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 چکيده
افاراد در   ی توسا  همکاری یاا ساواری اناا     بارةدرکه  ییها بررسی ،در ادبیات اقتصادی ،کنون تا

 بر اساس تفکر همسا ی بازیکنان گروه اساتوار باوده  فق   گرفته   ا نامها  بازی  ظریة ةوسیلگروه به 
شادن ااد     ریختای  استراتژی سواری انا ی و تا   ةغلب دهندة  شان  تایجاوارد  رِبیشتو در است 
به بررسی سواری انا ی در گاروه در واورت  اهمساا ی بازیکناان گاروه در       طالعه. در این ااست

هاای تکااالی در    باازی اوضاو    از طریا   و اتصالی د یای کوچ  پرداخته شاده های  فضای شبکه
. شاده اسات   با یکدیگر  شاان داده آ ان ارتباطات تعداد اتصاالت و  ابازیکنان ب تفاوتِها  بازی ظریة 

باه   شاود. بناابراین،   اای دارای بیشترین ارتباطات باشد قادرت باگرن  اایاده    در گروه بازیکنی که 
. ه استشد  پرداخته ،با توجه به شرای  و اتصاالت اد  این قدرت بگرن،بررسی استراتژی ا تخابی 

ایاگان  قدرت  با این تابعِ ؛ه استشد  در اد  تعریف تابع قدرت برای بررسی ایگان قدرت بازیکنان
استراتژی سواری انا ی توس  از و  تایج  اشی از پیروی بندی  تقسیمگروه  قدرت بازیکن قدرتمندِ

ای  قدرت بگرن و همچنین با توجه به ساختار شبکه طاتارتبااو ارائه خواهد شد. با توجه به ایگان 
از طریا    .شاود  اای  اختلاف بررسای  هاای   در حالتدرت بگرن ق اثر سواری انا یِ ،اورد بررسی

کااه  ساقف   بررسای  اوردی در خصوص  ة، اطالعطالعهشده در این ا تعریفهای  افاهیم و روش
د.شو  ای ارائه 2۰14پ  در  واابر وکشورهای عضو ا ةوششمین جلس ودوشصت در تولید

 .53Fو  JEL: 71D ،85D بندي طبقه
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 .همسا یها،  بازی ظریة قدرت بگرن، 
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 مقدمه

اناابع و ااکا اات در    ةعدالت و تخصیص بهینا  زاینةاهم و حیاتی در ات اوضوعیکی از 

 ةئا گاذاری و ارا  توان باه سیاسات   ای از این رهیافت ؛استسواری انا ی اوضو   ،اقتصاد

در ادبیاات  . رسید عدالت و تخصیص بهینة انابع و ااکا ات ةزاینرهای گو اگون در راهکا

جاو  و جسات عنوان اشکل سواری اناا ی   با توان ای رااوضو  سواری انا ی  ،اقتصادی

اوجب دشواری و ساختی   ،اشکل از این انظر که سواری انا ی افراد در ی  گروه. کرد

گاروه   افارادِ  یِپاذیر  ا ولیتئیا اس شود ای یا خداتاین انابع الزم برای تولید کاال أدر ت

افهوم سواری انا ی اغلب در اباحث اربوط باه  . دوش ایاوجب عملکرد  ااناسب گروه 

 .شود ای کاالهای عموای در ادبیات اقتصادی اطرح

حل اشکالت سواری انا ی راهکارهای گو ااگو ی از جملاه دخالات دولات در      رایب

از شکسات  ای   مو اه  ساواری اناا ی   ادبیات کاالهای عموای در: شود ای اقتصاد اطرح

 .پذیر خواهد بود از این ادخل دخالت دولت توجیه بنابراین، ،شود ای بیانبازار 

 بیاان ( 19۸1) 1پاساور در اخالفت با دخالت دولت در اقابله باا اشاکل ساواری اناا ی،     

یا    فقا  و ایان  واهد شاد  خ  در اقتصادبهتر  اوجب عملکرد لگوااًدخالت دولت که  کند ای

کاه   اسات  بار آن وی  ،همچناین . شاده  ادارد   ارزیاابی  یو پایه و تحلیلا است قضاوت ارزشی 

اااا   ،کناد  سنتی دخالت دولت را توجیاه اای  ای  گو ه شکست بازار و اشکل سواری انا ی به

دولت برای اقابلاه باا اشاکل    . وردآدولت خود اشکالت بیشتری را همراه خواهد  این دخالتِ

 اسات  آنتوجاه   جالاب   کتة ااا ،بدهد ااتیازات ا حصاری ها توا د به شرکت اری انا ی ایسو

 کاه  ردیا گ  یاا شکل  یا حصار یو بازارها دهد یاا حصارات رخ  اشکل نیا با اقابله یبرا که

 دولات  شکسات  ن،یا ا بار  عاالوه . اسات شکست بازار  از یا گو ه و کاال رقابت فروض رد خود

شاده کاه شکسات     اشااهده  و دیا آ یاز شکست بازار به  ظر اا  تر نهیهگرپُ و تر احتمل یحالت

شکسات دولات   اوجاب   تنها دخالت دولت  ه ن،یبنابرا. است جیرا بازار شکست ا دازةدولت به 

 ای گو اه  هاای خصووای باه    شاود تاا شارکت    بلکاه اوجاب اای    ،دشو ای در بخ  عموای

سازوکاری به انظور حل اشاکل ساواری    ةائار بنابراین،. بپرداز دتولید به ایگ در بازار آ تبعیض

                                                 
1. E.C. Pasour 
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راه  طالعاه در ایان ا  .خواهاد باود   یدولات راه حال اطلاوب    انا ی بدون دخالت عاال بیرو یِ

 شود. ای جوو جست ای این اوضو  با توجه به ساختار شبکه یها  حل

از قواعد سازاان یاا گروهای   فرد  تخلفِعبارت است از: سواری انا ی  هطالعاین ادر 

کردن در فعالیت یا  گاروه یاا عضاویت در      که فرد با شرکت  ناآاز . ن قرار داردآکه در 

در   اپاذیری  ولیتاسئ ،شود ای یا گروه ن  هادآقواعد و قوا ین پذیرفتنِ  هادی اوظف به 

باا توجاه باه ایان     . ودر شامار اای   به، تخلف استکه به  وعی عمل سواری انا ی  ،گروه

 ،گرفته در این کار را برای بررسی تخلف اعضای گاروه  وورتهای  توان تحلیل ای ،رویکرد

 .دکراطالعه  ،به جای عمل سواری انا ی توس  اعضای گروه

. اسات  شاده پرداختاه   یهمکار یها یباز در یانا  یسوار یبررس به اطالعه نیا در

 در یاناا   یساوار  یبررسا  باه هاا   آن درکاه   ن،یشیپ اطالعاتبا  اطالعه نیا گیتما وجه

 یطرح باه  ااهمگو    نیکه در ا استجهت  نیاز ا ،شده است پرداخته همکارا ه یها یباز

 حاالتی بررسای  طالعاه  ایان ا در  ،طاور اشاخص   باه . توجه شده است یدر باز کنانیباز

. کناد اقادام  گروه به ا تخاا  اساتراتژی ساواری اناا ی      ر فوذترین بازیکنِکه پُشود   ای

ایان  . استه طالعن قدرتمند اورد توجه این ااین بازیک ا تخا ِ  تایج و پیاادهایِ بررسی

 دهاد  اای    شان یجا ت. است بیان شده ای شبکههای  اد  ة اهمگو ی در بازیکنان به وسیل

و  دهکار پیااد  هایی بازی به ایگان قدرت بازیکنی که سواری انا ی را در بازی ا تخاا   

 .استساختار شبکه وابسته 

 یاختصار  توضیحو   بخ  او  اقداهدر : ه شده استئدر ش  بخ  ارا طالعهاین ا

جلاوگیری از ساواری    بارةدر بخ  دوم به ادبیات پیشین درو  هئسواری انا ی ارا دربارة

تکااالی  های  بازی بارةدر بخ  سومدر  است. خته شدهپردا  همکارا ههای  انا ی در بازی

در بخا   . کناد  ای اتدلوژی کار را تبیین شده که ارائهارتباطی توضیحاتی های  و شبکه

تعریااف قاادرت بازیکنااان در شاابکه و همچنااین  بااارةدر ایاان اطالعااهچهااارم دسااتاورد 

بخا   در . ه شاده اسات  ئا اراطالعه برای تبیین هرچه بیشتر  تایج و ساختار اهایی  اثا 

کشاورهای عضاو    ةدر قالب جلسا  که ،خته شدهپردا  شده بیان روشِ بیان کاربردِبه پننم 

در بخ  . وورت گرفته است فت ر خصوص کاه  سقف تولید د 2۰14 واابر در  اوپ 

 .شده استه ئارا اه هایی  یگ  تایج و پیشنهاد
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 نيشيپ اتيادب

 یعموا یکاالها نةیزادر  ژهیو به یانا  یسوار یاستراتژ خصوص در شده اطرح اتیادب

در م اهاطالعاتِ برخی از  باخوا ندگان  تاشده  یسع طالعها نیا در. است هگسترد اریبس

، ة حاضار اطالعا   گار ادگانِ . شاود کار ترسایم   ةبرای اداا ییو فضا شو دآشنا زاینه این 

توان اساتراتژی   ای چگو ه»ا د:  بوده ا ؤاین س در این اطالعات به د با  پاسخِ ،همچنین

باه   طالعاه که روش بررسی این ا از آ نا «؟همکاری را برای بازیکنان در بازی  گاه داشت

 ةباه بیاان اسائل   فق   بخ شده در این  ، اطالعات اطرحاست ای شبکه های اد  ةوسیل

راهکاری جدیاد   طالعهرسا د و راهکار پیشنهادی این ا ای یاری آن سواری انا ی و فهمِ

 سواری انا ی خواهد بود. ةدر برخورد با اسئل

ساواری اناا ی و   »عناوان  باا   ای طالعاه در ا( 1992) 1بااکواکین آدیهل و  ،استرو 

 زایناة ن در آ تاایج   به بررسای عملکارد کاار تیمای و    « اوزشآ زاینةتیمی در  عملکرد

وری  بهاره  افاگای ِ در  ااؤثر بررسای عوااال    باه  اان  آ. ناد ااوزان پرداخت آ اوزش دا  آ

به بررسی عواال اینااد   یگ و  لکرد گروهیاوزان در خصوص یادگیری از طری  عمآ دا  

باه  هاا   فعالیات  باا تقسایمِ   احققاان یان  اشارکت و عدم عمل سواری انا ی پرداختند. ا

کاه  کرد اد     ااارتب  بیاان  هاای   اارتب  و فعالیات  هاای   ، فعالیات افگایشای های  فعالیت

. اسات افگایشی در گروه بهترین  و  فعالیت برای جلوگیری از سواری انا ی های  فعالیت

 ی رتب  با کاه  سواری اناا ا باکواکین به بررسی عواالِآدیهل و  ،استرو  ،همچنین

ها، قابلیت  گروه،  و  عملکردها و پاداش ةا داز د از: ا عبارت این عواال .ندختپردا  در گروه

 گروه همکاری.های   شناسایی اشارکت افراد و ویژگی

2بوکنان
باه انظاور    ،کاردن )ساوارکار اناا ی باودن(     اساتفاده ءبا بیاان سو  ،(196۵) 

 اتترجیحا رساد کاه    اای  تیناه  ن ایا به  ،استفاده از انافع عموای بدون پرداخت هگینه

آاده از باازی   دست شود که افراد سود شخصی خود را بر سود به اوجب ایشخصی افراد 

 شاود.  همکاری ترجیح دهند که این خود اوجاب از باین رفاتن همکااری در گاروه اای      

 ،. همچنینشود  ایایناد بازی همکارا ه اا عِ ترجیح شخصی افراد کنان بر آن است که وب
                                                 
1. Stroebe, Diehl & Abakoumkin 

2. Buchanan  
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شاخص از  زیارا   ،اسات ساواری اناا ی    بهینه برای افراد عملِ ةاست که  تین آنبر وی 

بیاان  بوکناان  همچناین،  بارد.   اای لذت ها  تولید کاالی عموای بدون اشارکت در هگینه

باه عباارت    .ی وجاود دارد اثبت ةسواری انا ی رابط ةگروه و ا گیگ ةا دازبین کند که  ای

بازیکنان گروه بارای عمال ساواری اناا ی افاگای       دیگر، با افگای  ا دازة گروه، ا گیگة 

 خواهد یافت.

