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چکيده
تا کنون ،در ادبیات اقتصادی ،بررسیهایی که دربارة همکاری یاا ساواری اناا ی توسا افاراد در
گروه به وسیلة ظریة بازیها ا نام گرفته فق بر اساس تفکر همسا ی بازیکنان گروه اساتوار باوده
است و در بیشترِ اوارد تایج شاندهندة غلبة استراتژی سواری انا ی و تا ریختایشادن ااد
است .در این اطالعه به بررسی سواری انا ی در گاروه در واورت اهمساا ی بازیکناان گاروه در
فضای شبکههای اتصالی د یای کوچ پرداخته شاده و از طریا اوضاو باازیهاای تکااالی در
ظریة بازیها تفاوتِ بازیکنان با تعداد اتصاالت و ارتباطات آ ان با یکدیگر شاان داده شاده اسات.
بازیکنی که در گروه دارای بیشترین ارتباطات باشد قادرت باگرن اایاده اایشاود .بناابراین ،باه
بررسی استراتژی ا تخابی این قدرت بگرن ،با توجه به شرای و اتصاالت اد  ،پرداخته شده است.
تابع قدرت برای بررسی ایگان قدرت بازیکنان در اد تعریف شده است؛ با این تابعِ قدرت ایاگان
قدرت بازیکن قدرتمندِ گروه تقسیمبندی و تایج اشی از پیروی از استراتژی سواری انا ی توس
او ارائه خواهد شد .با توجه به ایگان ارتباطات قدرت بگرن و همچنین با توجه به ساختار شبکهای
اورد بررسی ،اثر سواری انا یِ قدرت بگرن در حالتهاای اختلاف بررسای اایشاود .از طریا
افاهیم و روشهای تعریفشده در این اطالعه ،اطالعة اوردی در خصوص بررسای کااه ساقف
تولید در ودوشصتوششمین جلسة کشورهای عضو اوپ در واابر  2۰14ارائه ایشود.
طبقهبندي  D85 ،D71 :JELو .F53
واژههاي کليدي :اجالس اوپ  ،بازیهای تکاالی ،سواری انا ی ،شبکة اتصالی د یای کوچ ،
قدرت بگرن ،ظریة بازیها ،همسا ی.
*

ویسندة اسئو  ،تلفن۰91241966۰4 :
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مقدمه
یکی از اوضوعات اهم و حیاتی در زاینة عدالت و تخصیص بهیناة اناابع و ااکا اات در
اقتصاد ،اوضو سواری انا ی است؛ از این رهیافت ایتوان باه سیاساتگاذاری و ارائاة
راهکارهای گو اگون در زاینة عدالت و تخصیص بهینة انابع و ااکا ات رسید .در ادبیاات
اقتصادی ،اوضو سواری انا ی را ایتوان با عنوان اشکل سواری اناا ی جساتوجاو
کرد .اشکل از این انظر که سواری انا ی افراد در ی گروه ،اوجب دشواری و ساختی
در تأاین انابع الزم برای تولید کاال یا خدات ایشود یا اسئولیت اپاذیریِ افارادِ گاروه
اوجب عملکرد ااناسب گروه ایشود .افهوم سواری انا ی اغلب در اباحث اربوط باه
کاالهای عموای در ادبیات اقتصادی اطرح ایشود.
برای حل اشکالت سواری انا ی راهکارهای گو ااگو ی از جملاه دخالات دولات در
اقتصاد اطرح ایشود :در ادبیات کاالهای عموای ساواری اناا ی مو اه ای از شکسات
بازار بیان ایشود ،بنابراین ،از این ادخل دخالت دولت توجیهپذیر خواهد بود.
در اخالفت با دخالت دولت در اقابله باا اشاکل ساواری اناا ی ،پاساور )19۸1( 1بیاان
ایکند که دخالت دولت لگوااً اوجب عملکرد بهتر در اقتصاد خواهد شاد و ایان فقا یا
قضاوت ارزشی است و پایه و تحلیلای ارزیاابیشاده ادارد .همچناین ،وی بار آن اسات کاه
شکست بازار و اشکل سواری انا ی به گو های سنتی دخالت دولت را توجیاه اایکناد ،اااا
این دخالتِ دولت خود اشکالت بیشتری را همراه خواهد آورد .دولت برای اقابلاه باا اشاکل
سواری انا ی ایتوا د به شرکتها ااتیازات ا حصاری بدهد ،ااا کتة جالاب توجاه آن اسات
که برای اقابله با این اشکل ا حصارات رخ ایدهد و بازارهای ا حصاری شکل اایگیارد کاه
خود رد فروض رقابت کاال و گو های از شکست بازار اسات .عاالوه بار ایان ،شکسات دولات
حالتی احتملتر و پُرهگینهتر از شکست بازار به ظر اایآیاد و اشااهده شاده کاه شکسات
دولت به ا دازة شکست بازار رایج است .بنابراین ،دخالت دولت هتنها اوجاب شکسات دولات
در بخ عموای ایشود ،بلکاه اوجاب اایشاود تاا شارکتهاای خصووای باه گو اهای
تبعیضآایگ در بازار به تولید بپرداز د .بنابراین ،ارائة سازوکاری به انظور حل اشاکل ساواری
1. E.C. Pasour
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انا ی بدون دخالت عاال بیرو یِ دولات راه حال اطلاوبی خواهاد باود .در ایان اطالعاه راه
حلهای این اوضو با توجه به ساختار شبکهای جستوجو ایشود.
در این اطالعه سواری انا ی عبارت است از :تخلفِ فرد از قواعد سازاان یاا گروهای
که در آن قرار دارد .از آ نا که فرد با شرکتکردن در فعالیت یا گاروه یاا عضاویت در
هادی اوظف به پذیرفتنِ قواعد و قوا ین آن هاد یا گروه ایشود ،اسئولیت اپاذیری در
گروه ،که به وعی عمل سواری انا ی است ،تخلف بهشامار اایرود .باا توجاه باه ایان
رویکرد ،ایتوان تحلیلهای وورتگرفته در این کار را برای بررسی تخلف اعضای گاروه،
به جای عمل سواری انا ی توس اعضای گروه ،اطالعه کرد.
در این اطالعه به بررسی سواری انا ی در بازیهای همکاری پرداختاه شاده اسات.
وجه تمایگ این اطالعه با اطالعات پیشین ،کاه در آنهاا باه بررسای ساواری اناا ی در
بازیهای همکارا ه پرداخته شده است ،از این جهت است که در این طرح باه ااهمگو ی
بازیکنان در بازی توجه شده است .باه طاور اشاخص ،در ایان اطالعاه حاالتی بررسای
ایشود که پُر فوذترین بازیکنِ گروه به ا تخاا اساتراتژی ساواری اناا ی اقادام کناد.
بررسی تایج و پیاادهایِ ا تخا ِ این بازیکن قدرتمند اورد توجه این اطالعه است .ایان
اهمگو ی در بازیکنان به وسیلة اد های شبکهای بیان شده است .تایج شان اایدهاد
پیااد هایی بازی به ایگان قدرت بازیکنی که سواری انا ی را در بازی ا تخاا کارده و
ساختار شبکه وابسته است.
این اطالعه در ش بخ ارائه شده است :در بخ او اقداه و توضیح اختصاری
دربارة سواری انا ی ارائه و در بخ دوم به ادبیات پیشین دربارة جلاوگیری از ساواری
انا ی در بازیهای همکارا ه پرداخته شده است .در بخ سوم دربارة بازیهای تکااالی
و شبکه های ارتباطی توضیحاتی ارائه شده که اتدلوژی کار را تبیین ایکناد .در بخا
چهااارم دسااتاورد ایاان اطالعااه دربااارة تعریااف قاادرت بازیکنااان در شاابکه و همچنااین
اثا هایی برای تبیین هرچه بیشتر تایج و ساختار اطالعه ارائاه شاده اسات .در بخا
پننم به بیان کاربردِ روشِ بیانشده پرداخته شده ،که در قالب جلساة کشاورهای عضاو
اوپ در واابر  2۰14در خصوص کاه سقف تولید فت وورت گرفته است .در بخ
هایی یگ تایج و پیشنهادها ارائه شده است.
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ادبيات پيشين
ادبیات اطرحشده در خصوص استراتژی سواری انا ی بهویژه در زاینة کاالهای عموای
بسیار گسترده است .در این اطالعه سعی شده تا خوا ندگان با برخی از اطالعاتِ اهم در
این زاینه آشنا شو د و فضایی برای ادااة کار ترسایم شاود .گار ادگانِ اطالعاة حاضار،
همچنین ،در این اطالعات به د با پاسخِ این سؤا بودها د« :چگو ه ایتوان اساتراتژی
همکاری را برای بازیکنان در بازی گاه داشت؟» از آ نا که روش بررسی این اطالعاه باه
وسیلة اد های شبکهای است ،اطالعات اطرحشده در این بخ فق باه بیاان اسائلة
سواری انا ی و فهمِ آن یاری ایرسا د و راهکار پیشنهادی این اطالعه راهکاری جدیاد
در برخورد با اسئلة سواری انا ی خواهد بود.
استرو  ،دیهل و آبااکواکین )1992( 1در اطالعاهای باا عناوان «ساواری اناا ی و
عملکرد تیمی در زاینة آاوزش» به بررسای عملکارد کاار تیمای و تاایج آن در زایناة
آاوزش دا آااوزان پرداختناد .آ اان باه بررسای عوااال ااؤثر در افاگای ِ بهارهوری
دا آاوزان در خصوص یادگیری از طری عملکرد گروهی و یگ به بررسی عواال اینااد
اشارکت و عدم عمل سواری انا ی پرداختند .ایان احققاان باا تقسایمِ فعالیاتهاا باه
فعالیتهای افگایشای ،فعالیاتهاای اارتب و فعالیاتهاای ااارتب بیاان کرد اد کاه
فعالیتهای افگایشی در گروه بهترین و فعالیت برای جلوگیری از سواری انا ی اسات.
همچنین ،استرو  ،دیهل و آباکواکین به بررسی عواالِ ارتب با کاه سواری اناا ی
در گروه پرداختند .این عواال عبارتا د از :ا دازة گروه ،و عملکردها و پاداشها ،قابلیت
شناسایی اشارکت افراد و ویژگیهای گروه همکاری.
بوکنان ،)196۵( 2با بیاان سوءاساتفادهکاردن (ساوارکار اناا ی باودن) ،باه انظاور
استفاده از انافع عموای بدون پرداخت هگینه ،به ایان تیناه اایرساد کاه ترجیحاات
شخصی افراد اوجب ای شود که افراد سود شخصی خود را بر سود بهدستآاده از باازی
همکاری ترجیح دهند که این خود اوجاب از باین رفاتن همکااری در گاروه اایشاود.
بوکنان بر آن است که ترجیح شخصی افراد اا عِ ایناد بازی همکارا ه ایشود .همچنین،
1. Stroebe, Diehl & Abakoumkin
2. Buchanan
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وی بر آن است که تینة بهینه برای افراد عملِ ساواری اناا ی اسات ،زیارا شاخص از
تولید کاالی عموای بدون اشارکت در هگینهها لذت اایبارد .همچناین ،بوکناان بیاان
ایکند که بین ا دازة گروه و ا گیگة سواری انا ی رابطة اثبتی وجاود دارد .باه عباارت
دیگر ،با افگای ا دازة گروه ،ا گیگة بازیکنان گروه بارای عمال ساواری اناا ی افاگای
خواهد یافت.
1
الک وود و توااس ( )2۰۰2به بررسی استراتژی همکارا ه در بازی با استفاده از ابگار
ظریة بازیها پرداختند .آنها با استفاده از بازیهای تکراری و استراتژی دست به ااشاه
برای انازات تخلفکننده تالش کرد د ادلی را برای ایناد همکاری تبیین کنناد .آنهاا
با بررسی بازی های همکارا ه بین دو بازیکن تینه گرفتند که همکاریِ کاال باهاارور و
بهتدریج ااکانپذیر است.
2
باتاگلینی ،و اری و پالفری ( )2۰12در اطالعاهای باا عناوان «اشاکل ساواری اناا ی:
تحلیلی پویا» به بررسی اد سواری انا ی به وورتِ بی هایت بازیکن پرداختناد .باتااگلینی،
و اری و پالفری بین اصرف کاالی خصووی یاا اشاارکت در کاالهاای عماوای باه فعالیات
پرداختند .این احققان از روش تعاد اارکف بارای بررسای عمال ساواری اناا ی در ااد
استفاده کرد اد .همچناین ،آنهاا در ااد خاود باه بررسای دو حالات بازگشاتپاذیری و
بازگشت اپذیگی سراایهگذاری برای پیشبرد تحلیلها پرداختند .تایج اطالعة این احققان باا
توجه به رخ استهالک ،رخ تنگیل و بازگشتپذیری و بازگشت اپذیگی سراایهگذاری اطارح
شده است .همچنین ،برخالف توااس و الک وود ()2۰۰2ا که به ایان تیناه رسایده بود اد
که در وورت برگشت اپذیربودن سراایه در کاالهای عموای به علت احدودکردن اساتراتژی
دست به ااشه برای انازات تخلفکننده به تاینی با کاارایی کمتار اایرسایما باتااگلینی،
و اری و پالفری به این تینه رسید د که ایان حالات اوجاب رسایدن باه پیااادهایی کاارا
خواهد شد.
3
آ درو ی و ایلر ( )199۰در اطالعهای با عنوان «آیاا اسایرهای تکااالی اایتوا ناد
1. Lockwood & Thomas
2. Battaglini, Nunnari & Palfrey
3. Andreoni & Miller
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سواری انا ی را در تنربیات توضیح دهند؟» به بررسی اوضو سواری انا ی به وسیلة
بازی تکاالی با روش الگوریتم یادگیری بر اساس روش تکرارشو دة پویا پرداختند .طبا
این روش و الگوریتم ،استراتژیهایی با عملکرد بهتر تقویت و استراتژیهایی باا عملکارد
ضعیفتر و بدتر تضعیف خواهند شد .ایلر و آ درو ی بر این باور د که این روش ایتوا د
راهی برای درک اشاهدات غیرانتظره در زاینة کاالهاای عماوای باشاد .آنهاا در ایان
اطالعه به تینهای جالب و غیرهانتظره دربارة عملکرد سواری انا ی با توجه باه ا ادازة
گروه رسید د .طب بررسیهای ایلر و آ درو ی سرعت اشاعة عمل سواری انا ی یاا باه
عبارت دیگر سرعت تغییر سبت بیشتری از افراد جااعه به استراتژی ساواری اناا ی در
گروههای بگرنتر و گروههایی با رخ باالی بازدهی اشارکت کمتر اسات .تاایج اطالعاة
ایلر و آ درو ی را ایتوان ذیل دو اورد کلی بیان کرد :روش تکرارشو دة پویا به ساواری
انا ی اننر خواهد شد و استراتژیهایی با کمترین حد اشاارکت در کاالهاای عماوای
جایگگین استراتژیهای اشارکتی خواهد شد .همچناین ،سارعت تعادیل و تغییارات باا
افگای ا دازة گروه و رخ بازگشت اشارکت کاه اییابد.
فوروساوا و کو یشی )2۰11( 1در اطالعهای با عنوان «همکاری یا سواری انا ی» باه
بررسی همکاری و سواری انا ی در کاالهای عموای پرداختند .بازی و اادلی کاه آنهاا
برای این اوضو طراحی کرد د دارای دو ارحله است :در ارحلاة او  ،بازیکناان درباارة
شرکت خود در بازی و گروه همکارا ه (در گروه البی) تصمیم ایگیر د؛ و در ارحلة دوم
شرکتکنندگان پیشنهاد و طرح همکاری خود (برای تولید کاالی عماوای) را باه دولات
تسلیم ایکنند و دولت تصمیم ایگیرد که چه اقادار کااال بار اسااس طارح همکااری
پیشنهادشده و هگینههای اوجود ارتب با تولید کاالهای عموای تولید کناد .بایاد ذکار
کرد که دولت ،به انگلة بازیکن ،در این بازی طراحیشده قشی ایفا میکند ،بلکه دولت
به انگلة دستگاهی است که پیااد خاود را بار اسااس طارح همکااری پیشنهادشاده باه
حداکثر خواهد رسا د .فوروساوا و کو یشی با تعریف افهوای باا عناوان  2FRP-Coreباه
بررسی وجود یا فقدان سواری انا ی در گروهها پرداختند و ا گیاگة اعضاای گاروههاا را
1. Furusawa & Konishi
2. Free Riding Poof Core
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برای سواری انا ی بررسی کرد اد .ایان دو باا بهارهگیاری از روش  1PNPCPدر باازی
دوارحلهایا که ارحلة او به شکلگیری این گروه همکاری اختصاص داشتا توا ستند
با برآوردهکردن شرای الزم برای  NroC-FRPبه اقولة ساواری اناا ی کما کنناد تاا
بتوان از طری اد آنها به وجود یا فقدان سواری انا ی در گروههاا یاا زیرگاروههاای
اوجود در بازی همکاری پی برد.
مدل سواري مجانیِ قدرت بزرگ

