارد بنابراین اطالعات افشا شده را به سادگی باور نخواهند کرد مگر آنکه    امکان دروغگویی و اغراق نیز وجود

 شواهد عینی و مطمئن داشته باشند.  

دیگر را از آن مطلع   گیرد تا بازیگراناطالعات بیشتری برخوردار است، در پیش می  به اقداماتی که بازیگری که از

گویند. بازیگری که از  می  "دهیعالمت "نماید  می نامند و به تدابیری که در این راستا استفاده می   "عالمت   "سازد  

اطالعات کمتری برخوردار است در برابر بازیگری که اطالعات بیشتری دارد، شرایطی را ایجاد می کند که حریف 

های بازیگران گویند. این عمل موجب تفکیک عالمت می  "غربال کردن"ن عمل  اطالعات درست را منتقل کند. به ای

 . عبدلی(، ۱۳۸۷: ۸ـ ۹شود) دیگر  می

و در طول بازی نیز یکنواخت    نامندمی  "از پیش داده شده"ها اشاره شد را قواعد   ّقواعدی که در باال به آن  

بازی شود که بخش اعظمی از بار تبیینی نظریه  شود؛ زیرا باعث میمی باشد. این مساله باعث بروز مشکالتی می

 گیرند. بستگی به عناصری داشته باشد که در خارج از بازی فرض شده است و در جریان بازی شکل نمی

پاسخ به بخش اعظمی از سواالت در ارتباط با اینکه چگونه بازیگران از     بازی  با این گونه دیدن قواعد، نظریه

شود که بر  و این شرایط زمانی وخیم تر می   (Munk,2001:184) ، قاصر است ،دهندهای خود را انجام می انتخاب

بازی تاکید و فرض از پیش معلوم بودن قواعد صرف نظر شود. مفروض    ساختگی بودن  قواعد در جریان انحام

مانی کاراست که فرض عقالنیت در حین بازی بین بازیگران به یک شکل حفظ شود و بازیگران در  زبون قواعد  
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داشته    ها ّحین بازی  دیدگاه یکسانی در مورد عناصر بازی نظیر تعداد بازیگران، استراتژی هر بازیگر و پیامدهای آن

 .(Bennett,1995:31باشند،) 

 

 شناختیهای معروف در حوزه جامعبازی .۵

 

های معروف در این  ّهای جامع شناختی پرداخته و سپس بازیها در تحلیل در این بخش ابتدا به معرفی دسته بندی بازی

های  سرجمع بازیمهم نظریه بازی، نظیر    های. در این راستا ابتدا دسته بندیشوندها کاربردی معرفی میحوزه همراه با مثال

را مورد   ها با نقطه تعادل و بدون نقطه تعادل، بازی با راهبرد غالب و بدون راهبرد غالبصفر و غیر سر جمع صفر، بازی

گران شناختی مورد توجه پژوهش های جامع  های معروف نظریه بازی که در تحلیل بررسی قرار خواهیم داد. سپس بازی

باز بازی تضمینیَ،  زندانی،  بازی دوراهی  نظیر  بازی دو راهی   یهستند  بازی جوجه مرغی و  اولتیماتوم،  بازی  دیکتاتورَ، 

 گیرند.های متنوع مورد واکاوی قرار میها در علوم اجتماعی با بیان مثالاجتماعی و کاربرد آن

 

  ها در متون نظریه بازی  ّ معرفی انواع  بازی . ۵.۱

 

توان  گران قرار دارد که از آن جمله میها در مطالعات اجتماعی مورد توجه پژوهش های مختلف از بازی بندیدسته  

د به بازی سرجمع صفر و غیر سر جمع صفر، بازی با نقطه تعادل و بدون نقطه تعادل و بازی با راهبرد غالب و بدون راهبر 

های  ّیکی از دسته بندیکار آیند.  تعامالت و تحوالت  اجتماعی به   انواعغالب اشاره کرد که هر کدام می توانند در تحلیل  

های حاصل جمع  ّهای حاصل جمع غیر صفر است. بازیهای حاصل جمع صفر و بازی مهم در نظریه بازی، بازی 

رود، در این حالت آنچه یک شود و از بین نیز نمیتولید نمی  ها مطلوبیت ّشود که در آن گفته می  ییهاصفر به بازی 

ای است که بازیکن دیگر از دست داده و زیان دیده است و بازیکن به عنوان سود بدست می آورد به همان اندازه

توجه    شود. باگر ترسیم می یدرست در نقطه مقابل مطلوبات بازیگر د  گرها مطلوبات هر بازیبالعکس.  در این بازی

بازی  که  نظر هستند  این  بر  بسیاری  این خصیصه  نیستندبه  کارا  اجتماعی  تعامالت   ، های حاصل جمع صفر در 

(Synder and Diesing, 1977:38 ).  های  بازی ، همواره زمینه ای برای منافع مشترک وجود زیرا در اکثر وضعیت

ای برای تعامل نافعی مشترک وجود دارد که  زمینه دارد. حتی در شرایط که دو گروه با یکدگر دشمن هستند بازهم م

علوم اجتماعی    هایحوزه در  معنی نیست که    ناما مرسوم نبودن بازی با حاصل جمع صفر به ای  دو طرف  ایجاد کند.

. به عنوان مثال زمانی که دو فرد یا گروه یا حذب سیاسی  برای شوداستفاده نمیها  این بازی  از  و جامع شناسی  

های  حاصل جمع صفر ای از بازینمونه   شوندجلب همکاری فرد یا گروه یا حذب سیاسی دیگر وارد رقابت می

انچه گفته شد، پژوهش     .است به  منافع مشترکی که  با توجه  را    فرمهای بسیاری در خصوص وجود  از  بازی 

بر این    مکتب انگلیسی نظریه پردازان  . به عنوان نمونه،  صورت پذیرفته استکند،  مید شدید خارج  تضاوضعیت  

که افراد و احزاب در حفظ منجر به آن شده است  در قرن بیستم  و منسجم  جوامع فراگیر    پیدایش  عقیده هستند که  

   تامین میکند، تالش کنند. هاجامعه که امنیت و رفاه را برای آن
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بازی   از  دیگری  بازی نوع  نوع  این  در  است.  مضاعف  یا  صفر  غیر  جمع  حاصل  های  بازی  ها ها، 

ها آمیز دارند. از جمله  تفاوت این بازید که بازیگران هم منافع مشترک و هم منافع رقابت نیی وجود دارهاوضعیت

 توان به موارد زیر اشاره کرد های حاصل جمع  صفر میبا بازی

جمع صفر، به دلیل تضاد منافع هیچ فضایی برای همکاری میان بازیگران وجود ندارد. حاصل در بازی با    .１

حالی  بازیدر  در  اتخاذ که   و  همکاری  زمینه  مشترک  منافع  وجود  دلیل  به  صفر  غیر  حاصلجمع  های 

در راهبردهای همسو وجود دارد. به عنوان نمونه میتوان به اعتالف دو حذب سیاسی ناهمسو در پارلمان  

شوند حذب دیگری کنترل پارلمان را بدست اشاره کرد که با اعتالف خود مانع می   مرغی  غالب بازی جوجه

 گیرد.  