( به بررسی استراتژی همکارا ه در بازی با استفاده از ابگار 2۰۰2) 1توااسو  الک وود

تکراری و استراتژی دست به ااشاه  های  با استفاده از بازیها  نآ. ندپرداختها  بازی ظریة 

هاا   نآ .کنناد  تبیین برای ایناد همکاریا رادلی  تالش کرد دکننده  برای انازات تخلف

اارور و   کاال باه  همکارا ه بین دو بازیکن  تینه گرفتند که همکاریِهای  با بررسی بازی

 پذیر است. تدریج ااکان به

اشاکل ساواری اناا ی:    »عناوان  ای باا   طالعاه ( در ا2۰12) 2باتاگلینی،  و اری و پالفری

باتااگلینی،   .ختناد پردا   هایت بازیکن بی به وورتِ به بررسی اد  سواری انا ی« تحلیلی پویا

اشاارکت در کاالهاای عماوای باه فعالیات       یاا بین اصرف کاالی خصووی   و اری و پالفری

 ساواری اناا ی در ااد    عمال   تعاد  اارکف بارای بررسای   روشاین احققان از  .ندپرداخت

پاذیری و   گشات باه بررسای دو حالات باز   در ااد  خاود   هاا   نآ ،همچناین  .کرد اد  استفاده

باا   این احققان اطالعة.  تایج پرداختندها   گذاری برای پیشبرد تحلیل  اپذیگی سراایه بازگشت

گذاری اطارح    اپذیگی سراایه پذیری و بازگشت بازگشت و  رخ تنگیل ،توجه به  رخ استهالک

 که به ایان  تیناه رسایده بود اد     ا (2۰۰2) برخالف توااس و الک وود ،شده است. همچنین

 اپذیربودن سراایه در کاالهای عموای به علت احدودکردن اساتراتژی   که در وورت برگشت

باتااگلینی،   ا رسایم  اای  کمتار با کاارایی   یکننده به  تاین دست به ااشه برای انازات تخلف

ا ی کاار ی و اری و پالفری به این  تینه رسید د که ایان حالات اوجاب رسایدن باه پیااادها      

 خواهد شد.

توا ناد   اای  یاا اسایرهای تکااالی   آ»عنوان  ای با طالعهادر  (199۰) 3ایلر و درو ی آ

                                                 
1. Lockwood & Thomas 

2. Battaglini, Nunnari & Palfrey 

3. Andreoni & Miller 
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ة به بررسی اوضو  سواری انا ی به وسیل« سواری انا ی را در تنربیات توضیح دهند؟

. طبا   ندپویا پرداخت ةبازی تکاالی با روش الگوریتم یادگیری بر اساس روش تکرارشو د

باا عملکارد    ییها عملکرد بهتر تقویت و استراتژیی با یها استراتژی ،این روش و الگوریتم

توا د  ایکه این روش  این باور دبر  درو ی آو  تر و بدتر تضعیف خواهند شد. ایلر ضعیف

در ایان  هاا   نآباشاد.   کاالهاای عماوای  زاینة راهی برای درک اشاهدات غیرانتظره در 

 ةانا ی با توجه باه ا اداز   عملکرد سواری رةانتظره دربا جالب و غیره ای به  تینه اطالعه

عمل سواری انا ی یاا باه    اشاعةسرعت   درو یآایلر و های  . طب  بررسی دگروه رسید

عبارت دیگر سرعت تغییر  سبت بیشتری از افراد جااعه به استراتژی ساواری اناا ی در   

اطالعاة  .  تاایج  اسات با  رخ باالی بازدهی اشارکت کمتر هایی  تر و گروه بگرنهای  گروه

پویا به ساواری   ةروش تکرارشو د :کرددو اورد کلی بیان ذیل توان  ای را یلر و آ درو یا

با کمترین حد اشاارکت در کاالهاای عماوای    ی یها خواهد شد و استراتژیاننر انا ی 

سارعت تعادیل و تغییارات باا      ،های اشارکتی خواهد شد. همچناین  یجایگگین استراتژ

 یابد. ایاشارکت کاه  گروه و  رخ بازگشت ة افگای  ا داز

1فوروساوا و کو یشی
باه   «همکاری یا سواری انا ی»عنوان ای با  طالعها( در 2۰11) 

هاا   نآند. بازی و اادلی کاه   پرداختعموای های  بررسی همکاری و سواری انا ی در کاال

 باارة او ، بازیکناان در ة در ارحلا  :استدارای دو ارحله   دکردطراحی  اوضو برای این 

دوم ة در ارحلو  ؛گیر د د در بازی و گروه همکارا ه )در گروه البی( تصمیم ایشرکت خو

عماوای( را باه دولات     یکنندگان پیشنهاد و طرح همکاری خود )برای تولید کاال شرکت

اسااس طارح همکااری     گیرد که چه اقادار کااال بار    و دولت تصمیم ای کنند تسلیم ای

ذکار  بایاد  . دکنا ولید کاالهای عموای تولید با تارتب  اوجود های  پیشنهادشده و هگینه

دولت بلکه  ،کند ایفا  می ی قششده  در این بازی طراحی ،بازیکن انگلةبه  ،که دولت کرد

اسااس طارح همکااری پیشنهادشاده باه       دستگاهی است که پیااد خاود را بار   انگلةبه 

2عناوان   ابا حداکثر خواهد رسا د. فوروساوا و کو یشی با تعریف افهوای 
FRP-Core   باه

هاا را   اعضاای گاروه   ةو ا گیاگ  ندپرداختها  سواری انا ی در گروهفقدان  یابررسی وجود 

                                                 
1. Furusawa & Konishi 

2. Free Riding Poof Core 
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PNPCPگیاری از روش   . ایان دو باا بهاره   د اد کربرای سواری انا ی بررسی 
در باازی   1

توا ستند  ا داشتاختصاص گیری این گروه همکاری  او  به شکلة که ارحل ا ای دوارحله

تاا  د کننا ساواری اناا ی کما     ة اقول به FRP-NroCی  الزم برای کردن شرا وردهآبا بر

هاای   زیرگاروه  یاا هاا   سواری انا ی در گروهفقدان  یابه وجود ها  نآبتوان از طری  اد  

 برد. اوجود در بازی همکاری پی

 بزرگ قدرت مجانیِ سواري مدل

 اشااعة ساعی شاده اسات بارای جلاوگیری از       ،اتصالیهای  با توجه به ساختارهای شبکه

د شاو قدرت بگرن راهکارهایی با توجه به ساختار اد  پیشنهاد  استراتژی سواری انا یِ

بپردازیم، برای ارتباط افاهیم اورد استفاده در این بخا   ها  پی  از آ که به تبیین اد 

 .پردازیم ایتر برخی عبارات  و بخ  پیشین به تعریف دقی 

که در آن فرد استراتژی عادم   شود  ای قسواری انا ی به حالتی اطالدر این اطالعه، 

، سواری انا ی  وعی تخلاف  عبارت دیگر هب. کند ای همکاری را در بازی همکاری د با 

کاردن   که فرد با شارکت   ناآاز  .ن قرار داردآکه فرد در است گروهی  یااز قواعد سازاان 

 ن  هاد یا گروهآن عضویت در  هادی اوظف به قبو  قواعد و قوا ی یادر فعالیت ی  گروه 

شاود. از   اای  در گروه به  وعی عمل سواری اناا ی احساو     اپذیری ولیتئاس ،شود ای

 ،که در بازی همکاری تعریف شده اسات را عدم همکاری و خیا تی های  استراتژی ،رواین 

اسات کاه   الزم ایان  کتاه   ذکر  . ظر داشت تراتژی سواری انا ی دراس وعی از  توان ای

این ساختار در تبیاین  از  ؛استا در بازی همکاری به شکل اعمای ز دا ی ساختار پیااده

بیاان  قادرت باگرن    در تعریاف  ،استفاده شده اسات. از طارف دیگار    اطالعة حاضراد  

. اسات بیشترین ارتباطاات  دارای در اد   ی است کهبازیکنکه قدرت بگرن خواهیم کرد 

ارائاه خاواهیم   تعریفای  ها  رتباطات آنبه ادر ادااه برای قدرت بازیکنان در اد  با توجه 

 .است ضروری اطالعهر اد  این راهکارها د ئةاین تعاریف برای ارا .کرد

به ارتباط آن بازیکن با ساایر بازیکناان    جااعه،بازیکن قوی در  یابرای تبیین قدرت بگرن 

 ةتار در شابک   و قاوی  بیشاتر طب  این روش، باازیکنی کاه دارای ارتباطاات     است. دهشتوجه 
                                                 
1. Perfectly coalition Proof Nash Equilibrium 
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بسایار  و افاراد   اسات  بیشترزیرا اثرگذاری او بر سایرین  است،قدرتمند  یبازیکن استارتباطی 

. سات قادرت باگرن ا  وابسته به  این افراد و رفتارِ گیر د ایرفتارهای او قرار  تأثیرتحت زیادی 

دالیال علیای پیادای  آن باشاد      ةقدرت بگرن به واساط  ةدهند از آ که  شان بی این تعریف 

 شامار  گیری و وجود قدرت بگرن که خود آثار اعلاولی باه   است ابتنی بر  تایج شکلتعریفی 

شدن باه قادرت    ارتباطاتی که پس از تبدیل قدرت بگرن را با کم ِ ،عبارت دیگر  رو د. به ای

 اسات اجتمااعی    فردی کاه دارای پایگااه  اثالً، یم. کن  دست آورده است شناسایی ای بگرن به

، کنناد  اسااس عملکارد او تنظایم اای     و رفتار خود را بر ا د ات او آگاهاردم بسیاری از تصمیم

هاای سیاسای،    تاوان شخصایت   اای  اسات.  یفراوا ا  دارای قدرت اجتمااعیِ این فرد  بنابراین،

. دکار افرادی قدرتمند تلقی  شانهای ارتب  با فعالیت فرهنگی را در هر ی  از حیطهو اذهبی 

کنناد و تصامیمات خاود را در جهات      م از او پیروی ایکه بسیاری از ارد ،روحا یی   ،اثالً

اوجاب تغییارات    توا اد  اای  ،ااردم با  ش ا ارتباطات گسترده سبب ، بهکنند افکار او تنظیم ای

. این تعریاف  است یگ برخوردار  بسیار زیادیاز قدرت اجرایی و عملی  ای شود و عمالً گسترده

ااثالً،   .دکار جهاا ی  یاگ اطارح     ةا در واحن المللی و ارتباط کشوره بین ةتوان در حیط را ای

 ،کشاورهای جهاان   بیشاتر سیاسای و اقتصاادی باا     ةارتباطات گسترد سبببه  ،کشور آاریکا

هاای   سیاسات ر دتوا اد   اای  ایان کشاور   .شاود  ر فوذ و قدرتمند در جهان تلقی ایکشوری پُ

گیاری از   وان بهاره تا  ای ،المللی کشورهای دیگر و تصمیمات آ ان اؤثر واقع شود. بنابراین بین

 ارتباطات گسترده را عاال و شاخصی برای قدرتمندبودن در  ظر گرفت.

