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  چکیده
 وه،یشــ نیــا در. اســت اســتقرا و اسیــق کنــار در یاجتمــاع قیــتحق يبــرا یســوم ةویشــ يســازهیشــب

ــه یروشــن نظــام ــ ارائ ــاداده آن، براســاس و شــودیم ــتول مناســب يه ــ دی ــزون رشــد. شــودیم  روزاف
ــب ــازهیش ــ در يس ــته ۀده ــحکا گذش ــقابل از تی ــاتی ــوز در آن يه ــاتیتحق ةح ــاع ق  در. دارد یاجتم

 و يکــامپوتر-یانسـان  ،یانسـان  تمــام: اسـت  شـده  حیتشـر  يســازهیشـب  یاصـل  دســته سـه  حاضـر  مقالـه 
ـ  مسـائل  تـا  شـده  تالش و ،يوتریکامپ تمام ـ  هـر  یعمل  انیـ ب مناسـب  يهـا مثـال  قالـب  در آنهـا  از کی
ـ  روابـط  از يمـوارد  یانسـان تمـام  يسازهیشب يبرا. شود -هیـ اول يهـا طـرح  زیـ ن و شـده  انیـ ب الملـل نیب

 مــدل از زیــن يوتریکــامپ تمــام يســازهیشــب يبــرا. اســت شــده ذکــر یاجتمــاع يهــايبــاز يبــرا يا
ــاز ــا يب ــه ییفض ــرده بهره ــاب ــاداده و می ــ يه ــل یفرض ــار در آن از حاص ــاز چه ــ يب ــدان یدوراه  ،یزن

ــه، ــوا بزدالن ــاد و ،ییهمن ــتفاده اعتم ــده اس ــت ش ــار. اس ــب ةدرب ــازهیش ــان يس ــامپ-یانس  از يوتریک
 نیــا در. اســت شــده اســتفاده یاجتمـاع  یدوراهــ در رفتــار یبررســ يبـرا  يســازهیشــب کیــ يهـا  داده
 دوراهــی و همگــانیکــااليدوراهــی بــازي دو کــامپیوترمقابــل در دانشــجو،آزمــودنی 50 ،يســازهیشــب

 داده شــرح زیــن آن جینتــا و يســازهیشــب نیــا وهیشــ مقالــه، نیــا در. کردنــد يبــاز را مشــترك منــابع
  . است شده

  
  .بازيۀنظری ،اجتماعی دوراهی ،ییفضا يباز ،یاجتماع يهايباز ،يسازهیشب :کلیدي واژگان

جـز چنـد   ه تـاکنون بـ  سـازي در علـوم اجتمـاعی در ایـران موجـود اسـت و       تحقیقات انـدکی دربـارة شـبیه   
هـاي دینـی، ملـی و قـومی     بینـی آینـدة هویـت   بـراي پـیش   1پـی اس آي  سـازي مورد معـدود، از جملـه شـبیه   

، پژوهشــی بــر پایــه )الــف1383 یگانــه، جــوادي(ســازي رفتــار در دوراهــی اجتمــاعی و شــبیه) 1383عــالمی، (
افـزاري موجـود در   بـر پایـۀ نـرم   تحقیـق عـالمی   . سـازي در علـوم اجتمـاعی در ایـران انجـام نشـده اسـت       شبیه

امــا . افـزار بـراي تحقیـق خـود طراحـی کـرده اسـت       یگانـه یـک نــرم  علـوم اجتمـاعی صـورت گرفتـه و جـوادي     
ایـن مقالـه تـالش دارد تـا درآمـدي بـه بررسـی        . سازي در علوم اجتماعی بـیش از ایـن اسـت    هاي شبیهظرفیت

  .گسترش آن در علوم اجتماعی کمک نمایدسازي در علوم اجتماعی بگشاید، و از این مسیر به شبیه

