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 ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي"رفاه اجتماعي"جله علمي پژوهشي م

 98 تا 57، صص 1383، زمستان 15شماره 
 

 ل رفتار روزمرهي در تحليه بازي بر کاربرد نظريدرآمد
 تهرانن در ي اتالف بنزيجامعه شناختل يتحل

 
 
 

 گانهي يمحمد رضا جواد
 شناسي دانشگاه تهران استاديار جامعه

ir.ac.myeganeh@ut 
com.mrjavadi.www 

 
ابتدا شرح ن منظور، ي ايبرا. ل رفتار روزمره استي در تحليه بازينشان دادن کاربرد نظرن مقاله به دنبال يا :ده يچک

 يماع اجتي دوراه يها ي بزدالنه و بازي ، بازي زنداني دوراهيها از جمله باز ي و انواع بازيه بازي از نظريمختصر
ن يا. ل است، نشان داده شودي قابل تحليه بازي روزمره که با نظريک نمونه از رفتارهاي شده تا يآنگاه سع.  استآمده 

ر تهران است تا بر اساس آن، ن ديع بنزي توزيگاه هاين در جاين عرضه بنزي تعامل رانندگان و ماموريمورد،  بررس
ن زدن رانندگان در سه حالت رفتار ي رفتار بنز. نشان دهديه بازيگاه ها را با نظرين جاين در اي اتالف بنزيعلل اجتماع

ل قرار گرفتن ين ، به دلي بنزاتالف شده و نشان داده شده که يرمنصفانه بررسي ، رفتار منصفانه و رفتار غياپايپا
 ي دوراهي از بازيبين در ترکين پمپ بنزي و تعامل رانندگان و مامور، ي اجتماعيدوراه يبازت يقعدر مورانندگان 

 يريا قصد انتقام گيت اول ،  ي موقعقرار گرفته دررانندگان  يتوجه يب است از يجه اي بزدالنه است و نتي و بازيزندان
 .ت دومير موقعد وارده به رانندگان يان هايو کم کردن زن يرانندگان از مامور

 ي، باز(prisoner's dilemma game) ي زنداني دوراهي، باز(game theory) يه بازينظر :د واژه هايکل
 petrol) نينزاتالف ب، (social dilemma game) ي اجتماعي دوراهي، باز(chicken game)بزدالنه 

waste). 

 
 

   آن  امر به اين. شوند  درگير مي با آن) in regularly(   منظم  صورت  افراد به  كه  است ، رفتاري رفتار روزمره
   در پي  پي  زماني هاي  يا چند بار در دوره ، يا رفتار يك  است شود، مشابه  مي  رفتارها سپري  بين  كه  زماني  كه است معني
   متفاوت گيري  دو راي بين   كه  زماني بنابر اين. شود  مي  بار انجام  يك   هر چهار سال گيري راي. دهند مي  رخ

  ، ولي  يا دو بار در سال يك (  متوالي  زماني  دوره  يا چند بار در يك  نيز، يك  رفتن مرخصي.   است شود، مشابه مي سپري
 )2002،  و اوپ فردريش( .دهد  مي رخ)  ديگر در بهار  و سال  در تابستان  سال يك:   وقوع  در زمان  تفاوت امكان با

 يا تئاتر، خريد   رستوران  به ، رفتن  تلويزيون ، تماشاي  و وابستگان  دوستان مالقات: عبارتند از  روزمره  از رفتارهاي برخي
 . فرزندانو گفتگو با همسررفت و آمد به محل کار، ،   و سايراقالم مواد غذايي
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ت ي متقابل آنها در وضعيافراد و کنش هادگاه، مطالعه رفتار روزمره ين ديت به اي، با عنايامروزه در علوم اجتماع
 خرد يکه جامعه شناس(مطالعه رفتار روزمره افراد . افته استي يشتريت بي شوند، اهمي که روزانه با آن رودرو مييها
 يل مي ما را تشکي اجتماعيت هاي به واسطه آنکه قسمت اعظم فعاليت ذاتياهمدارا بودن ، عالوه بر )  شوديده مينام

دنز، يگ. (ز کمک کندين)  کالنيجامعه شناس( بزرگ ي اجتماعيشتر ما از نهادها و نظام هايتواند به درک ب يدهد، م
1383 ( 

ه کنش متقابل ي توان به نظري پردازند که از آن جمله مي رفتار روزمره مي به بررسيجامعه شناسان از مناظر متفاوت
 ييکردهاي رويه انتخاب عقالني هر چند که در نظر.اشاره کرد يه انتخاب عقالني ، و نظري مردمين، روش شناسينماد

ه ، بر اساس ين نظري در ايل اساسيمشاهده کرد، اما تحلمي توان ز ي را نيه کنش جمعيا نظري يريم گيه تصميچون نظر
 .  استيه بازينظر

    بازي  نظريه -1
   عقالنيت  ميان  نظريه در اين.   است   عقالني اب انتخ  از رهيافت  برگرفته اي ظريهن (game theory)   بازي نظريه
   بهترين ، فرد بدنبال  پارامتريك در عقالنيت) 1373،  ليتل. (شود  مي  گذاشته  تفاوت استراتژيك  و عقالنيت پارامتريك

 او نخواهد   انتخاب در  ساير افراد، تأثير چنداني ها و رفتارهاي  و انتخاب  خود است  هدف  به رسيدن  براي  ممكن شقوق
 او بر رفتار   و هم  ديگر است  و بازيگران  كنشگران  بر تصميمات  فرد، مبتني ، تصميم  استراتژيك ؛ اما درعقالنيت گذاشت
،   از عقالنيت  شق اين.  كند  خود لحاظ  هاي گيري  و رفتار آنها را در تصميم  بايد ديگران  گذارد،  و هم  اثرمي ديگران
.  شود بندي  طبقه  استراتژيك  عقالنيت  ميتواند در قالب  اجتماعي هاي  دارد و تعامل  كارآيي  اجتماعي رزندگيبيشتر د
 .شود  مي ، طرح  استراتژيك  عقالنيت ، در قالب بازي نظريه

  قبيلها، از   حوزه  در خيلي  استفاده براي) VonNeumann  ( نيومن نف   جان  بار توسط  اولين  بازي نظريه
 :ها عبارتند از  حوزه  از اين برخي.   بكار رفت  و نظامي اقتصادي مسائل

 در   كه  است  اين  اصلي مساله):   جمعي ، انتخاب  عمومي ، انتخاب  اجتماعي انتخاب (  عقالني  انتخاب ـ نظريه
 .شود  اخذ مي  عقالني  تصميمي گونه افراد، چ  با سهم  مرتبط  انتخاب ، و يك  يا جمعي ، عمومي  اجتماعي موقعيت يك

 .شوند  مي  دادن  راي چرا افراد حاضر به:   جمعي  و انتخاب ها، انتخابات ـ سياست
 .  عمومي  انتخاب ـ اقتصاد و نظريه

 .  كامپوتري هاي ـ مدل
   از فردي  كنشگر ، اعم يا  ، مجموعه  كالسيك  بازي در نظريه : "   است  چنين  بازي  از نظريه  نسبتا جامع  تعريف يك
   مشخص  و نتايج  معين  كنشي هاي  از گزينه اي  با مجموعه  ، هر يك  از قواعد معلوم اي  مجموعه  ، تحت وجمعي

   عقالنيت مفهوم. پردازند با يكديگر مي)  بازي (  تعامل  خود به فردي)  نفع( سود   حداكثر رساندن  به ، جهت) يامحتمل(
  از سوي"  سود حداكثر كردن"  جز   نيست  چيزي  و آن است "   فردگرايانه  ابزاري عقالنيت "  ، محدود به  بازي دراين

 )38:  1381،  چلبي." ( كنشگردر بازي
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   انتخاب  را براي  آماري  منطق  كه  است  رياضي  از نظريات ، گروهي  بازي نظريه) 1995( نظر فلكينز  به
   بر موقعيت  حاكم  از قواعد كه اي  از مجموعه  است  مركب  بازي يك. برد ، بكار مي  بازي ر يك د استراتژيك) عقالنيت(

   خود را به  حداكثر برسانند، يا پرداختي  خود را به كنند دريافتي  مي ، سعي  دو يا چند فرد يا گروه  كه است اي رقابتي
 .برسانند حداقل
 در   بازي هاي مدل.   است  متعارض هاي ، وجود موقعيت  بازي يه در نظر  بازي  براي  اصلي  مشخصه يك

 : موارد زير هستند ها، شامل موقعيت اين
 شوند؛  مي ناميده) player( بازيگر   كه گيرندگان  از تصميم  گروه ـ يك
  هر بازيگر؛  براي در دسترس) strategy(ِ  هاي  تعداد از استراتژي ـ يك
  هر بازيگر هستند؛ و  توسط  خاص  استراتژي  يك   انتخاب  حاصل  هر كدام كه) outcome(   از نتايج  گروه ـ يك
   بدست شده اب انتخ  از نتايج  هر يك  هر بازيگر از طريق  براي كه) payoff(ها  از بازده  گروه ـ يك

 )1974،  راپوپورت.(آيد مي
 ها،از   انتخاب  بر اين  مترتب  و نتايج  بازيگران  از سوي شده  انتخاب  هاي  و استراتژي  محتمل  رفتارهاي  تحليل براي
،   فردي  صورت به« هر بازيگر   كهن است يبر ا   فرض  بازي  كالسيك در نظريه. شود  مي  استفاده  آماري منطق
او، ) outcome ( نتايج) prefernce ordering (  ترجيحات  ترتيب  معنا كه  اين ، به است) individually rational(» عقالني

 بازيگر   يك  عالوه به. شود  مي معين)  خود او هاي  بازده  فقط و نه (  با وي  مرتبط هاي  بازده  بزرگي  ترتيب وسيله به
 . هستند  در باال، عقالني  ذكر شده  معناي  نيز نيز به  ساير بازيگران كند كه  مي  او فرض  كه  معني  اين ، به است عقالني

 ) 1974، راپوپورت(
 : بازيگر عبارتند از   يك  در دسترس  هاي  استراتژي ، مهمترين)  چندنفره و البته (  دونفره  بازي در يك

   دنبال  به  طريق باشد و از آن)  يا جمعي (  سود دو نفره  افزايش  دنبال  فرد بايد به كه) cooperation ( ـ همكاري
  باشد؛ و سود خويش كسب

 از   ناشي  و اثرات  است  خويش  سود فردي  كردن  بيشينه  دنبال  فرد به  در آن كه) defection ( همكاري مـ عد
 .  نيست  مهم  چندان برايش) defective ( رفتار غيرهميارانه اين

   مندرج صورت   را به  بازيگر الف  رفتاري  ترجيحات توان  روبرو باشند، مي ، دو نفر با هم  بازي  در يك چنانچه
 . كرد رسم 1  درجدول

 
 گر الفي بازيحات رفتاري ترج-1جدول 

 
   گر بيباز

   يهمکار يعدم همکار
S R گر الفيباز يهمکار 
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P T يعدم همکار  
 
 
 

 :، متصور شد  در برابر بازيگر ب  بازيگر الف  براي توان  را مي  رفتاري ، چهار ترجيح  جدول در اين
  از ديدگاه. كند  مي  همكاري  ديگري  دارد، ولي همكاري ، فرد عدم  حالت در اين): Tempetation ( ـ وسوسه

  كند و از مزاياي  نمي ، زيرا همكاري  فرد است  براي  گزينه ، بهترين  گزينه ، اين  اقتصادي  و عقالنيت فردي نفع
 وجود   رفتار همواره  اين  و اغوا براي  وسوسه چون.  ستا) free-riding( گري  طفيلي  همان كند و اين  مي استفاده همكاري
 . نامند مي)   ـ همكاري  همكاري عدم (DC يا T را   ترجيح دارد،اين

  كنند و لذا از پاداش  مي ، همكاري) خود و ديگري(، هر دو بازيگر   حالت در اين): Reward ( ـ پاداش
 . اند گذاشته)   ـ همكاري همكاري (CC يا Rا نيز  ر  گزينه  اين نام. شوند مند مي بهره همكاري

  همكاري كنند و لذا هر دو از مزاياي  نمي  از دو بازيگر همكاري  يك ، هيچ  حالت در اين): Punishment ( ـ مجازات
 . است)   همكاري  ـ عدم  همكاري عدم (DD يا P   گونه  اين نام. شوند  مي  مجازات  نوعي شوند و به  مي محروم

  كند و از همكاري  نمي  ديگر همكاري  طرف كند، ولي  مي  فرد همكاري  حالت در اين): Sucker ( ـ حماقت
شود،  ، مي  شدن  واقع  و مورد سوءاستفاده  حماقت  به  متهم  بازيگر الف  حالت در اين. كند  مي  سوء استفاده بازيگرالف

 . است)   همكاري م ـ عد همكاري (CD يا S،  گزينه  اين لذا نام
 و  شود و با خود، ترجيحات  مي  استفاده  زنداني  دوراهي  بازي  در باال عمدتاً براي  ذكر شده نامگذاري

،   چلبي  كنيد به نگاه. ( را ندارند  عناوين  ديگر، اين هاي  لزوماً در بازي  كه  را دارد، ترجيحاتي  بازي اين هاي انتخاب
 فرد   نجات ، بلكه  نيست  حماقتCD بعداً ذكر خواهد شد،   كه  بزدالنه  بازي هاي  از روايت ًدر برخيا فرض)  1381
 .شود مند مي  بهره  نيز از آن ديگري ، هر چند كه است