باازیکن   ،اطالعاه طب  تعریفی که از قدرت باگرن بیاان شاد، در ااد  ااورد  ظار ایان        

عااال دارای ارتباطاات   »عباارتی    باه  یاا قدرتمند بازیکنی است که دارای ارتباطات زیاد است 

 اسات ا تفاوت این بازیکن با سایر بازیکنان در داشتن این ارتباطات تنهآ نا که از  .است «قوی

شاود، الزم اسات کاه از طریا       گو ه تفاوت خصوویتی دیگاری در  ظار گرفتاه  مای     و هیچ

هاای عضاو ساازاان تناارت      گیری کشور تر شود. رأی  اوضو  روشنزاینه هایی در این   مو ه

رید. کشور آاریکاا اگرچاه در ایان عرواه از     در  ظر بگی یکشور دیگر را برای عضویتِ جها ی

 قا    ،کشاورها ر بیشتبر  شگذارتأثیرارتباطات گسترده و  سبببه  ،ستیح  وتو برخوردار  

تاوان در دیگار    هاای دیگاری از ایان قبیال را اای      .  مو اه کناد  اای ی  قدرت بگرن را بازی 

 .یافتبا   جها ی  یاالمللی پو   ی اا ند وندوق بینالملل بینهای  سازاان
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 ظار   . بهاستارتباط دو بازیکن و دو فرد در داخل گروه  ةتوجه دیگر  حو درخور ة کت

ای اسات   گو ه  دیگر به اوارد ارتباط ی  فرد قوی و ی  فرد اعمولیِ بیشترِآید که در  ای

ی بار دیگاری خواهاد گذاشات.     زیادخیلی  تأثیر یاگذار است تأثیرفق  که فرد قدرتمند 

گاذاری را  تأثیرحتای جهات ایان     یاا باین دو فارد    ةاری و قدرت رابطگذتأثیراین  ة حو

. باا توجاه باه شارای      کارد های تکاالی بررسای   های پویا در بازی توان به کم  اد  ای

ولای در ااد    . توان به بررسی اشکا  این ارتباطات پرداخت ای ،اختلف اوجود در بازی

که هر دو بر هم   طوری  به؛ استفه وورت دوطر  هر ارتباط بین دو بازیکن به اطالعهاین 

توا د بر بازیکن عادی  که بازیکن قدرتمند ای طور  گذار باشند. یعنی همانتأثیرتوا ند  ای

گذاری بر بازیکن قدرتمناد را خواهاد داشات.    تأثیرگذارد، بازیکن عادی  یگ قدرت ب تأثیر

شود و ایان ارتباطاات   قدرت بازیکن با ارتباطات او شناسایی اگر  ،طور که ذکر شد  همان

 اچار باید ارتباط بین قدرت بگرن و بازیکنان دیگر دوطرفه  به ،عاالی برای قدرت او باشد

. دکنا باشد تا قدرت بگرن بتوا د از راه ارتباطاتی که با بازیکنان دیگر دارد خود را تقویت 

در اطالعاة  ااورد اساتفاده   های  که قدرت بازیکنان گروه در اد  از آ نا ،به عبارت دیگر

این خود  وعی خصوویت داخلی ااد    ،شود  اشی ایها با یکدیگر  از ارتباطات آن حاضر

 ،ترتیب یند. باین ارتباطات باید عاالی برای قدرت افراد باشد بنابراین، .شود  ای احسو 

بایاد شاکل ارتباطاات را     اسات،  یافتن از این انظر که هر  و  ارتباطی عاالی برای قدرت

ساازی   اتصاالی بارای ااد     ةهای شابک  بررسی اد  ،ین انظورد. بفت ظر گر دوطرفه در

 .کند برای بازی فراهم ایرا رسد و شرای  الزم   ظر ای رفتاری قدرت بگرن اناسب به

به تعریاف تاابعی بارای تعیاین ایاگان قادرت        ،قدرت بازیکنان در اد تعیین برای 

، قادرت  شاد طور که بیاان    . هماناندیم یازدر اد  ها  بازیکنان با توجه به ارتباطات آن

 ،در  تینه ؛شود تعداد ارتباطات او با سایر اعضای گروه اعین ای ةوسیل  بگرن در گروه به

. شاود  ایتری شناخته  قدرت بگرن یا بازیکن قوی ردی دابیشترهر بازیکنی که ارتباطات 

. اگار  اسات گاروه   پس قدرت هر بازیکن تابعی استقیم از تعداد ارتباطات آن باازیکن در 

 ، شان دهیم d شان دهیم و همچنین تعداد اتصاالت بازیکنان را با  Sقدرت بازیکن را با 

 خواهیم داشت: iگاه برای بازیکن  آن
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و  تاأثیر ین بیشترقدرت بگرن خواهد بود که دارای در وورتی  iبازیکن  ،طب  تعریف

 بارت دیگر:به ع ،به عبارتی اتصاالت باشد

)2( i ji, j N,i j:S S     

توا د تعداد اتصاالتی از  هر بازیکن ای , ,...,N 01  عبارت دیگر:  به ،داشته باشد 1

)3(  id , ,...,N 01 1  

افراد باا هام    ةفرض شده است که هم اطالعة حاضرکه در اد   از آ نا کردذکر  باید

. K.min=1: اسات اتصااالت یا     حداقلیِگذار د تعداد  ای تأثیرو بر یکدیگر  ا د در تقابل

ا اد   اشارکت و همکاری قرار گرفتاه  افراد و بازیکنان داخل گروه از آ نا که در بازیِ ةهم

 بناابراین، . اسات رتب  اها با یکدیگر  های آن و پیاادها و اشارکت  دگذاررأثیبر یکدیگر ث

تغییار   4اعادلاة  ت واور   به اطالعة حاضربرای اد   انموعة تعداد اتصاالت ی  بازیکن

 خواهد یافت:

)4(  id ,...,N 1 1  

تاوا یم   اای  ،ایم هکردو از آ نا که  و  ارتباطات را در اد  یکسان فرض  هولتبرای س

و  فقا  که در ایان حالات قادرت    یم کنفرض  Si=diوورت   را تابعی خطی به تابع قدرت

از  iباشاد، باازیکن    di>djاگر  ،. در این حالتاستبه تعداد ارتباطات بازیکن وابسته  فق 

تار باشاد،    از ساایر بازیکناان  یاگ باگرن     diکه   وورتی و در .تر خواهد بود قوی jبازیکن 

 قدرت بگرن بازی خواهد بود. iبازیکن 

این قدرت بگرن با توجه باه   تأثیربه بررسی  ،پس از تبیین تابع قدرت برای بازیکنان

اهیم تاابع قادرت را در اقیااس واحاد بارای      خاو  آن در اد  خواهیم پرداخت. ای ةدرج

 انموعاه  اتصااالت بازیکناان در   ،طاور کاه بیاان شاد     . همانیمکنسادگی بیشتر اطرح 

 , , ,N 1 2 Nدارای  iاساات. اگاار بااازیکن    diتااابعی خطاای از   Siو  اساات 1 1 

با قادرت   یبازیکن i)بیشترین اتصا  اوجود در اد ( اتصا  باشد، در این وورت بازیکن 

جدید که در اقیاس واحد تعریف شده اسات در بااالترین حاد     Siدر  تینه  .استکاال 
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را با توجه به  Siبرای بررسی در اقیاس واحد تعریف  قرار خواهد گرفت. ،یعنی ی  ،خود

 :کنیم ای بیان ۵اعادلة وورت  به  iبازیکن  ةدرج

)۵( i
i

d
S

N


1
 

 در این وورت خواهیم داشت:

)6( iS , ,...,
N N

 
   

1 2
1

1 1
 

 

 /iS N 1 بازیکنی تنها با ی  اتصا  است که کمتارین قادرت را    دهندة  شان 1

 در بازی دارد و
iS 1 در اداااه  اسات ین قادرت امکان   بیشتربا  یبازیکندهندة   شان .

که با توجه به ایگان قدرت بازیکن قدرتمند اد   تاایج گو ااگو ی   د کراشاهده خواهیم 

 حاول خواهد شد.

قادرت بازیکناان در    تاأثیر شادن   فرضی برای بیشتر روشنهای  ه به بیان اد پی  از آ ک

 :ایان بخا  توجاه شاود    هاای   اد  بارة هایی اد  بپردازیم، الزم است به دو  کته در ة تین

بازیکناان در باازی همکااری    هماة  م کاه در ابتادا   ایا  دهکار فرض ها  اد  بارةآ که در  خست

خاواهیم   اای  این فرض از آن جهت بنا شاده اسات کاه    .ا د دهکراستراتژی همکاری را د با  

در  ،نایم. همچناین  کاستراتژی سواری انا ی بازیکن با بیشترین ارتباطاات را بررسای    اشاعة

جاگ قادرت    هرین پیاااد بارای بازیکناان با    یشتتقلید از همسایه با ب ةفرض بر قاعدها  این اد 

اساتراتژی   تاأثیر بررسای  اطالعاه   از این بگرن در اد  وجود خواهد داشت. از آ نا که هدف

( اساتراتژی ساواری اناا ی   ا تخا ِ )با ها  ، شرو  تحلیلاستا تخابی قدرت بگرن در ساختار 

اطالعاات  باازی  بازی این که د کرگو ه بیان  را ایندوم توان فرض  ای خواهد بود. قدرتِ بگرن

باه تقلیاد از    شاان های ژیبازیکنان در ا تخا  اساترات بدین ترتیب،  ؛ستیکاال برای بازیکنان  

بر این اسات کاه ایان    در اورد قدرت بگرن بازی فرض  ،خواهند پرداخت. ااا همسایگان خود

 ،پیااادهای باازی اعماای ز ادا ی    . این قدرت بگرن با استفاده از دارد یاطالعات کاالبازیکن 

خات و از  به ا تخا  استراتژی خود خواهد پردا ،پیاادهای بازی همکاری است دهندة  شانکه 

گیر د، این باازیکن باه ا تخاا      ای که همسایگان این بازیکن استراتژی همکاری را پی  آ نا

 .دکراستراتژی سواری انا ی اقدام خواهد 
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، پیااادهای اعماای ز ادا ی هماراه باا      هاا  پس از تبیین فروض اورد  یاز برای ااد  

 اشااعة دها باه بررسای   تا باا اساتفاده از ایان اااتریس پیااا      شود ایاشارکت افراد بیان 

 استراتژی سواری انا ی در بازی همکاری بپردازیم.