                                                             
 myeyaneh@ut.ac.irن، تهرا دانشگاه شناسیجامعه استادیار.  *

1. Political Scince Identity (PSI) 



  
  سازيشبیه تعریف

از دانشـمندان  ، برخی یافت گسترشکامپیوتري هاي برنامهوقتی . نوپاستاي رشته اجتماعی در علوم2سازيشبیه
از جمله . داشتندکامپیوتري  هايمدلاز طریقرفتاري پردازش  کسب توانایی ةدربار زیادي ، انتظاراتاجتماعیعلوم 
بـه  شبیه کردند که  طراحیانسانی مشکالت حل را براي  اينظریه 1958در سال  3، شاو و سیمون، نوِلافراداین 
تعـدادي  شـامل  کنترلـی  نظـامی   ):48: 2000جـاگر،  (بودبخش سه شامل نظریه  این. بودکامپیوتري  ۀبرنام یک

کردنـد؛ و مجموعـه   مـی عمل موجود در حافظه براساس اطالعات که  5اولیهاطالعاتی تعدادي پردازشگر  ؛4حافظه
  .، به دقت تعریف شده استپردازشیهاي برنامه ها در همۀپردازشکردن  ترکیب براي که قوانینی

در آن مصـاحبه کـار کردنـد، کـه     عصـبی  نظام یکسازي شبیه بر روي 1966در سال 6و گیلبرت، واتکولباي
ـ  کـرد کـه  سـعی   در سـال  7وینیمک. کند با بیماران صحبت توانستمی) دکتر(شده سازيشبیهاي کننده  ۀمبادل

یـک  عنـوان   را بـه جوانان ، سیگار کشیدن1965در سال کلمن . کندسازي شبیهکوچک هاي را در گروه اطالعات
نیز در سـال  8رینو. کردسازي، مدلشاندوستان، و انتخاب شاندوستان سیگار کشیدنرفتارهاي به متغیر وابسته 

  . کرداستفاده  ساختار گروهی سنجیگروه  سازيشبیهبراي اجتماعی  متقابل کنش 9اتفاقی ۀاز نظری 1965
اجتمـاعی بـه شـدت افـزایش یافتـه اسـت و جـداي از مجلـه         سازي در علـوم  در دهۀ اخیر منابع دربارة شبیه

ــی ــه   10ج ا اس اس اس الکترونیکـــ ــارة جنبـــ ــیاري دربـــ ــاالت بســـ ــه مقـــ ــاگون  کـــ ــاي گونـــ   هـــ
تـرین آنهـا   باره تألیف شده است که برخـی از مهـم  هاي آموزشی و کاربردي فراوانی در اینسازي دارد، کتابشبیه

؛ ادمونـدز و دیگـران،   2005؛ د مـارچی، 2005؛ آراي و دیگران، 2004 ؛ ترانو و دیگران،1995حدادي، : عبارتند از
؛ لنارد و دیگـران،  2007؛ تکاهاشی و دیگران، 2006؛ سان، 2005؛ شیراتوري، 2005؛ گیلبرت و ترویشتز، 2008
سـازي  بارة شـبیه ها، مقاالت سیمنارهاي برگزارشده درو البته برخی از این کتاب 2004؛ اسلوت و دیگران، 2006

  .در علوم اجتماعی است
 بنـدد کـار مـی  اي براي بهتر شناختن جهان بهسازي است که مدل را به شیوهسازي شیوة خاصی از مدلشبیه

را چنـین سازي شبیه) 1997از آکسلورد، نقل، به 1987( 11و شراگ، فوکس براتلی) 2: 2005گیلبرت و تروشیز، (
بـرون  و مشـاهده  مناسـب  هـاي بـا داده  نظـام  از یکالگویی  12،بردن پیشمعناي به  سازيشبیه«: اندکردهتعریف

  » .با آن است 13متناظردادهاي 
                                                             

2. Simulation  
3. Newell, Shaw & Simon 
4. Memory 
5. Primitive Information Processe 
6. Colby, Watt & Gilbert 
7. Mcwhinney 
8. Raino 
9. Stochastic 
10. Journal of Srtificial Societies and Social Simulation  (JASSS) http://jasss.soc.surrey.ac.uk/JASSS.html 
11. Bratley, Fox & Schrage 
12. Driving 
13. Corresponding 

http://jasss.soc.surrey.ac.uk/JASSS.html


در ). 1997تـا؛ آکسـلورد،   ، بـی هریسـون ( اسـت  علمی تحقیق براي سوم و استقرا، شیوه ، در کنار قیاسسازيشبیه
یا اسـتقرایی  تجربیهايو تحلیلیا قیاسی  نظريهاي تحلیل: است رویکرد بودهدو  ۀبر پای علمی ، فرایند تحقیقگذشته

