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 گذاری به عنوان انتخابی عقاليی در شرايط رقابتی مشینظريه بازی: خط-21

اي پردازد. شرايط رقابتي به گونهنظريه بازي به بررسي تصميمات عقاليي در محيطي رقابتي بين دو يا چند نفر مي

گذاري، مشياز خط است كه بازده هر گزينه براي يك طرف، مرتبط به نتايج گزينه طرف ديگر است. در اين نظريه

 گيرنده مقابل وابسته است.بهترين پيامد به عملكرد تصميم

پردازند كه با هم ارتباط هايي به انتخاب ميگيرندگان در مورد گزينهدر تئوري بازي نظر بر اين است كه تصميم

يانگر عالئق و توانايي گذاران بايد به نحوي رفتار خود را تعديل كنند كه نه تنها بمشيخيلي نزديك دارند. خط

خودشان بلكه همچنين انتظارات و عملكرد اشخاص ديگر نيز باشد. يك بازيگر ممكن است يك شخص، گروه يا 

 هاي معيني قادر به انجام دادن يك عمل عقاليي است. دولت باشد. در واقع هر شخصي با هدف

دهد كه اگر افراد كامالً عقاليي ند ولي نشان ميگيردهد كه افراد واقعاً چگونه تصميم مياين تئوري توضيح نمي

 آميز به چه صورت موضع خواهند گرفت. هاي رقابتتصميم بگيرند، در وضعيت

ها غالباً در يك جدول هايي در اختيار تمامي بازيگران قرار دارد. گزينهسازد كه چه انتخابضوابط بازي آشكار مي

 دهد. اي قانوني هر بازيگر و تمامي پيامدهاي بازي را ارائه ميهشود كه انتخابماتريسي نشان داده مي
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شود. هاي ماتريسي منظور ميخانه هاي عددي و كمي در يكي ازامتياز اختصاص يافته به هر نتيجه، به صورت ارزش

كنند. براي مثال فرض كنيد كه دو راننده، خودروهاي خود را با سرعت زياد در جهت مخالف يكديگر، هدايت مي

راننده ديگر »بيني كند كه نتيجه اين بازي، بستگي به تصميم اين دو راننده دارد. در اينجا هر راننده بايد پيش

 «چگونه عمل خواهد كرد.



 

 مشی در بخش عمومیمشی گذاری و تحلیل خطهای خطمدل 

 همدپانزبخش  

 

 راننده الف  

 تغيير مسير ادامه مسير  

 راننده ب

 ادامه مسير
 ـ10الف( 

 ـ10 ب(

 ـ5الف( 

 +5ب( 

 تغيير مسير
 +5الف( 

 ـ5ب( 

 ـ1الف( 

 ـ1ب( 

 
گيري عقاليي است كه در آن براي اصل اساسي نظريه بازي وجود يك استراتژي است. استراتژي اشاره به تصميم

شود. رسيدن به بازده بهينه حتي بعد از در نظر گرفتن تمامي حركات احتمالي طرف مقابل اقداماتي طرح مي

صرف نظر از آنچه كه  برند،را به كار مي« كم ـ زياد»پردازان بازي براي تبيين استراتژي عقاليي اصطالح نظريه

خواه يك بازيكن حداكثر زيان را كاهش دهد، يا حداقل سود را افزايش دهد. اكثر  دهد،حريف انجام مي

 شناسند. را به عنوان بهترين استراتژي عقاليي مي« كم ـ زياد»پردازان نظريه

هاي دفاعي مشيكند. خطاي دفاعي را فراهم ميهمشيبراي مثال، تئوري بازي تفكري جالب در مورد خط

هاي دفاعي خويش را با انعكاسي مشيهاي بزرگ و ديگر كشورها وابسته به يكديگرند. هر كشوري بايد خطقدرت

كند، تنظيم نمايد. تأمين امنيت ملي در برابر حمالت خارجي يا حفاظت از كه از محيط اطراف خود كسب مي

 هاي اصلي هر دولتي است. ور يكي از نگرانيمنافع ملي در خارج كش

هاي دفاعي، ارزيابي دقيق تهديدهاي بالقوه و بالفعل نسبت به علت و مشييك راه معقول نسبت به ايجاد خط

هاي عاليق آنان است. زماني كه تهديدهاي اصلي تشخيص داده شوند، گام بعدي عبارت است از توسعه استراتژي

 نها و حمايت از عاليق ملت است. مناسب جهت مقابله با آ
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مشي به ندرت خود را به روشني در هاي خطيابد. گزينهشرايط نظريه بازي در زندگي واقعي به ندرت عينيت مي

هاي هاي واقعي بازده گزينهگذاران كمتر قادرند به ارزشمشيتر اين كه خطدهند. مهميك ماتريس نشان مي

 خود پي ببرند. مشي خود يا مخالفان مختلف خط

 

 

 

 

 