با توجه به ساختارهای شبکههای اتصالی ،ساعی شاده اسات بارای جلاوگیری از اشااعة
استراتژی سواری انا یِ قدرت بگرن راهکارهایی با توجه به ساختار اد پیشنهاد شاود
پی از آ که به تبیین اد ها بپردازیم ،برای ارتباط افاهیم اورد استفاده در این بخا
و بخ پیشین به تعریف دقی تر برخی عبارات ایپردازیم.
در این اطالعه ،سواری انا ی به حالتی اطالق ایشود که در آن فرد استراتژی عادم
همکاری را در بازی همکاری د با ایکند .به عبارت دیگر ،سواری انا ی وعی تخلاف
از قواعد سازاان یا گروهی است که فرد در آن قرار دارد .از آ نا که فرد با شارکتکاردن
در فعالیت ی گروه یا عضویت در هادی اوظف به قبو قواعد و قوا ین آن هاد یا گروه
ایشود ،اسئولیت اپذیری در گروه به وعی عمل سواری اناا ی احساو اایشاود .از
این رو ،استراتژیهای عدم همکاری و خیا تی را که در بازی همکاری تعریف شده اسات،
ای توان وعی از استراتژی سواری انا ی در ظر داشت .ذکر ایان کتاه الزم اسات کاه
ساختار پیاادها در بازی همکاری به شکل اعمای ز دا ی است؛ از این ساختار در تبیاین
اد اطالعة حاضر استفاده شده اسات .از طارف دیگار ،در تعریاف قادرت باگرن بیاان
خواهیم کرد که قدرت بگرن بازیکنی است که در اد دارای بیشترین ارتباطاات اسات.
در ادااه برای قدرت بازیکنان در اد با توجه به ارتباطات آنها تعریفای ارائاه خاواهیم
کرد .این تعاریف برای ارائة راهکارها در اد این اطالعه ضروری است.
برای تبیین قدرت بگرن یا بازیکن قوی در جااعه ،به ارتباط آن بازیکن با ساایر بازیکناان
توجه شده است .طب این روش ،باازیکنی کاه دارای ارتباطاات بیشاتر و قاویتار در شابکة
1. Perfectly coalition Proof Nash Equilibrium
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ارتباطی است بازیکنی قدرتمند است ،زیرا اثرگذاری او بر سایرین بیشتر اسات و افاراد بسایار
زیادی تحت تأثیر رفتارهای او قرار ایگیر د و رفتارِ این افراد وابسته به قادرت باگرن اسات.
این تعریف بی از آ که شاندهندة قدرت بگرن به واساطة دالیال علیای پیادای آن باشاد
تعریفی است ابتنی بر تایج شکلگیری و وجود قدرت بگرن که خود آثار اعلاولی باهشامار
ایرو د .به عبارت دیگر ،قدرت بگرن را با کم ِ ارتباطاتی که پس از تبدیلشدن باه قادرت
بگرن بهدست آورده است شناسایی ایکنیم .اثالً ،فردی کاه دارای پایگااه اجتمااعی اسات
اردم بسیاری از تصمیمات او آگاها د و رفتار خود را بر اسااس عملکارد او تنظایم اایکنناد،
بنابراین ،این فرد دارای قدرت اجتمااعیِ فراوا ای اسات .اایتاوان شخصایتهاای سیاسای،
اذهبی و فرهنگی را در هر ی از حیطههای ارتب با فعالیتشان افرادی قدرتمند تلقی کارد.
اثالً ،ی روحا ی ،که بسیاری از اردم از او پیروی ایکنناد و تصامیمات خاود را در جهات
افکار او تنظیم ایکنند ،به سبب ارتباطات گستردهاش با ااردم ،اایتوا اد اوجاب تغییارات
گستردهای شود و عمالً از قدرت اجرایی و عملی بسیار زیادی یگ برخوردار است .این تعریاف
را ایتوان در حیطة بینالمللی و ارتباط کشورها در واحنة جهاا ی یاگ اطارح کارد .ااثالً،
کشور آاریکا ،به سبب ارتباطات گستردة سیاسای و اقتصاادی باا بیشاتر کشاورهای جهاان،
کشوری پُر فوذ و قدرتمند در جهان تلقی ایشاود .ایان کشاور اایتوا اد در سیاساتهاای
بینالمللی کشورهای دیگر و تصمیمات آ ان اؤثر واقع شود .بنابراین ،ایتاوان بهارهگیاری از
ارتباطات گسترده را عاال و شاخصی برای قدرتمندبودن در ظر گرفت.
طب تعریفی که از قدرت باگرن بیاان شاد ،در ااد ااورد ظار ایان اطالعاه ،باازیکن
قدرتمند بازیکنی است که دارای ارتباطات زیاد است یاا باه عباارتی «عااال دارای ارتباطاات
قوی» است .از آ نا که تنها تفاوت این بازیکن با سایر بازیکنان در داشتن این ارتباطات اسات
و هیچگو ه تفاوت خصوویتی دیگاری در ظار گرفتاه مایشاود ،الزم اسات کاه از طریا
مو ههایی در این زاینه اوضو روشنتر شود .رأیگیری کشورهاای عضاو ساازاان تناارت
جها ی را برای عضویتِ کشور دیگری در ظر بگیرید .کشور آاریکاا اگرچاه در ایان عرواه از
ح وتو برخوردار یست ،به سبب ارتباطات گسترده و تأثیرگذارش بر بیشتر کشاورها ،قا
ی قدرت بگرن را بازی اایکناد .مو اههاای دیگاری از ایان قبیال را اایتاوان در دیگار
سازاانهای بینالمللی اا ند وندوق بینالمللی پو یا با جها ی یافت.
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کتة درخور توجه دیگر حوة ارتباط دو بازیکن و دو فرد در داخل گروه است .به ظار
ایآید که در بیشترِ اوارد ارتباط ی فرد قوی و ی فرد اعمولیِ دیگر به گو های اسات
که فرد قدرتمند فق تأثیرگذار است یا تأثیر خیلی زیادی بار دیگاری خواهاد گذاشات.
حوة این تأثیرگذاری و قدرت رابطة باین دو فارد یاا حتای جهات ایان تأثیرگاذاری را
ایتوان به کم اد های پویا در بازیهای تکاالی بررسای کارد .باا توجاه باه شارای
اختلف اوجود در بازی ،ایتوان به بررسی اشکا این ارتباطات پرداخت .ولای در ااد
این اطالعه هر ارتباط بین دو بازیکن به وورت دوطرفه است؛ به طوری که هر دو بر هم
ایتوا ند تأثیرگذار باشند .یعنی همان طور که بازیکن قدرتمند ایتوا د بر بازیکن عادی
تأثیر بگذارد ،بازیکن عادی یگ قدرت تأثیرگذاری بر بازیکن قدرتمناد را خواهاد داشات.
همان طور که ذکر شد ،اگر قدرت بازیکن با ارتباطات او شناسایی شود و ایان ارتباطاات
عاالی برای قدرت او باشد ،به اچار باید ارتباط بین قدرت بگرن و بازیکنان دیگر دوطرفه
باشد تا قدرت بگرن بتوا د از راه ارتباطاتی که با بازیکنان دیگر دارد خود را تقویت کناد.
به عبارت دیگر ،از آ نا که قدرت بازیکنان گروه در اد های ااورد اساتفاده در اطالعاة
حاضر از ارتباطات آنها با یکدیگر اشی ایشود ،این خود وعی خصوویت داخلی ااد
احسو ای شود .بنابراین ،این ارتباطات باید عاالی برای قدرت افراد باشد .بدین ترتیب،
از این انظر که هر و ارتباطی عاالی برای قدرتیافتن اسات ،بایاد شاکل ارتباطاات را
دوطرفه در ظر گرفت .بدین انظور ،بررسی اد های شابکة اتصاالی بارای ااد ساازی
رفتاری قدرت بگرن اناسب به ظر ایرسد و شرای الزم را برای بازی فراهم ایکند.
برای تعیین قدرت بازیکنان در اد  ،به تعریاف تاابعی بارای تعیاین ایاگان قادرت
بازیکنان با توجه به ارتباطات آنها در اد یازاندیم .همان طور که بیاان شاد ،قادرت
بگرن در گروه به وسیلة تعداد ارتباطات او با سایر اعضای گروه اعین ایشود؛ در تینه،
هر بازیکنی که ارتباطات بیشتری دارد قدرت بگرن یا بازیکن قویتری شناخته ایشاود.
پس قدرت هر بازیکن تابعی استقیم از تعداد ارتباطات آن باازیکن در گاروه اسات .اگار
قدرت بازیکن را با  Sشان دهیم و همچنین تعداد اتصاالت بازیکنان را با  dشان دهیم،
آنگاه برای بازیکن  iخواهیم داشت:
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Si
0
di