مفروضـه  این اغلب. شودمی قیاسشوند و از آنها نتایجی  میبندي صورت) آگزیوم( مفروضه، تعدادي قیاسی در تحلیل. 
نتـایج   کشـف . شـود مـی  از آنهـا اسـتنتاج  نیز نتایجیا ریاضی  منطقی ةشیو دارند و بهیا ریاضی  منطقیروابط  ها با هم
  .استاجتماعی  در علوم قیاسی تحلیل از خوبی مثال عقالنی انتخاب هاياز مفروضه با استفاده بازي ۀدر نظریتعادل 

آشـکار  هـا بـراي   دادهیا تحلیـل   آزمون متغیرها و سپسگیري ، اندازهاز مشاهدات با استفاده استقراییتحقیق 
. هـا اسـت  داده بـودن  در دسترس تجربی مسئله در کارهاي اصلی مشکل. شودمیمتغیرها انجام بین  روابط کردن

 قـدرت  ماننـد (آنها دشوار باشـد  گیري یا اندازه) پنهانیمانند توافقات (مشاهده نشدنی باشند است متغیرها ممکن
 و بـه زمان باید در طول  اجتماعیعلوم هاي از دادهبسیاري که  است دیگر این مسئله). سازمانی کوچکهاي گروه

  .ها، بسیار دشوار استاز پژوهش امر در بسیارياین  شوند، کهاستفادهطولی تحقیقات  صورت
هـاي  از مفروضه اي ، با مجموعهقیاس مانند سازي،شبیه. است علمی تحقیقسوم راه امروزه کامپیوتري  سازيشبیه

تواننـد  می کند کهرا تولید میهاییبلکه، داده. کند نمیها را آزمون ، تئورمقیاسی روش اما، برعکس. کندمی آشکار شروع
 سازيشبیه هايخارج است، دادهگیري مستقیم جهان  استقرا که اندازه هرچند، برخالف. شوند تحلیل استقرایی ةشیو به

هـا و  دادهدر میـان  الگوهایی  یافتن براي که همچنین، برخالف استقرا. آیند میاز قواعد فراهم  خاصی بسیار ۀاز مجموع
  .آید کار میبه کمکی 14شهودي سازيشبیهالگوهاي  شود،میاستفاده مفروضات  پیامدهاي یافتن براي که قیاس

 اسـت  ممکنآن هر چند مفروضات. است شدهو اندیشیده طراحیهاي آزمایشانجام براي اي شیوه سازيشبیه
 15هـا، عامـل  محلـی  متقابـل  هايکنشکالن تأثیرات . نباشندبدیهی اما پیامدها ممکن است چندان . باشند ساده

 ، زیـرا حتـی  انگیزانـد  شـگفت  غالبـاً  پدیدار شدههاي ویژگی. شودمینامیده  سیستم 16«پدیدار شده هايویژگی«
  .نیز دشوار استمتقابل  کنش ةسادهاي ِ صورتکاملپیامدهاي بینی پیش

آکسـلورد،  ( اسـت عقالنـی  انتخاب پارادایم  ۀبر پای سازيشبیهسازي مدلمسلط  اجتماعی شکلدر علوم امروزه
ـ . اسـت گرایانه رویکرد واقع این که نیست تصور عالمانه این عقالنی رویکرد انتخاب تسلط دلیل). 1997  ۀاز نظری

چـون  . کنـد مـی  فـراهم خـوبی  نصـایح  گیرنـدگان  تصمیمبراي  شود کهنمیسبب استفاده  این به فقط هم بازي
مـی آسـیب  اخالقـی   و اصـول  نصـایح  و بنیانها به منزله پایه از ارزشبسیاري به  آنگرایانه غیرواقعهاي مفروضه