 با منفعت گروهی مشخص پيامدهاي بازي همکاري .1جدول 

 استراتژي بازیکن 2

   (C)همکاری (F)انا ی سواری

Q-z+a,Q+a Q-z+2a, Q-z+2a همکاری (C) 
 استراتژي بازیکن 1

Q, Q Q+a, Q-z+a سواری  انا ی(F) 

 

. پاس  اسات  Q استفاده از بازی همکارا ه برای افرادانفعتِ  ،در جدو  پیاادهای فوق

 باه  Qگو ه فعالیتی پیاادی باه ایاگان    بدون هیچ دریگبهر کس که داخل این بازی قرار 

وارد  z ةای باه ا اداز   گیریم که اشارکت برای هار فارد هگیناه    آورد. در  ظر ای ایدست  

آن اشاارکت  باه علات   برای کل اعضای جااعه  aکه انفعتی به ایگان   حالی در ؛کند یا

گو ه اشاارکت در   ایناد خواهد شد. در این بازی استراتژی سواری انا ی را عدم هرفرد 

در وورت اشاارکت و   یا Q از انفعت حاول از بازی فق که فرد  گیریم ایبازی در  ظر 

 .بارد  اای بهاره   Q+aل از بازی و اشارکت فارد دیگار   همکاری فرد دیگر از انفعت حاو

گیری پیاادهای باال اشخص است، برای برقاراری شاکل اعماای     طور که از شکل  همان

 ز دا ی خواهیم داشت:

)7( Q a Q z a Q Q z a       2  

a    و  aاقادیر اثبت برای همة به ازای  z a  و  کناد  اای شارای  بااال وادق     2

اعمای ز ادا ی باه   های  ا بررسی شرط دیگر برای بازی. باستشکل اعمای ز دا ی برقرار 

 :مرسی ایشرای  زیر 

)۸(    Q a Q z a
Q z a

   
   2

2
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 خواهیم داشت: باالاز شرط 

)9( z a 2  

a    داشاتیم  zبارای   7اعادلاة  طور که در   پس همان z a 2  کاه واحت    اسات

و باا وجاود برقاراری     zو  aازای داشتن اقادیر اثبت   پس به .دهد شرط باال را  شان ای

a     شرط z a 2.دارای ااتریس پیاادی به شکل اعمای ز دا ی خواهیم بود 

داشاته   باازی همکااری   توا د اطرح باشد که در اقیاس کوچ  ای هنگاای 1 جدو 

 این پیااادها هنگااای   ،باشد. ااا اؤثر( در بازی aین وورت که اشارکت افراد )دباشیم: ب

باال باشد که اشارکت یاا عادم اشاارکت    ای  ازی همکاری به ا دازهکه انفعت حاول از ب

کشور را  الیِ . کاالیی اا ند اانیتِیستی در این انفعت  داشته باشد اطرح  تأثیرافراد 

. در این حالات پرداخات یاا عادم     رود شمار ای بهکاالیی عموای  ؛ این کاالدر  ظر بگیرید

در انفعت حاول از داشتن اانیت الای بار    توا د پرداخت ی  فرد برای این خدات  می

 :دکراطرح  2توان به وورت جدو   ای راها  . در این حالت پیاادگذار باشدتأثیرافراد 

 پيامد بازي همکاري در صورت اثر بسيار کوچک پيامد مشارکتی بازیکنان. 2جدول 

 2 بازیکن استراتژي

   (C)همکاری (F)انا ی سواری

Q-z,Q Q-z, Q-z مکاریه(C) 
 1 بازیکن استراتژي

Q, Q Q, Q-z انا ی سواری(F) 

 

 ،اااا  .بسیار کوچ  خواهاد باود   aداشته باشد،  یکه این اشارکت اثر  اچیگ  وورتی در

زیرا زحمتی که هار فارد خواهاد     ،توا د کوچ  باشد  می a ةبه ا داز Zدر این حالت اقدار 

هاا و   گرچه در قیااس باا کال )کال زحمات     ا ،دهد کشید و اشارکتی که در بازی ا نام ای

خواهاد   یزیادة وورت تکی هگین  برای خود فرد به ،استها( بسیار  اچیگ  انمو  اشارکت

که در احاسبات فرد وارد خواهد شد. در این حالت  یگ استراتژی ساواری   به طوری ؛داشت

ود و تعااد   هم برای بازیکن او  هم برای بازیکن دوم استراتژی غالاب خواهاد با    Fانا ی 



 1394 زمستان ،4 شمارۀ ،50  دورۀ / اقتصادي تحقيقات  938

 

اساتراتژی ساواری اناا ی     ،( قرار خواهد داشت. در این فارم باازی  F,F   در استراتژی )

 .آید از آن به دست ای( F,Fکه تعاد  ) استاستراتژی غالب اد  

پیاادهای بازی اعماای  اساس خواهد شد بر ه ئاراکه در این بخ  ای   مو ههای  اد 

 ااؤثر که اشاارکت افاراد    در حالی 1ر جدو  ت . به عبارت دقی استز دا ی شکل گرفته 

)در غیار  کنایم   اای  باشد به عنوان پیاادهای تقابل دو بازیکن با یکدیگر در بازی اطارح 

با استفاده از این پیاادها و سااختارهای پای     . ظر خواهد بود( اد 3این وورت جدو  

 خواهیم پرداخت.ها  استراتژی سواری انا ی در اد  اشاعةرو به بررسی 

 ،Q-Z+a، Q ترتیاب  به گیریم و ای در  ظر 1 جدو  یپیاادها ةپایرا بر ای  اد   مو ه

Q-Z+2a، Q+a  را بااا پارااترهااایS، P، R، T  )باارای بیااان حالاات کلاای اعمااای ز اادا ی(

. پس از تبیین این پیاادها، شکل است T > R > P > Sکه  به طوری کنیم؛ گذاری ای  ام

چاون ااد    هم. برای سااختار ااد  شاکل سااختاری     یمکن ای ساختاری اد  را ترسیم

 اتصالی را به وورت زیر اد  ظر خاواهیم داشات  های  شبکه د یای کوچ  یا اد  شبکه

اتصاالی در  هاای   اند اتناسب با ساختار شبکه )اد  حالتی اا بین شکل تصادفی و قاعده

 اناسب باشد(.ای   هتا  مو  شده ظر گرفته 

تشااکیل ساااختارهای  ة حااوبیااان  بااه( 199۸) 2اگتگ( و واتااس و اسااتر2۰۰7) 1و 

ااتریس  طالعهاین ا ااتریس ساختاری اد  ها، با توجه به ادبیات آن ند.پرداختای  شبکه

ایان اااتریس   باه کما    .  شان داده شاده اسات   1که در شکل  است 2۰در  2۰اربعی 

را ای  شابکه  توان ساختار ای که از این طری  آید ای به وجود 2شکل اتصاالت ساختاری 

کاه در اداااه باه آن     ،اسات  رواب  بازیکنان در ااد   دهندة  شاناین ااتریس . دکررسم 

خواهیم پرداخت: به کم  ااتریس ساختاری قادر به رسام شاکل شابکه خاواهیم باود.      

حالت  هایی بازی و استراتژی بازیکنان را باا توجاه باه سااختار ااتریسای       2شکل  ،البته

 بازیکناان دهد کاه در آن تعاداد    ای ی انا ی قدرت بگرن  شاناذکور و در حالت سوار

کاه بازیکناان    اسات بازی در دور آخر آن  دهندة  شان(. این شکل C=2۰) است 2۰برابر 

پذیری تأثیر. شعا  ا د پس از چند دوره تقابل با یکدیگر به این ساختار باثبات دست یافته

                                                 
1. Webb 

2. Watts & Strogatz 
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از همسایگان خود به وورت اساتقیم    فقاست: یعنی بازیکنان  o=1گذاری برابر تأثیرو 

 گذار د. ای تأثیرها  پذیر د یا بر آن ای تأثیر

بازیکنان باا اساتراتژی ساواری اناا ی و  قااط       دهندة  شان   قاط اشکی 2در شکل 

طور که از اااتریس سااختاری و    . هماناست بازیکنان با استراتژی همکاری نیّباسفید 

قدرت بگرن  سبت به بازیکنان و  ه  سبت  1 یکنباز ،شود ای اشاهده 2همچنین شکل 

توضایح خاواهیم    طالعهااین گیری  بندی را برای  تینه دستهاین  هاداا)در  استبه گروه 

ارتبااط بازیکناان باا ایان     ة و  حاو  اتصااالت ، است 1S  =19/۸ و 1d  =۸که  از آ نا .داد(

ست. پاس از باازیکن   قدرت بگرن هم در ااتریس ساختار هم در شکل  شان داده شده ا

 باازیکنِ   S6  =19/7و قادرت   d6  =7 ارتباط با ساایر بازیکناان   7با داشتن  6، بازیکن 1

. سایر بازیکنان  یاگ باه   استارتباط بازیکن اؤثر سوم  6با داشتن  16دوم و بازیکن  قویِ

بازیکناان   ةاولیبندی خواهند شد. استراتژی  بندی قدرت طبقه تقسیمهمین  حو از جهت 

. پاس از  ا اد  دارای استراتژی همکااری   خستبازیکنان  ةهمکه  استین شکل دگی بهم

 در ااد  هاا     نبه بررسی تقابل بازیکنان و رو اد تکااالی آ   ،ساختار اد  چارچو تبیین 

 پردازیم. ای

 ،. طبا  ایان قاعاده   استتقلید از بهترین همسایه  ةقاعد چارچو بازی در این  ةقاعد

باه تقلیاد از اساتراتژی     ،دکنا کسب  کمترین اناور خود پیااد بازیکنی از همسایگا اگر

و در انااورت و همساایگی او قارار دارد    ده کار رین پیااد را کساب  یشتکه بای  همسایه

ساایر   توا ناد در اساتراتژی ا تخاابیِ    اای  بازیکناان  ،خواهد پرداخت. از انظر این قاعاده 

استراتژی خاود را در طاو  ااد      توا د ایگذار باشند و قدرت بگرن بازی تأثیربازیکنان 

قادرت باگرن   تقلید از بهتارین همساایه، از آ ناا کاه      ةگسترش دهد. با استفاده از قاعد

بگاذارد. در   ساایر بازیکناان اثار    توا اد بار   ای ،استدارای ارتباطات و همسایگان فراوا ی 

ی بهتارین  پیروی بازیکنان از استراتژسبب عاال اثرگذاری و جریان این اثر را به  ، تینه

 دا یم. همسایه ای
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 اي ماتریس ساختاري مدل شبکه. 1 شکل

 شابکه  در هاا  آن ارتباطاات  تعاداد  از تاوان  یاا  را کناان یباز انیا ا تفااوت  که  آ نا از