 از  ، باز هم  فردي  و نفع  بر رويكرد اقتصادي  آن ، و ابتناي  نامگذاري  موجود در اين  سوگيري عليرغم
   مداوم  صورت  ديگر، بايد به هاي زيرا در نامگذاري.  بهتر است...)  وCD و DCيا ...  وa ،bمانند (ديگر  هاي نامگذاري

و نيز در .   است  بازيگر ب  برايc،   بازيگر الف  برايa، فرضاً   يا ب  است  بازيگر الف  براي ترجيحات  اين  كه گفت
   راست  و سمت  چپ  سمت  حروف بين) 1995،  ؛ بوناسيچ6413،  بودون: مانند(، ...b و a از   بااستفاده نامگذاري
  ، ترجمه  موارد هنگام شود و در برخي  مي  و بدفهمي  سوء تفاهم  خود باعث  و اين  شده ، كمتر تمايزگذاشته ويرگول

  اين. د مناسب تر باشديشا Sو T،R،P   چهارگانه  از عناوين  استفاده، بنابراين. كند  را دشوار مي  متن  و فهم جابجا شده
   رياضي  ومقاالت  از كتب ها و نيز برخي  بازي سازي  شبيه افزارهاي  در نرم  و از جمله  است  نيز رايج ، اكنون نامگذاري

 قرار   مورد استفاده  بازي  نظريه واقتصادي) 1999 ،  و پترمن ؛ پروچ1984؛ آكسلورد، 1995،   بوناسيچ از جمله(
 .گيرد مي
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 رفتار   غالب  بر چهار صورت  بازي ، نظريه)2000( و دو كرامر  وگت  و ون النگ و ون) 2001 ( ديد ماركوزياز 
، )individualistic ( ، رفتار فردگرايانه)coopearative ( بر همكاري ، رفتار مبتني)altruistic ( رفتار ايثارگرانه: تأكيد دارد

   به ، همكاري  است  ديگران  منافع  كردن  بيشينه  براي  تالش  معني  به ايثارگري ).competitive (  بر رقابت و رفتار مبتني
   ديگران  به  توجه  بدون  فردي  منافع  كردن  بيشينه  بدنبال ، فردگرايي  است مشترك  منافع  كردن  بيشينه  براي  تالش معناي
 .  است  خود و ديگران  بين  منافع  تفاوت  كردن بيشينه   براي  تالش معناي  به  رفتار رقابتي ، و باالخره است

   رفتار تصور كرد و آن  براي  را هم  پنجمي  صورت توان ، مي  و ديگران النگ  و ون  بر نظر ماركوزي عالوه
   فردگرايي البته.  ن ديگرا  از همكاري  بردن  نفع  از طريق  فردي  منافع  كردن  بيشينه  براي  تالش  معناي ، به است گري طفيلي
   از آن  و سوء استفاده  ديگران  همكاري  به  بر چشمداشت ، اصل گري  در طفيلي  دارد كه گري  را با طفيلي تفاوت اين
   منافع  افزايش  دنبال  آنها، به  يا نكردن  كردن  و همكاري  رفتار ديگران  به  توجه ، فرد بدون  در فردگرايي ، درحاليكه است
 را ندارد، در   از آن  جستن  و بهره  ديگران  كردن  همكاري  به  طمع ، فرد چشم  در فردگرايي يعني.   است خويش ديفر

 در  توان  معنا را مي اين.  آيد  مي  دست  به  ديگران  از همكاري  جستن  نفع  از طريق  ، سود فردي گري  درطفيلي حاليكه
 . داد نشان 2  جدول
 
 

  دونفرهيک بازيگر الف در ي بازياع رفتار متصور برا انو-2جدول 
 
   گر بيباز

   يهمکار يعدم همکار
 يهمکار يهمکار ثاريا

 يعدم همکار ي گريليطف رقابت/ ييفردگرا
 گر الفيباز

 

 ها ي انواع باز -2
   و بدون  غالب  با استراتژي صفر، بازي صفر و غيِر سرجمع  سرجمع بازي:  دارد  گوناگوني بازيها انواع

 از رفتار   ميتواند بخشي  هر كدام ، كه  تعادل  نقطه  و بدون  تعادل  با نقطه ، بازي  مخلوط  و با استراتژي غالب استراتژي
   كه  بار تكرار ميشوند و بازيهايي  از يك  بيش  كه صفر، بازيهايي  غير سرجمع در بازيهاي.  كند  مختاررا تبيين فاعالن

 .  بيشتر است گرايانه  جمع  و رفتارهاي  همكاري شناسند، احتمال همديگر را مي بازيگران
 : بازيها عبارتند از  عمده  از انواع برخي.   است  شده  از بازيها ساخته  مختلفي انواع

 )perisoner`s dilemma game (  زنداني  دوراهي ـ بازي
 )chicken game(  مرغي  يا جوجه  بزدالنه ـ بازي
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   مشابه ها، در اصول  تفاوت  برخي ، عليرفم)trust game( اعتماد ، يا بازي)assurance game (  تضميني  بازي-
 .هستند هم

 )coordination game  (  يا هماهنگي  همنوايي ـ بازي
) public good game (  همگاني  كاالهاي  بازي شامل) social dilemma game (  اجتماعي  دوراهي هاي  بازي-
 )common resource game (  مشترك  منابع وبازي

 )ultimatum game(  اولتيماتوم ـ بازي
 )dictator game( ديكتاتور  ـ بازي

   زنداني  دوراهي زيبا 2-1
 RAND  در شركت) Melvin Dresher( درشر  و ملوين) Merrill Flood(د  فال  ، مريل1950  در سال

 توكر   آلبرت  نام  به رياضيداني.  دو نفر بود  شامل  فقط  كردند كه  را طراحي اي يا، بازيدرسانتامونيكا در كاليفرن
(AlbertTucker)  دوراهي «  به  معروف  كه  ساخت  بازي  اين براي) يا سناريو (  قصه  دو بود ، يك  آن دانشگاهي  هم كه  

 :  است چنين) 85: 1999(  و اسكيت  از ديكسيت  نقل ريو به سنا  اين هاي  از روايت يكي) 1998،  كوالك. (شد» زنداني
، از   و دستيار وي بازرس. هستند  بازجويي  و در حال  دستگير شده  جوان  زن  يك  در قتل  مشاركت  اتهام  و شوهر به  زن يك

؛   است  كم  آنها در قتل  داشتن دست   اثبات شواهد موجودبراي. كنند  مي  بازجويي  زمان  و در يك  جداگانه هاي آنها در سلول
.  نكنند  اعتراف  قتل  از آنها به  يك  اگر هيچ  كرد ، حتي  زندان روانه  سال3   مدت  آنها را به  توان  مي ربايي  آدم  جرم هرچند به
ـ گفته تنهايي  به  و شوهر ـ هر كدام  زن  به بعالوه    زور توسط  به  كسي داند چه  و مي ده افتا  اتفاق داند چه  مي  بازرس  كه  شده  
  كند، مدت مي  اعتراف  انفرادي  در سلول  كه  شخصي  كه  است  مشخص و البته.   است  شده  در قتل  شركت مجبور به ديگري
 اگر هر   كه  شده ه دو گفت  آن  به همچنين. شود  پذيرفته  ماجرا در دادگاه  اينكه  شرط گذارند ، به  مي  را در زندان  كمتري زمان

   يكي  كه  اندازه  آن  به  نه  خواهد شد؛ البته  آنها كم  شدن زنداني  مدت شوند،  ولي  مي  محكوم  زندان  كنند، هر دو به دو اعتراف
 . اقرار نكند  كند و ديگري اعتراف

در .  كرد بندي  طبقه همكاري  و عدم  همكاري  دو حالت را به)  و شوهر زن (  و ب  رفتار دو بازيگر الف ميتوان
.   است  در قتل  داشتن  و انكاِر دست  نكردن  و اعتراف  با پليس  همكاري  عدم  با يكديگر، يعني  ، همكاري بازي اين
  ساخت3  جدول.   است  در قتل  داشتن ت دس  به  و اعتراف  با پليس  همكاري  معني  با يكديگر نيز به همكاري عدم

 .دهد  مي  و شوهر را نشان  زن ين ا ترجيحات 
 

 ي زندانيساختار بازده  دو متهم به قتل در دوراه -3 جدول
 

 )زن( گر ب يباز
 )انکار (يهمکار)اعتراف (يعدم همکار

 

 يهمکار -3 ، -3 -25 ، -1
 يعدم همکار -1 ، -25 -10 ، -10

 گر الفيباز
 )شوهر( 
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 . است)  زن (  بازيگر ب  ترجيح) نياعداد الت(   آن  راست ، و اعداد سمت)شوهر ( ر الف بازيگ ، ترجيح  ويرگول  چپ اعداد سمت
 85: 1999ت ، يت و اسکيکسيد: منبع 

 
)  زن (  بازيگر ب  ترجيحات  آن  راست و سمت) شوهر (  بازيگر الف ، ترجيحات  ويرگول  چپ اعداد سمت

،   و دو بازيگر در هر صورت  است ، نهايتا زيان  بازي  هر بازيگر در اين  بازده ه ك  است  دليل  اين  اعداد به  بودن منفي. است
   شدن يا كم (  بازده  ميزان  زياد بودن  معناي  به  شود و اين تواند كم  مي  زندان  اين  زمان  ، ولي  خواهند رفت زندان به

 . است)  زيان ميزان
 :  است  در باال چنين ه شد  داده  شرح  با سناريوي  ترجيحات اين

   قتل  جرم  به  حبس  سال  ده  آنها، به  اعتراف  به  هر دو، با عنايت، )DD يا P ( كنند ـ اگر هر دو اعتراف
 .شوند مي محكوم

   حبس  سال  سه پسند، به  محكمه  داليل  فقدان هر دو بدليل، )CC يا R ( نكنند  اعتراف  يك ـ اگر هيچ
 .شوند مي محكوم
   به  با پليس  خاطر همكاري به، )DC يا T (كننده  نكند، فرد اعتراف  اعتراف  كند و ديگري  اعتراف اگر يكيـ 
   حبس  سال25   به  با پليس  همكاري  و عدم  قتل  جرم به، )CD يا S (  نكرده  اعتراف  كه ، و فردي  حبس سال يك

 .خواهد شد محكوم
   آن  ميان  تباني  بگيرد و احتمال  خود تصميم تواند براي  تنها مي  ندارند ، هر يك  ارتباط  ايندو با هم از آنجا كه

   استراتژي  بهترين  دهد كه  مي  نشان ظاهر دوراهي.  شد  مطمئن  نفر دوم  از همكاري  توان ، و لذا نمي  نيست دوممكن
 افراد يحات درختي نمودار ترج.شوند  مي  محكوم  حبس  سال  سه  هر دو تنها به  در آن  كه  استCC ياRهر دو فرد،  براي

 .م شده استي ترس1در شکل 
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 گر الفيحات بازي ترجي نمودار درخت-  1شکل 
 

 يا   دوم  و در گزينه  است  سال-10  ، حداكثر زيان  بازيگر الف اي، بر)D ( همكاري  يا عدم  اول در گزينه
   با قاعده چنانچه).  بگيرد  تصميمي  چه  بازيگر دوم  نظر از آنكه صرف (  است ال س-25 او  ، حداكثر زيان)C( همكاري

   توجه  بدون  و لذا بازيگر الف  است-25 كمتر از -10،   كنيم عمل) minimax ( يا مينيماكس»  زيانها رساندن  حداقل به«
   مسلط  و لذا استراتژي  است  چنين گيري  تصميم  نيز نظام  نفر دوم براي. گيرد  مي  اعتراف  به ، تصميم بازيگر ب   انتخاب به

 نيز در   زنداني  دوراهي فساد بازي.   استCC هر دو نفر بيشتر از   براي  آن  زيان  البته  خواهد شد، كهDD  بازي در اين
 هر   زيان  به  خواهند كرد كه را انتخاب) ي يک جانبهعدم همکار(   چيزي  هر دو بازيگر در نهايت يعني.    امراست همين

 نيز در ابتدا تصور   يك احتماال، هيچ.   هر دو است  نفع  به كنند كه پرهيز مي)  دوجانبه همكاري (  و از چيزي دو نفر است
   بازي  اين نتيجه. اهد شود منجر خو اي  نتيجه  چنين  آنها به  رفتارهاي كردند كه  كنند، ياتصور نمي  چنين كردند كه نمي
،  كند، در نهايت  مي انتخاب»   ديگري  خود و همكاري  همكاري عدم« خود را   اول  هر بازيگر،ترجيح  وقتي  كه  است اين
يا »   مجاني سواري«شود و   نمي  عمالً محقق  جمعي ، عمل  بازي  نوع  اين لذا طبق.   است غالب ، استراتژي همكاري عدم

 T>R>P>S) 1995،  بوناسيچ: (  است  هر بازيگر چنين ترجيحات»   زنداني دوراهي « در بازي.دهد  مي رخ»  گري يطفيل«
 . 2R>(T+S)و نيز 