  .دهدمیقیاس اجازه  غالباًکه  است آن عقالنی رویکرد انتخابگزینش اساسی  رساند، بلکه علت
و تعلـیم   و تفریح، سرگرمی و آموزش،یاد دادن اجرا، بینی،پیش: کردبیان  چنین توانرا میسازي شبیهاهداف 

  ). 2005و ترویشتز،  تا؛ گیلبرت، بی؛ هریسون1997آکسلورد، ( نقد تبیین، ،اکتشاف ،ایجاد مدرك تربیت،
  :عبارتند ازسازي شبیههاي مدلانواع ترین از مهم برخی

  17)کارگزار(عامل ۀبر پای ـ الگوي

                                                             
14. Intuition 
15. Agent 
16. Emergent properties 
17. Agent-based model 



  18خودکارسلولی  ـ جهان
  19ژنتیکی هايـ الگوریتم

  20تطور هاياستراتژيـ 
  21ژنتیکی ریزيـ برنامه

  22عصبی هايشبکه -
  ).2001، ؛ رشکه2003آکسلورد و هموند، ( 23کنندهبندي دستههاي ـ نظام

سـلولی  جهـان  . انـد عامـل  ۀبـر پایـ  خودکار و الگوي  سلولی اجتماعی، جهاندر علومسازي شبیه عام دو مدل
رود جلو مـی مراحلی طی زمان . شودمی داده نمایش یکنواخت ۀشبک ، فضا در یکدر آن که است خودکار جهانی

قبلـی  و حالـت خانـه   قبلـی  را از حالت هر خانهحالت شود که میارایه  یکنواخت ۀمجموع در یک جهانو قوانین 
اسـلوت و  (شـود  مـی تعریـف  کنشـگر عقالنـی   یک  24،، هر خانهمدلدر این . کندمی محاسبهخانه آن همسایگان 

  ).2004دیگران، 
 بـا یکـدیگر در جهـت    شـود کـه  مـی  هـا مشـخص  عامـل  از بسـیاري  بـا ) 2004 ترانو و دیگران،( عامل ۀبر پای سازيمدل
عامـل   ۀبـر پایـ  الگـوي   یـک  پدیـدار شـده  هـاي  ویژگـی . اسـت  کـم  ندارند یا کنش متقابل آنها خیلی متقابل کنش مستقیم

-، شـبیه )2005( از نظـر مـوس و ادمونـدز    26."پـایین باال بـه "تا جهت شودمیناشی 25»پایین باال به« ، از فرایندهايبیشتر
  . سازي بر پایۀ عامل، شیوة مناسبی براي شناخت رفتارهاي کنشگران فردي در حوزة علوم اجتماعی است

  
  سازيانواع شبیه

  : شوندمیتقسیم  کلی ۀدستسه ها به سازيکلی شبیه بنديدر طبقه
و شـده  تعیـین   بـازي  قواعد و اصول کنند و فقطمی بازي، دو بازیگر با همانسانی تمام در بازي: انسانی تمام -
  .گیردصورت میاصول  این در چارچوببازي

و بـا   اند،کامپوتري همهاند، و بازیگران شدهو قواعد تعیین  ، اصولکامپیوتري تمام در بازي: کامپیوتري ـ تمام
  .شوداخذ می متفاوتی، نتایج بازي و نیز تغییر شرایط تغییر قواعد و اصول

 ِ بـازیگر کـامپیوتري  بـازي  ةو نحـو  شـده  تعیینو قواعد بازي  ، اصولاز بازي نوع در این: کامپیوتري-ـ انسانی
  ).1366، ماندل(کند  کامپیوتر بازي می کند و فرد در مقابل چه در هر شرایطاست که شدهتعیین

جمهـور  رئیس نقش، بازیگران در آن دهد کهمی را شرح "موازنۀ قدرت"بازي) 1366(در نمونه براي عام، ماندل
 از تصـدي ساله  اي هشتگیرند و باید دورهمی را بر عهده شوروي کمونیست حزب امریکا یا دبیرکلمتحدهایاالت 