Si  f  di  ,

طب تعریف ،بازیکن  iدر وورتی قدرت بگرن خواهد بود که دارای بیشترین تاأثیر و
به عبارتی اتصاالت باشد ،به عبارت دیگر:
()2

i, jN,i  j:Si  S j

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

()3

di  01
, ,..., N  1

باید ذکر کرد از آ نا که در اد اطالعة حاضر فرض شده است که همة افراد باا هام
در تقابلا د و بر یکدیگر تأثیر ایگذار د تعداد حداقلیِ اتصااالت یا اسات.K.min=1 :
همة افراد و بازیکنان داخل گروه از آ نا که در بازیِ اشارکت و همکاری قرار گرفتاها اد
بر یکدیگر ثأثیرگذار د و پیاادها و اشارکتهای آنها با یکدیگر ارتب اسات .بناابراین،
انموعة تعداد اتصاالت ی بازیکن برای اد اطالعة حاضر به واورت اعادلاة  4تغییار
خواهد یافت:
()4

di  1,..., N  1

برای سهولت و از آ نا که و ارتباطات را در اد یکسان فرض کردهایم ،اایتاوا یم
تابع قدرت را تابعی خطی به وورت  Si=diفرض کنیم که در ایان حالات قادرت فقا و
فق به تعداد ارتباطات بازیکن وابسته است .در این حالت ،اگر  di>djباشاد ،باازیکن  iاز
بازیکن  jقویتر خواهد بود .و در وورتی که  diاز ساایر بازیکناان یاگ باگرنتار باشاد،
بازیکن  iقدرت بگرن بازی خواهد بود.
پس از تبیین تابع قدرت برای بازیکنان ،به بررسی تأثیر این قدرت بگرن با توجه باه
درجة آن در اد خواهیم پرداخت .ایخاواهیم تاابع قادرت را در اقیااس واحاد بارای
سادگی بیشتر اطرح کنیم .همان طاور کاه بیاان شاد ،اتصااالت بازیکناان در انموعاه
 1, 2,, N  1اساات و  Siتااابعی خطاای از  diاساات .اگاار بااازیکن  iدارای N 1
(بیشترین اتصا اوجود در اد ) اتصا باشد ،در این وورت بازیکن  iبازیکنی با قادرت
کاال است .در تینه  Siجدید که در اقیاس واحد تعریف شده اسات در بااالترین حاد
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خود ،یعنی ی  ،قرار خواهد گرفت .برای بررسی در اقیاس واحد تعریف  Siرا با توجه به
درجة بازیکن  iبه وورت اعادلة  ۵بیان ایکنیم:
di
N 1

()۵

Si 

در این وورت خواهیم داشت:
()6

2
 1

Si  
,
,...,1 
 N 1 N 1


 S i  1 /  N  1شاندهندة بازیکنی تنها با ی اتصا است که کمتارین قادرت را
در بازی دارد و  S i 1شاندهندة بازیکنی با بیشترین قادرت امکان اسات .در اداااه
اشاهده خواهیم کرد که با توجه به ایگان قدرت بازیکن قدرتمند اد تاایج گو ااگو ی
حاول خواهد شد.
پی از آ که به بیان اد های فرضی برای بیشتر روشنشادن تاأثیر قادرت بازیکناان در
تینة هایی اد بپردازیم ،الزم است به دو کته دربارة اد هاای ایان بخا توجاه شاود:
خست آ که دربارة اد ها فرض کاردهایام کاه در ابتادا هماة بازیکناان در باازی همکااری
استراتژی همکاری را د با کردها د .این فرض از آن جهت بنا شاده اسات کاه اایخاواهیم
اشاعة استراتژی سواری انا ی بازیکن با بیشترین ارتباطاات را بررسای کنایم .همچناین ،در
این اد ها فرض بر قاعدة تقلید از همسایه با بیشترین پیاااد بارای بازیکناان باهجاگ قادرت
بگرن در اد وجود خواهد داشت .از آ نا که هدف از این اطالعاه بررسای تاأثیر اساتراتژی
ا تخابی قدرت بگرن در ساختار است ،شرو تحلیلها با ا تخا ِ (اساتراتژی ساواری اناا ی)
قدرتِ بگرن خواهد بود .ایتوان فرض دوم را اینگو ه بیان کرد که این بازی باازی اطالعاات
کاال برای بازیکنان یست؛ بدین ترتیب ،بازیکنان در ا تخا اساتراتژیهایشاان باه تقلیاد از
همسایگان خود خواهند پرداخت .ااا ،در اورد قدرت بگرن بازی فرض بر این اسات کاه ایان
بازیکن اطالعات کاالی دارد .این قدرت بگرن با استفاده از پیااادهای باازی اعماای ز ادا ی،
که شاندهندة پیاادهای بازی همکاری است ،به ا تخا استراتژی خود خواهد پرداخات و از
آ نا که همسایگان این بازیکن استراتژی همکاری را پی ایگیر د ،این باازیکن باه ا تخاا
استراتژی سواری انا ی اقدام خواهد کرد.
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پس از تبیین فروض اورد یاز برای ااد هاا ،پیااادهای اعماای ز ادا ی هماراه باا
اشارکت افراد بیان ایشود تا باا اساتفاده از ایان اااتریس پیااادها باه بررسای اشااعة
استراتژی سواری انا ی در بازی همکاری بپردازیم.
جدول  .1پيامدهاي بازي همکاري با منفعت گروهی مشخص
استراتژي بازیکن 2
سواری انا ی)(F