جمع صفر بازیگران سعی دارند استراتژی خود را را ازبازیگران دیگر پنهان کنند  زیرا  در بازی با حاصل  .２

نیز تمام شود. اما در بازی با حاصل جمع غیر  ها  تواند به ضرر آن افشا شدن آن نه تنها سودی ندارد بلکه می 

توانند زمینه همکاری صفر بازیگران از طریق مطلع ساختن برخی دیگر از بازیگران از استراتژی خود می

 . کسب منافع مشترک فراهم آورندی دیگران را برا

. به عبارت دیگر  های حاصل جمع صفر که چند نقطه تعادل دارند، نقاط تعادل باهم همسنگ هستند در بازی .３

جمع ناصفر ممکن های حاصل ها ، بازیگران با پیامدهای یکسانی روبه رو هستند. اما در بازیدر همه تعادل

دو نقطه   مرغی    باهم برابر نباشند. به عنوان نمونه بازی جوجه  مختلف  نقاط تعادلپیامد حاصل از  است  

 .شوندا پیامدهای متفاوتی روبه رو میتعادل دارد که در هریک از این نقاط تعادل بازیگران ب

. اما هستندبیشینه -کمینه و کمینه-استراتژی های بیشینه ،های تعادلیجمع صفر استراتژیدر بازی با حاصل  .４

تعادلی نبوده و  منجر به تعادل نیز   هایها، استراتژیدر بازی حاصل جمع غیر صفر لزوما این استراتژی

 کند ، سطح امنیت خود را  از طریق  هر بازیگر سعی می  مرغی  نخواهند شد . به عنوان نمونه در بازی جوجه

 (.  Davis,1983:36گیری  بیشینه کند.  اما این وضعیت ثبات ندارد، ) همکاری کردن و نه کناره 

 

 شناختی در مطالعات جامع  اصلی نظریه بازی  بررسی برخی از الکوهای. ۵.۲

 
ها با توجه به شرایط خاص هر بازی توسط نظریه پردازان باال انواع مختلفی از بازی  های ّبا توجه به دسته بندی 

استفاده    هاها یا ترکیبی از آنهای جامع شناختی از این بازیما در تحلیل و عمو  ندطراحی شده احوزه نظریه بازی  

 توان به موارد زیر اشاره کرد ای مهم در این حوزه میه ّشود.  از جمله بازی می
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  *بازی دوراهی زندانی   ۵.۲.۱

 
در کالیفرنیا طراحی شد. پس از آن ریاضیدان معروف  §در شرکت رند ‡ملوین درشر   و †این بازی توسط مریل فالد 

این    **توکر  برای  البرت  نام  به 

از آن   ارائه کرد   که  سناریو  بازی   یک 

بعد "دو راهی زندانی  " بازی  به  به   این 

این   . (1999:85  ,Dixit)،  معروف شد

باش زوج می  یک  د:  سناریو به شرح ذیل  

شوند و توسط بازرس و دستیار او در دو قتل یک زن جوان  دستگیر میآدم ربایی و  جوان توسط پلیس به اتهام  

اثبات شده است لذا هر دو  جرم آدم ربایی آن  شوند.اتاق مختلف و به صورت همزمان بازجویی می سال    ۴ها 

ت قتل توسط این زوج موجود نیست. لذا پلیس نیاز به ولی شواهد محکمه پسند برای اثبا  بایستی به زندان بروند  

اعالم   -هر کدام به تنهایی  -در هنگام بازجویی به زن و شوهر  ها دارد و برای این منظور  اعتراف حداقل یکی از آن

دهد که چه کسی با اجبار طرف مقابل مجبور به  شود که پلیس به مدارکی دست پیدا کرده است که نشان میمی

زمان کمتری را در زندان سپری خواهد    ، اگر شخصی در اتاق بازجویی اعتراف کنددر قتل شده است. البته  مشارکت  

شود، در صورتی که هر دو اعتراف کنند، هر دو به زندان خواهند افتاد ولی مدت ها اعالم میکرد و همچنین به آن 

میزانی که یکی اعتراف کند ولی دیگری اقرار   زمانی که در زندان سپری خواهند کرد کمتر خواهد بود البته نه به

 نکند.  

شود را می ها بازیگر الف و ب گفته می ّدر این حالت رفتار زن و شوهر که از این به بعد به ترتیب به آن  

در این بازی همکاری به این معنی است که این توان به دو وضعیت همکاری و عدم همکاری تقسیم بندی کرد.   

با  بازیگر  نمی  دو  اعتراف  نکرده و  منکر آن میپلیس همکاری  دیگر  به عبارت  قتل مشارکت  کنند  که در  شوند 

 توان  توسط جدول زیر شرح داد.  در این وضعیت ساختار بازده دو بازیگر در دو راهی زندانی را می اند. داشته 

 
 بازیگر الف و ب در بازی دوراهی زندانی ساختار بازده :  ۱ جدول

 

 

 

* Perisoner's dilemma  game  

† Merrill Flood  

‡ Melvin Dresher 
§ Rand 
** Albert Tucker 

کاریهم    کاریعدم هم   

 

                بازیگر الف رفتار 

بازیگر ب  رفتار                

−۳۰, −۲ −۴, )انکار(  همکاری ۴−  

−۱۵, −۱۵ −۲, )اعتراف(  عدم همکاری ۳۰−  
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 ،گر ب)شوهر( است بازده بازی  گول،  ویر  بازیگر الف )زن(، و اعداد سمت چپ  بازدهگول،  ویراعداد سمت راست  
(Dixit, 1995:85).    زیرااست    در نهایت زیانمنفی بودن اعداد در جدول به این علت است که بازده هر دو بازیگر 

تواند با توجه به  ولی زمان حبس برای هرکدام می  مدتی را در زندان سپری نمایند  تحت هر شرایطی  هر دو بایستی 

 باشدکم یا زیاد باشد. جدول ترجیحات با توجه به سناریو توضیح داده شده به شرح ذیل می ،شرایط

 شونددو به پانزده سال حبس محکوم می الف. هرگاه هر دو به قتل اعتراف کنند، هر

چهار به    به دلیل آدم ربایی و نه قتل  ود مستندات کافی هر دوکدام اعتراف نکنند به دلیل عدم وجب.  هرگاه هیچ

 شوند.سال زندان محکوم می

 سال زندان می رود   ۲ج.  هرگاه یک نفر اعتراف کند و دیگری انکار کند، فرد  اعتراف کننده به خاطر همکاری 

 رود.  سال زندان می ۳۰و دیگری به خاطر عدم همکاری با پلیس      

، احتمال اینکه دو متهم  شوندبازجویی می   و به صورت همزمان  مختلفکه این دو نفر در دو اتاق  ین با توجه به ا

از همکاری طرف دوم مطمئن باشند. در نگاه اول بهترین   توانندبتوانند باهم همکاری کنند وجود ندارد زیرا نمی

همکاری است اما با توجه به عدم اطمینان نسبت به راهبرد بازیگر دیگر، این -راهبرد برای هر دو بازیگر همکاری

بهترین راهبرد برای هر دو بازیگر عدم  *"هابه حداقل رساندن زیان"با توجه قاعده  نیست و  حالت تعادل بازی  

همکاری است.  فساد -و اعتراف به قتل است که زیان ان برای هر دو بازیگر بیش از حالت همکاری  باهم  اریهمک

نهفته است.   نکته  نیز درهمین  زندانی  راهی  نهایت راهبرد عدم همکاریبازی دو  در  بازیگر  دو  عدم -یعنی هر 

واهند شد. برای حل فساد موجود در  مند نخهمکاری بهره-و از مواهب راهبرد همکاری  گزینند همکاری را برمی

 شود.  های زیر استفاده می این بازی از تکنیک

  زمینه همکاری بین بازیگران بیشتر شود. به عبارت دیگر   توان امید داشت کهبا تکرار  این نوع بازی می -

این رفتار او توسط بازیگر دیگر در بازی بعدی    ، در صورتی که یک بازیگر در یک بازی همکاری کرد

از بازیگری که در بازی اول همکاری ننموده است در بازی بعدی    توان  و همچنین می  شودمی جبران  

نیز    "اثر انسداد"است که ممکن است منجر به     "تالفی"انتقام گرفت. مهمترین راهبرد این بازی، راهبرد  

با همکاری  شود. زیرا  در این راهبرد  یک   اما بازیگر دوم این همکاری را باعدم آغاز میبازیگر  کند 

دهد لذا بازیگر اول دست به انتقام زده و در تکرارهای بعدی عدم همکاری را برمی  همکاری پاسخ می

 ،آرگایل(. ۱۳۷۹شود،) گزیند لذا  بازی از سمت هر دو بازیگر تا به انتها با عدم همکاری دنبال می

یگر  برای افزایش میزان همکاری در بازی دو راهی زندانی بین دو بازیگر استفاده از پاداش  یکی راهکار د -

و جریمه است. به عنوان نمونه در سناریو طراحی شده برای بازی دوراهی زندانی اگر شوهر همکاری با  

 
* Minimax 
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دان خواهد در اینصورت مرد دو سال به زنپلیس را انتخاب کند و زن عدم همکاری با پلیس را برگزیند  

رفت درحالی که زن سی سال را در زندان سپری خواهد کرد. در این حالت اگر مرد بداند که در صورت  

اعتراف و پس از سپری کردن دوسال زندان، اقوام زن برای انتقام گرفتن ممکن است او را مورد ضرب و 

مرد حاضر باشد بست و  شتم قرار دهند و حتی ممکن است او را به قتل برسانند در اینصورت شاید  

 هشت سال اضافی را هم در زندان سپری کند ولی اعتراف نکند.  