                                                             
18. Celluar automata 
19. Genetic algorithm 
20. Evolution strategy 
21. Genetic promramming 
22. Neural network 
23. Classifier system 
24. Cell 
25. Bottom-up processes 
26. Top-down direction 



این . کنند پرستیژ کسب دیگر نیزاز ابرقدرت  بیفتد و بیشاتفاق اتمی  جنگآنکه بگیرند، بدون  را برعهده قدرت
شـود تـا ایـن سـه روش بـا جزییـات در       در ادامۀ این متن تالش می. در باال را داردشده  ذکرصورت هر سه  بازي

  . شرح و بسط داده شود -هاي واقعی یا فرضی براساس داده -دسترس علوم اجتماعی در ایران 
  انسانیسازي تمامشبیه

کننـد و  هاست که در آن، افراد نقش یک وضعیت اجتمـاعی را بـازي مـی   »بازي نقش«انسانی، نوعی از سازي تمامشبیه
هـاي  از این منظر، همـۀ بـازي  . انددر یک موقعیت واقعی» انگار«اي رفتار کنند که وضعیت، بگونهکنند در آن تالش می

  . بندي کردشود در این حوزه دستهاجتماعی را می
هاي دیگـر بـه منزلـۀ شـیوة     حوزه شناسی نسبتاً مهجور است، اما در برخیانسانی در جامعهسازي تمامموضوع شبیه

سـازي در  شـناخت روش شـبیه  «الملـل بـه   سازي در روابط بینمهدي ذاکریان در شبیه. شودمیکارآمد از آن استفاده 
هـاي  سازي و طراحی برنامـه سازي، چگونگی مدلهاي شبیهالملل، معرفی نظري و پژوهشی و کاربردي برنامهروابط بین

از آنجـا کـه   . پرداختـه اسـت  )11: 1380(» شده و اجراشـده در کشـور  هاي پیادهالملل، و مدلسازي در روابط بینشبیه
  .شودهاي این کتاب بیشتر توضیح داده میباره وجود ندارد، یافتهمنبع روشنی در علوم اجتماعی در این

شـده، فضـاي واقعـی     هاي متعدد و اجراي سناریوهاي تنظیمدر این روش، دانشجویان با بر عهده گرفتن نقش
هـا،  هـا، اشـخاص و ارگـان   عمل، ضمن یادگیري و آموزش وظایف سـازمان جهان سیاست را نمایش داده و با این 

هـاي جهـان در حـوزه    ها کـه در دانشـگاه  برخی از این بازي. گذارندهاي بالقوة خویش را نیز به نمایش میتوانایی
حقـوق  سازي کمیتـۀ  گیرد، عبارت است از مدل سازمان ملل، مدل اتحادیۀ اروپا، شبیهالملل صورت میروابط بین
هـاي زیـر را   در ایران نیز مهـدي ذاکریـان بـازي   . هاي استراتژیکسازي بازيسازي پارلمان اروپا، شبیهبشر، شبیه

سازي مـذاکرات چهـار جانبـۀ کشـورها،     شبیه: انجام داده که شرح مفصل آنها در بخش ضمایم کتابش آمده است
سازي مـذاکرات سـومیکا، امریکـا و اتحادیـۀ     یهسازي کمیته حقوق زنان، شبسازي کمیتۀ حقوق بشر، شبیهشبیه
  ).35-33: 1383ذاکریان، (اروپا 

شـود کـه از دانـش نظـري الزم     الملل از مشارکت دانشجویانی استفاده میسازي روابط بینهاي شبیهدر برنامه
بشـر در اروپـا،   سـازي دادگـاه حقـوق    مثال در شبیه. آموزنددربارة موضوع بحث برخوردارند یا در فرایند آن را می

المللی و بین هاينامهگیرند و در ضمن، پیماندانشجویان از دانش خود نسبت به موضوعات حقوق بشري بهره می
که دانش نظري آنها در فرایند اجراي این برنامه گیرند؛ ضمن ایناروپایی حقوق بشر را به صورت تخصصی فرا می