همکاری)(C

Q-z+a,Q+a

Q-z+2a, Q-z+2a

) (Cهمکاری

Q, Q

Q+a, Q-z+a

)(Fسواری انا ی

استراتژي بازیکن 1

در جدو پیاادهای فوق ،انفعتِ استفاده از بازی همکارا ه برای افراد  Qاسات .پاس
هر کس که داخل این بازی قرار بگیرد بدون هیچگو ه فعالیتی پیاادی باه ایاگان  Qباه
دست ایآورد .در ظر ایگیریم که اشارکت برای هار فارد هگیناهای باه ا ادازة  zوارد
ایکند؛ در حالی که انفعتی به ایگان  aبرای کل اعضای جااعه باه علات اشاارکت آن
فرد ایناد خواهد شد .در این بازی استراتژی سواری انا ی را عدم هر گو ه اشاارکت در
بازی در ظر ایگیریم که فرد فق از انفعت حاول از بازی  Qیا در وورت اشاارکت و
همکاری فرد دیگر از انفعت حاول از بازی و اشارکت فارد دیگار  Q+aبهاره اایبارد.
همان طور که از شکلگیری پیاادهای باال اشخص است ،برای برقاراری شاکل اعماای
ز دا ی خواهیم داشت:
()7

Q  a  Q  z  2a  Q  Q  z  a

به ازای همة اقادیر اثبت برای  aو  a  z  2aشارای بااال وادق اایکناد و
شکل اعمای ز دا ی برقرار است .با بررسی شرط دیگر برای بازیهای اعمای ز ادا ی باه
شرای زیر ایرسیم:
()۸

 Q  a    Q  z  a   Q  z  2a
2
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از شرط باال خواهیم داشت:
z  2a

()9

پس همان طور که در اعادلاة  7بارای  zداشاتیم  a  z  2aاسات کاه واحت
شرط باال را شان ایدهد .پس به ازای داشتن اقادیر اثبت  aو  zو باا وجاود برقاراری
شرط  a  z  2aدارای ااتریس پیاادی به شکل اعمای ز دا ی خواهیم بود.
جدو  1هنگاای ایتوا د اطرح باشد که در اقیاس کوچ باازی همکااری داشاته
باشیم :بدین وورت که اشارکت افراد ( )aدر بازی اؤثر باشد .ااا ،این پیااادها هنگااای
که انفعت حاول از بازی همکاری به ا دازهای باال باشد که اشارکت یاا عادم اشاارکت
افراد تأثیری در این انفعت داشته باشد اطرح یست .کاالیی اا ند اانیتِ الیِ کشور را
در ظر بگیرید؛ این کاال کاالیی عموای بهشمار ایرود .در این حالات پرداخات یاا عادم
پرداخت ی فرد برای این خدات میتوا د در انفعت حاول از داشتن اانیت الای بار
افراد تأثیرگذار باشد .در این حالت پیاادها را ایتوان به وورت جدو  2اطرح کرد:
جدول  .2پيامد بازي همکاري در صورت اثر بسيار کوچک پيامد مشارکتی بازیکنان
استراتژي بازیکن 2
سواری انا ی)(F

همکاری)(C

Q-z,Q

Q-z, Q-z

همکاری)(C

Q, Q

Q, Q-z

سواری انا ی)(F

استراتژي بازیکن 1

در وورتی که این اشارکت اثر اچیگی داشته باشد a ،بسیار کوچ خواهاد باود .اااا،
در این حالت اقدار  Zبه ا دازة  aمیتوا د کوچ باشد ،زیرا زحمتی که هار فارد خواهاد
کشید و اشارکتی که در بازی ا نام ایدهد ،اگرچه در قیااس باا کال (کال زحماتهاا و
انمو اشارکتها) بسیار اچیگ است ،برای خود فرد به وورت تکی هگینة زیادی خواهاد
داشت؛ به طوری که در احاسبات فرد وارد خواهد شد .در این حالت یگ استراتژی ساواری
انا ی  Fهم برای بازیکن او هم برای بازیکن دوم استراتژی غالاب خواهاد باود و تعااد
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در استراتژی ( )F,Fقرار خواهد داشت .در این فارم باازی ،اساتراتژی ساواری اناا ی
استراتژی غالب اد است که تعاد ( )F,Fاز آن به دست ایآید.
اد های مو های که در این بخ ارائه خواهد شد بر اساس پیاادهای بازی اعماای
ز دا ی شکل گرفته است .به عبارت دقی تر جدو  1در حالی که اشاارکت افاراد ااؤثر
باشد به عنوان پیاادهای تقابل دو بازیکن با یکدیگر در بازی اطارح اایکنایم (در غیار
این وورت جدو  3اد ظر خواهد بود) .با استفاده از این پیاادها و سااختارهای پای
رو به بررسی اشاعة استراتژی سواری انا ی در اد ها خواهیم پرداخت.
اد مو های را بر پایة پیاادهای جدو  1در ظر ایگیریم و بهترتیاب ،Q ،a+Z-Q
 a+Q ،a2+Z-Qرا بااا پارااترهااای ( T ،R ،P ،Sباارای بیااان حالاات کلاای اعمااای ز اادا ی)
امگذاری ایکنیم؛ به طوری که  S > P > R > Tاست .پس از تبیین این پیاادها ،شکل
ساختاری اد را ترسیم ایکنیم .برای سااختار ااد شاکل سااختاری همچاون ااد
شبکه د یای کوچ یا اد شبکههای اتصالی را به وورت زیر اد ظر خاواهیم داشات
(اد حالتی اا بین شکل تصادفی و قاعدهاند اتناسب با ساختار شبکههاای اتصاالی در
ظر گرفته شده تا مو های اناسب باشد).
و  )2۰۰7( 1و واتااس و اسااتراگتگ )199۸( 2بااه بیااان حااوة تشااکیل ساااختارهای
شبکه ای پرداختند .با توجه به ادبیات آنها ،ااتریس ساختاری اد این اطالعه ااتریس
اربعی  2۰در  2۰است که در شکل  1شان داده شاده اسات .باه کما ایان اااتریس
اتصاالت ساختاری شکل  2به وجود ایآید که از این طری ایتوان ساختار شابکهای را
رسم کرد .این ااتریس شاندهندة رواب بازیکنان در ااد اسات ،کاه در اداااه باه آن
خواهیم پرداخت :به کم ااتریس ساختاری قادر به رسام شاکل شابکه خاواهیم باود.
البته ،شکل  2حالت هایی بازی و استراتژی بازیکنان را باا توجاه باه سااختار ااتریسای
اذکور و در حالت سواری انا ی قدرت بگرن شان ایدهد کاه در آن تعاداد بازیکناان
برابر  2۰است ( .)2۰=Cاین شکل شاندهندة بازی در دور آخر آن اسات کاه بازیکناان
پس از چند دوره تقابل با یکدیگر به این ساختار باثبات دست یافتها د .شعا تأثیرپذیری
1. Webb
2. Watts & Strogatz
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و تأثیرگذاری برابر  1=oاست :یعنی بازیکنان فق از همسایگان خود به وورت اساتقیم
تأثیر ایپذیر د یا بر آنها تأثیر ایگذار د.
در شکل  2قاط اشکی شاندهندة بازیکنان باا اساتراتژی ساواری اناا ی و قااط
سفید ابیّن بازیکنان با استراتژی همکاری است .همان طور که از اااتریس سااختاری و
همچنین شکل  2اشاهده ایشود ،بازیکن  1قدرت بگرن سبت به بازیکنان و ه سبت
به گروه است (در ادااه این دستهبندی را برای تینهگیری این اطالعه توضایح خاواهیم
داد) .از آ نا که  ۸ = d1و  ۸/19 = S1است ،اتصااالت و حاوة ارتبااط بازیکناان باا ایان
قدرت بگرن هم در ااتریس ساختار هم در شکل شان داده شده است .پاس از باازیکن
 ،1بازیکن  6با داشتن  7ارتباط با ساایر بازیکناان  7 = d6و قادرت  7/19 = S6باازیکنِ
قویِ دوم و بازیکن  16با داشتن  6ارتباط بازیکن اؤثر سوم است .سایر بازیکنان یاگ باه
همین حو از جهت تقسیمبندی قدرت طبقهبندی خواهند شد .استراتژی اولیة بازیکناان
همگی بدین شکل است که همة بازیکنان خست دارای استراتژی همکااریا اد .پاس از
تبیین چارچو ساختار اد  ،به بررسی تقابل بازیکنان و رو اد تکااالی آنهاا در ااد
ایپردازیم.
قاعدة بازی در این چارچو قاعدة تقلید از بهترین همسایه است .طبا ایان قاعاده،
اگر بازیکنی از همسایگان اناور خود پیااد کمتری کسب کناد ،باه تقلیاد از اساتراتژی
همسایه ای که بیشترین پیااد را کساب کارده و در انااورت و همساایگی او قارار دارد
خواهد پرداخت .از انظر این قاعاده ،بازیکناان اایتوا ناد در اساتراتژی ا تخاابیِ ساایر
بازیکنان تأثیرگذار باشند و قدرت بگرن بازی ایتوا د استراتژی خاود را در طاو ااد
گسترش دهد .با استفاده از قاعدة تقلید از بهتارین همساایه ،از آ ناا کاه قادرت باگرن
دارای ارتباطات و همسایگان فراوا ی است ،ایتوا اد بار ساایر بازیکناان اثار بگاذارد .در
تینه ،عاال اثرگذاری و جریان این اثر را به سبب پیروی بازیکنان از استراتژی بهتارین
همسایه ایدا یم.
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شکل  .1ماتریس ساختاري مدل شبکهاي