)باازیکن قاوی یاا     یتربیشا دارای ارتباطاات   نی کهبازیک رهیافت نیاز ا کرد، جو و جست

اهد بود. به علت آ که ایان قادرت باگرن    با سایر بازیکنان اتفاوت خواست قدرت بگرن( 

این قدرت باگرن همساایه باا بااالترین پیاااد       ،ین ارتباطات در شبکه استبیشتردارای 

ترین یشکه بازیکن با ب ستیاین بدان اعنا   ،برای سایر همسایگان خود خواهد بود. البته

 اگار خواهد باود.  ولی در ا تها بهترین همسایه برای همسایگان خود  ،پیااد در گروه باشد

آ کاه  سابب  باه  ، ین پیااد را در بین همساایگان خاود داشاته باشاد    بیشترقدرت بگرن 

قادرتِ  بناابراین،   د.گاذار بدر شبکه بسیار زیادی  ریثتأ توا د دارد، ایی یشترهمسایگان ب

بایاد توجاه    .استرگذار یثتأ زیادبسیار در شبکه و  استشبکه  ترین بازیکنِ کلیدیبگرن 

 فقا  قدرت بگرن و پیروی از استراتژی او در طو  شابکه   اثرگذاریِ اولیِ که علتد کر

یعنای   ،واورت  ایان  تقلید از بهترین همسایه خواهد بود، در غیر ةبه علت پیروی از قاعد

 تقلید کردن از همسایه، قدرت بگرن اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

کاه  د کار بیان الزم است  پیشینعبارت کاررفته در  ترشدن افاهیم به در ایننا برای روشن

ین د. با اسات رتب  باا آن باازیکن   اا انظور از همسایگان ی  بازیکن در اد  سایر بازیکناان  
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گاذاری در ااد  یا  باشاد، همساایگان یا        تأثیرپاذیری و  تأثیرکه شعا   هنگاای ،انظور

 . ددار ورد  ظرآن دسته از بازیکنا ی خواهند بود که ارتباط استقیم با بازیکن ا فق بازیکن 

 یایا پو لیا تحل بهاطالعة حاضر  یا  مو ه اد  یبرا شده انیب  یشرا به توجه با حا 

 در اوجاود  کنانیباز همةکه  میکن یا فرص  خست. کرد میخواه اقدام یا  مو ه اد  نیا

 یساوار  یاساتراتژ  راثآ میخواه یا که آ نا از. کنند ای د با  را یهمکار یاستراتژ گروه

کاه قادرت باگرن در ایان      ،1بازیکن  فق  ،یمکندر گروه بررسی را  بگرن تقدر یانا 

باا   ، استراتژی خود را از همکاری به سواری انا ی تغییر خواهاد داد. ای است اد   مو ه

)پیااادی   ترین پیاااد را دارد یشکه او ب از آ نا (،1تغییر استراتژی قدرت بگرن )بازیکن 

همساایگان او   ،(اسات الترین پیااد امکن در سااختار  او  بازی که با ةدر ارحل T۸برابر 

بعادی اساتراتژی خاود را     لاة در ارح 2۰و  19و  1۸و  17و  16و  1۵و  4و  2بازیکنان 

 تغییر خواهند داد. ،یعنی استراتژی سواری انا ی ،1هما ند بازیکن 

 

ده کررا انتخاب  یک استراتژي سواري مجانی ۀشمارکه قدرت بزرگ  شکل نهایی بازي هنگامی .2 شکل

 N=20, r=1, S.max= 8/19 .است
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. اسات جالاب توجاه    16دوم بازی بارای باازیکن    ةدر ایننا تقابل استراتژی در ارحل

در همسایگی او قارار دارد و عمال ساواری اناا ی را      1که بازیکن  در حالی ،16بازیکن 

ة پیاادی به ا اداز و پردازد  ای به همکاری، پی  گرفته ( )  Q Z a Q Z a    5 2 

 S +R۵ة ا اداز این پیااد به  ،هشد . با استفاده از پارااترهای کلی تعریفدکرکسب خواهد 

هار باازیکنی    ،در بازی داراسترا ین پیااد امکن یشترب 1بود. از آ نا که بازیکن  خواهد

 ااگگیر   ،اغایر با استراتژی او داشته باشاد  ای که در همسایگی او قرار دارد، اگر استراتژی

بازیکن وضع . تغییر دهد 1هماهنگ با استراتژی بازیکن را استراتژی خود  کهخواهد بود 

 ین وورت خواهد بود:دب ،است 1ترین بازیکن در همسایگی بازیکن  که قوی ، یگ 16

16پیااد بازیکن        Q a T S R Q Z a Q Z a           8 8 5 5 2  پیااد بازیکن 1

تقلیاد از بهتارین همساایه     ةطب  قاعد 16یکن که در این حالت باز شود  ای اشاهده

پاس از آ کاه قادرت باگرن      ،بعدی ةاستراتژی سواری انا ی را برخواهد گگید. در ارحل

دوم بازی استراتژی  ةارحلکه در  ،16( بر همسایگان خود اثر گذاشت، بازیکن 1)بازیکن 

کاه در   ا 13باازیکن  گاذاری بار   تأثیراین بار باا   ،خود را به سواری انا ی تغییر داده بود

هاای   باه علات داشاتن دو همساایه باا اساتراتژی       R+Sحالت همکاری پیاادی به ایگان 

 ا دسات آورده اسات   ه( با 12 ( و با استراتژی همکاری )بازیکن16سواری انا ی )بازیکن 

از  ،دسات آورده  هخود با  ةاز بازیکن همسای یکه پیااد کمتر ،13شود بازیکن  ای اوجب

و به سواری انا ی در دور بعدی بازی اباادرت ورزد. در   دکنتقلید  16 بازیکناستراتژی 

است، پیااادی باه   ده کرکه عمل سواری انا ی را ا تخا  ، 16دوم بازی، بازیکن  ةارحل

 .اسات  13در این ارحله خواهد داشت که بای  از اساتراتژی باازیکن     T3  +R3ایگان 

 .(S+R<3P+3Tد شد )خواه 13اوجب تغییر استراتژی بازیکن  بنابراین،

و  3تقابل دو استراتژی سواری انا ی و همکاری در بازیکناان   ،بازی بعدیِ ةدر ارحل

بازی و بقای استراتژی همکااری  قا  کلیادی خواهاد     ة و برای اداااست بسیار اهم  9

یم کنا توجه  ،قدرت دوم در بازی انگلةبه  ،6از آن باید به پیااد بازیکن  پی  ،. اااداشت

 .یمکندرک بهتر  9و  3را در بازیکنان ها   یتژال استرتا تقاب
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خواهد داشت که از قرارگیاری   R6+Sة پیاادی به ا داز ،ارتباط 7با داشتن  ،6بازیکن 

همچاون   ای ( باا اساتراتژی  14و  12و  9و  7و  ۵و  3)بازیکناان   همساایه ش  در کنار 

م همکااری و ساواری   استراتژی خود او یعنی همکاری و یا  باازیکن باا اساتراتژی عاد     

کاه در همساایگی    ا 16گیرد. اگر پیااد باازیکن   ای ( این پیااد شکل16)بازیکن  انا ی

بیشاتر باشاد،    6از پیاااد باازیکن    اباا او داردا   یاتفااوت  قرار دارد و استراتژیِ 6بازیکن 

استراتژی همکاری خود  ،وورت خواهد داد. در غیر اینتغییر خود را استراتژی  6بازیکن 

 استراتژی همکاری را ادااه خواهد داد اگر: 6بازیکن  ،. بنابرایندکرحفظ خواهد  را
16پیااد بازیکن   = 

      Q Z a Q Z a R S T P Q a Q            6 2 6 3 3 3 3 6بازیکن  پیااد  
  Q a Z 10 7  

باال در  ةباشد تا رابط Q > a4در  تینه باید  ،a < Z < a2که  شان دادیم که  از آ نا

از ر یشات ببسایار   انفعات گروهای باازی   کاه  بتوا د وحیح باشد. بدیهی است  هر حالتی

باشاد   a4تار از   باگرن  Qفرض اینکه  بنابراین،، است فر در بازی چهار انفعت اشارکت 

اشااهده خاواهیم کارد     ،16و  6پیااادهای دو باازیکن   با بررسایِ   خواهد بود.پذیرفتنی 

اساتراتژی   ،در  تیناه  ،اسات بیشاتر   16 از بازیکن 6پیااد بازیکن  Q > a4که  یگاانه

 .کند ای همکاری خود را حفظ

 یاارز  کناان یباز در هاا  یتقابال اساتراتژ   یباه بررسا   ااد   یبررس از ارحله نیا در

 در 9 کنیبااز . پرداخات  میخاواه  9 کنیبااز  در تقابال  نیا یبررس به  خست. میپرداز یا

 ةت کاه از پیاااد دو همساای   دست آورده اس هرا ب R3+Sپیاادی به ایگان  یهمکار التح

از  ،. اااا اسات  کمتر ا R6+Sبا پیااد  6و بازیکن  T3+P3پیااد  با 16یعنی بازیکن  ا خود

استراتژی همکااری خاود را    9بازیکن  ،استتر یشب 16از بازیکن  6که پیااد بازیکن  آ نا

ساایگی  هم سبببه  ا د، که بازیکنان ارزی ، یگ 14و  12و  3. بازیکنان دکرحفظ خواهد 

دهناد.   اای  به حفظ استراتژی همکاری خود ادااه ،استکه قدرت دوم اد   ،6با بازیکن 

اوجب بقاای اساتراتژی همکااری در باازی و      6بازیکن  ،شود ای طور که اشاهده همان

 ،1یعنای باازیکن    ،باازی  باگرنِ  رغام اینکاه قادرتِ    باه  ،بازی خواهد شدة همچنین اداا

 است.ده کرا  استراتژی سواری انا ی را ا تخ
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تکااالی ااد  را باه    های رو اد  ، یگ اشخص است 2طور که از شکل  همان پایاندر 

و ده  ،کنناد  اای  که از استراتژی سواری انا ی پیروی ،ثبات به همراه ده بازیکنبا یحالت

که  یمی از افراد گاروه   ، سوق خواهد داد. از آ ناا د که دارای استراتژی همکاری ،بازیکن

دیگار   یو  یما  ا اد  دهکار و استراتژی همکاری را د باا    ا د ر بازی پرداختهبه اشارکت د

شاکل  هاا   کاه دیگار تغییاری در اساتراتژی     و از آ ناا  ا اد  سواری انا ی را د با  کارده 

افاراد  از  ی یما کاه   هنگااای  ؛بازی همکارا ه را امکان دا سات  ة توان اداا ای ،گیرد  می

 ،داشته باشند. به عبارت دیگار را اشارکت الزم  بازی بتوا ند در تولید کاال ةکنند همکاری

دوام ایان   ،وابسته به اشارکت حداقل  یمی از افاراد گاروه باشاد   تداوم و بقای گروه اگر 

 تولید کاالی گروهی( ادااه خواهد یافت. یاگروه همکاری )