رکرد این دادگاه را به شکل عمیق فرا گرفته و دانش خوبی نسبت بـه  همچنین، آنها سازوکار و کا. شودنهادینه می
  ).47: 1383زاکریان، ( آورند هاي اجرایی این دادگاه، مانند قاضی و وکیل به دست میبرخی از نقش

ها براي پرستارها و دانشـجویان پزشـکی   هاي کارآموزي بیمارستانالملل مشابه دورهسازي در حوزه روابط بینشبیه
- هاي شـبیه هایی که مدلسازي پرواز براي خلبانان است، و آنقدر اهمیت پیدا کرده است که بسیاري از دانشگاهشبیهو 

- اي پژوهشی از منابع و اصطالحاتی که در معمـوالً در سـناریوهاي شـبیه   نامه و کتابنامهکنند، واژهسازي را طراحی می



سـازي شـامل   روش اجـراي شـبیه  . دهنـد کنندگان و دانشجویان قرار میرود، تهیه و در اختیار شرکتسازي به کار می
  . فرایند زیر است

هایی باید طراحی شود که به یادگیري موضوع آن مدل بینجامد و شناختی نظري از موضوع بحـث  باید مدل -
 . براي دانشجو فراهم آید

-سازمان ملل متحد، بـراي شـرکت  تالش شود تا یادگیري ساختار و عملکرد یک نهاد، مانند مجمع عمومی  -
 .ها فراهم آیدکنندگان برنامه

 .خواهند آن را نمایندگی کنندمرحلۀ بعدي شناخت کشوري است که دانشجویان می -
ضـروري   -... اي، بحـران جهـانی غـذا و   هاي هستهجنگ، سالح -پژوهش و یادگیري شناخت موضوع بحث  -
 .است
سـازي، بایـد دانشـجویان     در یک مدل شـبیه . فرانس نیز اهمیت داردیادگیري، تنظیم و اجراي دستور کار یک کن - 

 . آداب، تشریفات و قواعد شرکت در کنفرانس و مقررات نشست را فراگیرند
 ). 66تا  63: 1383زاکریان، (مرحلۀ آخر نیز اجرا و عملیاتی کردن مدل است  -

هـا ماننـد   شود، ولی برگزاري برخـی مـدل  اجرا می نفره 7تا  5الملل با گروه هاي ها در روابط بینهر چند اکثر بازي
  . شودکننده برگزار میمشارکت 100مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیش از 

سازي کمیتۀ حقوق بشر، یک کشور فرضی با نام ماگانسا طراحی شده است، براي آن کشور تاریخچـه  در شبیه
ا، شکنجه و اعدام تعریف شده و اکنون نیز کمیتۀ حقوق اي پر از تعرض به حقوق شهروندان آن کشور مانند کودت

رو اسـت و  هـا از سـوي آن کشـور روبـه    تراشیخواهد به آن کشور اعزام شود، با انواع مانعبشر سازمان ملل که می
اي خود را به منظور عرضه به کمیتۀ حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد      هیئت نمایندگی اکنون باید گزارش دوره

باره، را دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی زنجان، دانشجویان مرکز مطالعات هایی در این برخی از گزارش. آماده کند
الملـل وزارت امـور خارجـه    المللی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشکدة روابـط بـین  عالی بین

  : اند ازاند که عبارتتهیه کرده
 تی به کمیتۀ حقوق بشر گزارش مقدماتی جمهوري فرضی یایس -
 هاي غیرحکومتی در کمیتۀ حقوق بشر گزارش و سخنرانی نمایندة سازمان -
 ماگانسا: 2001 المللگزارش ساالنۀ عفو بین -
  .)1383ذاکریان، ( الملل به زبان انگلیسیسخنرانی نمایندة عفو بین -

دهند و نماینـدگان جمهـوري   رح میدر ادامه، مطبوعات ماگانسا فرایندهاي آزادي و دموکراسی را در کشور ش
هاي غیردولتی و منابع دیگر نیـز  اعضاي سازمان. دهند هاي اعضاي کمیته حقوق بشر پاسخ میماگانسا به پرسش