رهبری نیز راهکاری دیگر برای ترغیب به همکاری در بازی دو راهی زندانی است. زیرا در صورتی که  -

 یکی از دو بازیگر نقش رهبری را در کنش با دیگری برعهده داشته باشد در اینصورت تقارن موجود میان 

ازیگر سود بیشتر و بازیگر دیگر سود کمتری خواهد بو یک    سود و زیان دو بازیگر از بین خواهد رفت

. در این حالت رهبر ممکن است استراتژی خود را مبتنی  بر همکاری برگزیند حتی اگر بازیگر  داشت

به عنوان نمونه در سال های اخیر عربستان صعودی در اوپک نقش یک  دیگر عدم همکاری را بر گزیند.  

کند واگر یکی از اعضای کوچکتر اوپک مانند بحرین صادرات نفت خود  را بازی می *بازیگر پر نوسان

شد که بهای نفت همچنان  را افرایش می داد عربستان صعودی با کاهش میران صادرات نفت خود باعث می

 باال بماند. 

-  

 بازی بزدالنه یا جوجه مرغی  ۵.۲.۲

 

به این عنوان نامگذاری شد. در این فیلم دو   ۱۹۵۵در سال     †این بازی پس اکران فیلم شورش بی دلیل

کنند. هرکدام از بازیگران که  دیگر حرکت می  بازیگر در دو اتومبیل می نشینند و با سرعت به سمت هم

زودتر کنار بکشد بازنده است. در این حالت اگر هر دو عدم همکاری داشته باشند، هر دو خواهند مرد ولی  

یکی همکاری   می اگر  نامیده  بزدل  او  برگزیند  نق را  دو  بازی  این  در  آن  طشود.  و  است  موجود  تعادل  ه 

بازیگر دیگر می بازیگر و عدم همکاری  بازیگر اطمینان داشته باشد که    لذاباشد.  همکاری یک  اگر یک 

د همکاری نخواهد کر و  کشد  کنار نمی  -به دلیل دیوانگی، بی عقلی و یا تمایل به خودکشی-بازیگر دیگر

بنابراین در بازی  به سود او خواهد بود که همکاری را برگزیند و کنار بکشد تا جان خود را نجات دهد.  

. در بازی دو راهی زندانی دوجانبه داردبزدالنه همکاری یک طرفه سود بیشتری نسبت به عدم همکاری  

راه حلی در دسترس   بزدالنه چنینیک راهبرد سود آور برای هر دو بازیگر موجود است ولی در بازی  

نیست و هر بازیگر تمایل دارد که بازیگر دیگر همگاری نموده و از بازی دست بکشد تا سود او بیشینه  

تواند باعث بن بستی شود که ممکن است به بدترین نتیجه ممکن برای هر دو بازیگر  شود که این خود می

 منجر شود. 

 
* Swinger Product 
† Rebel without cause 
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 تضمینی  یباز. ۵.۲.۳

 
کند، تمایل به همکاری دارد. در این بازی هر بازیگر  در صورتی که مطمئن باشد بازیگر دیگر همکاری می

گزیند. لذا برخالف تصور  ولی در صورتی که نتواند به طرف مقابل اعتماد کند، او نیز عدم همکاری را بر می

گیرند، در صورتی اری در نظر می همک-عمومی که راهبرد مسلط و نقطه تعادل  در بازی تضمینی را همکاری

گزیند. لذا  این بازی دو که یکی از بازیگران به دیگری اعتماد نداشته باشد رویکرد عدم همکاری را برمی

)تعادل و عدم همکاری ـ عدم همکاری  )تعادل بهینه(همکاری-نقطه تعادل دارد و آن راهبردهای همکاری

اعتقاد دارد که اگرچه  است.    ناقص( این بازی نسبت به بازی دو راهی زندانی کمتر مورد توجه  کوالک 

   .(Kollock,1998)مره مردم سنخیت بیشتری دارد، محققین قرار دارد ولی با زندگی روز

 

 بازی اولتیماتوم    ۵.۲.۴

 
توسط    ده دالرکه    بودبه این صورت  شد،  معرفی این بازی در نظر گرفته    اولین بار جهت    سناریویی که برای

شود که این مقدار پول را به هر نحوی که شود و از او خواسته میبه یکی از دو بازیگر داده می گرآزمایش 

د. در این حال بازیگر دوم در صورتی که با نحوه تقسیم پول  تقسیم کنبین خود و بازیگر دوم    می خواهد  

شود اما ه است بین هر دو نفر تقسیم میموافق باشد آن مقدار پول به صورتی که بازیگر اول در نظر گرفت

با    گیرد.  ها پولی تعلق  نمیکدام از آندر صورتی که بازیگر  دوم  با نحوه تقسیم پول موافق نباشد به هیچ

بسیار ناچیزی بیش   سهمی به اندازه  در نظر گرفتن رویکرد کالسیک نظریه بازی در صورتی که بازیگر اول  

تا از همان سود بسیار اندک نیز   د ر نظر بگیرد، بازیگر دوم مخالفت نخواهد کرصفر برای بازیگر دوم داز  

ها عملی این نتیجه را تایید نکردند زیرا مردم تمایل دارند  در صورتی که با  برخوردار شود. اما ازمایش

ن هزینه  رفتارهای غیر منصفانه روبه رو  شوند با عدم همکاری طرف دیگر را مجازات کنند حتی اگر برایشا

گذرند  منافع شخصی خود می   در این رویکرد افراد از  .(Jolls, Sunstein and Thaler,1998)نیز داشته باشد،

ها نشان می همچنین آزمایش ها نظیر حس انتقام فرصت بروز و ظهور پیدا کند.   ّتا احساسات شخصی آن

درصد   ۳۰تا    ۲۰که میزان پول پیشنهاد شده مقداری بین    دهنددهد که مردم به پبشنهاداتی پاسخ مثبت می 

 کنند. اقتصادمیدرصد پول را تقسیم    ۵۰تا    ۴۰کل پول باشد و پیشنهاد دهندگان نیز به صورت متوسط  

دانان نتیجه این آزمایش را قابل مناقشه تشخیص دادند. لذا این ازمایش را با افزایش مقدار پول به صد دالر 

پیشنهادی به   ررسی قرار دادند ولی نتایج مشابه حاصل شد و تنها در حالتی که مقدار پولمجددا مورد ب

با پیشنهاداتی   پاسخ دهندگان    -بیش از ده برابر حقوق ماهیانه پاسخ دهنده -افزایش پیداکرد  میزان چشمگیری

لذا در رفتار روز مره مردم  هنجار کردند.   می  درصد مقدار پول تخصیص یافته نیز موافقت    ۵حتی کمتر از  
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انصاف بیش از هنجار کسب منافع شخصی مورد توجه است. به عبارت دیگر مردم عموما بر اساس انصاف 

اگر منافع شخصی آن  نباشد برخورد می کنند حتی  به نظر استوت پاسخ  ها در آن  دهندگانی که مقدار  .  