 نیا: استدر اد   9 کنیهمچون باز یکنا یباز یرویاد  پ نیتوجه در ا درخور  کتة

ده کار را د باا    یهمکاار  یاساتراتژ  اااد یپ نیتریشا ب با ،هیهمسا از دیتقل بر بنا ،نکیباز

باا اساتفاده از    یریپاذ  تیا بار اسااس عقال    کنیبااز  نیا ا کاه  یدر وورت ،یاست. از طرف

 یا تخااب  یِاساتراتژ  یاناا   یسوار پرداخت، یا یبه ا تخا  استراتژ1جدو   یاادهایپ

شاود کاه    ای بازیکنان اشاهده رفتار بودن ییرعقالیغ فرض ننایا در بنابراین،. بود یا یو

 ،. باه عباارت دیگار   اسات تکاالی های  اوجود در اباحث بازیهای  فرض این خود از پی 

 تکاالی به زیبایی در این اد  به  مای  گذارده شده است.های      یبودن در باز غیرعقالیی

عالوه بار پیااادهای    ،کاالیرو د ت که دریافتتوان  ایها  از تحلیل طور که پس همان

در باازی، سااختار   هاا   اساتراتژی  ةبه عواال دیگاری چاون توزیاع اولیا     ،اوجود در بازی

شعا  اثرپذیری و اثرگذاری و سایر عواال دیگر بستگی ، استراتژی قدرت بگرن، ای شبکه

 د.اتفاوت اؤثر باشای  یابی به  تینه توا د در دست ای تغییر هر ی  از این اواردد؛ دار

اتصاالی در  هاای   شبکههای  ترین عاال برای استفاده از اد  اتصاالت و ارتباطات اهم

 ةباه وسایل  را فق  قدرت بازیکنان اد   زیرا ،است اطالعه نیا در استفاده وردا یها اد 

پویا برای رسیدن به حالت  هایی ااد   های  . از روش تحلیلکنیم ای بیانها  آن ارتباطاتِ

با توجه باه ایاگان    ،به بیان حاالت  هایی سواری انا ی قدرت بگرن و کنیم ای استفاده

 خواهیم پرداخت. ،قدرت او
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 قدرت بازیکناان باه واورت   ة باز ،که بیان شد طور همان
iS , ,...,

N N

 
   

1 2
1

1 1
 

)قدرت بگرن اد ( به واورت   اطالعه نیا اد بازیکن ترین  . اگر ایگان قدرت قویاست

 کنیم: ای بت به گروه تعریفباشد، آن را قدرت بگرن  س 1۰ اعادلة

)1۰( 
i i j

i

S ,S S ; i, j N

N
d

   

 
  
 

1
2

1
2

 

باشد، قدرت باگرن ااد  را    2/1کمتر از اد   ترین بازیکن قوی ایگان قدرت گرا ،ااا

را  هاایی  اعادلاه با  ام قدرت بگرن  سبت به بازیکنان تعریف خواهیم کرد. در این حالات  

 خواهیم داشت: آید که در پی ای

)11( 
i i j

i

S ,S S ; i, j N

N
d

   

 
  
 

1
2

1
2

 

 از آ ناا  ،باشاد  2/1حداقل قدرتمندی قدرت بگرن برابار   اگر ،بندی فوق طب  تقسیم

تقلید از بهترین همسایه استراتژی قدرت باگرن   ةکه  یمی از افراد گروه با توجه به قاعد

باازی   ا که قدرت بگرن عمل سواری انا ی را پی  گیرد در وورتی ا کنند ای را ا تخا 

درواد  یااز    ۵۰ا د ادااه یابد و اگر به ایگان اشاارکت حاداقلی   تو ای سختی همکاری به

زیرا در این حالت حداقل  یمای از افاراد گاروه     ،بازی همکاری از بین خواهد رفت ،باشد

 که تعداد اتصااالت قادرت باگرن    . پس در وورتیا د کردهعمل سواری انا ی را د با  

برابر   /N 1 هام خاوردن باازی     وجب بار باشد، عمل سواری انا ی قدرت بگرن ا 2

 خواهد شد.

در  ،قادرت باگرن باشاد    iکه اگر بازیکن  کردین وورت بیان دتوان این بحث را ب ای

iS  که حالی 
1
2

عمال ساواری اناا ی را پای       iکاه باازیکن    آ گاه در وورتی ،باشد 

iS   که ااا در وورتی. بازی همکاری دچار اشکل خواهد شد ،بگیرد 
1
2

در ایان   ،شدبا 
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در هاا   اساتراتژی  ةگاروه، توزیاع اولیا   ای  همکاری در گروه به ساختار شبکه ةوورت اداا

ذکر با تر اوضو   اثرپذیری و اثرگذاری وابسته خواهد بود. بررسی دقی های  گروه و شعا 

با توجه به ایگان قدرت این باازیکن  و در خصوص سواری انا ی قدرت بگرن هایی  اد 

 :کند ای ترشدن اطلب کم  به روشناست رین اتصاالت دارای بیشتکه 

iS  =1 قدرتمند و از قدرت کاال برخوردار است.  است که کااالً یبازیکن دهندة  شان

عااالن اوجود در بازی ارتبااط خواهاد داشات. در ایان      بازیکنان و همةین اعنا که با دب

بازیکنان دیگر اسات.   همة با iارتباط بازیکن  دهندة  شانکه خود  است id  =N-1حالت 

. در ایان حالات ساواری    اسات اد  قدرت بگرن دارای قادرت کااال    iدر ایننا بازیکن 

شدن ااد    ریختی انا ی قدرت بگرن اوجب فراگیرشدن استراتژی سواری انا ی و ت 

گاذاری قادرت باگرن در ایان     تأثیربنابراین، با گذشت ی  دور از بازی خواهد شد.  فق 

 ن حد خود قرار دارد.حالت در باالتری

قدرت بگرن کاال در  یانا  یدو حالت اوجود در وورت سوار دهندة  شان 3 شکل

 کرد ذکر دیباشدن سریع اد  در دور دوم اننر خواهد شد.  ریختی ت که به  است اد 

شاکل   دی قاط سف و است یانا  یسوار یبا استراتژ کنانیباز دهندة  شان اهی قاط س که

 .است بازیکنان با استراتژی همکاری کنندة نییعت

  
 کامل بزرگ قدرت وجود حالت در ها ياستراتژ ةياول عیتوز ییابتدا تيوضع راست سمت شکل .3 شکل

 حالت در تحوالتدر دور دوم پس از  يباز یینها تيوضع چپ سمت شکل که یلحا در ؛دهد یم نشان را

 دهد. را نشان می کامل بزرگ قدرت یمجان يسوار
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به بررسی ساواری اناا ی    ،قدرت بگرن با قدرت کاال یانا  یسوار یبررس از پس

خاواهیم پرداخات. در ایان     ،باشاد  2/1 که ایگان قادرت او برابار   در حالی ،نقدرت بگر

در دور دوم باازی حاداقل  یمای از بازیکناان باه علات پیاروی از قادرت باگرن           ،حالت

ی بقاای گاروه همکااری حاداقل     و اگار بارا   کنناد   اای  استراتژی سواری انا ی را د با 

 در این حالت گروه همکاری دوام  خواهد یافت. ،اشارکت  یمی از افراد  یاز باشد

  شاان  2/1 ی باه ایاگان  حالت داشتن قدرت سواری انا ی قدرت بگرن را در 4شکل 

، سواری انا ی قدرت بگرن با توجه به ایان  4اد  در شکل  دهد. با توجه به ساختارِ ای

شادن ااد  و فراگیرشادن     ریختای  از گذشت چند دوره از بازی اوجب ت ساختار پس 

باازی   ةدر ایان حالات  یاگ ادااا     بناابراین، استراتژی سواری انا ی در اد  خواهد شد. 

باه   فقا  که استراتژی سواری اناا ی  این با فرض  ،همکاری امکن  خواهد بود. همچنین

برای تداوم بازی همکاری به  هاینکفرض  باقدرت بگرن در شبکه گسترش یابد و  ةواسط

است، همچنان بازی همکااری از باین    یاز اشارکت حداقل  یمی از بازیکنان داخل اد  

از بیاان ساواری اناا ی قادرت     هایی  که  مو ه ،خواهد رفت. پس از بررسی دو حالت باال

از سواری اناا ی در  ای  بگرن در حالت قدرت بگرن  سبت به گروه بود، به بررسی  مو ه

 حالت قدرت بگرن  سبت به بازیکنان خواهیم پرداخت.

 

 
 بازی ةثا وی حالت (                                                بازی ةاولی حالت (الف      

 

 r  ،([N-1/)2] =id ، ½=iS= 1 سواري مجانی قدرت بزرگ در حالت .4 شکل
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کاه    سبت به سایر بازیکنان قدرت بگرن باشد )در حاالی  فق که بازیکن  در وورتی

iS< 2/1)، ااا شاد. ا با هایی بازی اثرگذار  ة توا د در تعیین  تین امکن است این قدرت، 

شدن  ریختی ت  یاو احتما  چندریختی  همکاری در گروه ةااکان اداا فرااوش  شود که

 همچون ساختار اد  وابسته خواهد بود. اد  به عواال دیگری در اد 

دهد با وجود اینکه قدرت باگرن ) سابت باه بازیکناان( اساتراتژی       ای  شان ۵شکل 

( iS =1۵/6و  id  =6) اسات  iS<2/1آ که  سبببه  ،استده کرسواری انا ی را ا تخا  

و  اسات  jd  =4که دارای  ،j هایی به علت ساختار شکل و وجود بازیکنی همچون  ة تین

 ،ه و اکثریت بازیکناان شدجلوگیری  Fاستراتژی  اشاعةاز  ،استراتژی همکاری را برگگیده

 .دکرخواهند ا تخا  ، استراتژی همکاری را ا د  فره هشتکه گروه 

 

 همکاري با وجود سواري مجانی قدرت بزرگ ةداما .5 شکل

بازیکنان باا اساتراتژی ساواری اناا ی و  قااط       دهندة  شان قاط اشکی  ۵در شکل 

پاذیری و  تأثیرشاعا    ،نی. همچنا است بازیکنان با استراتژی همکاری دهندة  شانسفید 

قادرت   یاا . باازیکن قدرتمناد او    اسات بازیکن یا    1۵گذاری در این اد  همراه تأثیر

 چهاار باا   ،اسات که دواین قدرت بازی  ،jارتباط و بازیکن ش  با  ،iبگرن بازی، بازیکن 

 . داؤثربازی  ةارتباط در تعیین  تین

 2/1در حالت داشاتن ایاگان قادرت زیار     فق   ،است طور که  شان داده شده همان

ا ی استراتژی ساواری انا   اشاعةکه از ای  تحت شرای  ساختاری ویژهبرای قدرت بگرن 
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این اار  یازاند  ،ابادرت ورزید. البتهها  همکاری در اد  ةادااتوان به  ای جلوگیری شود

بارای  را شارای  حاداقلی    کنند  ای این فرض است که تعداد افرادی که در اد  همکاری

iS ند:کنداشتن بازی همکاری فراهم   گه 
1
2

. 