  . دهنداطالعاتی در اختیار کمیتۀ حقوق بشر قرار می
مطالعـه آن بـراي   دهـد کـه   هاي اجرا شده در ایران به دست میهاي دیگري را نیز از سایر مدلکتاب گزارش

هـاي مـرتبط در حـوزة    هاي روشن و آکادمیکی براي قرار دادن بـازي البته هنوز تالش. علوم اجتماعی مفید است



. علوم اجتماعی در متن علوم اجتماعی صورت نگرفته است تا شیوة روشنی براي بازي و گزارش آن طراحـی شـود  
  . مون و خطا استبدیهی است که بسط این حوزه مستلزم شروع فعالیت و آز

براي ایضـاح  . است» هاي اجتماعیبازي«صورت گرفته است که مقدمات ورود به مسئله  27هاالبته برخی تالش
البته، توضیحات ذکـر شـده، بـراي اجـراي در     . شودهاي اجتماعی ذکر میطرح اولیه برخی از بازيبیشتر مسئله، 

گیـري نتـایج   ها و نحوة اندازهاست و طرح اجرایی بازي محیط مدرسه نوشته شده است و فقط براي آشنایی اولیه
  . باید دقیق طراحی شود

فـردي  . شـوند هایی است که افراد وادار به رفتارهاي خاصی مـی زنی یکی از شیوهبرچسب: زنیبازي برچسب -
که از زندان آزاد شده، هر چند دیگر نیت انجام عمل مجرمانه نداشـته باشـد، بـه سـبب آن کـه در جامعـه بـه او        

دهـد و افـراد جامعـه از او    زده می شود، رفته رفته امکان رفتار بهنجار و سـالم را از دسـت مـی   » مجرم«برچسب 
براي معتادان نیز وضـع  . ماند و این یعنی امتداد جرماي جز ارتباط با مجرمان براي او نمیگیرند و چارهکناره می

ماننـد معلـول، رئـیس جمهـور،      -توان به هر فرد برچسبی اختصـاص داد،  در این بازي، می. به همین منوال است
او معمـولی  . داننـد دیگران می ۀتواند از برچسب خود مطلع باشد و همنمی در حالتی که خودش -... نابینا، قاتل و

جمهـور منتظـر   رئـیس : زننده دیگران تغییر رفتار می دهـد ی کند و رفته رفته به سبب رفتارهاي برچسبرفتار م
 . ماندمعلول هم منتظر کمک دیگران می. ماند تا همه براي او کار کنند و احترام بگذارندمی

هاي سنجی شیوهگروه. توان میزان محبوبیت و منفوریت در گروه را سنجیدسنجی می در گروه: سنجیگروه -
هاي اندکی مثل شما با چه کسی بیشتر رابطه دارید، چه کسی را بیشتر دوست داریـد  اي دارد که با پرسشعلمی

-این شـیوه را مـی  . توان ساختار گروه را تشخیص دادآید، مییا از چه کسی در گروه تنفر دارید یا از او بدتان می
که به سمت کسی که دوست دارند بروند و از کسـی کـه بیزارنـد دوري     توان با بازي هم انجام داد و به افراد گفت

-هاي خود را انجـام دادنـد، مـی   هاي و پرهیزها و اقبالدوندگی ۀوقتی افراد هم. کنند، اما چیزي به کسی نگویند
 . این ساختار به وضوح از یک مکان مرتفع قابل مشاهده است. توان ساختار گروه را به شیوه واقعی دید

ترسـند  که مـی دهند، به علت ایندهد که افراد بسیاري رفتارها را انجام میتحقیقات نشان می: ار گروهیفش -
که در واقعیت، بسیاري از فشارهاي اجتماعی فقط تصورات فـرد  در حالی. گروه یا جامعه آنها را نپذیرد و طرد کند
رم قرمز بپوشد یا حتی عروسی بگیرد، کسـی بـا   اول مح ۀاگر کسی در ده. از جامعه است و نه رفتار واقعی جامعه
همین مسئله براي فـرد در گـروه   . کندمردم مطابق قواعد عمل می» حرف«او برخورد نخواهد کرد، اما او از ترس 