از آ نا که تفااوت ایاان بازیکناان را اایتاوان از تعاداد ارتباطاات آنهاا در شابکه
جستوجو کرد ،از این رهیافت بازیکنی که دارای ارتباطاات بیشاتری (باازیکن قاوی یاا
قدرت بگرن) است با سایر بازیکنان اتفاوت خواهد بود .به علت آ که ایان قادرت باگرن
دارای بیشترین ارتباطات در شبکه است ،این قدرت باگرن همساایه باا بااالترین پیاااد
برای سایر همسایگان خود خواهد بود .البته ،این بدان اعنا یست که بازیکن با بیشترین
پیااد در گروه باشد ،ولی در ا تها بهترین همسایه برای همسایگان خود خواهد باود .اگار
قدرت بگرن بیشترین پیااد را در بین همساایگان خاود داشاته باشاد ،باه سابب آ کاه
همسایگان بیشتری دارد ،ایتوا د تأثیر بسیار زیادی در شبکه بگاذارد .بناابراین ،قادرتِ
بگرن کلیدیترین بازیکنِ شبکه است و در شبکه بسیار زیاد تأثیرگذار است .بایاد توجاه
کرد که علت اولیِ اثرگذاریِ قدرت بگرن و پیروی از استراتژی او در طو شابکه فقا
به علت پیروی از قاعدة تقلید از بهترین همسایه خواهد بود ،در غیر ایان واورت ،یعنای
تقلید کردن از همسایه ،قدرت بگرن اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
در ایننا برای روشنترشدن افاهیم بهکاررفته در عبارت پیشین الزم است بیان کارد کاه
انظور از همسایگان ی بازیکن در اد سایر بازیکناان اارتب باا آن باازیکن اسات .بادین
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انظور ،هنگاای که شعا تأثیرپاذیری و تأثیرگاذاری در ااد یا باشاد ،همساایگان یا
بازیکن فق آن دسته از بازیکنا ی خواهند بود که ارتباط استقیم با بازیکن اورد ظر دار د.
حا با توجه به شرای بیانشده برای اد مو ه ای اطالعة حاضر به تحلیال پویاای
این اد مو های اقدام خواهیم کرد .خست فرص ایکنیم که همة بازیکنان اوجاود در
گروه استراتژی همکاری را د با ای کنند .از آ نا که ایخواهیم آثار اساتراتژی ساواری
انا ی قدرت بگرن را در گروه بررسی کنیم ،فق بازیکن  ،1کاه قادرت باگرن در ایان
اد مو های است ،استراتژی خود را از همکاری به سواری انا ی تغییر خواهاد داد .باا
تغییر استراتژی قدرت بگرن (بازیکن  ،)1از آ نا که او بیشترین پیاااد را دارد (پیااادی
برابر  ۸Tدر ارحلة او بازی که باالترین پیااد امکن در سااختار اسات) ،همساایگان او
بازیکنان  2و  4و  1۵و  16و  17و  1۸و  19و  2۰در ارحلاة بعادی اساتراتژی خاود را
هما ند بازیکن  ،1یعنی استراتژی سواری انا ی ،تغییر خواهند داد.

شکل  .2شکل نهایی بازي هنگامی که قدرت بزرگ شمارۀ یک استراتژي سواري مجانی را انتخاب کرده
استN=20, r=1, S.max= 8/19 .
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در ایننا تقابل استراتژی در ارحلة دوم بازی بارای باازیکن  16جالاب توجاه اسات.
بازیکن  ،16در حالی که بازیکن  1در همسایگی او قارار دارد و عمال ساواری اناا ی را
پی گرفته ،به همکاری ایپردازد و پیاادی به ا ادازة (Q  Z  a)  5 Q  Z  2a 
کسب خواهد کرد .با استفاده از پارااترهای کلی تعریفشده ،این پیااد به ا ادازة ۵R+ S
خواهد بود .از آ نا که بازیکن  1بیشترین پیااد امکن را در بازی داراست ،هار باازیکنی
که در همسایگی او قرار دارد ،اگر استراتژیای اغایر با استراتژی او داشته باشاد ،ااگگیر
خواهد بود که استراتژی خود را هماهنگ با استراتژی بازیکن  1تغییر دهد .وضع بازیکن
 16یگ ،که قویترین بازیکن در همسایگی بازیکن  1است ،بدین وورت خواهد بود:
پیااد بازیکن   8 Q  a   8T  S  5R  Q  Z  a   5 Q  Z  2a   1پیااد بازیکن 16
اشاهده ای شود که در این حالت بازیکن  16طب قاعدة تقلیاد از بهتارین همساایه
استراتژی سواری انا ی را برخواهد گگید .در ارحلة بعدی ،پاس از آ کاه قادرت باگرن
(بازیکن  )1بر همسایگان خود اثر گذاشت ،بازیکن  ،16که در ارحلة دوم بازی استراتژی
خود را به سواری انا ی تغییر داده بود ،این بار باا تأثیرگاذاری بار باازیکن 13ا کاه در
حالت همکاری پیاادی به ایگان  S+Rباه علات داشاتن دو همساایه باا اساتراتژیهاای
سواری انا ی (بازیکن  )16و با استراتژی همکاری (بازیکن  )12باهدسات آورده اساتا
اوجب ایشود بازیکن  ،13که پیااد کمتری از بازیکن همسایة خود باهدسات آورده ،از
استراتژی بازیکن  16تقلید کند و به سواری انا ی در دور بعدی بازی اباادرت ورزد .در
ارحلة دوم بازی ،بازیکن  ،16که عمل سواری انا ی را ا تخا کرده است ،پیااادی باه
ایگان  3R + 3Tدر این ارحله خواهد داشت که بای از اساتراتژی باازیکن  13اسات.
بنابراین ،اوجب تغییر استراتژی بازیکن  13خواهد شد (.)S+R<3P+3T
در ارحلة بعدیِ بازی ،تقابل دو استراتژی سواری انا ی و همکاری در بازیکناان  3و
 9بسیار اهم است و برای ادااة بازی و بقای استراتژی همکااری قا کلیادی خواهاد
داشت .ااا ،پی از آن باید به پیااد بازیکن  ،6به انگلة قدرت دوم در بازی ،توجه کنایم
تا تقابل استراتژیها را در بازیکنان  3و  9بهتر درک کنیم.
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بازیکن  ،6با داشتن  7ارتباط ،پیاادی به ا دازة  S+6Rخواهد داشت که از قرارگیاری
در کنار ش همساایه (بازیکناان  3و  ۵و  7و  9و  12و  )14باا اساتراتژیای همچاون
استراتژی خود او یعنی همکاری و یا باازیکن باا اساتراتژی عادم همکااری و ساواری
انا ی (بازیکن  )16این پیااد شکل ایگیرد .اگر پیااد باازیکن 16ا کاه در همساایگی
بازیکن  6قرار دارد و استراتژیِ اتفااوتی باا او دارداا از پیاااد باازیکن  6بیشاتر باشاد،
بازیکن  6استراتژی خود را تغییر خواهد داد .در غیر این وورت ،استراتژی همکاری خود
را حفظ خواهد کرد .بنابراین ،بازیکن  6استراتژی همکاری را ادااه خواهد داد اگر:
= پیااد بازیکن 16

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

از آ نا که شان دادیم که  ،2a < Z < aدر تینه باید  4a > Qباشد تا رابطة باال در
هر حالتی بتوا د وحیح باشد .بدیهی است کاه انفعات گروهای باازی بسایار بیشاتر از
انفعت اشارکت چهار فر در بازی است ،بنابراین ،فرض اینکه  Qباگرنتار از  4aباشاد
پذیرفتنی خواهد بود .با بررسایِ پیااادهای دو باازیکن  6و  ،16اشااهده خاواهیم کارد
هنگاای که  4a > Qپیااد بازیکن  6از بازیکن  16بیشاتر اسات ،در تیناه ،اساتراتژی
همکاری خود را حفظ ایکند.
در این ارحله از بررسی ااد باه بررسای تقابال اساتراتژی هاا در بازیکناان اارزی
ایپردازیم .خست به بررسی این تقابال در باازیکن  9خاواهیم پرداخات .باازیکن  9در
حالت همکاری پیاادی به ایگان  S+3Rرا بهدست آورده است کاه از پیاااد دو همساایة
خودا یعنی بازیکن  16با پیااد  3P+3Tو بازیکن  6با پیااد S+6Rا کمتر اسات .اااا ،از
آ نا که پیااد بازیکن  6از بازیکن  16بیشتر است ،بازیکن  9استراتژی همکااری خاود را
حفظ خواهد کرد .بازیکنان  3و  12و  14یگ ،که بازیکنان ارزیا د ،به سبب همساایگی
با بازیکن  ،6که قدرت دوم اد است ،به حفظ استراتژی همکاری خود ادااه اایدهناد.
همان طور که اشاهده ایشود ،بازیکن  6اوجب بقاای اساتراتژی همکااری در باازی و
همچنین ادااة بازی خواهد شد ،باهرغام اینکاه قادرتِ باگرنِ باازی ،یعنای باازیکن ،1
استراتژی سواری انا ی را ا تخا کرده است.
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در پایان همان طور که از شکل  2یگ اشخص است ،رو ادهای تکااالی ااد را باه
حالتی باثبات به همراه ده بازیکن ،که از استراتژی سواری انا ی پیروی اایکنناد ،و ده
بازیکن ،که دارای استراتژی همکاریا د ،سوق خواهد داد .از آ نا که یمی از افراد گاروه
به اشارکت در بازی پرداختها د و استراتژی همکاری را د باا کاردها اد و یمای دیگار
سواری انا ی را د با کاردها اد و از آ ناا کاه دیگار تغییاری در اساتراتژیهاا شاکل
میگیرد ،ایتوان ادااة بازی همکارا ه را امکان دا سات؛ هنگااای کاه یمای از افاراد
همکاریکنندة بازی بتوا ند در تولید کاال اشارکت الزم را داشته باشند .به عبارت دیگار،
اگر تداوم و بقای گروه وابسته به اشارکت حداقل یمی از افاراد گاروه باشاد ،دوام ایان
گروه همکاری (یا تولید کاالی گروهی) ادااه خواهد یافت.
کتة درخور توجه در این اد پیروی بازیکنا ی همچون بازیکن  9در اد است :این
بازیکن ،بنا بر تقلید از همسایه ،با بیشاترین پیاااد اساتراتژی همکااری را د باا کارده
است .از طرفی ،در وورتی کاه ایان باازیکن بار اسااس عقال یاتپاذیری باا اساتفاده از
پیاادهای جدو 1به ا تخا استراتژی ایپرداخت ،سواری اناا ی اساتراتژیِ ا تخاابی
وی ایبود .بنابراین ،در ایننا فرض غیرعقالییبودن رفتار بازیکنان اشاهده ایشاود کاه
این خود از پی فرضهای اوجود در اباحث بازیهای تکاالی اسات .باه عباارت دیگار،
غیرعقالییبودن در بازیهای تکاالی به زیبایی در این اد به مای گذارده شده است.
پس همان طور که از تحلیلها ایتوان دریافت که رو د تکاالی ،عالوه بار پیااادهای
اوجود در بازی ،به عواال دیگاری چاون توزیاع اولیاة اساتراتژیهاا در باازی ،سااختار
شبکهای ،استراتژی قدرت بگرن ،شعا اثرپذیری و اثرگذاری و سایر عواال دیگر بستگی
دارد؛ تغییر هر ی از این اوارد ایتوا د در دستیابی به تینهای اتفاوت اؤثر باشد.
اتصاالت و ارتباطات اهمترین عاال برای استفاده از اد های شبکههاای اتصاالی در
اد های اورد استفاده در این اطالعه است ،زیرا قدرت بازیکنان اد را فق باه وسایلة
ارتباطاتِ آنها بیان ایکنیم .از روش تحلیلهای پویا برای رسیدن به حالت هایی ااد
استفاده ایکنیم و به بیان حاالت هایی سواری انا ی قدرت بگرن ،با توجه باه ایاگان
قدرت او ،خواهیم پرداخت.
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Si  
,
همان طور که بیان شد ،بازة قدرت بازیکناان باه واورت ,...,1 
N