تخصیص یافته را بسیار ناچیز ارزیابی کردند، خود را قربانی یک رقابت شخصی دانسته و با رد آن پیشنهاد  

   .(Stout,2001)،کنند به پبشنهاد دهند اسیب رسانده و از او انتقام بگیرندسعی می

 

 

 

 بازی دیکتاتور   ۵.۲.۵

 
گیرد پول بین بازی دیکتاتور همان بازی اولتیماتوم است که پیشنهاد دهنده به هر نحوی که خود تصمیم می

کند دیکتاتور  شود و نفر دوم انتخاب دیگری ندارد. لذا به بازیگر اول که پول را تقسیم میدو نفر تقسیم می

کنند  این بازی نقش دیکتاتور را بازی میدهد که بسیاری از افراد که در  ها نشان میشود. آزمایش گفته می

زیرا   دهندگیرند و کمتر تمایالت دیگرخواهانه از خود نشان میحداقل سهم را برای بازیگر دوم در نظر می

 . (Stout,2001)،ترسندبر خالف بازی قبل از انتفام پاسخ دهندگان نمی

 

 بازی دو راهی اجتماعی  ۵.۲.۶

 
آید که منافع شخصی هایی پیش میعموما رفتار مردم در جامعه بر اساس منافع شخصی است ولی گاهی وضعیت

گیرد. لذا رفتار بر اساس در تعارض قرار می   -که خود فرد نیز عضوی از ان است- با منافع جامعه  فرد  و آنی

وهش های اولیه در حوزه نظریه بازی منافع جمعی محروم سازد. لذا پس از پژتواند شخص را از  منافع فردی می 

آی در ارتباط با تضاد منافع بین چند در ارتباط با تضاد منافع بین دو نفر، در سال های اخیر تحقیقات گسترده

رفته است. در این راستا بازی دو راهی اجتماعی ینفر و همچنین تعارض بین منافع فرد و جامعه صورت پذ

بازی دو راهی اجتماعی را می توان  بازی دو راهی زندانی چند نفره بین مطرح و مورد توجه قرار گرفت.  

ای که خود عضو آن که منافع فردی و کوتاه مدت افراد با منافع جامعه   تعدادی از افراد عاقل در نظر گرفت

به بیان دقیق تر، بازی دو   .(Stout,2000., Van Lang, eds.,2000)،  گیردهستند، در دراز مدت در تعارض قرار می

آید که فرد برای افزایش سود و منافع شخصی خود از هنجارهای اجتماعی پیروی راهی اجتماعی زمانی پیش می 

یابد.  را نادیده بگیرند در اینصورت بازده همه کاهش میکند. اما اگر همه افراد جامعه آن هنجار اجتماعی  نمی

نف ترین ر با شکستن قوانین راهنمایی از چراغ قرمز عبور می کند. بیشبرای نمونه وقتی در یک جامعه یک 

منفعت را خواهد برد و زودتر به مقصد خواهد رسید. اما اگر همه رانندگان بخواهند چنین کنند ترافیک سنگینی  
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از   نوع اساسیدو   †و بازی منابع مشترک  *ایجاد خواهد شد و همه متضرر خواهند شد. بازی کاالهای همگانی 

تماعی هستند که در آنها افراد این انتخاب را دارند که سود بدست آمده را برای خود  جبازی های دو راهی ا

همه مشترک جمعی بریزند که در این حالت سود  در صندوق      مقداری از آن را   ،بردارند یا به میزان حداقلی

ها قرار کند. در بازی کاالی همگانی افراد بایستی در مورد پولی که در اختیار آن افزایش پیدا می اعضای گروه  

شود تصمیم بگیرند و مقداری از آن را به اندازه ای که خود تعیین می کنند به صندوق مشترک جمعی  داده می 

صرف -همه  د و از پول جمع شده در صندوق همه بهره خواهند برد و به میزان مشخصی به سود  واریز نماین

اما در بازی منابع مشترک   شود.  افزوده می   -نظر از اینکه پولی به صندوق واریز کرده باشند یا نکرده باشند

وضعیت برعکس است و  افراد اجازه دارند از یک منبع مشترک به هر میزانی که بخواهند برداشت کنند و در 

بدون توجه  -ال دو برابر بین همه اعضای گروهدر یک ضریب معین مث  ضربنهایت هرچه در صندوق بماند با  

اند  آی طراحی شدهدر واقع این بازی ها به گونهشود. تقسیم می  -به آن که چقدر از صندوق برداشت کرده اند

که وقتی افراد جامعه با موقعیتی  رو به رو می شوند که منافع فرد با جامعه در تعارض است، چگونه رفتار می 

نقاط هنریش و اسمیت  ستا محققان بسیاری به پژوهش در این حوزه پرداختند. به عنوان نمونه  را کنند. در این  

بازی  نوع   این  در  آنتعادل  اثر  در  که  و شرایطی  دادند،   ها  قرار  بررسی  مورد  را  ایجاد شود  کاالی همکانی 
(Henrich and Smith, 1999) .   

  

 شهرستان شیروان در    تاکسیدر تعامل مسافرین و رانندگان    شناختینمونه تحلیل جامع   .۶

به تحلیل جامع شناختی تعامل مسافرین و رانندگان تاکسی و الگوهای آن  نظریه بازی    مبانیدر این بخش با استفاده از   

خراسان    استان  تیشهر پرجمع  نیبه عنوان دوم  تیهزار نفر جمع  ۸۵با    شهرستان شیروان   می پردازیم.    روانیشدر شهرستان  

این    یسازمان حمل و نقل شهردار   توسطاعالم شده    طبق آمار رسمیکه    شرق بجنورد قرار دارد  یلومتری ک  ۵۵در    یشمال

به طور    که هرکدام روزانه  در این شهرستان فعال هستند    یدرون شهر  یدستگاه تاکس  ۳۵۲  ، تعداد۱۴۰۰در سال    شهرستان

های اخیر های ستاد ملی کرونا در سال  ّ. این در حالی است که علی رقم دستورالعملکنندیجابجا م نیز مسافر  ۱۲۰ متوسط  

چنان استفاده از پول نقد در این شهرستان رایج ها به صورت الکترونیکی و اینترنتی، هم ّبر لزوم پرداخت کرایه در تاکسی 

ها  لذا رند نبودن کرایه تاکسی  .اندکرایه نموده   جهت دریافتلکترونیکی و اینترنتی  بوده و رانندگان استقبال کمی از تجهیزات ا

در پی داشته ها را نیز  که گالیه آن  شود  می  شهروندانقانونی  توسط  های غیرباعث پرداخت کرایهو بهانه همیشگی پول خرد  

 .دنگیرمورد مطالعه قرار می  مسافر(-)رانندهابتدا راهبردهای متفاوت در تعامل دو طرف  در این مقاله  ،  در این راستا  .‡است

پردازیم  و بازی دوراهی اجتماعی به تحلیل این وضعیت می  اولتیماتوم  ،بازی دوراهی زندانی، بازی بزدالنه  سپس با استفاده از  

 
* Give Game 
† Take Game 

 . 1۴00، پایگاه خبری انتهاج، بیست و یک آذر "رانندگان تاکسی شیروان از دستگاه کارتخوان استقبال نمی کنند"مقاله   ‡
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لیل این حنموده و درنهایت از دیدگاه جامع شناختی به ترا معرفی    در تعامل دو طرف  راهبرد بهینه از منظر نظریه بازیو  

  پردازیم. می ،به اجرا در آمده است این شهرستان  هایی که تاکنون توسط شهرداری ّسیاست موضوع و

رانندگان در این حالت  زیرا    درون شهری است  ها و مسافرینهمیشگی بین راننده  هایچالشها یکی از  نبودن کرایهرند   

دریافت کنند ولیکن مسافران دوست ندارند مبلغی    بیشتریمی خواهند کرایه  تاکسی به بهانه نداشتن پول خرد  

که در نهایت   نیز شود  مسافرینو    گانبین رانند   کالمی  جدالیکه این ممکن است باعث    بیشتر به آنها پرداخت کنند

  این مساله در شهرستان شیروان با توجه به عدم استقبال رانندگان   شود.میدار  خدشه آرامش روانی هم مسافر و هم راننده  

به دالیلی   یتاکس  هیکرا  نی پرداخت آنال  یها بارکد  و  های پرداخت اینترنتی، اپلیکیشن های کارتخوان سیاراز دستگاه  تاکسی