ترجيحات بازيگر الف

(D)اعتراف کردن الف 

(C)اعتراف نکردن الف

(C)کردن بناعتراف

(C)اعتراف نکردن ب

(D)عتراف کردن با

(D)اعتراف کردن ب  DD: نتيجه 
 -10: بازده

 DC: نتيجه 
 -1: بازده

 CD: نتيجه 
 -25: بازده

 CC: نتيجه 
 -3: بازده
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  ، فروپاشي  تسليحاتي مسابقات:   ريخت  زنداني  دوراهي  در قالب توان  را مي  انساني  از رفتارهاي بسياري
 )1373،  ليتل... (ها و  قيمت ر تثبيت بر س  توافق ، عدم جمعي دسته كارهاي
 ذكر   متفاوتي هاي  ، راه  بازي  در اين  همكاري  براي  طريقي  و پيدا كردن  زنداني  دوراهي  فساد بازي  حل براي

 :  است چنين) 1999 (  و اسكيت  از ديكسيت  نقل ها به  حل  راه  از اين برخي.  است شده
 با  ، وبازي)infinite repetition (  نامتناهي ، بازي)finite repetition (   متناهي  بازي  نوع  سه  در آن كه:   تكرار بازي-
   تقويت براي  حل  راه ترين  و طبيعي ترين شده شناخته.   تصور است قابل) games of unknown length(علوم  نام طول

.  است)  مكرر انتخاب ، امكان)1373 (  تعبير ليتل يا به) (repeated play( تكرار   قابل ، بازي  زنداني  در دوراهي همكاري
 بازيگر  ديگر از سوي  بازيگر، در بازي  يك  از سوي  بازي  در يك  همكاري  كه  اميد داشت توان  مي  از بازي  نوع در اين
 در   بكار رفته استراتژي مهمترين.  ت گرف  انتقام  بعدي  نيز در بازي  همكاري  از عدم توان  مي  شود و همچنين  جبران دوم
  شروع) C ( بازيگر با همكاري  يك  در آن  كه  استTFT(يا ) tit for tat»  در  آن  به اين«يا »   تالفي « ، استراتژي  بازي اين
   وقوع   در اينجا امكان  كه اي مساله. كند مي)  تالفي( داد، او نيز تكرار   انجام  بازيگر دوم  بعد، هر چه  به كند و از آن مي

، با  نهايت تا انتها، يا تا بي  بازي  تمام  دهد، آنگاه  پاسخ همكاري  را با عدم  همكاري  اگر بازيگر دوم  كه  است دارد، آن
  .   است ياد كرده   "DDاثر انسداد "   نام به) 1379 (  آرگايل  مساله از اين.   خواهد يافت  ادامه همكاري عدم

  باره ِ يك  زنداني  دوراهي  در بازي  همكاري  افزايش  ها براي  راه ترين  از ساده يكي:   و جريمه اش پاد-
)one-shot(ذكر شده  ، در سناريوي  مثال  عنوان به.  كند  مي  را انتخاب  همكاري  عدم  كه  است  بازيگري  كردن ،جريمه   

 شوهر   آزاد شود، وقتي  سال  از يك  شود و شوهر پس  محكوم  زندان سال 25   به  كند و زن در باال ، اگرشوهر اعتراف
   فيزيكي  بزنند ، آسيب  او را كتك  سختي  را منتظر خود ببيند و آنها به  زن ، دوستان  زندان  درب بيرون ،  از آزادي پس

   شوهر تحمل  اعتراف ليل د  به  در زندان زن   باشد كه  اضافي  سال20 برابر با   است ، ممكن  زن دوستان  توسط ايجاد شده
 و   و ضرب  زن  دوستان  گرفتن ، بايد انتقام  زدن  كتك  سختي  به  جاي  و به ، نارسا است  و اسكيت ديسكيت المث[. كند مي

 ]. كند  راجبران  اضافي  سال20ند  شوهر را آورد تا بتوا  مرگ  احتمال  شديد وحتي جرح

را   رهبري  از دو بازيگر نقش  يكي  كه  است  ، آن  زنداني  در دوراهي  همكاري  عدم  مساله  حل يگر براي د راه:  هبري -
 دو   سود و زيان شود كه  مي  ، فرض  زنداني دوراهي) formal(ِ   صوري در بازي.  گيرد  بر عهده  متقابل در كنش

   است  سود ببرد، ممكن  بيشتر از ديگري  نباشد و يكي ها يكسان زده با اما اگر اندازه.  است) symmetric ( بازيگر،متقارن
   عربستان  مثال براي.  خواهد كرد همكاري تر عدم  كوچك  طرف  اگر بداند كه  كند، حتي  بزرگتر همكاري طرف كه

 كوچكتر   از اعضاي يكياگر . كرد  ايفا مي را در اوپك) swing producer (  پرنوسان  توليدكننده  يك سالها نقش سعودي
ـ صدور نفت ـ مانندليبي  باال   همچنان  نفت داد تا بهاي  مي  خود را كاهش  صدور نفت داد، عربستان  مي  خود را افزايش  

 .بماند
   بزدالنه بازي 2-2
در ) rebel without cause(»   دليل  بدون سركشي « در فيلم) dare(»  شهامت « ، بعد از بازي  بازي  اين نام
   به نشينند و با سرعت در دو خودرو مي) يا دو بازيگر ( ، دو طرف  از آن  ملهم  و بازي  فيلم در آن.  شد  نهاده1955 سال
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اگر هر .   است  را باخته  زودتر كنار بكشد، بازي كنند و هر كدام  مي حركت)   يا پرتگاه  صخره  يك  سمت يا به ( هم سمت
 دو   بازي اين.  خواهد شد  ناميده  كند، او بزدل  همكاري  باشند، هر دو خواهند مرد، اما اگر يكي  داشته همكاري دو عدم
 ديگر كنار   طرف  كه  باشيم  داشته اگر اطمينان.  طرفه  يك همكاري  و عدم طرفه  يك همكاري:  دارد تعادل نقطه
).   كنيم همكاري (  كنيم  خود را حفظ  و زندگي نار بكشيم ك  كه  ما بهتر است ، براي) دارد همكاري  عدم يعني(كشد نمي

   بازي برنده.  كرد  خواهيم ، همكاري  است  خودكشي  و طالب عقل ، بي  ديگر ديوانه  طرف  كه  باشيم اگر ما اعتقادداشته
 مثال  . دهد  نشان  ترمز ماشين  يا از كار انداختن  فرمان  خود را با كندن عقلي  بي ، نهايت  بازي در ابتداي  كه  است كسي

 ي از دو نفر قصد همکاريکي مدفون شده باشند  چنانچه يک گلوله بزرگ برفير ي است که دو نفر در زيگر وقتيد
 را انجام دهد، هر ين کاري چنيي بهتر است که خود به تنهايگري دير آوار برف را نداشته باشد، براي از زيي رهايبرا

نجا يدر ا. افتي که او باز خواهد کرد، استفاده خواهد کرد و نجات خواهد ي و راهيجه کار وي از نتيگريچند که د
 . دي دو طرف، به مرگ هر دو خواهد انجاميعدم همکار
. S>P  وليT>R>P:   است  چنين ، ترجيحات)شود  مي  نيز گفته  مرغي  جوجه  بازي  آن  به كه (  بزدالنه در بازي

   نه  است  با همكاري كند، ترجيح  مي  را انتخاب همكاري ، عدم  بازيگر مقابل  وقتي نييع). 1995،  بوناسيچ(
 .   است طرفه  يك ، بدتر از همكاري  دوجانبه همكاري ، عدم  بازي در اين.  همكاري باعدم

 را   بازدهي  را دارد كه  آن  توانايي  تنهايي  هر فرد به  در آن  كه  است ، موقعيتي  بزدالنه  تفسير ديگر از بازي يك
   راه ، يك  تضميني  و دوراهي  زنداني  دوراهي  در بازي  دوطرفه اگر همكاري.   هر دو نفر سودآور است  براي ايجادكند كه

  توليد كند، تواند سود مشترك  نفر، مي  يك اگر تنها همكاري.   نيست  اينگونه  بازي ، در اين  است  ابهام  و بدون روشن حل
  خواهد كه كند و مي  مي  نگاه  ديگري  هر فرد به شود كه  آنجا ايجاد مي مشكل.  ندارد  همكاري  براي  تمايلي دوم فرد

 و   بزدالنه در بازي. شود  مي  نتيجه  بدترين  باعث  كه  است بستي  از بن  در اينجا اجتناب  كليدي مساله.  كند اوهمكاري
   طرف  بازده  بهترين  كردن  وجود ندارد و مشخص  مسلط ، استراتژي)  زنداني  دوراهي  بازي برعكس ( تضميني  بازي
 .  است ،سخت مقابل
   تضميني بازي 2-3

   همكاري  هم  ديگري  باشند كه  داشته  تضمين  اينكه  به  دارند، مشروط  همكاري  به ، افراد تمايل  بازي در اين
   دوطرفه  همكاري  به  ندارد و هميشه ، دوراهي  تضميني  بازي  كه  است  اين  بازي  اين ه در بار  عمومي  اشتباه يك.كند مي

 باشد،   ديگر نداشته  طرف  همكاري  و اگر فرد اعتماد به  نيست  مسلط  استراتژيCC،  هميشه در واقع. منجرنخواهد شد
   دوطرفه همكاري و عدم)   بهينه تعادل (  دوطرفه  همكاري: دارد  تعادل  دو نقطه  بازي  اين يعني. كند  نمي همكاري او هم

 )).dedicient( ناقص تعادل(
   داردكه  هر بازيگر تمايل ، يعني)1995،  بوناسيچ (R>T   وليR>P>S:    است  چنين ، ترجيحات  تضميني در بازي
 trust)  اعتماد بازي.  كند  را انتخاب اري همك  نيز استراتژي  نمايد، اگر بازيگر مقابل  را انتخاب  همكاري استراتژي

game) است  تضميني  بازي ، همان نيز با مختصر تفاوتي  . 
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 ،   است  شده  واقع  مورد توجه  زنداني  كمتر از دوراهي  تضميني  هر چند بازي  كه معتقد است) 1998 ( كوالك
 . دهد  دست  به  واقعي هاي  و دوراهي  اجتماعي  از زندگي تري  صحيح تواند توجيه مي ولي

   همنوايي بازي 2-4
  يعني.  همكاري  يا عدم كنند، همكاري  مي  را انتخاب  استراتژي  يك ، هر دو طرف  يا هماهنگي  همنوايي در بازي

را   همكاري  عدم كند و اگر بازيگر الف  مي  را انتخاب  نيز آن  كرد، بازيگر ب  را انتخاب  همكاري اگربازيگر الف
 و P>S:   است  چنين  بازي  در اين  ترجيحات نظام.  خواهد كرد  نيز چنين ، بازيگر ب  خود پذيرفت استراتژي بعنوان
R>T ونيز R=P) مناسب  استراتژي ، انتخاب  بازيگران  ميان  ارتباطات در غياب همزمان و يدر باز). 1995،  بوناسيچ   
 .  دشوار است  بازي در اين

 و عدم يگر، همکاري هر بازي، برايي همنوايدر بازن است که ي در ايي همنواي و بازيني تضميتفاوت باز
، يني تضمياما در باز.  کنديز آن را انتخاب مي انتخاب کرد، فرد نيگرينه را ديه است و هر گزيالسو ي عليهمکار
 يز همکاريگران نياشته باشد که دا اعتماد را دين ين تضميد اي باي همکاري براي است، وليل فرد به همکاريتما

 .خواهند کرد
  چهار  اين  ترجيحات و تفاوت) T,S,P,R (  چهارگانه بندي  تقسيم  بر اساس  در باال، كه  ذكر شده هاي  بر بازي عالوه

  هاي  ديكتاتور، و بازي ، بازي  اولتيماتوم مانند بازي (  ديگري هاي گيرند، بازي  خود مي  به رفتار، صور متنوعي
   از روابط  ديگري  نوع  بر اساس گردد، بلكه ها باز نمي  حالت  اين  به  صريح  صورت  به  هستند كه هم)  اجتماعي دوراهي
   كالسيك هاي  حالت ها، به  بازي  را در اين  بازيگران  و ترجيحات  روابط توان  مي البته. شود  مي  طراحي بازيگران ميان
 . كار نخواهد آمد  به  تطبيق اند، اين  شده  طراحي  متفاوتي  منطق ها بر اساس  بازي اين ند ، اما چون بازگردا بازي نظريه
   اولتيماتوم  ي باز2-4

.  وجود دارد شود، دو بازيكن  مي  انجام  آزمايشي  صورت  به ، كه  اولتيماتوم بازي) formal(ِ   صوري در نوع
   كه  صورتي تواند به  آزمايشگر در اختيار دارد و مي  از طرف  پول مقداري)) proposer( يا  پيشنهاددهنده ( اول بازيكن
   پول همه:  پيشنهاد كند  نفر دوم  كند و به را تعيين)) responser( يا  دهنده پاسخ (  خود و نفر دوم خواهد، سهم خودمي
 را   نيز يا پيشنهاد نفر اول دهنده پاسخ .  نفر اول  براي ز پول مقدار ا  يا هيچ  از پول ، مقدار كمي ، بيشتر پول  نفراول براي
   يك  هيچ  صورت پذيرد و در اين شود، ويا نمي  مي  دو نفر تقسيم  بين  پيشنهادي  با ترتيب  پول  صورت پذيرد و در اين مي