1
N

1



است .اگر ایگان قدرت قویترین بازیکن اد این اطالعه (قدرت بگرن اد ) به واورت
اعادلة  1۰باشد ،آن را قدرت بگرن سبت به گروه تعریف ایکنیم:
()1۰

1
Si  ,Si  S j ; i, j  N
2
 N  1
di  

 2 

ااا ،اگر ایگان قدرت قویترین بازیکن اد کمتر از  1/2باشد ،قدرت باگرن ااد را
با ام قدرت بگرن سبت به بازیکنان تعریف خواهیم کرد .در این حالات اعادلاههاایی را
که در پی ایآید خواهیم داشت:
()11

1
Si  ,Si  S j ; i, j  N
2
 N  1
di  

 2 

طب تقسیمبندی فوق ،اگر حداقل قدرتمندی قدرت بگرن برابار  1/2باشاد ،از آ ناا
که یمی از افراد گروه با توجه به قاعدة تقلید از بهترین همسایه استراتژی قدرت باگرن
را ا تخا ایکنندا در وورتی که قدرت بگرن عمل سواری انا ی را پی گیردا باازی
همکاری بهسختی ایتوا د ادااه یابد و اگر به ایگان اشاارکت حاداقلی  ۵۰درواد یااز
باشد ،بازی همکاری از بین خواهد رفت ،زیرا در این حالت حداقل یمای از افاراد گاروه
عمل سواری انا ی را د با کردها د .پس در وورتی که تعداد اتصااالت قادرت باگرن
برابر   N 1 / 2باشد ،عمل سواری انا ی قدرت بگرن اوجب بار هام خاوردن باازی
خواهد شد.
ایتوان این بحث را بدین وورت بیان کرد که اگر بازیکن  iقادرت باگرن باشاد ،در
1
حالی که
2

 Si باشد ،آ گاه در وورتی کاه باازیکن  iعمال ساواری اناا ی را پای

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

 Si باشد ،در ایان
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وورت ادااة همکاری در گروه به ساختار شبکهای گاروه ،توزیاع اولیاة اساتراتژیهاا در
گروه و شعا های اثرپذیری و اثرگذاری وابسته خواهد بود .بررسی دقی تر اوضو با ذکر
اد هایی در خصوص سواری انا ی قدرت بگرن و با توجه به ایگان قدرت این باازیکن
که دارای بیشترین اتصاالت است به روشنترشدن اطلب کم ایکند:
 1 = Siشاندهندة بازیکنی است که کااالً قدرتمند و از قدرت کاال برخوردار است.
بدین اعنا که با همة بازیکنان و عااالن اوجود در بازی ارتبااط خواهاد داشات .در ایان
حالت  N-1 = diاست که خود شاندهندة ارتباط بازیکن  iبا همة بازیکنان دیگر اسات.
در ایننا بازیکن  iاد قدرت بگرن دارای قادرت کااال اسات .در ایان حالات ساواری
انا ی قدرت بگرن اوجب فراگیرشدن استراتژی سواری انا ی و ت ریختیشدن ااد
فق با گذشت ی دور از بازی خواهد شد .بنابراین ،تأثیرگاذاری قادرت باگرن در ایان
حالت در باالترین حد خود قرار دارد.
شکل  3شاندهندة دو حالت اوجود در وورت سواری انا ی قدرت بگرن کاال در
اد است که به ت ریختیشدن سریع اد در دور دوم اننر خواهد شد .باید ذکر کرد
که قاط سیاه شاندهندة بازیکنان با استراتژی سواری انا ی است و قاط سفید شاکل
تعیینکنندة بازیکنان با استراتژی همکاری است.

شکل  .3شکل سمت راست وضعيت ابتدایی توزیع اولية استراتژيها در حالت وجود قدرت بزرگ کامل
را نشان میدهد؛ در حالی که شکل سمت چپ وضعيت نهایی بازي در دور دوم پس از تحوالت در حالت
سواري مجانی قدرت بزرگ کامل را نشان میدهد.
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پس از بررسی سواری انا ی قدرت بگرن با قدرت کاال ،به بررسی ساواری اناا ی
قدرت بگرن ،در حالی که ایگان قادرت او برابار  1/2باشاد ،خاواهیم پرداخات .در ایان
حالت ،در دور دوم باازی حاداقل یمای از بازیکناان باه علات پیاروی از قادرت باگرن
استراتژی سواری انا ی را د با اایکنناد و اگار بارای بقاای گاروه همکااری حاداقل
اشارکت یمی از افراد یاز باشد ،در این حالت گروه همکاری دوام خواهد یافت.
شکل  4سواری انا ی قدرت بگرن را در حالت داشتن قدرتی باه ایاگان  1/2شاان
ایدهد .با توجه به ساختارِ اد در شکل  ،4سواری انا ی قدرت بگرن با توجه به ایان
ساختار پس از گذشت چند دوره از بازی اوجب ت ریختایشادن ااد و فراگیرشادن
استراتژی سواری انا ی در اد خواهد شد .بناابراین ،در ایان حالات یاگ اداااة باازی
همکاری امکن خواهد بود .همچنین ،با فرض اینکه استراتژی سواری اناا ی فقا باه
واسطة قدرت بگرن در شبکه گسترش یابد و با فرض اینکه برای تداوم بازی همکاری به
اشارکت حداقل یمی از بازیکنان داخل اد یاز است ،همچنان بازی همکااری از باین
خواهد رفت .پس از بررسی دو حالت باال ،که مو ههایی از بیاان ساواری اناا ی قادرت
بگرن در حالت قدرت بگرن سبت به گروه بود ،به بررسی مو های از سواری اناا ی در
حالت قدرت بگرن سبت به بازیکنان خواهیم پرداخت.

الف) حالت اولیة بازی

) حالت ثا ویة بازی

شکل  .4سواري مجانی قدرت بزرگ در حالت Si=½ ، di= ]2/)1-N([ ، r =1
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در وورتی که بازیکن فق سبت به سایر بازیکنان قدرت بگرن باشد (در حاالی کاه
 ،)1/2 <Siاین قدرت امکن است توا د در تعیین تینة هایی بازی اثرگذار باشاد .اااا،
فرااوش شود که ااکان ادااة همکاری در گروه و احتما چندریختی یا ت ریختیشدن
اد به عواال دیگری در اد همچون ساختار اد وابسته خواهد بود.
شکل  ۵شان ایدهد با وجود اینکه قدرت باگرن ( سابت باه بازیکناان) اساتراتژی
سواری انا ی را ا تخا کرده است ،به سبب آ که  1/2<Siاسات ( 6 = diو )6/1۵= Si
تینة هایی به علت ساختار شکل و وجود بازیکنی همچون  ،jکه دارای  4 = djاسات و
استراتژی همکاری را برگگیده ،از اشاعة استراتژی  Fجلوگیری شده و اکثریت بازیکناان،
که گروه هشت فرها د ،استراتژی همکاری را ا تخا خواهند کرد.