 کاربردي ةمطالع

باه   ،شده برای سواری اناا ی قادرت باگرن    اد  اطرح بارةبرای بیان اثا  کاربردی در

افاگای   ه انظاورِ  کاه  سطح تولید فعلای با   بارةدر اوپ بررسی آرای کشورهای عضو 

شده در این  قیمت  فت خواهیم پرداخت. توجه به این  کته ضروری است که اد  اطرح

ر شاده د  . روابا  اشاخص  است اوپ ادلی فرضی بر اساس رواب  کشورهای عضو  بخ 

اسااس ایاگان شاناخت     ، براست  که در اد   شان داده شده اوپ ،بین کشورهای عضو 

. اسات کشورهای عضاو   اقتصادی و سیاسیِهای  از رواب  و اراوده اطالعهاین   ویسندگانِ

هاای   کشور یبر اساس ایگان آرا اوپ در  ظر گرفته شده است که در اجالس  ،همچنین

 ةکاه ایان اطالعا   د کار گو ه بیاان   توان این ای ،کلی . به طورشود ای ی اخذتصمیم ،عضو

یا به عبارتی برای درک برخی  کند ای واقعی بیان ةکاربردی اثالی فرضی برای ی  پدید

 توا د راهکار اناسبی باشد. ای اوپ کشورهای عضو ن ایا تایج اتخاذشده در 

 باه علات افاگای  تولیاد  فات شایل آاریکاا و کااه  تقاضاایِ          ،2۰14در جوالی 

کاه  به طوری  ؛ فت، قیمت  فت رو د کاهشی را آغاز کردبرای کشورهای اروپایی و چین 

 7۰ گدیا  باه    یبه قیمت 2۰14بشکه قبل از ژوئن  هرر ددالر  11۵از قیمتی در حدود 

کاه  یافت. به علت کاه  شدید قیمت  فت در این  2۰14بشکه در  واابر  هرر ددالر 

و  ندکاه شارای  اقتصاادی اناسابی  داشات      اوپ ،ضو ادت کوتاه، برخی از کشورهای ع

به انظاور   اوپ ، خواستار کاه  سطح تولید  فت ه بودوابستبسیار به  فت ها  اقتصاد آن

به انظاور   اوپ تی است که در سنی ای . این استراتژی استراتژی دافگای  قیمت  فت شد

کشاورهای عضاو   از کاه   ،ایاران و  ینریاه   .شاد  اای  افگای  قیمت  فت در گذشته اتخاذ

هاای   کاه  اقدار تولید و افگای  قیمت  فت در بازار خواستاربه طور اشخص  ،ا د اوپ 

 .جها ی بود د
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  فات در به انظور بررسی کاه  سقف تولید  ،اوپ کشورهای عضو  ،2۰14در دساابر 

 ؛دداد ا تشکیل  ای هجلس ،ی چون ایران و  ینریهیایالدی به درخواست کشورها ةسا  آیند

تصامیمی   اوپا  به انظور کاه  سطح تولید  فت برای کشورهای عضو اا، در این جلسه ا

 باا اخالفت کشور عربستان سعودی  ،به  ظر کارشناسان ،اوضو اتخاذ  شد. علت اولی این 

کاه باه    ،شده است. وزیر  فت عربساتان ساعودی  ان بیکاه  سطح تولید و افگای  قیمت 

، علات اخالفات کشاور    شات دار این اجالس حضور کشور عربستان سعودی داز  گی مایند

اساتخرا   فات    کااه  عربستان با افگای  قیمت را در حفظ سهم بازار  فتی عربساتان و  

. باه عباارت دیگار، عربساتان باه      کرد بیانبه انظور تنظیم بازار در بلندادت شیل آاریکا 

 .استده  فت آاریکا و کا ادا در آین ةد با  حفظ بازار  فتی خود و کاه  عرض

را در ایان   اوپا  اتشاکل از کشاورهای عضاو    ای  اد  شابکه  ،اساس این واقعیت بر

 تیِاستراتژی سنی کردنِ . در ایننا استراتژی همکاری را همان د با کنیم ای بررسیبخ  

اسات کاه در هنگاام    ای  گیریم: این استراتژی باه گو اه   ای در  ظر اوپ کشورهای عضو 

ساقف تولیاد خاود را باه انظاور افاگای         اوپ ی عضو آادن قیمت  فت کشورها پایین

تصامیم   اوپا  فرض بر آن است کاه در اجاالس    ،دهند. از سوی دیگر ای قیمت کاه 

بارای  بنابراین، . شود  ای ی ( کشورهای عضو اتخاذ ةی اکثریت ) صف به عالوأ هایی با ر

د، شاو ه اجارا  ی کاه  سقف تولید برای سا  آیناد أربه درخواست ایران و  ینریه آ که 

 داد اد. هماان   اای  ی اثبات أحداقل هفت کشور از دوازده کشور عضو باید به این طرح ر

در اجاالس   گیاری  تصامیم م اشود، با داشتن این  و   ظا  ای طور که در ادااه  شان داده

کااه   تصامیم بار    شادنِ  اوف  به  هاییتوا ستند  کشورهای ایران و  ینریه  می ،اوپ 

 . دوش اوپ سقف تولید 

 اوپا  ، در بین کشورهای عضاو  ودر ایبه شمار ی  کارتل اقتصادی  اوپ که  از آ نا

حفاظ  باه انظاور   اسات کاه   وورت  دینبپذیرد. این همکاری  ای وورتهمکارا ه  بازیِ

. کنناد  ی ما  دیا تول شاتر یب شاده  نیای تع دیتول سقف از اوپ عضو  یکشورها قیمت  فت

قیمات   تولید سقفِ داشتنِ پایین  گه است که با ای همکاری استراتژی یاستراتژ ن،یبنابرا

. از طرف دیگر، استراتژی سواری اناا ی )یاا هماان اساتراتژی     شود ایباالی  فت حفظ 

خاود   ةکه کشوری  خواهد سطح تولید و عرض است ای خیا ت و عدم همکاری( استراتژی
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  حفاظ  باه د باا   فق یا  کندرا کاه  دهد و به بهای کاه  قیمت در بازار سود کسب 

ایان ااد  را   هاای   توان جادو  پیاااد   ای ،سهم بازاری خود در بازار باشد. بر این اساس

 .در  ظر گرفتهمچون جدو  بازی اعمای ز دا ی 

ایام. در   گذاری در اد  را برابر ی  در  ظر گرفتاه تأثیرپذیری و تأثیرشعا   ،همچنین

هاای   استراتژی، که در بخ  تقلید از همسایه با بهترینة قاعدبازی  یگ از ة قاعدخصوص 

 د.کر، استفاده خواهیم کردیمقبل آن را بیان 

 دهنادة   شاان . این اااتریس  است 12در  12ااتریس ساختاری اد  ااتریس اربعی 

را ای  تاوان سااختار شابکه    ای که از این طری  است د  اوپ ااتصاالت شکل ساختاری 

 6 شاده در شاکل   داده تریس  مای . از ااهدد ای شان را این ااتریس  6شکل . دکررسم 

 .دکرترسیم  7را به وورت شکل  اوپ کشورهای عضو  ةتوان فرم  هایی شبک ای
 

IRA

Q 
ANGOL

A 
ALGERI

A 
KUWAI

T 
QATA

R 
U.A.

E 
SAUDI 

ARABI

A 
LIBY

A 
VENEZUE

LA 
NIGERI

A 
ECUAD

OR 
IRA

N  

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 IRAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ECUADOR 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NIGERIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 VENEZUE

LA 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 LIBYA 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 SAUDI 

ARABIA 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 U.A.E 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 QATAR 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 KUWAIT 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ALGERIA 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ANGOLA 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 IRAQ 

 اوپکاي  ماتریس ساختاري مدل شبکه .6 شکل
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 اوپا  کشورهای عضاو  ة ا دازبه   N=12در این اد  ،شود  ای طور که اشاهده همان

 ،اوپا  با سایر کشاورهای عضاو    بیشتر ارتباطات سبببه  ،. کشور عربستان سعودیاست

این اد  خواهد بود. این کشور با داشتن پانج ارتبااط قادرت باگرن ااد        نِقدرت بگر

عربساتان ساعودی قادرت باگرن      ،(. البتاه Saudi Arabia S =5/11و  Saudi Arabiad  =5: )است

کشاور عربساتان    ،شود. از ایان جهات   ای  سبت به بازیکنان و  ه  سبت به گروه شناخته

 ةادااا  ااا عِ توا اد   مکاری و سواری انا ی  مای ا تخا  استراتژی عدم هورفاً با سعودی 

 .کند  ای تر همکاری در گروه را سخت ةاگرچه اداا ؛همکاری در گروه شود

سیاست همکااری پیاروی از اساتراتژی     اوپ در شرو  بازی برای دوازده کشور عضو 

 ، در  ظار اسات که همان کاه  سقف تولیاد بارای حفاظ قیمات  فات       ،را اوپ سنتی 

 و سیاست عادم همکااری   اکشور عربستان سعودی ب ،طور که اشاره شد مانه .گیریم ای

کاه   دهاد. از آ ناا   اای تغییر  خود را استراتژی اوپ جلوگیری از کاه  سقف تولید در 

و باا کشاورهای عضاو شاورای همکااری       النگایار عربستان سعودی با دو کشور عاراق و  

. اسات ارتباط در این شبکه  کشورهای عر  خلیج فارس در ارتباط است دارای بیشترین

و در دور او  باه علات ا تخاا  سیاسات      استکه عربستان سعودی قدرت بگرن  از آ نا

همساایگان  ، 5Tیاباد، پیاااد    ای عدم همکاری )سواری انا ی( به بیشترین پیااد دست

 آور د. ای عربستان به پیروی از استراتژی ا تخابی عربستان سعودی روی

کاه   ،عربی و قطر ةاتحد، کویت، ااارات النگایرشورهای عراق، ک ،دوم بازی ةدر ارحل

در ارتباط استقیم )همسایگی عربستان( قرار دار د، استراتژی خود را به اساتراتژی عادم   

. در این ارحله به همسایگان کشورهای عراق، کویت و لیبای بایاد   ا د همکاری تغییر داده

ایگا ی در ایان ارحلاه دار اد کاه     کاه همسا   هساتند  این کشاورها  فق  زیرا کرد،توجه 

بررسی تقابل این کشاورها باا    ،در  تینه کنند؛  ای همچنان از استراتژی همکاری پیروی

 اساتراتژی خاود   ها آن ةاینکه آیا کشورهای همسای برای بررسیها  آن ةکشورهای همسای

 .استتوجه  درخور دهند  ایتغییر را 

باه پیاروی از    ،بعاد  ة، در ارحلا دارد تباطار با کشور قطر فق که کشور لیبی  از آ نا

همان استراتژی سواری انا ی )یا عدم همکاری( پیروی خواهاد کارد.    از ،استراتژی قطر

کاه  ، ساوم باازی   ةدر ارحلا . است 2P+T ةدوم بازی به ا داز ةپیااد کشور قطر در ارحل
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به ایاگان   دهد، پیااد کشور قطر ای کشور لیبی استراتژی خود را به عدم همکاری تغییر

3P .خواهد بود 

همچنان سیاست همکااری خاود    است ودو کشور کویت و عراق  ةهمسایکشور ایران 

. ایران با داشتن چهار ارتباط با کشورهای عراق، کویت،  ینریه و اکوادور کند ای را د با 