 .برند  نمي  سهمي  از پول از طرفين
  ، بدون  بازي ِ نظريه  و اقتصادي رويكرد كالسيك.  خواهد كرد  چه  بازي  در اين  اقتصادي  انسان  كه  است روشن

  را به)  باشد  بيشتر از هيچ  باالخره باالتر از صفر، كه(  ممكن  ميزان  بايد كمترين  پيشنهاددهنده كند كه  مي بيني پيش ابهام
) 1999،   و اسميت هنريش. ( باشد  برده  نفعي خره را بپذيرد تا باال  حداقلي  ميزان  نيز اين  پيشنهاد كند و نفر دوم نفردوم

   انجام   را چنين  اولتيماتوم ، بازي  واقعي  در دنياي  مردم  كه  است  شده  روشن  آزمايشگاهي  مطالعات از نتايج اما
 .دهند نمي
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   توجهي  قابل  ميزان  نفر دوم به   اغلب كنند، پيشنهاددهنده  مي   بازي  اولتيماتوم  بازي  مردم ، وقتي  واقعي در دنياي
 رد   غالباً بوسيله دهنده  نكند، پاسخ  چنين  اگر پيشنهاددهنده  كه  است دهد و جالب  پيشنهاد مي- نصف اغلب-

   رفتارهاي  دارند كه تمايل دهندگان پاسخ) 1998( و تالر   نظر جولز و سانستين به. دهد  مي  او پاسخ پيشنهاد، به كردن
   فردي  از نفع ، نوعي اين. باشد  داشته  هزينه  اگر برايشان  كنند، حتي  را مجازات  پيشنهاددهندگان  و غيرمنصفانه بنامطلو

   ها از جمله شود تا ساير انگيزه مي پوشي  چشم  فردي  از نفع  گاهي يعني.  است) bounded self-interest ( محدودشده
 . بروز پيدا كند  فرصت،  از رفتار غيرمنصفانه  انتقام حس

   را به  مقدار در دسترس از كل% 20 كمتر از  ، اگر پيشنهاددهنده  واقعي در دنيايمطابق استدالل آنها، 
 30 تا 20،  دهنده  پاسخ  از سوي  قبول  پيشنهاِد قابل  متوسط ميزان. كند پيشنهاد كند، او پيشنهاد را رد مي دهنده پاسخ

   را تقسيم  پول  از مجموع  توجهي  قابل  ميزان  كه  است ، چنين  هم  پيشنهاددهندگان بيني پيش  رفتار قابل. درصد است
 . درصد را50 تا 40حدود  كند، يعني مي

  را زياد كردند و هم) stake (  وسط  پول لذا هم.  باشد  خاص  شرايط  به ، مربوط  نتايج  اين  نگرانند كه اقتصاددانان
 100   دالر به10 را از   وسط آنها پول.  بود  يكسان ، نتايج  تكرار كردند و در هر حال  متفاوت ر شرايط را د آزمايش اين
،   شرايط  در برخي البته.  بود  يكسان  نتايج رساندند و باز هم)  فقير در كشورهاي (  ماهانه  چند برابر حقوق و حتي دالر

   نفر دوم به% 5 دالر بود، تنها   ميليون  در اختيار، يك  پول  كه  وقتي  مردم برخي.  تغيير ايجاد شد  پول باافزايش
 .  نيست درست) sunk cost  ( شده  كم ي ه تاثير هزين  درباره لذا نظر اقتصاددانان. پيشنهادكردند
   كه بود، و وقتي دالر 10 دالر از 94/1   نفر دوم  پيشنهاد به ، ميزان شده  كم ي ه هزين ِ بدون  نوعي  بازي در يك

% 61.  دالر شد21/3 پيشنهاد  ، ميزان) آورد  مشاركت  دالر براي5 هر دانشجو  يعني( شد   لحاظ شده كم هزينه
.  شود  تقسيم  مساوي  بصورت  پول از آنها انتظار داشتند كه% 32خواستند و   دالر مي4   حداقلMIT در دانشجويان
 .  است  با انصاف ، منطبق مواقع  در اين رفتار مردم

  باره  يك  رفتار، در بازي اين. شود  نمي ، توجيه)reputation( و اعتبار  با شهرتماتوم، ي اولتيبازرفتار در 
)one-shot (است  بيشتر حاكم ، هنجار انصاف  واقعي  در دنياي بنابراين.   است  ناشناس صورت و به  ) .2001،  استوت( 

.  آنها باشد  اقتصادي  با منافع  اگر مخالف كنند، حتي  رفتار مي  انصاف  به  با توجه  مردم  كه  است  آنها اين گيري نتيجه
 رفتار   با انصاف افتد، باز هم  آنجا مي  به  بار گذارشان  يك  فقط  كه  شهر هم  بيرون هاي  آنها در رستوران بطورمثال

 .كنند مي
،  اولتيماتوم  بازي  در يك وقتي.   نيست  هزينه  بدون  اولتيماتوم ما در  بازي، ا  است  و جذاب شيرين) revenge ( انتقام

  گيري اندازه  خارجي هاي  بازده  بعنوان كه( فرصتها را  كند، او تمام  را رد مي غيرمنصفانه يها، پيشنهاد دهنده پاسخ
 .دهد  مي ، از دست)صفر (  قبلي  خود از حالت  وضعيت  بهتر كردن براي) شود مي

  ، به است»   كم خيلي« تصور ميكنند  كه کنند ي را رد مييها پيشنهاد  كه دهندگاني ، پاسخ)2001 (  نظر استوت به
 برساند يا از او   او آسيب خواهند به  مي  كنند، بلكه  ديگر كمك  طرف خواهند به ، نمي  شخصي  رقابت  يك قرباني عنوان
 .بگيرند انتقام
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 ور ديكتات بازي 2-5
   و فرصت  حق  نفر دوم  كه  تفاوت ،  با اين  است  اولتيماتوم  بازي  صورت ، به  ديكتاتور، بازي در بازي

 نفر   كه استل ين دليبه همشود و   مي  تقسيم  نظر نفر اول ، مطابق  آمرانه  بصورت  را ندارد و پول پيشنهاد نفر اول پذيرفتن
   بيشتر و نه  گيرد، نه  مي  ميخواهد، تعلق  نفر اول   كه  هر اندازه  نفر دوم به. شود مي  ناميده) dictator(ديكتاتور   اول
 )2001،  استوت.(كمتر

   رااختصاص  از پول  سهمي ، حداقل  نفر دوم كنند، به  مي  ديكتاتور بازي  ديكتاتور در بازي  عنوان  به  كه بيشتر افرادي
هر چند . دهند مي  را از خود نشان  ديگرخواهانه ، تمايالت  اندكي يكتاتورها، حداقل ديگر، بيشتر د  عبارت به. دهند مي

   به  اولتيماتوم  دربازي  نباشد كه اي  اندازه  به  است دهند، ممكن  مي  اختصاص  دوم  طرف  ديكتاتورها به  كه  از پول ميزاني
   به  برتمايل  عالوه  ، پيشنهاددهندگان  اولتيماتوم ازي در ب دهد كه  مي  امر نشان اين.  پيشنهاد ميشود  دوم طرف

   اول  خود را با رد پيشنهادطرف  تمايل  عدم ، واكنش  نفر دوم  از اينكه  ترس  دارند، يعني  دوم  از نوع ، تمايلي ديگرخواهي
 .ترسند مي   دهندگان  پاسخ  از انتقام  اولتيماتوم  در بازي  پيشنهاد دهندگان يعني.  دهد نشان

   اجتماعي  دوراهي هاي بازي 2-6
 را  هايي اما موقعيت.  هستند  خويش  فردي  منافع  كردن  بيشينه  دنبال ، افراد به  و فرديت  ابزاري  عقالنيت  دامنه با بسط

)   است  آن  از اعضاي  يكي خود فرد نيز كه (  و گروه  جامعه  با منافع  در تعارض  و آني  فردي ، نفع  در آن  كه  يافت توان مي
ه ي اوليدهايبعد از تاک.   نيز بازخواهد ماند  نفع ز از آني، عمالً خود ن  فردي  نفع  فرد بر حسب  با عمل باشد و در نتيجه مي

ش از دو نفر و تعارض ي پژوهش ها در باره تعارض ب70، در دهه  ) يه بازيه اولينظر( ان دو فرد ي بر تعارض ميو اصل
 ، يه بازيل ها در نظرين تحليبر اساس ا) 2000ون النگ و ون وگت و د کرامر ، . (فرد و نفع جامعه شروع شدنفع 
 چند نفره ي زنداني دوراهيک  بازير در ي از افراد عاقل ، درگيادي است که در آن تعداد زيتي موقعي اجتماعيدوراه

(N-person prisoner's dilemma game)2000؛ ون النگ و ون وگت و د کرامر ، 2000استوت، . ( هستند( 
 که عضو آن ي گروهي کوتاه مدت افراد با نفع جمعي است که در آن نفع فرديتي ، موقعي اجتماعيک دوراهي

؛ 1998؛ کوالک ، 1998اک،  ؛1997ن، يد. ( در دراز مدت در تعارض است ) و از جمله خود آنها (  هستند 
   اجتماعي دوراهي:  ق تريو به عبارت دق) 2000گ و ون وگت و د کرامر ، ون الن؛ 1983کر، ؛ 1998من، يسوگ

 نكند؛ اما   پيروي  اجتماعي ، اگر از هنجارهاي  باال است  شخص  يك  براي  فردي  يا منافع  بازده  در آن  كه  است موقعيتي
،   مجتمع  ساختماني  در يك ، وقتي  مثال بعنوان. دياب  مي  افراد كاهش  همه  براي  نهايي  كنند، بازده  افراد چنين  همه وقتي
 را   منفعت  كند، بيشترين  استفاده  ساختمان  گرمايشي ، از حداكثر ظرفيت  زياد در زمستان  گرماي  داشتن  نفر براي يك

   كنند، امكانات  بخواهند چنين  مجموعه  آن  ساكنان اما اگر همه.  نخواهد شد  با سرما مواجه خواهد برد و در زمستان
 خواهند   در آن مجتمع ، با سرما مواجه  افراد ساكن  آنها را نخواهد داد و لذا تمام  همه  تكافوي توليد گرما در ساختمان

 )1995  ربر،. (شد
 ي بيرانندگ:  باشد  اجتماعي  دوراهي  كه  يافت توان  را مي  متعددي هاي ، موقعيت  امروزي ن مبنا و در زندگييبر ا

ت ها در هنگام ي محدوديرفتن برخي و پذين رانندگيت قوانيا رعايک ، يجه کالف سردرگم ترافيد و آزادانه و در نتيق
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   و سلطه  اشغال  تحمل ، يا پرهيز از خطر و در نتيجه  مرگ  احتمالي  با ريسك  جنگي  از كشور در شرايط ؛  دفاعيرانندگ
   و آسودگي گرايي  كار زياد، يا راحت  قيمت  به  كار و تعهد كاري  وجدان د؛ رعايت افرا  و ناموس  و مال  بر جان بيگانه

   و نگرفتن ؛ پرهيز از فساد اداري  افراد جامعه  عمومي ها و زيان ها و سازمان  شركت  سود عمومي  كاهش و در نتيجه
 در هر   فردي  منافع  بسيار زياد ـ ، يا جستجوي ـ گاه   از منافع اي  پاره  رفتن  از دست  قيمت  به بازي  رابطه  و عدم رشوه

 خواهد   مردم  گريبانگير عموم  آن  زيان  ناكارآمد و فاسد كه  اداري  وجود نظام  و در نتيجه  هر قيمتي  و به  اداري موقعيت
 .شد

.   است  مشترك بع منا ، و بازي  همگاني  كاالهاي ، بازي  اجتماعي  دوراهي هاي  از بازي  اساسي دو نوع
ياد  (take some)  » چيزي گرفتن«و  (give some) »  چيزي دادن « ، از دو بازي)1998( و بارون ،سولودكين چاتياس

   سود بدست شوند كه ، افرادمخير مي  دو بازي در اين:  اند كه  كرده  بسنده  بازي  در شرح  اندازه  همين آنها تنها به. كنند مي
   مشترك ، در صندوق الزم  حداقل  ميزان ، به اگر پول.  بريزند  جمع  مشترك  خود بردارند يا در صندوق  را براي آمده
 . ، دو برابر خواهد شد  گروه  اعضاي  شود، سود تمام ريخته

   از آن مقداري بگيرند و  ، تصميم  شده  آنها داده  در ابتدا به  كه  پولي  بايد در باره ، افراد گروهgive some  در بازي
،   از پول ، اگر حداقلي  آزمايشي در انواع. ريزند  مي  جمعي  مشترك در صندوق) كنند  مي  خود انتخاب  كه اي  اندازه به(را

  چه (  گروه  اعضاي  همه  سود و پاداش ، به  مشخصي  خواهند برد و ميزان  استفاده  همه  شود، آنگاه  ريخته  صندوق دراين
   از مساله ، صورتي  بازي اين.  خواهد شد ، اضافه) باشند  نگذاشته  باشند و چه  گذاشته  مشترك دوقدر صن پول

 .   ، است  همگاني ايجادكاالهاي
   جمعي  مشترك  صندوق  از يك  و برداشت  استفاده  و افراد توان  است  برعكس ، وضعيتtake some  در بازي