شکل  .5ادامة همکاري با وجود سواري مجانی قدرت بزرگ

در شکل  ۵قاط اشکی شاندهندة بازیکنان باا اساتراتژی ساواری اناا ی و قااط
سفید شان دهندة بازیکنان با استراتژی همکاری است .همچناین ،شاعا تأثیرپاذیری و
تأثیرگذاری در این اد همراه  1۵بازیکن یا اسات .باازیکن قدرتمناد او یاا قادرت
بگرن بازی ،بازیکن  ،iبا ش ارتباط و بازیکن  ،jکه دواین قدرت بازی اسات ،باا چهاار
ارتباط در تعیین تینة بازی اؤثر د.
همان طور که شان داده شده است ،فق در حالت داشاتن ایاگان قادرت زیار 1/2
برای قدرت بگرن تحت شرای ساختاری ویژهای که از اشاعة استراتژی ساواری اناا ی
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جلوگیری شود ایتوان به ادااة همکاری در اد ها ابادرت ورزید .البته ،این اار یازاند
این فرض است که تعداد افرادی که در اد همکاری ایکنند شارای حاداقلی را بارای
1
گهداشتن بازی همکاری فراهم کنند:
2

. Si 

مطالعة کاربردي

برای بیان اثا کاربردی دربارة اد اطرحشده برای سواری اناا ی قادرت باگرن ،باه
بررسی آرای کشورهای عضو اوپ دربارة کاه سطح تولید فعلای باه انظاورِ افاگای
قیمت فت خواهیم پرداخت .توجه به این کته ضروری است که اد اطرحشده در این
بخ ادلی فرضی بر اساس رواب کشورهای عضو اوپ است .روابا اشاخصشاده در
بین کشورهای عضو اوپ  ،که در اد شان داده شده است ،بر اسااس ایاگان شاناخت
ویسندگانِ این اطالعه از رواب و اراودههای اقتصادی و سیاسیِ کشورهای عضاو اسات.
همچنین ،در ظر گرفته شده است که در اجالس اوپ بر اساس ایگان آرای کشورهاای
عضو ،تصمیمی اخذ ایشود .به طور کلی ،ایتوان اینگو ه بیاان کارد کاه ایان اطالعاة
کاربردی اثالی فرضی برای ی پدیدة واقعی بیان ایکند یا به عبارتی برای درک برخی
تایج اتخاذشده در ایان کشورهای عضو اوپ ایتوا د راهکار اناسبی باشد.
ی
در جوالی  ،2۰14باه علات افاگای تولیاد فات شایل آاریکاا و کااه تقاضاا ِ
کشورهای اروپایی و چین برای فت ،قیمت فت رو د کاهشی را آغاز کرد؛ به طوری کاه
از قیمتی در حدود  11۵دالر در هر بشکه قبل از ژوئن  2۰14به قیمتی گدیا باه 7۰
دالر در هر بشکه در واابر  2۰14کاه یافت .به علت کاه شدید قیمت فت در این
ادت کوتاه ،برخی از کشورهای عضو اوپ  ،کاه شارای اقتصاادی اناسابی داشاتند و
اقتصاد آنها بسیار به فت وابسته بود ،خواستار کاه سطح تولید فت اوپ به انظاور
افگای قیمت فت شد د .این استراتژی استراتژیای سنیتی است که در اوپ به انظاور
افگای قیمت فت در گذشته اتخاذ اایشاد .ایاران و ینریاه ،کاه از کشاورهای عضاو
اوپ ا د ،به طور اشخص خواستار کاه اقدار تولید و افگای قیمت فت در بازارهاای
جها ی بود د.
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در دساابر  ،2۰14کشورهای عضو اوپ  ،به انظور بررسی کاه سقف تولید فات در
سا آیندة ایالدی به درخواست کشورهایی چون ایران و ینریه ،جلسهای تشکیل داد اد؛
ااا ،در این جلسه به انظور کاه سطح تولید فت برای کشورهای عضو اوپا تصامیمی
اتخاذ شد .علت اولی این اوضو  ،به ظر کارشناسان ،اخالفت کشور عربستان سعودی باا
کاه سطح تولید و افگای قیمت بیان شده است .وزیر فت عربساتان ساعودی ،کاه باه
مایندگی از کشور عربستان سعودی در این اجالس حضور داشات ،علات اخالفات کشاور
عربستان با افگای قیمت را در حفظ سهم بازار فتی عربساتان و کااه اساتخرا فات
شیل آاریکا به انظور تنظیم بازار در بلندادت بیان کرد .باه عباارت دیگار ،عربساتان باه
د با حفظ بازار فتی خود و کاه عرضة فت آاریکا و کا ادا در آینده است.
بر اساس این واقعیت ،اد شابکهای اتشاکل از کشاورهای عضاو اوپا را در ایان
بخ بررسی ایکنیم .در ایننا استراتژی همکاری را همان د با کردنِ استراتژی سنیتیِ
کشورهای عضو اوپ در ظر ایگیریم :این استراتژی باه گو اهای اسات کاه در هنگاام
پایینآادن قیمت فت کشورهای عضو اوپ ساقف تولیاد خاود را باه انظاور افاگای
قیمت کاه ایدهند .از سوی دیگر ،فرض بر آن است کاه در اجاالس اوپا تصامیم
هایی با رأی اکثریت ( صف به عالوة ی ) کشورهای عضو اتخاذ ای شود .بنابراین ،بارای
آ که به درخواست ایران و ینریه رأی کاه سقف تولید برای سا آیناده اجارا شاود،
حداقل هفت کشور از دوازده کشور عضو باید به این طرح رأی اثبات اایداد اد .هماان
طور که در ادااه شان داده ایشود ،با داشتن این و ظاام تصامیمگیاری در اجاالس
اوپ  ،کشورهای ایران و ینریه میتوا ستند اوف به هاییشادنِ تصامیم بار کااه
سقف تولید اوپ شو د.
از آ نا که اوپ ی کارتل اقتصادی به شمار ایرود ،در بین کشورهای عضاو اوپا
بازیِ همکارا ه وورت ایپذیرد .این همکاری بدین وورت اسات کاه باه انظاور حفاظ
قیمت فت کشورهای عضو اوپ از سقف تولید تعیاین شاده بیشاتر تولیاد مایکنناد.
بنابراین ،استراتژی همکاری استراتژیای است که با پایین گهداشتنِ سقفِ تولید قیمات
باالی فت حفظ ایشود .از طرف دیگر ،استراتژی سواری اناا ی (یاا هماان اساتراتژی
خیا ت و عدم همکاری) استراتژیای است که کشوری خواهد سطح تولید و عرضة خاود
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را کاه دهد و به بهای کاه قیمت در بازار سود کسب کند یا فق باه د باا حفاظ
سهم بازاری خود در بازار باشد .بر این اساس ،ایتوان جادو پیااادهاای ایان ااد را
همچون جدو بازی اعمای ز دا ی در ظر گرفت.
همچنین ،شعا تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در اد را برابر ی در ظر گرفتاهایام .در
خصوص قاعدة بازی یگ از قاعدة تقلید از همسایه با بهترین استراتژی ،که در بخ هاای
قبل آن را بیان کردیم ،استفاده خواهیم کرد.
ااتریس ساختاری اد ااتریس اربعی  12در  12است .این اااتریس شااندهنادة
اتصاالت شکل ساختاری اد اوپ است که از این طری ایتاوان سااختار شابکهای را
رسم کرد .شکل  6این ااتریس را شان ایدهد .از ااتریس مای دادهشاده در شاکل 6
ایتوان فرم هایی شبکة کشورهای عضو اوپ را به وورت شکل  7ترسیم کرد.
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همان طور که اشاهده ایشود ،در این اد  N=12به ا دازة کشورهای عضاو اوپا
است .کشور عربستان سعودی ،به سبب ارتباطات بیشتر با سایر کشاورهای عضاو اوپا ،
قدرت بگرنِ این اد خواهد بود .این کشور با داشتن پانج ارتبااط قادرت باگرن ااد
است 5 = dSaudi Arabia( :و  .)5/11= S Saudi Arabiaالبتاه ،عربساتان ساعودی قادرت باگرن
سبت به بازیکنان و ه سبت به گروه شناخته ایشود .از ایان جهات ،کشاور عربساتان
سعودی ورفاً با ا تخا استراتژی عدم همکاری و سواری انا ی مایتوا اد ااا عِ اداااة
همکاری در گروه شود؛ اگرچه ادااة همکاری در گروه را سختتر ایکند.
در شرو بازی برای دوازده کشور عضو اوپ سیاست همکااری پیاروی از اساتراتژی
سنتی اوپ را ،که همان کاه سقف تولیاد بارای حفاظ قیمات فات اسات ،در ظار
ایگیریم .همان طور که اشاره شد ،کشور عربستان سعودی با سیاست عادم همکااری و
جلوگیری از کاه سقف تولید در اوپ استراتژی خود را تغییر اایدهاد .از آ ناا کاه
عربستان سعودی با دو کشور عاراق و النگایار و باا کشاورهای عضاو شاورای همکااری
کشورهای عر خلیج فارس در ارتباط است دارای بیشترین ارتباط در این شبکه اسات.
از آ نا که عربستان سعودی قدرت بگرن است و در دور او باه علات ا تخاا سیاسات
عدم همکاری (سواری انا ی) به بیشترین پیااد دست اییاباد ،پیاااد  ،5Tهمساایگان
عربستان به پیروی از استراتژی ا تخابی عربستان سعودی روی ایآور د.
در ارحلة دوم بازی ،کشورهای عراق ،النگایر ،کویت ،ااارات اتحدة عربی و قطر ،کاه
در ارتباط استقیم (همسایگی عربستان) قرار دار د ،استراتژی خود را به اساتراتژی عادم
همکاری تغییر دادها د .در این ارحله به همسایگان کشورهای عراق ،کویت و لیبای بایاد
توجه کرد ،زیرا فق این کشاورها هساتند کاه همساایگا ی در ایان ارحلاه دار اد کاه
همچنان از استراتژی همکاری پیروی ایکنند؛ در تینه ،بررسی تقابل این کشاورها باا
کشورهای همسایة آنها برای بررسی اینکه آیا کشورهای همسایة آنها اساتراتژی خاود
را تغییر ایدهند درخور توجه است.
از آ نا که کشور لیبی فق با کشور قطر ارتباط دارد ،در ارحلاة بعاد ،باه پیاروی از
استراتژی قطر ،از همان استراتژی سواری انا ی (یا عدم همکاری) پیروی خواهاد کارد.
پیااد کشور قطر در ارحلة دوم بازی به ا دازة  2P+Tاست .در ارحلاة ساوم باازی ،کاه
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کشور لیبی استراتژی خود را به عدم همکاری تغییر ایدهد ،پیااد کشور قطر به ایاگان
 3Pخواهد بود.
کشور ایران همسایة دو کشور کویت و عراق است و همچنان سیاست همکااری خاود
را د با ایکند .ایران با داشتن چهار ارتباط با کشورهای عراق ،کویت ،ینریه و اکوادور
قدرت دوم در این شابکه شاناخته اایشاود 4 = d Iran( :و  .)4/11= S Iranدر ارحلاة او
بازی کشور ایران دارای پیااد  4Rبه علت داشتن چهاار همساایه باا سیاسات همکااری
خواهد بود و در ارحلة دوم بازی دارای پیااد  2R+2Sباه علات داشاتن دو همساایه باا
سیاست همکاری و دو همسایه با سیاست عدم همکاری خواهد بود .در ادااه باه بررسای
پیاادهای دو کشور عراق و کویت در اقابل ایران خواهیم پرداخت تا تصویر هایی باازی
در ارحلة سوم اعین شود.
در ارحلة دوم بازی ،از آ نا که کشور عاراق در همساایگی عربساتان ساعودی قارار
گرفته استراتژی عدم همکاری را ا تخا کرده است .عراق با داشتن دو همسایه ،ایاران و
عربستان سعودی ،در ارحلة دوم بازی پیاادی به ایگان  P+Tبهدست اایآورد (= d Iraq
 2و  .)2/11= S Iraqاین پیااد در اقابل پیااد ایران در ارحلة دوم بازی کمتر است:
پیااد کشور عراق  = 2R  2S  P T پیااد کشور ایران
ااساوی باال شاندهندة آن است کاه کشاور عاراق مایتوا اد سیاسات ایاران را از
همکاری به عدم همکاری تغییر دهد.
از طرف دیگر ،کشور کویت ،که در همسایگی ایاران قارار دارد ،دارای ساه همساایها
عربیـ خواهد بود .در ارحلاة دوم باازی کشاور
ایران ،عربستان سعودی و ااارات اتحدة 
کویت سیاست خود را به عادم همکااری ،باه سابب پیاروی از سیاساتهاای عربساتان
سعودی ،تغییار داده اسات و فقا کشاور ایاران ،کاه در همساایگی کویات قارار دارد،
استراتژی همکاری را د با ایکند ( 3 = d Kuwaitو  .)3/11= S Kuwaitبدین جهات کویات
پیاادی به ایگان 2P+Tدر ارحلة دوم بازی بهدسات اایآورد .حاا باه بررسای تقابال
پیاادهای دو کشور ایران و کویت در ارحلة دوم بازی خواهیم پرداخت:
پیااد کشور کویت   2R  2S  2P T پیااد کشور ایران
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از ااساوی باال یگ اشخص ایشود که کشور کویت مایتوا اد سیاسات ایاران را از
1
همکاری به عدم همکاری تغییر دهد.