در سال  وضعیت  این    شود، همچنان پر رنگ است و گالیه شهروندان را در پی داشته است.ها اشاره میآنبه  ادامه  که در  

به عنوان نمونه کرایه تاکسی   .است  نیز یافتهشدت  در شیروان  ها  برای کرایه تاکسی   غیر رندهای  نرخ  تعیین  با    های اخیر

در هر شکل و با پرداخت کرایه  این میزان    در نظر گرفته شده است کهتومان  دویست  هزار و  ،  ۱۴۰۰در سال  برای هر مسیر   

مسافر    ایراننده از حق خود بگذرد    ای  شودکه سبب میمانده است    یباق  یپول خرد و سکه برا  ازمندین  تیهر اسکناس در نها

  بسیاری از رانندگان به صورت غیر قانونی  هزار     شود. عالوه بر اینها پایمال می ّکه در نهایت حق یکی از آن گذشت کند  

  ،دو هزار و چهارصد تومانمسیر به جای    و به همین منوال برای دو  کنندمیبرای هر مسیر از مسافرین طلب  و پانصد تومان  

 .  گیرندمیاز مسافرین  چهار هزار پانصد تومان  ،سه هزار و ششصد تومانتومان و برای سه مسیر به جای  هزار سه

های از کرایه  های متعدداز کاربران بعد از انتشار گزارش  یاریبسو  هم ادامه دارد    یمجاز  ی در فضا  انیپا   یمجادله ب  نیا 

ای معتقد  عده  در این راستا  .   آندپرداختهین  مسافریا      ی رانندگان تاکسبه حمایت  از    ،  غیر قانونی در شهرستان شیروان

واکنش نشان    عی سر  دیآ  یم  انیبه م  یتاکس  هیکرا  یرا در طول روز بپردازد اما تا پا  یادیز  یهانهیهز  ندمردم حاضره  کهستند  

و    کنندلذا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی که رانندگان تاکسی با آن دست و وپنجه نرم می.  دنکن  یدهند و اعتراض میم

و قابل    نباید محل مجادله باشد  عدم باال رفتن نرخ کرایه تاکسی متناسب با نرخ تورم در شهرستان شیروان، این موضوع  

 ریغ  یهاهیکرا  را پرداختشهروندان    یاصل   مشکل  ای دیگر. این در حالی است که عده است  از سمت مسافرین  چشم پوشی 

. دانند پذیر جامعه نمیو سایر اقشار آسیب  بر رانندگان   یفشار اقتصاد نافی درک  را  این    و    دانند  می رانندگان    به    یقانون

برای    شاخص فقر  ناشاره می کنند که در آ،  ۱۴۰۰در سال    ، کار و امور اجتماعیمطالعات وزارت رفاهبه  ها  آن  همچنین

جدول شاخص فقر در جایگاه دوم پس از استان سیستان و  در   است که  برآورد شده  درصد  ۳۵حدود    استان خراسان شمالی

کم   هایدر بسیاری از خانواده   لذا  .*تر نیز هست و این شاخص در شهرستان شیروان نگران کننده  گیردمیقرار  بلوچستان  

 نیز   چندین مسیر  از تاکسی استفاده کرده و    خانه مجبورندافراد برای رفت و آمد بین محل کار و    کهدرآمد این شهرستان  

ها  و در وضعیت معیشت آن  ها استهای ماهیانه آندر مجموع هزینه  معنا داریاین مابه التفاوت ایجاد شده رقم  ،  عوض کنند

   است.  تاثیرگذار

 
 .۱۴۰۰، روزنامه اترگ، سوم شهریور "خراسان شمالی دومین استان محروم کشور "مقاله   *
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 یاز پول مل   ینگهدار  نیو همچن  ستاد ملی کرونا  یهاهیبا توجه به توصهای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا،   ّسال در   

  نیتا بد  در جهت استفاده کمتر از اسکناس صورت گرفته است    روانیش   یسازمان حمل و نقل شهرداراقداماتی توسط  

   که   گردد  یریجلوگ  ۱۹-  کووید   یماریب  یر یگاز همه   نینچهم   و ها حل شود  هیمانده کرا  یهم اختالف در پرداخت باق  لهیوس

استفاده از    ترغیب رانندگان به  ، خواندستگاه کارتبه دادن تسهیالت  الزم برای خرید  توان  از مهمترین این اقدامات می

اشاره  ها  در تاکسی   *های پرداخت سریعو نصب برچسب   های تاکسی اینترنتیاپلیکیشن ،  پرداخت اینترنتیهای  اپلیکیشن

 رانندگان و مسافرین در شهرستان شیروان مورد استقبال  اقدامات صورت گرفته استفاده از این تجهیزات . اما علی رقم  کرد

 به موارد زیر اشاره نمود  توانقرار نگرفته است که از دالیل آن می

 ،تالیجید یهاو پلتفرم هابا ابزار و مسافرین   یرانندگان تاکسعدم آشنایی  .１

 و هزینه باالی اینترنتنداشتن گوشی هوشمند  .２

های اخیر و بی رغبتی خوان سیار با توجه به افزایش نرخ ارز در سال های کارتسابقه قیمت دستگاهافزایش بی .３

    ،ها به رانندگان تاکسیدر اعطای رایگان این دستگاه هابانک 

الکترونیکی و اینترنتی به دلیل عدم پایداری و برقراری   پرداخت  های  شبکهبه  صلب اعتماد رانندگان و مسافرین   .４

 ،هاهمیشگی آن

 ،ینترنتیهای تاکسی اتاخیر در پرداخت وجوه دریافتی از مسافران به حساب رانندگان در برخی از اپلیکیشن .５

   ،های مخابراتی در ارسال پیامک واریز وجه به حساب رانندههای سرویساختالل  .６

اپلیکیشن .７ این  در  شده  گرفته  نظر  در  پایین  اینترنتی هاکرایه  تاکسی  همچنین    ی  باالیو  این    درکمیسیون    نرخ 

 ها،اپلیکیشن

ها تحمیل  به آنممکن است      خوان سیاردستگاه کارت   هایتعداد تراکنشاحتمالی که از طریق      مالیاتترس از   .８

 .  شود

مربوط   معضل  چنان رایج است و  در این شهرستان هم  پرداخت کرایه تاکسیاستفاده از پول نقد در    ،فوقموارد    بر اساس 

 اجتماعی   مسئله  نیاتبیین  .  باشداین شهرستان میدر    و مسافرین    تاکسی  بین رانندگان  های جدییکی از چالشپول خورد    به  

جامع شناختی    لیل حت  ،این مقاله  در      قابل بررسی است.  اقتصادیو    یروانشناخت،  یاجتماع  شناختی، علومجامع  یهادگاهیاز د

رویکرد  "که    داده شودسوال پاسخ    نیبه ا  خواهد شد و سعی    با استفاده از  رویکرد نظریه بازی مورد نظر است    این معضل  

 جهت   در ادامه این مقاله" ؟چیست  یباز   هینظر  دگاهیاز ددر شهرستان شیروان    انو رانندگ  نیمسافر  انیتعامل م  بهینه در  

باز  یو رانندگان تاکس  نیمسافر  انیتعامل م  ،پاسخ به این سوال راهی اجتماعی و همچنین ترکیبی از    دو  یهای در قالب 
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شناختی از آن  بررسی خواهد شد و راه حل  بهینه به همراه تحلیل جامع و دوراهی زندانی    اولتیماتوم، بازی  های بزدالنه بازی 

 ارائه خواهد شد 

لذا    .  کند   نهیشیرا ب  شیخو  یکند منافع شخص  یاست که در آن هر فرد تالش م  یاز باز  ینوع  یاجتماع  یراه  دو  یباز 

را   یعدم همکار  نهیکه همه افراد گز  ی. اما در صورتدیآیهر فرد به حساب م   یمطلوب برا  نهیگز  (D)  یعدم همکار  نهیگز