   باقي  مشترك  در صندوق در انتها، هر چه.  كنند  برداشت  صندوق  چقدر از اين ه بگيرند ك رادارند، و بايد تصميم
 چقدر   اينكه  به  توجه بدون (  گروه  اعضاي  تمام بين) ، فرضا دو برابر  مشترك  ضريب  در يك با افزايشي(باشد،  مانده

 .   است  مشترك  منابع  از مساله  نيز، صورتي  بازي اين.  خواهد شد ، تقسيم) باشند  كرده  برداشت  مشترك ازصندوق
 take وgive some باشد،   عمومي  منابع  و مساله  همگاني  كاالهاي ، مساله  اجتماعي هاي  دوراهي  اساسي اگر دو نوع

someهاي  از بازي  اساسي  وجود دارد، دو نوع  دو بازي  اين  مختلف هاي  در روايت  كه هايي ، با تفاوت  
 .  هستند اجتماعي اهيدور

   مواجه  با موقعيتي ، وقتي  مردم  چگونه  كه  شده  طراحي  مطلب  اين  جستجوي  براي  همگاني  كاالهاي بازي
   دارد، اما در يك  متعددي ، اشكال  بازي اين. كنند ، رفتار مي  است ها در تعارض  افراد و گروه  منافع  در آن شوندكه مي
 را   پول  بايد اين ، كه)  است ، واقعي  پول و غالباً اين ( شود در آغاز بازي  مي  داده  پول افراد مقداري  ، به نوعي بازي
  ، تا در انتها يك)1999،   و اسميت هنريش( بدهند  ، تخصيص  تناسب ، با يك  و عمومي  خصوصي بازارهاي بين

 . ايجاد شود همگاني كاالي
 را   اجتماعي  دوراهي گيري  اندازه  براي  بازي ، يك  در پژوهشي ،)1997کارتر، وت  تفايبا اندکز ي و ن1997(دين 

 زيادتر  ، از آن  رقابت ، اما پاداش  است  قبول  و قابل ، متعادل  همكاري  پاداش  ميزان آزمايش در اين.   است  كرده ارايه
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، )Bonus Point Ballot( امتياز   مخفي هاي  ورقهاز) شود  مي  انجام  در كالس كه(،   آزمايش  انجام براي.  است
   ارتباطي  با هم آموزان  دانش ، و البته  است مخفي ]رهيا نمره و غيبن، پول [ امتياز  هاي  ورقه توزيع. شود مي استفاده
   تحويل  معلم بهكند و   مي ها را انتخاب  برگه  از اين هر فرد يكي. 15 يا 5:  است  امتياز در دسترس دو نوع. ندارند
 :  است  شده  نوشته ، چنين  آزمايش  راهنماي در برگه. شمارد  افراد را نمي هاي ،انتخاب  آزمايش  نيز در خالل معلم. دهد مي

 امتياز 5،  كالس گيرند، و بقيه  امتياز مي15 افراد،   باشد، اين  كرده  را انتخاب15، امتياز   نفر، در كالس4اگر كمتر از 
  ، شما كدام حال. 5   ونه15  هنگيرد،   نمي  امتيازي ، هيچ  كسي  كنند، هيچ  را انتخاب15 نفر، امتياز 4 از  اگر بيش. يرندگ مي

 ؟15 يا 5: كنيد  مي امتياز را انتخاب
  آب  در مصرف جويي ، و صرفه  تجاري هاي ، فعاليت  جمعيت ، كنترل  تسليحاتي هاي ، در جنگ  آزمايش  اين هاي مثال
 . است

 را  ، آن)  شده  گذاشته  وسط پول در اينجا،  (  همگاني  مشترك  از منبع  از اندازه  بيش ، عمال برداشت  بازي در اين
 داد، و  ، انجام  در دانشگاه ، و هم  در دبيرستان  درسي  در كالس  را، هم  آزمون  اين نگارنده. كند  روبرو مي  جدي باآسيب

  ، بيش) كردند  امتياز باالتر را انتخاب يعني( كردند   برداشت  از اندازه  بيش  مشترك  از منبع  كه افراديدرهر دو، تعداد 
 . شدند  جمعي  دچار زيان  افراد كالس  بود، و لذا همه  منبع ازظرفيت
ن يا) 1383 گانه،ي يجواد(گر ي ديي هم داشت، که نگارنده در جايه بازي به نظري توان نگاه انتقاديالبته م

 . را ذکر کرده و به آن پاسخ داده استهاانتقاد
  

 ن زدنيبنز -3
رفتار  ها، ي و انواع بازيه بازيم تا با استفاده از نظري کني ميم و سعي گردين مقاله برمي اياکنون به مساله اصل
 اتالف ي و رواني کرده و علل اجتماعيگاه ها را  بررسين جاين  و نحوه تعامل آنها با ماموريرانندگان در پمپ بنز

 - شودين مي بنزاتالف که منجر به –ن زدن ي توان در رفتار بنزي متفاوت را مي حداقل دونوع باز. مين را نشان دهيبنز
  . بزدالنهي و بازي زنداني دوراهي از بازيبي و ترکي اجتماعي دوراهيباز: مشاهده کرد

ه ، با مشاهدات نگارنده، گفتگو با رانندگان و يک مطالعه اوليو به عنوان ن متن ، مشاهده است يق در ايروش تحق
 يچ وجه ادعاين سطور به هي فراهم آمده است  و البته راقم ا در تهران  گوناگونيگاه هاين در جاين پمپ بنزيمامور
 ياتيا فرضي و ثانيلوم اجتماع در عيه بازي از کاربرد نظريافته ها را ندارد، بلکه تالش دارد تا اوال نمونه ايم يتعم
 .ه کندي ارايلي مطالعات تکميبرا

 ان مسالهيب 3-1
 انبوه  مقدارن يا. زنندين ميران بنزي است که در نقاط  مختلف ايز باک رانندگانين سرريتر بنزيونها ليليروزانه م
 .شوديخارج از کشور،  وارد من از ي بنزياديم که ساالنه مقدار زيابد که توجه داشته باشي يت مي اهميبخصوص وقت

تر بوده  است يصد هزار ليون و سيلين روزانه پنجاه مي مصرف بنز1381 از آن است که در سال ياعداد و ارقام حاک
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)  25/1/1382انتخاب، (ن يتر بنزيد هر لي واردات و توليمت تمام شده براي تومان ق140و با در نظر گرفتن حداقل 
 بدون سرب ين اقتصاديتر بنزيمت تمام شده هر لي ، قي نفتيش و پخش فرآورده هايکت پاالرعامل شريا به گفته مدي( 

 4 معادل يارانه اي، روزانه ) ) 15/2/1381ران ، يقلم سبز ا(  تومان است MTBT ،180 يبا احتساب ماده افزودن
 که يون تومانيلي م615ارد و يلي م2ن پرداخت شده است، در مقابل ي مصرف بنزيون تومان  برايلي م427ارد و يليم

. ن بوده است يون دالر ارزش واردات بنزيليصد ميارد و سيليک مي 1381در سال . نه کرده انديمصرف کنندگان هز
 ي برايدات داخلي تولي نه چندان دور ، تمامينده اينکه باعث خواهد شد تا در آي از ايه ، جداي روين مصرف بيا

ن ، و در يتر بنزيون ليلي م5/13 نماند؛ با واردات روزانه ي صادرات باقي برايگر نفتينه شده  و دي  هزيمصرف داخل
 ، يهمشهر( ن در روز را ندارند يتر بنزيون ليلي م12ش از ي بيري فعال کشور توان بارگي که  اسکله هايحال
 9 ي  تنها برا-است گاه ها يد تا جايل حمل و نقل  از محل تولي که شامل وسا–زات کشور يو تجه) 24/1/1382
گر در بخش ين روند،  تا دو سال دي، با هم ) 18/2/1381ران ، يقلم سبز ا( است يتر مصرف در روز کافيون ليليم

 .م شدين روبرو خواهيحمل و نقل با کمبود عرضه بنز
 و قبل از ان مصرفي گردد، در جرين در کشور ، که به فرهنگ استفاده از خودرو بازمياد بنزيعالوه بر مصرف ز

 ي ،  براوردها نشان ميالز ، کارشناس ارشد مسائل اقتصاديد ليبه گفته سع.  رودين هدر مي از بنزياديز مقدار زيآن ن
 شود و اتالف يع ميان مصرف ضايا در جري در کشور ، قبل از مصرف ي کل مصرف انرژمقداراز % 60دهد که 

ران ، يقلم سبز ا. (ارد دالر استيلي م7 تا 6ر و ساالنه ون داليلي م20 تا 17 در کشور روزانه يمصرف انرژ
م موتور ، استاندارد بودن خودروها، و استفاده يل نحوه تنظيان ، به دلي از اتالف مصرف در جريبخش) 14/2/1381

 ن زدن ويوه بنزي به ش-ستي ني قسمت قبلي که البته به بزرگ–گر ي ديبخش. ن باال استي با مصرف بنزياز خودروها
 . گرددي ، برميري در حال سوخت گين از باک خودروهايز بنزيبه طور مشخص ، اتالف و سرر

ن و رانندگان، ابزار ي پمپ بنزيگاه هاين جايان ماموريوه تعامل مين زدن، شيرفتار رانندگان خودروها هنگام بنز
 عرضه يگاه هاين در جايز بنزيرر تواند از عوامل موثر بر سين ، مي بنزي عرضه و تقاضامقدارن زدن، و ي بنزيفن
 ي مساله ، همان اندازه مياسي و گاه سيبعد اقتصاد.  توان به آن نگاه کردي مي متفاوتين باشد و البته از منظرهايبنز

ن است که ين، سئوال ما اي بنابر ا. آني و روانشناختين موضوع کمک کند که توجه به ابعاد اجتماعين اييتواند به تب
ن توسط رانندگان در پمپ ي در اتالف بنز ،يه بازي از منظر نظرنين پمپ بنزيان رانندگان و ماموريعامل ما نحوه تيآ"
 "ر؟يا خين ها موثر است يبنز

 
ن را در قالب يبنزن پمپ يان رانندگان و ماموري توان تعامل مي ها ذکر شد، مي و انواع بازيه بازيبا آنجه از نظر

 . کردي گوناگون بررسي هايباز
 ي زنداني دوراهيباز 3-2
ن افراد ي بنابر ا،  بردين زدن زمان ميست و لذا بنزي نيبه انداره کاف  - الاقل در تهران -ن يع بنزي توزيگاههايجا
ن يسود مترتب بر ا. ن معطل شوندي را در صف بنزي تا دفعات کمتر، ن خود را پر کننديز دهند که باک بنيح ميترج
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 مقدار از يبين امر منوط به داشتن اطالعات تقري اي ول، سان عاقل نتواند از آن صرف نظر کندست که انيرفتار چندان ن
ن ي داشتن ا، ي فعلي در خودروهايبي تقريل وجود نشانگرهاين زدن است و به دلياز در هر بار بنزين مورد نيبنز

ن نوع از ي در اياست و رانندگان عاد به آن ممکن يلومترشمار و توجه دائمياطالعات تنها با استفاده مداوم از ک
 ،ن بزننديبنز -تري ل7ا ي 6 در حد ي حتيبيبا تقر-ز شدن ي کمتر از حد سرر، اما اگر افراد.  دارنديدشوار، استفاده 
 يل مي را تحمين زدن اضافيبنز)  کندين خود را پر مي روز باک بنز5که در هر  (ي فرد عادي بار در ماه برا1حداکثر 
 . ابل تحمل است کند که ق

ن يي البته پا و يت ابزاري عقالنمقدار  حسابگرانه وين بودن رفتارهاييل پاي به دلت ، ين وضعين در ايبنزاتالف 
ن مورد ي پرکردن باک آسان تر و کم زحمت تر از محاسبه بنزي فرد عادي برايعني.  کنديدا مين بروز پي بنزيبودن بها

 که ي وقت( رود يز هدر مين بصورت سرريتر بنزي لک ي، کمتر از ن زدن ير هر بار بنزه آنکه دژيبو، از روزانه است ين
که در  ( يان محتمل فردي از جمله به حد اقل رساندن ز– يگريافراد فقط به دنبال پر کردن باک خود هستند و قصد د

 فراوان يرابر محاسبات و دقت هادر بآن نه ين بودن هزييل پاي بدليکه از منظر فرد، )ندارند) ادامه ذکر خواهد شد
 .قابل صرف نظر کردن استن ، ي عدم اتالف بنزيبرا

 که در – ي اجتماعي دوراهيبازقبال ذکر شد که  .ردي گي قرار مي اجتماعيدوراه ي بازين رفتار در قالب کليا
 است که در آن هر فرد به ي ايباز  –اد هستند يگران آن زي است که تعداد بازي زنداني دوراهياکثر موارد همان باز

اما چنانچه همه افراد .  کندي را انتخاب م(D) ينه عدم همکاريش است و لذا گزي خوينه کردن منافع فرديشيدنبال ب
ان همه يجاد شده به زيت اي خواهد شد، آنگاه وضعي مسلط عدم همکارينه را انتخاب کنند، چون استراتژين گزيا