او   ةدر ارحلا  (.Iran S =4/11و  Iran d  =4) شاود:  اای  قدرت دوم در این شابکه شاناخته  

به علت داشتن چهاار همساایه باا سیاسات همکااری       4Rزی کشور ایران دارای پیااد با

باه علات داشاتن دو همساایه باا        2R+2Sپیااددارای دوم بازی  ةو در ارحلخواهد بود 

. در ادااه باه بررسای   بودسیاست همکاری و دو همسایه با سیاست عدم همکاری خواهد 

ایران خواهیم پرداخت تا تصویر  هایی باازی  پیاادهای دو کشور عراق و کویت در اقابل 

 .دشوسوم اعین  ةدر ارحل

در همساایگی عربساتان ساعودی قارار     کشور عاراق  که  از آ نا ،دوم بازی ةدر ارحل

است. عراق با داشتن دو همسایه، ایاران و  ده کرگرفته استراتژی عدم همکاری را ا تخا  

=  Iraq dآورد ) اای  دست هب P+Tیگان دوم بازی پیاادی به ا ةعربستان سعودی، در ارحل

 :استدوم بازی کمتر  ة(. این پیااد در اقابل پیااد ایران در ارحلIraq S =2/11و  2

R   عراق کشور پیااد S P T   2  ایران کشور پیااد = 2

توا اد سیاسات ایاران را از     آن است کاه کشاور عاراق  مای     دهندة  شان ااساوی باال 

 یر دهد.همکاری به عدم همکاری تغی

 ا دارای ساه همساایه   ،که در همسایگی ایاران قارار دارد   ،کشور کویت ،از طرف دیگر

دوم باازی کشاور    ةخواهد بود. در ارحلا  ـعربی ةعربستان سعودی و ااارات اتحد، ایران

عربساتان  هاای   پیاروی از سیاسات   سابب باه   ،کویت سیاست خود را به عادم همکااری  

قارار دارد،  کاه در همساایگی کویات     ،ر ایاران کشاو فقا    و تغییار داده اسات   ،سعودی

ین جهات کویات   د(. بKuwait S =3/11و  Kuwait d  =3) کند  ای استراتژی همکاری را د با 

حاا  باه بررسای تقابال      .آورد اای  دسات  هدوم بازی ب ةدر ارحل2P+T پیاادی به ایگان

 دوم بازی خواهیم پرداخت: ةپیاادهای دو کشور ایران و کویت در ارحل

R   کویت کشور یاادپ S P T    2 2  ایران کشور پیااد2
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توا اد سیاسات ایاران را از     که کشور کویت  مای  شود  ای از  ااساوی باال  یگ اشخص

 1همکاری به عدم همکاری تغییر دهد.

 

 اوپککشورهاي عضو اي  مدل شبکه .7 شکل

واهاد داد و  کشور ایران سیاست خود را از همکاری تغییار  خ  ،طور که ذکر شد همان

تصویر  هایی باازی   7دهد. شکل  ای سوم بازی ادااه ةهمچنان سیاست خود را در ارحل

 ةکه در ارحلا  . از آ نااستسوم بازی  ةبازی در ارحل این تصویر تصویرِ .دهد ای را  شان

 هایی این بازی هفت کشور از انمو  دوازده کشور اساتراتژی عادم همکااری را د باا      

. یافات  از  صف تعداد کشورها(، استراتژی همکاری در بازی ادااه  خواهد )بیشتر ا د هکرد

این بازی عدم کاه  سقف تولید در  ةیابد،  تین که استراتژی همکاری ادااه  می از آ نا

                                                 
بارای اااتریس     T=4 , R=3, P=2, S=1توان اقادیری به شاکل  های باال ای شدن جهت  ااساوی صبرای اشخ .1

های باال را تضامین   ذکر این  کته الزم است که در وورت داشتن اقادیری که  ااساوی .پیاادها در  ظر گرفت

 .کنند کشور ایران سیاست همکاری را د با  خواهد کرد
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توا اد باعاث    که اازاد تولید در بازار  فت وجود دارد،  می . این تصمیم از آ نااست اوپ 

 افگای  قیمت  فت شود.

 در ااد   نیا ا یبرا ابتدا در که یفروض با و بخ  نیدر ا شده میترس یا شبکه اد با 

 مِیتصام  ةسااد  اریبس لیتحل یبرا توا د یا اد  نیا که دهد یا  شان جی تا م،یگرفت  ظر

 ،ابنی بر عدم کاه  سقف تولیاد  ،2۰14 واابر در  ،کشورهای اوپ  ةدر جلس شدهاخذ

 .شودافید واقع 

 اهپيشنهاد و گيري نتيجه

تاوان باه ایان  تیناه      ای طالعه،شده در این ا اطرح ها و ساختارهای اد  پس از بررسیِ

اساتراتژی ساواری    اشااعة رسید که سواری انا ی قدرت بگرن  سبت به گاروه اوجاب   

اوجاب از  بسیار امکن است کاه   اوضو انا ی در اکثر بازیکنان گروه خواهد شد و این 

 ۵۰که فرض بر  یاز باه اشاارکت حاداقلی     ورتیبین رفتن همکاری در گروه شود. در و

از باین   خاود اوجاب   گاروه  باه   سبت بگرن قدرت یانا درود در گروه باشد، سواری 

هاای   ایان  او  قادرت    از سواری انا یِباید   خست بنابراین،رفتن همکاری خواهد شد. 

بهاره  تاوان   اای  سواری انا یرهایی که برای جلوگیری از . از راهکادکربگرن جلوگیری 

 یاا در واورت تخلاف   هاا   سانگین بارای ایان افاراد و ارگاان      ةبرد  ظارت و اعما  هگینا 

هاای   وضاع جریماه   ،. بارای  مو اه  اسات کردن انافع گروه با انافع قدرت باگرن   وابسته

 ،ا اد  دارای ارتباطاات فاراوان    که در وانعت  ،بگرنهای  سنگین برای فرار االیاتی شرکت

جلاوگیری   ا ودر اای شامار   باه که خود  وعی سواری انا ی  ا توا د از این فرار االیاتی ای

سواری انا ی قدرت بگرن را برای اجرای  ةا گیگها  این  و  جریمه ،د. به عبارت دیگرکن

 ا تخاا  را  ایان اساتراتژی  از ابتدا اا ع خواهد شد که قدرت باگرن  از بین خواهد برد و 

، در ناد کناستراتژی ساواری اناا ی   ابادرت به ا تخا  ها  که این قدرت . در وورتیکند

ااورد   ة یاز به اشارکت حداقل  یمی از افراد اوجود در جااع وورتِدر  ،بعدیهای  دوره

 وجود  خواهد داشت.دیگر بازی همکاری بررسی 

به این  تیناه   توان ای  یگ گروه کنانیباز به  سبت بگرن قدرت یانا  یسوار رةدربا

گاروه از اساتراتژی ساواری اناا ی ایان       اد و بازیکنانِزیادی از افر ةرسید که اگرچه عد
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به از باین رفاتن باازی همکااری همچاون       این عمل لگوااً کنند، ای قدرت بگرن پیروی

همچاون   یباازی باه عوااال دیگار      یاافتنِ  ادااه یاحالت قبل اننر  خواهد شد و ادااه 

هاای   ملکرد این قادرت ساختار بازی  یگ وابسته خواهد بود. در این حالت  یگ  ظارت بر ع

ارتباطی  ةساختار شبکبه دادن  شکل ،در این حالت ،توا د افید واقع شود. البته ای بگرن

 اؤثررغم سواری انا ی قدرت بگرن  بهسواری انا ی  اشاعةتوا د در جلوگیری از  ای  یگ

 واقع شود.

درت شده برای ساواری اناا ی قا    همچنین با استفاده از اد  طراحی طالعهدر این ا

کااه  ساقف تولیاد  فات      باارة در( 2۰14) اوپا   166 ةجلسا  ةبگرن به تحلیل  تین

در اجاالس   کاه  سابب آ شد، کشور عربستان سعودی باه  بیان طور که  پرداختیم. همان

ود، ر اای شامار   باه )به علت ارتباطات بیشتر با سایر کشورهای عضاو(  قدرت بگرن  اوپ 

 تیناه را باا بررسای روابا      ن اطالعه این در ایکاه  سقف تولید  فت شده است.  اا عِ

 کشوها توضیح دادیم.ایان 

در علاوم دیگار    ،عاالوه بار اقتصااد    ،توا اد  اای  اطالعاه شده در این  اد  و  تایج ارائه

 شاان داده شاد( و    اوپا  کاه بارای تصامیمات در     طاور  )هماان  چون علوم سیاسیهم

توا اد   اای الملال   رواب  بین ةسیاست در زاین دراین اد  شناسی افید واقع شود.  جااعه

هاای   از سیاسات هاا   آنهاای   رواب  کشورها و تبعیات سیاسات  زیرا  ،کارکرد داشته باشد

 ،ا تخاباات  ةدر زاینا  ،توا د توضایح دهاد. همچناین    ای قدرت بگرن در سطح جها ی را

 سواری انا ی اؤثر واقعاز راهکار برای جلوگیری  ةتوا د به ارائ ای بررسی ارتباطات افراد

ها   یگ برای جلوگیری از تخلف ادیران اجرایی کشور یا سازاانها  گذاری شود. در سیاست

اادیران اجرایای کشاور     سانگینِ  انازاتِ ،. برای  مو هاست دارای اهمیت  تایج این کار

قدرت بگرن  برای اقابله با تخلفِاست راهکاری  یریگ فساد اداری و رشوه ه سبببچین 

 شناسی  یگ جلوگیری از عمل سواری اناا یِ  جااعه ةان. در زاینآن در آن سازا اشاعةو 

شدن از استراتژی عدم همکاری و ایناد فضاای همکااری    افراد در گروه یا به عبارتی اا ع

. از کناد توا د به ایناد حس اعتماد در بین اعضای گروه کما    ای بین بازیکنان در گروه

. از کناد اجتمااعی کما     ةساراای  یشترولید بتوا د به ت ای  تایج و اد  این کار ،این رو
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فسااد در   اشااعة توا اد از باروز خشاو ت و     ای ایناد اعتماد و همکاری در جااعه ،طرفی

 .دشوتر  سالم ةند و باعث ایناد جااعکجااعه جلوگیری 

افهوم سواری انا ی با اساتفاده   طالعهاین ادر که  الزم استذکر این  کته  پایاندر 

ای  . سااختارهای شابکه  دشا هاای تکااالی اطارح     باازی  ظریاة  و ای  شابکه های  از اد 

تاا در بیاان افهاوم و     به وورت ساده در  ظر گرفته شاد  طالعهشده در این ا کارگرفته به

طراحای سااختار هار     ،باشد. البتاه سیار تأثیرگذار ب طالعهشده در این ا کارگرفته  تایج به

 ،باید واورت پاذیرد. همچناین    شود  ای یکه کار در آن بررس ای شبکه با توجه به زاینه

در ویاژه   هدار بارای کارهاای آیناده در ایان زایناه با       اتصالی جهتهای  استفاده از شبکه

 .شود  ای الملل و سواری انا ی در این اباحث توویه اباحث اربوط به تنارت بین
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