همه خواهد   انیبه وجود آمده به ز  تی صورت وضع  نی شود در ایم  یالب عدم همکارغراهبرد    نکه یبا توجه به اند  نیبرگز

را  توسط مسافر    هیکرا  ق یدر پرداخت دق  گیریآسان   ،  خردمندانه  تینه و عقالنخود مدار  یگرحالت حساب   نیبود. در ا

که  یهنگام  کهبه دلیل آنآید وب به حساب نمی لمط نیز  این استراتژی اما .ندارد یادیز نهی هز زیرا برای او دهد یم شنهادیپ

تاکسی    رانندگانبسیاری از    زیرا  شودیم   جادیا  یجمع  انیز  ک یراهبرد را دنبال کنند    نی ا  نیاز مسافر  یاد یز  اریتعداد بس

افسار    شکلرا به به    هینرخ کرا  یرسم  ری به صورت غد بیشتر  مبرای کسب درآ    با سوء استفاده از موقعیت،  ممکن است

عدم رغبت   شود و همچنین سبب  جایی مسافر و کاال میباال رفتن نرخ کرایه جابه  این موجبکه  دهند    شی افزا  ایختهیگس

مطلوب حالت نیز نه  این    لذا  .گردد  تورم  ایجاد     مسافرین به استفاده از تاکسی در رفت و آمدهای درون شهری و حتی

 تحلیل این وضعیت بر پایه بازی دو راهی اجتماعی   شودهمان طور که مشاهده میخواهد بود.  و نه مسافران  رانندگان تاکسی  

های دوراهی زندانی، بازی بزدالنه، بازی دوراهی اجتماعی و بازی  ر ادامه ترکیبی از بازی باشد. لذا دمقدور نمی  به تنهایی

 برای بررسی دقیق این موقعیت استفاده خوهد شد.    اولتیمانوم

بررسی    ابتدا   متفاوت  رفتاربه  مسافران  های  تاکسی و  رانندگان  بازی  کرایه  در  پرداخت  هنگام  می    در 

متر    با در نظر گرفتن کرایه ثبت شده در تاکسیمسافران    در این حالت  .است  پای  رفتار پایا   حالتپردازیم. اولین  

پیاده  رند مینیز  در قسمتی از مسیر که نزدیک به مقصد هست و کرایه تاکسی    در این حالت    .دنشومیباشد، 

اندک  و با چشم پوشی از    از مسافت  منطقی  نسبتابا برآورد    رخ نخواهد داد. یعنی مسافر  بین راننده و مسافر  مشکلی

این وضعیت شود. در  می است از تاکسی پیاده    کرایه رند    زمانی که    ،در نزدیکی مقصد،  آی که تا مقصد داردفاصله 

قصد در نظر گرفتن مصلحت جمعی را نداشته باشد و  حتی  اگر مسافر  .  بینند نمی  نتاکسی زیا  هرانندنه  مسافر و  نه  

بود. اما حقیقت آن است که کرایه    یمیک رفتار پایاپای خواهشاهد  شود بازهم    رند یک عد  کرایه  به صورت اتفاقی  

. اول اینکه کرایه تاکسی فاصله اندکی  در این حالت دو اتفاق پیش خواهد آمدیک عدد رند نیست.    معموالتاکسی  

صد تومان باشد. حالت دیگر زمانی اتفاق می افتد که    د داشته باشد مثال در بازه نهصد تومان تا هزار وتا عدد رون

باشد. در   تاکسی و مسافر  حالت  این دو  فاصله معنی داری بین کرایه تاکسی و یک عدد رند  تعامل بین راننده 

رفتار منصفانه معموال زمانی اتفاق می افتد که  .  باشدغیر منصفانه    یا  رفتار منصفانه و  تواند به یکی از دو شکل  می

راننده تاکسی -  . این مبلغ اندک از سوی هر دو طرفاستکرایه تاکسی تا یک عدد رند مقداری اندک    مابه التفاوت  

ومان باشد شود. در این حالت اگر کرایه تاکسی به میزان کمی بیش از هزار تنادیده گرفته میمعموال    -و مسافر

 شود. چون احتمال وقوع هریک از این دو کرایه به نفع مسافر و اگر کمتر از هزار تومان باشد به نفع راننده گرد می

طرفین با   حالتاین  در    .کنندرا انتخاب نمیTFTو راهبرد تالفی )   آیندکنار می حالت مساوی است طرفین باهم  

. البته با محاسبه  ها متاثر از رفتارهای قبلی طرف مقابل خواهد بود ّآنبعدی  و رفتارهای بعدی    کننداغاز میهمکاری  
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مبلغ باقی مانده برای مسافر  تقریبا ناچیز و قابل صرف     ،ماهیانه  کرد  هزینه توان مشاهده کرد که گرچه در  دقیق می 

تومان بین اصل   ۴۰۰نظر گرفتن مابه التفاوت  است ولی برای راننده تاکسی این مبلغ قابل اعتنا است)با در    کردننظر

اختی این میزان برای رانندگان تاکسی در شیروان که طبق اعالم سازمان حمل و نقل شهرداری دکرایه پر  کرایه و  

هزار یک میلیون و چهارصد و چهل  مبلغی حدود    به جا می کنند ماهیانه  مسافر را جا  ۱۲۰شیروان به طور متوسط  

معمولی    تومان است که نسبت به متوسط درآمد مردم در شهرستان شیروان مبلغ قابل توجهی است ولی برای مسافر

خواهد  هزار تومان    بیست و چهار  مبلغ    ، ماهیانه    چهار مسیر را با تاکسی طی می کند  روزانه    که به طور متوسط

نصافی است که مسافر توقع داشته باشد که راننده تاکسی از میزان اضافی کرایه تاکسی وی بگذرد در . لذا بی ا(شد

کنند و از این مبلغ اندک  جا که هر دو طرف همکاری میکند. البته در این حالت از انحالی که خود چنین نمی

غیر منصفانه است. این حالت   رویکرد  دیگر رویکرد  کنند، رویکرد غالب همکاری کردن است.  چشم پوشی می

در این حالت به دلیل قابل توجه بودن مبلغ   افتد که فاصله بین کرایه تاکسی تا عدد روند زیاد باشد.زمانی اتفاق می 

اگر جانب -  بعضی از رانندگاناین مبلغ از سوی راننده تاکسی به مسافر برگردانده شود. اما    باقی مانده بایستی  

ی هااین مطلب در تاکسی  .دهندعودت نمیرا به مسافرین    ماندهمبلغ باقیاین    -اکثرام و نگوییم  احتیاط را رعایت کنی

 . تر هم هستپر رنگ و  محاسبه کرایه تاکسی برای مسافر دشوارتر است،  متر هستند درون شهری که فاقد تاکسی

معموال .  شودشرحی از تعامل بین مسافرین و رانندگان  بیان می    در ادامه  برای روشن شدن این وضعیت،  

نیز  بایستی کرایه را به   مسافرو    کردهاعالم  به مسافر  کرایه را    ه تاکسیرانند  ،در پایان مسیر و هنگام پیاده شدن

اکثرا به صورت  نیز    گانراننده تاکسی در مورد مابقی پول چه خواهد کرد. رانند  بداند  پرداخت کند فارغ از این که 

د. در این موقعیت این مسافر نگردانمانده پول را به مسافر برمیباقی  -البته با گرد کردن به نفع خود-  سر راست

برای مطالبه مبلغ     -ایچند ثانیه-ولی تنها زمان اندکیاست که بایستی به راننده نشان دهد که اشتباه کرده است  

سوی   از   مانده پول رفتاری خست آمیز و گدامنشانهمسافر برای مطالبه باقیرفتار  باقی مانده دارد. در این حالت  

گرفته شود. نیز  تواند بگذرد و حتی ممکن است به سخره  که از پانصد تومان یا هزار تومان نمی  شودتلقی می  راننده

قید باقی پول را بزند.    مجبور استشود و در نتیجه مسافر  سافرین بیشتر نیز میاین فشار روحی با حضور دیگر م

با بهانه نداشتن پول خرد باز هم توپ را به زمین   همعموال رانند   ،البته اگر مسافر این فشار روحی را تحمل کند

ردازد و مطالبه پول باقی مانده مسافر کرایه اعالم شده از سوی راننده را می پ  ،. لذا در بیشتر موارد مسافر می اندازد

شود به عنوان این معضل در بعضی مواقع به شکل شدیدتری نیز مطرح می هرچند از آن راضی نباشد.    ،کندرا نمی

و در هنگام محاسبه کرایه، مقدار کرایه را بیش از حد واقعی    کنندصفر نمی  متر را  تاکسی  ،گان ّرانندبعضی از    مثال

دست   اینکه . ندارندکرایه اعالم شده از سوی راننده  ای جز پرداخت چاره   مسافرین کنند. در این حالت اعالم می

تار  . حال با رویکرد نطریه بازی به تحلیل رفگیردمی  نشئت  منفعت طلبی برخی از رانندگان تاکسیاز  مسائل    از

 طرفین می پردازیم. 