 ي بيعني( ن زدن ي در بنزي توجهي و بيري آسانگ،  خودمدارانهي و حسابگرنانه يبدت خريعقالنز يننجا ير اد . است
 تعداد قابل ي وقتاما .   را به دنبال ندارد يادينه زي راننده ، هزيکه برا کند يشنهاد ميرا پ)  ي به منافع جمعيتوجه
 را به دنبال  -ه و بودجه کشور ين سرما هدر رفت - يان جمعيک زي ، کننديم را دنبال  ين استراتژيا از افراد يتوجه

  .ستنديک از رانندگان خواستار آن نيچ ي که هيزي  چ؛ن راي  بنزيره بنديانا جيدارد و اح
  بزدالنهي و بازي زنداني دوراهيب بازيترک 3-3

ز معتقدند که ي نياري و البته بس دهد يست که رخ مينذکر شده در باال ل ين مساله تنها به دلياما به گمان نگارنده ا
از % 62 ،  انجام شدهينترنتي ايک نظرسنجي که در يبه گونه ا.  دهدي مصرف آن را کاهش نم،مت سوخت يش قيافزا

 ) 2003 ، (bravenet)ونت ي برينترنتيموسسه ا ( .ن اعتقاد بوده اندي بر ا، زبان ي پاسخ دهنده فارس728مجموع 
ع ين توزيان رانندگان و مامورينگاه کرد و آن نوع  تعامل من ي بنزفاتالموضوع  ز به يگر ني دي توان از جهتيم
رانندگان بر اثر کثرت . رندي گين را محاسبه کرده و از رانندگان خودروها ميزن بيگاه ها است که بهاين در جايبنز
ن يزن بيکه  مقدار کمن بزنند يزن بيه ان توانند به گوي کنند و مي پر شدن باک را احساس ميبين زدن،  زمان تقريزنب

ن از طرف يز بنزي مقدار سرريول.  استي که به هر حال عقالني رفتاريعنيزد؛  يرون نرين بيزنا اصال بيز شود يسرر
ن ي خود، بنزيا مشاهده پر شدن باک خودرويو آنها با احساس ن حد است يش از اي از رانندگان خودروها بياريبس
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ن جهت يدر ا. اندي نماي نم (rational) ي است که در نگاه اول چندان عقالنياله ان مسيو ا کنند ؛ يزدن را متوقف نم
 .ر چند رفتار متصور استين مسيدر ا.  کردين زدن و پرداخت پول را بررسيند  بنزي توان فرايم

 سرراست يا که بهيز و به اندازه اين را کمتر از حد سرريزن ب، اگر رانندگاندر حالت اول ،  :ياپايرفتار پا) الف
 صرف نظر کردن از منافع ي و با اندکي نسبتا عقالني راننده با محاسبه ايعني.  رخ نخواهد داد ي مساله ا،  بزنند، دارد
 . اسراف نشودينيختم شود و هم بنز) رند(ک عدد سرراست ي زند که هم به ين مي بنزيمقدار کوتاه مدت ، به يفرد
ز ي را ني اگر راننده قصد در نظر گرفتن مصالح جمعيحت. گاهي و نه مامور جا کندي ميانين حالت نه راننده زيدر ا

 . رخ نخواهد داديک عدد سرراست ختم شود ، باز هم مساله اين او به ي بنزيبهاز ي نينداشته باشد و به صورت اتفاق
 

ز احتمال يالت ن شود و حساب احتماي پر نم ک عدد سرراستي يشه روين همين است که باک بنزيت ايواقعاما 
در .  است 02/0 تنها ،  تومان 50ا ي 100 به يمت کل منتهي قيپر شدن باک رواحتمال  داند و يوقوع آن را کم م

ک عدد سرراست يتا اندک فاصله با  ين به عددي بنزي بهايوقت:  دوحالت متفاوت قابل تصور استر موارديسا
و ( ن يش از ايک عدد سرراست بي فاصله تا مقدار که يد ؛ و وقت ختم شو) تومان 995از ا ي تومان 1005تا رضا ف( 

ن دو حالت ، دو نوع کنش متقابل متفاوت ، ي در ا.است)   تومان90 تا 60 و 40 تا 10 به يمت کل منتهي قعمدتا 
 .رمنصفانهيرفتار منصفانه و رفتار غ:  شود يت ميرو

ن مبلغ اندک  يک عدد سرراست فاصله داشته باشد، اي تا ين ، کمي بنزي که بهاي معموال  وقت:رفتار منصفانه) ب
) تري ل1/0ر يز ( ي کممقداراگر راننده  .  شوديده گرفته مي  نا-گاه و راننده خودرو ي  مامور جا- هر دو طرف ياز سو

کمتر بزند ،   شود و اگر ين به نفع راننده گرد مي بنزي  بها- شود ي انگاشته ميعي طبي  که معموال خطا-شتر بزند يب
 يبا هم مدارا من ي دهد،  طرفي رخ مين دو رفتار با احتمال وقوع مساوي از ايکيچون هر بار . گاهيه نفع مامور جاب

 شروع ي همکاريک استراتژي که در آن هر فرد با ي اي استراتژ؛ کنندي استفاده مTFT) (ي تالفيکنند و از استراتژ
افت که ي توان دريک محاسبه کوچک ميالبته با .  طرف مقابل استيفتار قبل تکرار ري  وي بعدي کند و رفتارهايم

 50ر ي زيک راننده معمولي يو برا(است کردن ز و قابل صرف نظر يبا ناچي راننده تقريمانده براي مبلغ باقچه اگر 
 يقه زمان براي دق2رفتن با در نظر گ(اد است يقابل اعتنا و زن مبلغ يگاه اي مامور جاي براي ول ،)تومان در ماه است

که در يال ؛ در ح هزار تومان است30 حدود مقدارن  يا ساعته ، 8 يک نوبت کاري و در خودرون زدن هر يبنز
)  شوديک راننده خودرو طرف ميش از يقه ، با بيک دقين ، هر مامور در ي صف خودروها در پمپ بنزي شلوغيزمانها
 بگذرد وخود ين وي بنزي بهاي اضافمقدارگاه از يشته باشد که مامور جا توقع داي است که راننده اي انصافيو ب
 رفتار ،  کنندين مبلغ اندک صرف نظر مي کنند و از اي ميز چون هر دو طرف همکارينجا ني در االبته . ن نکنديچن

 با فروش ي نوعگر از مشاغل که بهي ديان برخي و اعتماد متقابل در مين نوع از همکاري ا. کردن استيغالب همکار
 و  يوه فروشي، ميروشفمانند خواروبار – کنند ي، امرار معاش م والبته روزمره و دائم خرد و نسبتا کم بها يکاالها
 . خورديز به چشم مي ن –يينانوا
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 و 5ش از ين با عدد سرراست ، بي بنزي تفاوت بهامقدار است که يتيحالت سوم ، وضع  :ر منصفانهيرفتار غ) ج
در (مانده ي مبلغ باقيز نبودن نسبيناچ.  دهدين حالت رخ مين در ايز بنزيشتر سرريبه گمان ما ، ب.  باشد تومان10

ن مبلغ ي کند که اياقتضا م) ن زدن يک بار بنزي يک راننده و براي ي اگر نه برا، گاهي مامور جايک نوبت کاريمجموع 
م ييت کرده و نگوياط را رعاياگر جانب احت  - يفتار برخاما ر. گاه به راننده  بازگردانده شودي مامور جاياز سو
ن يا. گردانندي مانده را به رانندگان برنمين مقدار باقيست و آنها معموال اين نيگاه ها چنين جاياز مامور  - ياريبس

ن يتر بنزي هر ليبها که يوقتشتر خواهد شد يشتر است و بي کل هستند بي پمپ ها که فاقد نشانگر بهايمطلب  در برخ
 .کند يم رانندگان دشوارتر ي تمام شده را براي محاسبه بهاباشد که ) تومان 90ا ي  65(سرراست ري غيمبلغ

. ميان کنيت بين وضعيگاه را در ايان راننده خودرو و مامور جاي از تعامل ميد شرحيق تر ، بايف دقي تعريبرا
ن و عرضه آن به مصرف يه و انتقال بنزي ته–ک خدمت يه يراا ي برايره طوالنيک زنجي ييگاه که حلقه نهايمامور جا

مسلط و حق به جانب ، نقش خود را در هنگام پول گرفتن ن خدمت ، يه ايو ارافه يپس از انجام وظ، بوده   -کننده 
 . هد کرد  پول  چه خواينکه مامور در باره مابقي فارغ از ا، د پول را به مامور پرداخت کنديراننده با.  کنديف ميتعر

 پول يل گرفته و مابقي کند و پول را از راننده تحوي تمام شده را محاسبه کرده  و آن را اعالم مي بها، ز خوديمامور ن
ن راننده است ين حالت ايدر ا.  گرداندي  به راننده برم- و البته با گرد کردن به نفع خود  -را اکثرا بصورت سرراست 

ن ي تمام شده بنزي محاسبه بهاي   را برا-ه ي  چند ثان- ي و تنها زمان اندکدي گويلط مد نشان دهد که مامور غيکه با
د ي زنند و راننده باي از آن سرباز ميگاه موظف هستند که مانده مبلغ را به رانندگان برگردانند ولين جايمامور. دارد 

 ي فشار هنجاريد نوعيمانده پول بايمطالبه باق يراننده برا.  آن استيعيت طبيقا عکس وضعين دقيمطالبه آن را کند و ا
 ي گذرد و حتي تومان هم نم10 تومان و 5ز دارد که از ي گدامنشانه و خست آميت از رفتاريرا تحمل کند که حکا

گر رانندگان ين فشار با حضور دي شود و البته ايز واقع ميگاه نياحساس کند که مورد تمسخر مامور جااست ممکن 
 را تحمل کند و مطالبه ين فشار هنجاريالبته اگر هم راننده ا.  پول را بزنديد باقيد قيشد و لذا راننده باشتر خواهد يب
 اندازد و او ين راننده مين نداشتن پول خرد است که باز هم توپ را در زمي معموال جواب مامور، د ي پول را نمايباق

 ين ميا دو طرف ، ياز سوت ها يف موقعين محاسبات و تعريه اجين نتيبنابر ا. د به دنبال پول خرد بدودياست که با
 يبق مطالبه ماو نباشد يرد هر چند از آن راضي پذي مامور را در اکثر موارد مي اعالم شده از سويشود که راننده بها
 . کنديپول خود را نم

ز نبودن پول خرد يه ون و محاسبيريم گيمت تمام شده و کم بودن فرصت تصميدر هر حال با سرراست نبودن ق 
ان ي نوعا با ز، نيع بنزي توزيگاه هاي استفاده از جا، ق توسط ماموري دقينزد اکثر رانندگان و البته عدم اعالم بها

 .  شوديرانندگان تمام م
ا ي تومان 1100فرضا (  تومان 100 به ي اعداد منتهين براي بنزمقدار وزارت نفت ياز سو گذشته يهادر سال

 را يريم گي هر پمپ نصب شده  که با دادن اطالعات به موقع و مناسب تصمي بر روييدر برگه ها) ان  توم1600
گر قابل استفاده ي مخدوش شده  که دي به گونه اين برگه ها پس از مدتي از ايارياما بس.  کندي راننده آسان ميبرا
 از يز استفاده دائميگاه ها و نياج بودن يل خصوصي به دل.ست يشتر قابل خواندن نيا اتفاقا اعداد با رواج بيست و ين
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ز باعث شده يل نين دليهم .گاه ها کم است ين جاي جز ماموري افرادين برگه ها از سويآن احتمال خدشه دار کردن ا
ز يگاه ها ني از جاي در معدود.  نشوديا پاک شدگيشه پمپ مصب شود تا دچار خدشه ير شين برگه ها زيرا، ايتا اخ
 خواهند يا از رانندگان مي کنند و ين را صفر نمي رانندگان ، نشانگر مقدار بنزين زدن برايا خود هنگام بنزيموران ، ما

ن ي بنزين بزنند و در هنگام حساب کردن بهاي بنزيکه معطل مامور نشوند تا نشانگر را صفر کند و درادامه راننده قبل
 ي اعالم شده از سومقداررش ي جز پذيرند و راننده چاره اي گير نظر م ديش از حد واقعين زده شده را بي، مقدار بنز
 .ن استين ماموري از اي برخي افزون طلبيگر براي دينشانه امسائل ، ن يا. مامور ندارد

 
 ممکن در رفتار ي هاياستراتژم ابتدا ي توانيم، ميل کنيدو را تحل ني ، رفتار ايه بازيم به زبان نظريچنانچه بخواه

 :مينشان دهدو را ن يا
اد شد، هم راننده و هم ين حالت ، که از آن به رفتار منصفانه در باال ي در ا : ماموري همکار–راننده  ي  همکار-1

 تواند يان راننده و مامور مي مين حالت ، وجود اعتماد و همکاري در ا. کنندي مي مانده چشم پوشيمامور ، از مبلغ باق
 مقدارک ي هر دو به ين رفتار ازسويز ، بازده اين مالحظات نينانه ترينجامد و لذا در بدبين بن زديند بنزيبه سهولت فرا

 . شوديفرض م)  01(ان و سود ي، بدون ز
 رانندگان اگر کمتر از ي کند ولي مين حالت ، مامور همکاري در ا :  راننده ي عدم همکار–مامور  ي  همکار-2