شکل  .7مدل شبکهاي کشورهاي عضو اوپک

همان طور که ذکر شد ،کشور ایران سیاست خود را از همکاری تغییار خواهاد داد و
همچنان سیاست خود را در ارحلة سوم بازی ادااه ایدهد .شکل  7تصویر هایی باازی
را شان ایدهد .این تصویر تصویرِ بازی در ارحلة سوم بازی است .از آ نا که در ارحلاة
هایی این بازی هفت کشور از انمو دوازده کشور اساتراتژی عادم همکااری را د باا
کردها د (بیشتر از صف تعداد کشورها) ،استراتژی همکاری در بازی ادااه خواهد یافات.
از آ نا که استراتژی همکاری ادااه مییابد ،تینة این بازی عدم کاه سقف تولید در
 .1برای اشخصشدن جهت ااساویهای باال ایتوان اقادیری به شاکل  T=4 , R=3, P=2, S=1بارای اااتریس
پیاادها در ظر گرفت .ذکر این کته الزم است که در وورت داشتن اقادیری که ااساویهای باال را تضامین
کنند کشور ایران سیاست همکاری را د با خواهد کرد.
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اوپ است .این تصمیم از آ نا که اازاد تولید در بازار فت وجود دارد ،میتوا اد باعاث
افگای قیمت فت شود.
با اد شبکهای ترسیمشده در این بخ و با فروضی که در ابتدا برای ایان ااد در
ظر گرفتیم ،تایج شان ایدهد که این اد ایتوا د برای تحلیل بسیار ساادة تصامیمِ
اخذشده در جلسة کشورهای اوپ  ،در واابر  ،2۰14ابنی بر عدم کاه سقف تولیاد،
افید واقع شود.
نتيجهگيري و پيشنهادها
پس از بررسیِ اد ها و ساختارهای اطرحشده در این اطالعه ،ایتاوان باه ایان تیناه
رسید که سواری انا ی قدرت بگرن سبت به گاروه اوجاب اشااعة اساتراتژی ساواری
انا ی در اکثر بازیکنان گروه خواهد شد و این اوضو بسیار امکن است کاه اوجاب از
بین رفتن همکاری در گروه شود .در وورتی که فرض بر یاز باه اشاارکت حاداقلی ۵۰
درود در گروه باشد ،سواری انا ی قدرت بگرن سبت باه گاروه خاود اوجاب از باین
رفتن همکاری خواهد شد .بنابراین ،خست باید از سواری انا یِ ایان او قادرتهاای
بگرن جلوگیری کرد .از راهکارهایی که برای جلوگیری از سواری انا ی اایتاوان بهاره
برد ظارت و اعما هگیناة سانگین بارای ایان افاراد و ارگاانهاا در واورت تخلاف یاا
وابستهکردن انافع گروه با انافع قدرت باگرن اسات .بارای مو اه ،وضاع جریماههاای
سنگین برای فرار االیاتی شرکتهای بگرن ،که در وانعت دارای ارتباطاات فاراوانا اد،
ایتوا د از این فرار االیاتیا که خود وعی سواری انا ی باهشامار اایرودا جلاوگیری
کند .به عبارت دیگر ،این و جریمهها ا گیگة قدرت بگرن را برای اجرای سواری انا ی
از بین خواهد برد و از ابتدا اا ع خواهد شد که قدرت باگرن ایان اساتراتژی را ا تخاا
کند .در وورتی که این قدرتها ابادرت به ا تخا استراتژی ساواری اناا ی کنناد ،در
دورههای بعدی ،در وورتِ یاز به اشارکت حداقل یمی از افراد اوجود در جااعة ااورد
بررسی دیگر بازی همکاری وجود خواهد داشت.
دربارة سواری انا ی قدرت بگرن سبت به بازیکنان گروه یگ ایتوان به این تیناه
رسید که اگرچه عدة زیادی از افراد و بازیکنانِ گاروه از اساتراتژی ساواری اناا ی ایان

956

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،4زمستان 1394

قدرت بگرن پیروی ایکنند ،این عمل لگوااً به از باین رفاتن باازی همکااری همچاون
حالت قبل اننر خواهد شد و ادااه یا ادااه یاافتنِ باازی باه عوااال دیگاری همچاون
ساختار بازی یگ وابسته خواهد بود .در این حالت یگ ظارت بر عملکرد این قادرتهاای
بگرن ایتوا د افید واقع شود .البته ،در این حالت ،شکلدادن به ساختار شبکة ارتباطی
یگ ایتوا د در جلوگیری از اشاعة سواری انا ی بهرغم سواری انا ی قدرت بگرن اؤثر
واقع شود.
در این اطالعه همچنین با استفاده از اد طراحیشده برای ساواری اناا ی قادرت
بگرن به تحلیل تینة جلساة  166اوپا ( )2۰14درباارة کااه ساقف تولیاد فات
پرداختیم .همان طور که بیان شد ،کشور عربستان سعودی باه سابب آ کاه در اجاالس
اوپ قدرت بگرن (به علت ارتباطات بیشتر با سایر کشورهای عضاو) باهشامار اایرود،
اا عِ کاه سقف تولید فت شده است .در این اطالعه این تیناه را باا بررسای روابا
ایان کشوها توضیح دادیم.
اد و تایج ارائهشده در این اطالعاه اایتوا اد ،عاالوه بار اقتصااد ،در علاوم دیگار
همچون علوم سیاسی (هماان طاور کاه بارای تصامیمات در اوپا شاان داده شاد) و
جااعهشناسی افید واقع شود .این اد در سیاست در زاینة رواب بینالملال اایتوا اد
کارکرد داشته باشد ،زیرا رواب کشورها و تبعیات سیاساتهاای آنهاا از سیاساتهاای
قدرت بگرن در سطح جها ی را ایتوا د توضایح دهاد .همچناین ،در زایناة ا تخاباات،
بررسی ارتباطات افراد ایتوا د به ارائة راهکار برای جلوگیری از سواری انا ی اؤثر واقع
شود .در سیاستگذاریها یگ برای جلوگیری از تخلف ادیران اجرایی کشور یا سازاانها
تایج این کار دارای اهمیت است .برای مو ه ،انازاتِ سانگینِ اادیران اجرایای کشاور
چین به سبب فساد اداری و رشوهگیری راهکاری است برای اقابله با تخلفِ قدرت بگرن
و اشاعة آن در آن سازاان .در زاینة جااعهشناسی یگ جلوگیری از عمل سواری اناا یِ
افراد در گروه یا به عبارتی اا عشدن از استراتژی عدم همکاری و ایناد فضاای همکااری
بین بازیکنان در گروه ایتوا د به ایناد حس اعتماد در بین اعضای گروه کما کناد .از
این رو ،تایج و اد این کار ایتوا د به تولید بیشتر ساراایة اجتمااعی کما کناد .از
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 ایناد اعتماد و همکاری در جااعه ایتوا اد از باروز خشاو ت و اشااعة فسااد در،طرفی
.جااعه جلوگیری کند و باعث ایناد جااعة سالمتر شود
در پایان ذکر این کته الزم است که در این اطالعه افهوم سواری انا ی با اساتفاده
 سااختارهای شابکهای.از اد های شابکهای و ظریاة باازیهاای تکااالی اطارح شاد
بهکارگرفتهشده در این اطالعه به وورت ساده در ظر گرفته شاد تاا در بیاان افهاوم و
 طراحای سااختار هار، البتاه.تایج بهکارگرفتهشده در این اطالعه بسیار تأثیرگذار باشد
، همچناین.شبکه با توجه به زاینهای که کار در آن بررسی ای شود باید واورت پاذیرد
استفاده از شبکههای اتصالی جهتدار بارای کارهاای آیناده در ایان زایناه باهویاژه در
.اباحث اربوط به تنارت بینالملل و سواری انا ی در این اباحث توویه ایشود
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