اولین   .دهیمرا مورد بررسی قرار میراهبردهای ممکن در رفتار دو طرف  انواع  تحلیل  ابتدا    در این راستا    

قابل  رفتار منصفانه    در قالب    به این حالت که  .  استهمکاری مسافر  -مورد مطالعه راهبرد همکاری رانندهراهبرد  
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کنند. در این راهبرد همکاری و اعتماد بین هم مسافر و هم راننده از مبلغ باقی مانده صرف نظر می  بررسی است.

لذا بازده این رفتار   .شودمی منجر  و دوری از هر نوع تنش بین طرفین  راننده و مسافر  به سهولت پرداخت کرایه  

دوطرف  برای   زیان(، صفرهر  و  سود  می  )بدون  گرفته  نظر  حال*شود در  هم  دومت  .  عدم -رانندهکاری  راهبرد 

کند ولی اگر کرایه کمتر از یک عدد سر راست باشد  در این حالت، راننده همکاری می  همکاری مسافر است.  

. به عنوان مثال اگر کرایه هشتصد تومان باشد راننده بایستی دویست تومان  کندطلب میمسافر باقی پول خود را  

مانده را برگرداند ولی اگر کرایه هزار و دویست تومان باشد، مسافر هزار تومان می دهد و راننده بایستی از باقی

، تکرار این فرایند  مابقی پول چشم پوشی کند. با توجه به آنچه که پیش از این گفته شد، در این حالت به دلیل

 ـ  ۸۰     راننده ارزش این راهبرد برای رانندهدر نظر گرفتن فشار روانی بر    میزان زیان راننده نسبتا زیاد بوده لذا با

  لذا نمی کند  از این راهبرد  سود چندانی  مسافر  سفرهای مسافر طی یک ماه محدود است  . اما چون تعداد  گیریممیدر نظر  

در این حالت مسافر باید از  همکاری مسافر است.  -ی راننده. حالت بعدی عدم همکارگیریممی در نظر    +۱۰   را    بازده وی

چشم پوشی کند ولی  خود باقی  پول  مانده 

یک عدد رند را مطالبه  اضا  مبالغ  بر راننده  فه 

+ در  ۶۰سود راننده را   کند. در این حالت می

راهبرد   ۸۰برابر    ـ  می )در نظر  گیریم 

آن ارزش  زیان ناشی  از دست دادن قسمت اعظم درآمد به همراه فشار روانی بود در اینجا سود به معنی کسب  در  دوم که  

.  کنیم فرض می  ـ۲۰  را  شودزیان مسافر با در نظر گرفتن  ناراحتی اعصابی که برای او ایجاد می  و  (باشدمی  یدرآمد اضاف

عدم همکاری راننده ـ عدم همکاری مسافر است در این حالت نه راننده و نه مسافر از مابه التفاوت باقی مانده    راهبرد اخر

از دست    و جدل کالمی  گذرند. در این حالت با توجه به زمانی که هر یک از دو طرف برای رد و بدل کردن پول خردنمی

  در جدول ذیل ساختار  بازده مسافر و راننده نشان داده شده است  ریم.گیمیـ در نظر  ۱۰برای هر دو طرف    را  بازده،  دهندمی
 

 بازده مسافر و راننده تاکسی ساختار: ۲ جدول
 

 
 

 

 

 

زم به توجه است که در هر سلول جدول باال، عدد سمت چپ و راست  ویرگول به ترتیب نشان دهنده ارزش آن راهبرد ال

در این بازی    برد مسلط یا همان راه  ها، تعادل نش بر اساس روش به حداقل رسانیدن زیان   باشد. برای راننده و مسافر می 

 
ها با مفروضات و مالحظات در نظرگرفته شده در این مقاله مطابقت  شود ولی ترتیب و درجه بندی آن عداد به صورت فرضی در نظر گرفته میا  *

 دارد.  

کاری عدم هم  کاریهم                   رمساف  رفتار  

هرانند رفتار                

 همکاری   ۰,۰ ۸۰,۱۰−

−۲۵, −۲۵ ۶۰,  عدم همکاری  ۲۰−
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راننده خود را یک بازی دوراهی زندانی  و مسافر خود را    در این تعامل، زیرا . همکاری مسافر ـ عدم همکاری راننده است

به این علت    زیر دست و راننده خود را در حالت مسلط می یابدیعنی مسافر خود را در حالت    ؛یابددر یک بازی بزدالنه می

به همین شیوه با مسافرین    نیز  هاتاکسی همه    تاکسی شود و رانندگان  یک  مسافر برای رسیدن به مقصد لزوما بایستی سوار  که  

شود فرصت بسیار کمی برای جرو بحث با راننده در کنند. در این وضعیت مسافر زمانی که از تاکسی پیاده میبرخورد می

کند و یا مسافرین دیگر حرکت می   به محض برگرداندن مابقی پول  به نظر مسافر  اختیار دارد زیرا راننده معموال بدون توجه

البته این وضعیت گیرند)ای را  میجلوی معطلی چند ثانیه با وارد کردن  فشار روانی مضاعف به مسافری که پیاده شده است  

برای جلوگیری از اتالف وقت خود شود زیرا مسافرینی که  منجر به یک بازی دو راهی اجتماعی برای دیگر مسافرین می

مانع اعتراض آن مسافر شده اند، دقایقی بعد و در هنگام پیاده شدن با شرایطی مشابه روبه رو خواهند شد و ضرر خواهند 

مانده پول او را هیچ تضمینی از راننده بگیرد که باقی   قبل از دادن پول  در هنگام پرداخت کرایه نیز، مسافر نمی تواند  کرد(.

کند  همکاری    ینیز همکاری است چه راننده تاکس  ای جز همکاری ندارد و بهترین راهبرد برای اولذا مسافر چاره   .دهدس  پ

کند وگرنه  او را مجبور به همکاری می   ،نداشتن قدرت انتخاب  در واقع  .استچه نکند. بنابراین او درگیر یک بازی بزدالنه  

یابد که  ین در حالی است که راننده تاکسی خود را در وضعیت دو راهی زندانی میکرد. ااو نیز عدم همکاری را انتخاب می

راهبرد مسلط در آن عدم همکاری است. بنابراین با در نظر گرفتن این موقعیت برتر، راننده تاکسی رفتار عدم همکاری را  

 گاه وضعیتان  .داشته باشدیات مشابه  قبال نیز تجرباگر مسافر    در این حالتگرداند.گزیند و باقی پول مسافر را برنمی برمی

استفاده می    ءشود که او احساس کند که رانندگان تاکسی به صورت غیر منصفانه از شرایط سوممکن است باعث  موجود  

مسافر زیان مطلق    لذا  .به جیب راننده می رودشود و  از او گرفته میمبلغی که مستقیما  .  گیرندکنند و کرایه بیشتری  می

مورد بررسی ی سرجمع صفر  هابازی   قالبگونه رفتارهای متقابل که در  در اینشود.  مند میبیند و راننده از سود مطلق بهره می

در   و  نمی کنداز آن پرهیزمعموال    ،پیدا کندانتقام گرفتن    فرصت  بیند در صورتی که  که زیان می  بازیگری،  گیرند  قرار می

هایی را برگزیند که گرچه برای او سودی ندارد ولی از سود برد طرف مقابل  کند تا استراتژی مراحل دیگر بازی تالش می

(.  لذا در تعامل راننده و مسافر،  Stout,2001چه که در بازی اولتیماتوم قابل مشاهده است، )مطابق با اننیز جلوگیری کند.   