 20د ي تومان شد ، مامور با980ن يزنفرضا اگر پول ب. رندي گيل خود را م پوين زدند، باقيک عدد سرراست بنزي
 1000ک اسکناس ي تومان شد و راننده 1020ن ي اگر پول بنزي راننده را پس دهد، ولي تومان1000ه يتومان بق
ن حالت ، به ير اان مامور ديزز ذکر شد ، ين نيش از ايپه چ چنان. پول صرف نظر کنديد از مابقي داد، مامور بايتومان
ن بازده مامور ياد است و بنابر ايار زيل ارتباط تنگاتنگ با درآمد مامور ، بسي و به دليک نوبت کاريل تکرار آن در يدل

 ي برد و بازده وي نمي زند، سود چندانين ميا دو بار بنزيک ياما راننده چون در طول هفته ، .  شودي فرض م-100
 . شودي فرض م+5

 ي پول خود صرف نظر کند وليمابقد از ين حالت ، راننده بايدر ا : راننده يهمکار  – مامور  يار  عدم همک-3
ن ي در ا. کنديرا از راننده مطالبه م)  تومان1020 در ي تومان اضاف20فرضا ( ک عدد سرراست يلغ اضافه بر بمامور م

)  شودي به کار گرفته ميادي در برابر رانندگان زين بازده در هر نوبت کاريژه که ايبو( اد است يحالت ، سود مامور ز
 از دست دادن قسمت اعظم درآمد بود يان به معناي ، که در آن ز2 ي  استراتژ-100در برابر ( شود ي فرض م+ 30و 

ف شده در يتوص ي روانيز با احتساب ناراحتيان راننده نيز) .   استي کسب درآمد اضافينجا ، سود ، به معنايو در ا
 .  شودي  فرض م-15ن متن ، يا

 در . گذرد و نه ماموري پول مين حالت نه راننده از مابقي در ا: راننده يهمکار عدم  –  ماموري عدم همکار-4
به نسبت (  رد و بدل پول خرد ي زمان براي شود ، چون  مقداري فرض م-10 هر دو نفر ين حالت ، بازده برايا

 . دهندياز دست م) 1 ياستراتژ
                                                 

  ن مقاله استيب آنها با مالحظات ذکر شده در اي و ترتي درجه بندي است وليعداد به صورت فرض  ا-  1
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 .، ساختار بازده راننده و مامور آمده است4جدول در 
 

 ني  ساختار بازده  راننده و مامور پمپ بنز-4جدول 
 

 راننده خودرو
 يهمکار  يعدم همکار

 

 يهمکار 0،0 -100 ، 5
 يعدم همکار 30 ، -15 -10 ، -10

 گاهيمامور جا

 
  -10 راننده ي برا  D يان در استراتژي زمقدار حداکثر ،) ماکسينيم(انها يدن زيبا استفاده از روش به حداقل رسان

 است که هر يعي است و لذا طب-100 مامور ي و برا-15اننده  ري برا C ي است و در استراتژ-10ز يمور نا ميو برا
 ين دو در قالب دوراهي مسلط شود و رفتار اي استراتژDDت ، ي ، انتخاب اولشان باشد و در نها D يدو استراتژ

 . ت برابر باشنديگاه و موقعي است که هر دو فرد در جاي وقتيت براين وضعي ا.ل باشدي قابل تحليانزند
 ي وزن هايحات افراد داراي شود و ترجيان دو فرد برابر نباشد، آنگاه نوع روابط دگرگون مي رابطه ميوقتاما 
در .  مسلط آنها متفاوت خواهد شدي استراتژن وزن ها، آنگاهي شود و بر اساس ايم) گاه آنهايوابسته به جا (يمختلف

ک ير يراننده خود را درگ توان حدس زد که يان راننده و مامور ، ميف ذکر شده از تعامل ميبا توصز، يت نين موقعيا
 راننده خود را در يعني ؛ندي بي  مي زنداني دوراهيک بازير در ي خود را درگ، گاهيند  و مامور جاي بي بزدالنه ميباز
  ن،ي استفاده از بنزيد براي راننده لزوما با، ه گفته شدک چنان. در حالت مسلطگاه يمامور جاابد و ي يردست ميگاه زيجا
در . ج استين رايع بنزيتوزوه يشک ي  گاه ها،ين جاين مراجعه کند و البته در تمام ايع بنزي توزيگاه هاي از جايکيبه 

گفتگو و  ي براينوبت کم   زند،ين ميو بنز شود ي نوبت او ميرد و وقتيگ ي از خودروها قرار ميآنجا راننده در صف
 راننده ي از سوي با اندک تعلل گر که منتظر نوبت خود هستند،ي چون رانندگان د ار دارد،يجر و بحث با مامور در اخت

ن مساله يالبته ا( .رندي گي م رايه اي چند ده ثاني معطلي تمام،  جلويفراوان  و با کالفگوق و اعتراض ب با  مورد بحث،
را اگر به راننده فرصت اعتراض و دفاع از حق خود را ندهند و تنها به فکر ي ، ز استي اجتماعيک دوراهي، خود 

) ن زدن متضرر خواهند شديگر در هنگام بنزي ديقيز دقاي شود، خود آنها ني باشند که از آنها صرف ميوقت محدود
 يرد که مابقي تواند از قبل از مامور بگي را نمينيچ تضميد پول بدهد و هيز ، راننده باين ندر هنگام محاسبه و پول گرفت

ن ي ندارد و بهتري جز همکارين راننده چاره ايبنابر ا. ا نهينکه بپرسد پول خرد دارد يا ايپول او را پس بدهد و 
؛ نداشتن قدرت  بزدالنه استير بازي در گ کند و چه نکند و لذاي است ، چه مامور همکاري او همکاري براياستراتژ

ز ي  مامور ن. کردي را انتخاب ميز عدم همکاري کند  و اال او نيرش مي و پذيانتخاب است که او را مجبور به همکار
ن يا است ؛ لذا با علم به ي  مسلط ، عدم همکاريند، که در آن استراتژي بي مي زنداني دوراهيخود را  در حال باز

 يه پول راننده را دنبال مي و پس ندادن بقيشتر ، عدم همکاري نفع بي جستجودرت برتر ، مامور يلط و موقعگاه مسيجا
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 است که در ييت هاي موقعيبرا)  رانندهي همکار– مامور يهمکار عدم ( DC رفتار ييجه نهايفات، نتين توصيبا ا .کند
 .ستيش قانع نيز به حقوق حقه خويد و البته مامور ن دارياديبا عدد سرراست فاصله زن ، يمت تمام شده بنزيآن ق

در راننده  را ي حالت،ت يوضعن يرا داشته باشد، آنگاه ان زدن يدن در هنگام بنزيان ديز تجربه زياگر راننده ، قبال ن
و  شود يمن سو استفاده ي در  پمپ بنزيت فرودست وي کند که به ناحق از او و وضعي کند که احساس ميجاد ميا
 نيريساد يشا و  -گاه ها ين جايب ماموريما به جي که مستقي مبلغ شود؛ يمشتر گرفته ي از او ب -زيهر چند ناچ - يبلغم
 .ان مطلق ي زيگري برد و دين سود مطلق مي از طرفيکي رود و ي م -

ن يامور پمپ بنر از نوع رابطه م،ان دو طرفيگر اشاره کرد که در آن ،تعامل ميق دينجا به دو تحقي توان در ايم
ر و بازرس يان مدي ، رفتار مي صنعتي در بنگاه هاي در باره انحصار صنعتيقيه در در تحقيشل کروزيم. و راننده است

رد اما به موجب ي گير دستور مي ، بازرس از مديک بنگاه صنعتيدر ) 1364بودون ، . (  کرده استي را بررسيمال
) د ييتا( شود ، پاراف يم گرفته مير تصمي را که توسط مديات مهميهمه عملد ي که بر عهده دارد ، بايت ماليمسئول
ر يا غي،   )يد وييا تاي و کسب نظر يگريراه آمدن با د(ارانه ي توانند نقش خود را هميگر مين دو بازيک از ايهر . کند
 ، يه بازي بر اساس نظريليلدر تح. انجام دهند) ف محوله يمته به خشخاش گذاشتن و انجام سرسختانه وظا(ارانه يهم
ش يهايديا عايش را به حداقل برساند يخطرها( ن بدهد ي که بخواهد به بهتريي هر معنا-ر ي مدي براين استراتژيبهتر

 بازرس، يعنيگر يگر دي بازيدر عوض ، برا. ه قدرت نگاه کندين است که نقش خود را از زاوي  ا-) را به حداکثر
دن به يکسره شانس خودش را در رسيز کند، اما در ضمن نخواهد که يت پرهين وضعي ترچنانچه بخواهد از نامطلوب

ده باشد که يد فهمياگر بازرس واقع گرا باشد ، با.  اطاعت استين استراتژيت از دست بدهد، بهترين وضعيمناسب تر
 انتخابش هر چه يک هاا ماليرکند، حال خلق و خو ين است که نقش خودش را از جنبه قدرت تفسير نفعش در ايمد

 در – ييل شود، واقع گراياط قاي احتي  برايد و شرطي قي اگر نخواهد ارزش بين حتيبنابر ا.  کندي نميباشد،  فرق
ن ي ايسادگ. ر کنديردست رام تفسيک زيه خواهد کرد که نقش خودش را به عنوان ي  به او توص-اط يفقدان احت

ر ، از ين ساخت،  مديدر ا. ديگران خواهد انجامي بازيتي شخصيرهاي متغات وي خلقيساخت ، به زدودن عوارض فرع
ن معامله ينکه بکوشد در ايجز ا) بازرس(گر دوم ين است که بازيجه آن،  اي برخوردار است و نتي بهترياستراتژ

. ستي مطلوب نکه در نظرش) به ناچار( رد ي پذي را ميتيدر عمل او وضع.  ندارديگريز ديش را کمتر کند، گريانهايز
ر سلطه يت زي کند و او را در موقعي را متضرر ميگري را منتفع و ديکيگر ساخت کنش چنان است که يبه عبارت د

ر ير خود را درگينگونه در نظر گرفت که مدين ساخت را اي توان اي ميهر چند بودون اشاره نکرده ، ول.  دهديقرار م
 بزدالنه،  يک بازي است و بازرس در يآن استراتژي مسلط ، عدم همکارند که در ي بي مي زنداني دوراهيک بازيدر 

 . مسلط است ي در آن استراتژياريکه هم
 آلمان يس و حکومت پادشاهيئت دولت انگليان هي، نظام کنش متقابل م)1364 ،بودون(در ياسناگر؛ ي ديدر مثال

ق تر فهم يا به عبارت دقي ، ي نظاميروهايج نيمات مربوط به بسين تصميش از اولي اول ، پيدر آستانه جنگ جهان
رندگان يم گيتصم.  کرده استيرا بررس) عمدتا انگلستان  ( ي گروه حکومتي هايريم گي مشاوره ها و تصميچگونگ

ند و ي بي مي زندانيت دوراهي کردند که آلمان نسبت به انگلستان خود را در موقعيئت حاکمه انگلستان تصور ميه
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 را انتخاب خواهد کرد، در  (CC) يهمکار-ي همکاريگلستان به آلمان نشان دهد که استراتژچنانچه دولت ان
عد ا متقيک انگلستان برايپلماتيمنشا اقدامات د.  را در نظر خواهد گرفتي همکاريز استراتژيآنصورت دولت آلمان ن

س را نه به عنوان يت آلمان اقدام انگلاما حکوم. ن بوديز هميحکومت انگلستان ن" انه ي جويروح آشت"ساختن آلمان از 
 ير نادرست در خوين تفسيمنشا ا.  کردي از ضعف تلقي ، بلکه به عنوان نشانه ايي جوي از روح آشتينشانه ا
.  کرديا تصور ميتاني بود که حکومت بريزيحات آلمان با آن چي آلمانها نبود ، بلکه در تفاوت ساخت ترجياستکبار

گر ي بزدالنه ، بازيدر باز. ي زندانيد نه دوراهي دي بزدالنه ميس در ساخت بازيد را با انگلحکومت آلمان روابط خو
 حکومت آلمان يوقت. مقابل چه خواهد کرد نکه طرف ي را انتخاب کند ، صرف نظر از اي دهد که همکاريح ميترج
 را دنبال ي تواند پرخاشگريد که ميد ي ميتي کرد ، خود را در موقعير مي  بزدالنه تفسيس را دربازي انگليي جويآشت

ن اشتباه در برداشت يا. م خواهد شديارانه او تسلير همينکه طرف مقابل در برابر رفتار غينان خاطر از ايکند،  با اطم
ت حاکمان ي نيده شود،  در حالي پرخاشگرانه کشي استراتژي اول به سويآلمان بود که باعث شد آلمان در جنگ جهان

خود را در رابطه با ) آلمان(گر اول يباز"به گفته بودون ، .  آلمان بوديارانه از سوي هميطلب استراتژانگلستان ، 
گر دوم يباز) که يدر حال( ابد، ي يم) بزدالنه  (يک ساخت کنش متقابل از نوع جوجه مرغيدر ) انگلستان  ( يگريد

بودون ، " (ندي بي مي زندانيتفابل از نوع دوراهک ساخت کنش مي خود را در رابطه به او در ي کند که اوليتصور م
58:1364( 
ان ي اگر طرف ز،  است(zero-sum game)  سرجمع صفري هايابل که از نوع بازق متين نوع از رفتارهايدر ا

که  را انجام دهد ي رفتاري کند در تکرار بازي ميا سعي کند و يز نمي را داشته باشد از آن پرهيري توان انتقام گ، دهيد
ماتوم ي اولتي، چنانچه در باز خواهد کرديريز جلوگيگر ني از سود بردن طرف دي ول، ستي  نيهر چند به سود  و

 يک رفتار تکرار شونده  نامتناهي يز راننده خودرو به عنوان قربانينجا نيدر ا) 2001استوت،  (. مشاهده شد
(infinite reputation game)مت دارديگاه را  به هر قي مامور جايعنيرف مقابل  طي در کاستن از سود اضافي سع 

ش در آستانه پرشدن ين خودروي که باک بنزيلذا وقت. ردي پول خود را از مامور بگي تواند باقيو البته در اکثر موارد نم
ن زدن ي تومان فاصله دارد با تکان دادن خودرو و تامل و بنز100ا ي 50 به يقرار دارد و هنوز تا مبلغ سرراست منته

ن رفتار يا. ک کنديا تا حد امکان به آن نزدي سرراست برساند ين را به بهاي کند که مقدار بنزي ميآهسته و مقطع سع
 کاهد ي ميبا قطعيان تقريک زي زند و از ين ميشتر بنزي ب، هر چند اندکياوال مقدار.  چند سود در بر داردي ويبرا
 وارد يان جسميگر زي به طرف د - اگر متوجه باشد  - و ثالثا ،ردي گيرا مرمنصفانه طرف مقابل ي سود غيا جلويو ثان
 که به صورت ي کساني مطمئنا بر سالمت جسم، به هوا برخاستهکه ن ي موجود در بنزينده هايرا آالي ز ، کند يم

ان هدر ين ميچه در او البته آن.  کندي وارد ميب جدي آس -گاه ي و ازجمله مامور جا -گاه حضور دارند ي در جايمتوال
 به  - و هر دو ناخواسته  - يري به خاطر انتقام گيگريشتر و ديک طرف به خاطر سود بي است که ي رود ثروت مليم

 . توجه هستنديآن ب
ت ي در موقع، ر منصفانه شده استيک رفتار غي ي کند قرباني که فرد احساس مي در مواقعيرين نوع از انتقام گيا
 ا ي که مصرف کننده يگريدر حاالت د اما . از آنها اشاره شديز مشاهده شده است که به برخيگر ني مشابه ديها
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در )  پرداخت کرده است يگري ديرا مصرف کننده در جاخدمت که پول آن  ( يشهروند با ارائه کننده خدمات دولت
. ال جهت رابطه معکوس خواهد شد معمو ، نباشد ي اگر مامور در حالت برتر،رند ي گيک ساختار کنش متقابل قرار مي

ل داده و آنگاه طلب يانه ما آمده و نامه را به ما تحوخ او به در ، آورد ي  ما مي را براي مامور پست نامه ايفرضا وقت
نه ارسال و از جمله حقوق مامور پست را در ابتدا تمام و کمال پرداخت يهر چند که فرستنده نامه ، هز. (  کنديانعام م
 ي م، قرار گرفته است يخوبحالت  در ي چون فرديعني ، رساند يز درخواست پاداش را مي لغت انعام ن.)ستکرده ا

رد يم بگيد تصمين شهروند است که بايو البته ا.  کرديا خوش خدمتيا انعام ي به عنوان پاداش يتوان از او طلب پول
 از پرداخت انعام يعني(نکند  (C) ياگر شهروند همکارز ينجا ني و در ا ،لذا رابطه معکوس است. که چقدر انعام بدهد
انه و خا چند يه ي در خانه همسا،نامه فرد گم شود : رد ي تواند انتقام بگينامه رسان م ،)  کنديبه نامه رسان خوددار
ن ي اي برااما...  مدتها نزد نامه رسان بماند و ، مچاله شود ،فتدي خانه بي آب روبروي درجو،فتد يکوچه آن طرف تر ب

د يست باپا مامور ياد نامه داشته باشد و ثاني او زيعنيشهروند داشته باشد  با ياديد ارتباط زيکار اوال مامور پست با
معموال . ف باشد يف و خفيظرد ي بايرين انتقام گيرد و لذا ايز در نظر بگي شهروند را نيريگيت و پيسک شکاير

 ي تواند ناراضي هر چند که م، کنديبه عنوان انعام به مامور پست پرداخت م را ي کند و مبلغي ميز همکاريشهروند ن
از او .  قرار داده اند تا انعام بدهد  - نه اجبار-در محظورتنها  او را ي ول،م قلب پاداش ندهد يباشد و از صم

 که او پرداخت کرده يولپ  از –با به زوري تقر– را يمبلغن يگاه پمپ بنزي نه مانند مامور جا، درخواست انعام دارند
ز يافت ماهانه آنها ني زباله و دري جمع آوري برايت در رابطه شهروندان با ماموران شهردارين وضعيهم. بردارند

ارانه و کمک دولت يا يات ، عوارض و يکه پول آن به صورت مال( شود ي ارائه ميز ابتدا خدمتينجا نيدر ا. صادق است 
ز کرد و ي آنها پرهيريد از انتقام گي کند که بايحکم معقل  .  شوديو بعد طلب انعام م)  پرداخت شده يبه شهردار

 .پرداخت کرد ، ان يک در مي هر چند را ، ماهانه آنها 
 راه حل ها 3-4

ن ي اي مدعا  ،ني عرضه بنزيگاه هاي در جاي و کم کردن اتالف انرژن ي بنز حل مسالهي احتمالي راه هايبررس
 .طه اشاره کردين راي از مسائل در اي توان به برخي ميست، وليمتن ن
ط ي در محي عمومي آگاهير مرکز فرهنگياز جمله مد. شنهاد شده است ي پي متفاوتين مساله راه هاي حل ايبرا

ن يتر بنزي لونيليمک ي توان روزانه از هدر رفتن ين ها،  ميست ، معتقد است که  با آموزش کارکنان پمپ بنزيز
 کند، اصوال به شماره انداز ي خود مراجعه مين خودروي پر کردن باک بنزي براي فرديوقت "يبه نظر و. کرد يريجلوگ

ن دستگاه ها را از نظر ينند و ايد آموزش ببين کارکنان پمپ ها بايبنابر ا. ن را نداردي  کنترل بنزيي کند و تواناينگاه  نم
 مسئوالن و يظاهرا  نگاه عموم)  11/2/1381ران ، يقلم سبز ا." ( برودن ي از بين کمترير داد تا بنزييد تغي بايکيتکن

.  حل آن استيشرفته تر ، براي پيهايز استفاده از تکنولوژين عرصه ، به مساله آموزش کارکنان و نيزان در ايبرنامه ر
 شود ، آنگاه آنها از هدر ژه ماموران ، روشني رانندگان و بوين براي شود که اگر مساله اتالف بنزيتصور ماوال  يعني

 مشخص کرده  که  ي اجتماعي هايکه مطالعات متعدد در حوزه دوراهيدر حال.  خواهند کردين خودداريدادن بنز
  مثال يبراستند ، ين دست چندان موثر ني از ايي رفتارهايطيست محي و زيرات اجتماعيد کردن بر تاثياصوال تاک
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 موثر يلي هوا خي از آلودگيري هوا،  در جلوگي آلودگيد بر اثرات اجتماعيکنشان داده است که تا) 1993(مورا يک
ز شود و در ي زنند که سرري مين را به گونه اي افراد عامدانه بنزياريه اشاره شد ، بسکز ، چنانينجا ني در ا.ستين
 يطي و محيرات اجتماعي دادن از عواض و تاثيان را دارند و لذا آگاهيک زيموارد ، قصد کم کردن از  از ياريبس

 .مساله ، چندان کارا نخواهد بود
 به ي افراد معتقدند که رشد تکنولوژياري ، آن است که بسي اجتماعي هايدر دوراهگر يد يک مساله عموميا يثان
 ي ، احساس ميرشد علم و تکنولوژرو به  به روند يد مبهميد و با امي خواهد انجامي از مسائل اجتماعياريحل بس
گر دست ي دياز سو. د نخواهد شدي شديا و کمبودهايت از دست نخواهد رفت و دچار باليت بشريدر نها که کنند

که يدر حال. ديشرفته تر به حل مشکالت خواهد انجامي پيز اعتقاد دارند که استفاده از تکنولوژياندر کاران و مسئوالن ن
 ي از مسائل در حوزه کاالهاياريکه بسهستند معتقد ) 1968(ن يگرت هارد ،  ن آنهايصاحب نظران و از جمله اول

ر ي اخيالبته در سالها.  گشتي اجتماعيد به دنبال راه هاي ندارد و بايکي راه حل تکنولوژ(public goods) يهمگان
ر  کند و دين نشانگر ، محاسبات راننده را ساده مي کل مجهز شده اند، که ايبه نشانگر بهان ي بنزيپمپ ها از ياريبس

رمنصفانه يت رفتار غي در وضعين منجر شود، ولي تواند به کاهش اتالف بنزيا رفتار منصفانه مي ياپايت رفتار پايوضع
ن ي در ايعني. دين نخواهد انجاميز بنزيجاد نخواهد کرد و لزوما به کم شدن سرريت اي در ساختار موقعير چندانييتغ

 . نخواهد کردز کمکيشرفته ني پيت ، استفاده از تکنولوژيوضع
ز ي ،  نيش کنترل دولتي افزاين مساله و حتي حل اين براي و وضع قوانين موارد ، استفاده از اقتدار دولتيدر ا
 حل  مساله ينور استرام اعتقاد دارند که استفاده از حکومت براي چون اليو عده ا.  نخواهد داشتيده ايچندان فا
 ياو از دوراه) 1995، نزيفلک(. خواهد شد ي اجتماعي از نوع دوراهيه ا ، خود منجر به مساله تازي اجتماعيدوراه

 برد  و معتقد است  بکار بردن ي نام م(dilemma nested inside dilemmas)گري ديک دوراهيداخل در 
 يک دوراهيجه آن ، يدر نتگر و ي دي همگانيک کاالي است با فراهم کردن ي از قواعد مساويديمجموعه  جد

 . شوديجاد مي ا(second-order collective dilemma) درجه دوم ياجتماع
 ي دوراهيدر حالت قرار گرفتن در باز(  رانندگان ين است تا برايمت بنزي کردن قيک راه حل مساله ، واقعي
 public) ي خدمات عمومي و استفاده از آگهيآموزش عموم. نه باشدين ، پر هزي، هدر دادن بنز ) ياجتماع

service announcement)رفتار خودمدارانه يانهاي تواند زيز مي ن (egoistic)ر ي و غي آنيي بر سودجوي و مبتن
 .بکاهدن ي اتالف بنزيفراوان از يرا نشان داده و اندک) هر دو ( راننده و مامور مشروع 

 و نوع ير ساختار بازيي تغ، )  بزدالنه ي و بازي زنداني دوراهيب بازيدر حالت ترک( وضوع ن مياگر يدراه حل 
 را نداشته باشد و راننده  ي که مامور توان کسب سود اضافيگاه است به گونه ايان راننده و مامور جايکنش متقابل م

ع ي توزيگاه هايافته و قابل استفاده در تمام جاي رواج ي اعتبارياستفاده از کارت ها.  منصرف شود يريز از انتقام گين
 . دهدير ميي را تغي ساختار باز، ل حذف داد و ستد پوليراه حل ها است که به دلن ي بهتر ازيکين يبنز

 ي ، بازيي همنوايباز.  بر اعتماد باشد يشتر مبتني که بي است ، به گونه اير ساختار بازييز تغيگر نيک راه دي
ج است و يگر راي ديشورها کي که در برخيتيند؛ موقعي آيشتر به کار مين منظور بي اي اعتماد براي، و بازينيتضم
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 زند و سپس ين مين حالت ، راننده ، خود بنزيدر ا. ن استي عرضه بنزيگاه هايالبته شرط آن مناسب بودن تعداد جا
) گاه است تا ماموريو عمال مسئول جا(  نشسته يگاه که در قسمت اداري زند و به سراغ مامور جايخودرو را کنار م

 کند و از راننده ين را حساب کرده و اعالم مي بنزيبهاد و مامور ي گوياشت کرده را من بردي بنزمقدار رود  و ي، م
ن زده شده توسط راننده ي بنزمقدارز ي مامور ني دهد که در جلويحتمال را مان يالبته راننده همواره ا (ردي گيم

در .  ) دهديفتار منصفانه سوق م راننده را به سمت ريي آبروي از اعتماد و ترس از بيبيمشخص شده باشد و لذا ترک
 داند که ي شود و مامور ميز اعتماد مي شود ، به راننده نيز کاسته ميگاه ها نين در جايتعداد ماموراز ن حالت که يا

ن نفع دو يبنابر ا.  کند ين را کمتر اعالم مي برداشت بنزمقدارز يرمنصفانه داشته باشد ، راننده ني که رفتار غيدر صورت
گاه و راننده خودرو ، هر دو ي که در آن مامور جايگر و کنار گذاشتن سوء استفاده است، حالتيکدي اعتماد به طرف در
 .ن کاسته خواهد شديجه از اتالف بنزي خواهند کرد ؛ و در نتيهمکار
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