مقابل یعنی راننده تاکسی    بازیگر  مازادکند از سود  تالش می *تعامل تکرار شونده نامتناهییک  در  مسافر به عنوان قربانی  

ممکن است از راهبرد   لذا  بگیرد      را از راننده  پول خود را    ماندهتواند باقی موارد نمی   بیشتر  که در  با توجه به این بکاهد و  

معطل کردن بهداشتی،    ی داخلی تاکسی، عدم رعایت نکات  فضاانتقام جویی به صورت آسیب زدن به تاکسی، کثیف کردن  

در پرداخت کرایه تاکسی، صحبت کردن با تلفن همراه در تاکسی، جدل کالمی با راننده و ... استفاده نماید تا از این طریق 

ی که به وضعیتالزم به توجه است که   از منفعت غیر منصفانه راننده بکاهد.    ،  های مالی،  روحی و روانیبا وارد کردن اسیب

بازیگر دارای موقعیت یکسان باشند. اما در صورتی که موقعیت دو طرف  برای وقتی است که هر دو    تحلیل آن پرداختیم

راهبرد   و  به تغییر تعادل نش    یکسان نباشد، ارزش هر راهبرد برای هر دو بازیگر تغییر خواهد کرد که این می تواند منجر

 . شوددر این بازی   مسلط

راهاگرچه      ولی  حل بررسی  نیست  مقاله  این  مدعای  معضل  این  برای  احتمالی  این علیهای  که رقم 

 های تکنولوژی   به  هاذاری در جهت تجهیز تاکسیگ ریزان در این عرصه  برای  حل این معضل بر سیاست برنامه

   ه وسیلهپیشرفته ب

 
* Infinite Reputation Game 
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خوان سیار و نصب ها برای رانندگان تاکسی جهت تهیه کارت در نظر گرفتن تسهیالت ویژه توسط بانک .１

 تاکسیمتر 

جهت نصب بارکدهای پرداخت آنالین     PSPهای  و شرکت    هاهمکاری بیشتر میان شهرداری تاکید بر   .２

 ها کرایه در تاکسی 

ها در های پرداخت اینترنتی به خصوص استفاده از کیف پول اپلیکیشندر جهت استفاده از    سازیفرهنگ .３

 ها در جهت تسریع فرایند پرداخت این نرم افزار

جهت   های خود  برای مشاهده تراکنش  USSD استفاده از کدهای    به  رانندگانی که گوشی هوشمند ندارندترغیب    .４

    کرایه به صورت غیر نقد  ّپرداخت 

معتقدند که در نظر گرفتن راه   *بسیاری از  پژوهشگران حوزه جامع شناختی نظیر گرت هاردین    تاکید دارند، اما 

  .( Hardin,1968) ،  نیست  موثر †ها در حوزه کاالهای همگانی های مبتنی بر تکنولوژی برای بسیاری از چالش حل 

کشور به    اقصی نقاطها در  ّتاکسی  ها ستاد ملی کرونا بسیاری ازای اخیر با توجه به سیاست ّعلی رقم اینکه در سال 

تواند به  می  آند کهمجهز شدهو اینترنتی  کرایه به صورت الکترونیکی   دریافتپیشرفته جهت    الکترونیکی   تجهیزات

پایاپای یا منصفانه  منجر شود ولی در وضعیت راهبرد    راهبرد رفتارغالب  در    کاهش تنش بین راننده و مسافر

نداشته است و حتی ها   ّکاهش تنش   تاثیری در  و    نکردهها ایجاد  غیرمنصفانه تغییر اساسی در ساختار این وضعیت

در وضع قوانین و همچنین  ها استفاده از اقتدار دولتی  . در این نوع وضعیتشده استنیز    ها  جدلباعث تشدید این  

 نظیر الینور   از جامع شناسان  ایافزایش کنترل بر رانندگان تاکسی نیز چندان موثر نخواهد بود. در این ارتباط عده

ی امساله تازه   منجر به  ،  ها ّدولت راهی اجتماعی توسط  حل مساله دو جهت    قوانین تحکمی    معتقدند که وضعاسترام  

های زندانی تو در به استراتژی دوراهی  همچنین  او   . (Felkins, 1995)ماعی خواهد شد،  دو راهی اجتبازی  از نوع  

یک کاالی همکانی  کند و معتقد است که استفاده از مجموعه جدیدی از قوانین و قواعد مساوی با ایجاد  تو اشاره می 

     به وجود آید.  ‡راهی اجتماعی درجه دوم شود یک دودیگر است که باعث می

راه حل، در خاتمه      اگاهی خدمات عمومی   به عنوان یک  از  استفاده  تواند می که    §آموزش عمومی و 

و از اتالف وقت و    برای عموم تبیین نمایدهای  ناشی از سودجویی غیر مشروع و آنی راننده و مسافر را  زیان 

  . راهکار دیگر برای این مساله در حالت ترکیب بازی شودپیشنهاد می،  گیری کندهای بی مورد جلوجدلهمچنین  

؛ به استراننده    مسافر و  بازی و نوع رفتار متقابل بین  شکل و فرم  ، تغییرو بازی بزدالنه  بازی  دو راهی زندانی 

نصب    ان نمونه،  به عنو  گیری منصرف شود.و مسافر نیز از انتقام   نتواند سود بیشتری کسب نمایدکه راننده    ایگونه

 
* Garet Hardin 
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پرداخت   تاکسی دستگاه  پرداخت کرایه   در  اتوبوس   یشهروند  های  کارت   یقاز طرها جهت  به سبب   هامشابه 

   و می تواند به حل این معضل کمک نماید.   دهدحذف داد وستد پول و همگانی بودن آن، ساختار بازی را تغییر می

 

 

 گیری نتیجه  .۷

ایم به طوری که از یک نظریه محض های چشمگیر در  حوزه نظریه بازی بوده پیشرفتدر یک دهه اخیر شاهد   

فضای وارد  حوزه   دانشگاهی  از  بسیاری  در  امروزه  و  است  شده  کاربردی  و  نظیر عملیاتی  انسانی  علوم    های 

ناختی شمورد توجه است. در حوزه علوم اجتماعی و جامعشناسی  شناسی، علوم اجتماعی، سیاست و روانجامع 

مطلوبیت  ترجیحات،  اساس  بر  موضوعات  تحلیل  به  که  است  آن  در صدد  نظریه  بازیگران این  تصمیمات  و  ها 

های مختلف در تعامالت اجتماعی پرداخته و با در نظر گرفتن  چشم اندازی که مختلف به خصوص افراد یا گروه

برای متخصصین حوزه علوم اجتماعی و  ها است، درکی روشن از رویدادهای اجتماعی  این رفتار پیامد محتمل  

 دهد. از این منظر این نظریه عالوه بر بعد تحلیلی و توصیفی دارای بعد تجویزی نیز هست. شناختی ارائه میجامع  

تواند به درک بهتر و بیشتر سیاستمداران لذا نظریه بازی با ایحاد پیوند میان ابعاد مختلف و کالن نظریه پردازی می

ها کمک شایانی نماید. لذا به نظر  از پدیده های اجتماعی و سیر تحولی آنشناسی   اجتماعی و جامعحوزه علوم  

دانشگاه خالی میمی دبیرستان و  برای دوره  نظر گرفته شده  در  متون  میان  نظریه در  این  باشد و  رسد که جای 

های تقاضا محور متناسب عریف پروژهمسئولین بایستی توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند که در این راستا ت

  ها بهینه برای آن  هایها و یافتن راه. حل با شرایط بومی هر استان در ارتباط با نظریه بازی می تواند به درک چالش

 .  کمک شایانی نماید
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