افتـد و فقـط خـود فـرد از     اگر کسی خالف عرف یا خواست گروه عمل کند، اتفاق خاصـی نمـی  . هم صادق است
کـه  کی از علـل ایـن  ی. کندیگران، به عذاب است و لذا مطابق خواست گروه عمل میرفتار د» تصور«یا » احتمال«

خواستند که ظرفی از باقال بر سر بگیرند و در بازار شهر بفروشـند، ایـن بـود کـه آنهـا      برخی عرفا از شاگردان می
شهر بـا هیئتـی نامناسـب     ۀافتد، حتی اگر روحانی شهر یا شخصیت برجستببیند در حین عمل اتفاق خاصی نمی

                                                             
  :است کرده عرضه خود وبالگ در را آن ازی بخش نیآرو بهاره نمونه،ي برا. اندداشته دست نیا ازی اتیتجربی اجتماع علوم انیدانشجو ازی برخ. ٢٧
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این آزمایش لزوماً بایـد در محـیط   . البته شکستن حب جاه و غرور شاگرد نیز هدف دیگر بوده است. به شهر بیاید
ماننـد مسـجد یـا     -هاي زنانـه  آموزان را به محیطتوان دانشمی. ناشناس صورت گیرد و براي انجام آن دقت کرد

ماننـد   -گزاري یا درخواست دشوار از مردم ي غیرمتعارف خواست، مانند خدمتبرد و از آنها کار -... پارك زنانه و
-آموزان به وضوح مشاهده مـی آنگاه دانش... گرفتن پول از مردم براي خیریه یا حتی درخواست کمک فیزیکی و 

  . کنند که چیزي غیر از ادراك فرد از گروه وجود ندارد
غریبه نزدیـک   يوقتی به فرد: ارتباط کالمی و ارتباط غیرکالمی میان ۀزبان بدن و ارتباط غیرکالمی و رابط -
توان مدام او را به عقـب رانـد یـا در آسانسـور، ارتبـاط      کند و لذا میالزم را مراعات می ۀشویم، او حداقل فاصلمی

ت واقعـی  توان آن را در عمـل و در ارتباطـا  جذابی است که می ۀزبان بدن مقول .یابدکالمی افراد بسیار کاهش می
هاي آن، خواستن این است که منظور خود را بدون ذکر کالم برسـانند یـا   ترین راهبه افراد نشان داد یکی از ساده

  .ساعاتی را بدون استفاده از کالم با یکدیگر رابطه داشته باشند
ــیوه - ــوذ و ش ــا  نف ــت از آنه ــران و متابع ــار در دیگ ــر رفت ــاي تغیی ــیوه : ه ــواع ش ــوذ ان ــار  نف ــه ک ــایی را ب   ه
ایـن شـیوه را   . ویژه خریـدن یـک کـاال، کنـد    گیرد تا افراد را بدون استفاده از قدرت ترغیب به انجام عملی، بهمی

ها، قـدرت آنهـا در   آموزان در این شیوهبا مهارت دانش. گیرنداي و تبلیغات تلویزیونی به کار میفروشندگان حرفه
-در این حالـت، مـی  . رود و توان رهبري بیشتري خواهند داشتتماعی باال میهاي اجزنیرفتار گروهی و نیز چانه

ایـن   ةحداقل فایـد . از دیگران آزمایش کرد... توان آنها را براي گرفتن تعهد، کشیدن کار، دریافت پول اختیاري و
: اسـت از  هـا عبـارت  برخی از انواع این روش. ها کسب مهارت در خرید و گفتگوها و تصمیمات گروهی استروش

، کاستن تـدریجی ارزش، دام گسـتري   )شروع با یک درخواست کوچک و سپس بیان هدف اصلی(جا پا باز کردن 
اش نیسـت، آشـنایی دادن، جلـب محبـت، بـازار گرمـی       جایی، به مرگ بگیر تا به تب راضی شود، این همهو جابه

 .کردن، و تعیین مهلت
  

  سازي تمام کامپیوتريشبیه
   کـــاربـــه وتريیکـــامپ تمـــام ســـازيشـــبیه طراحـــی بـــراي کـــه اســـت موجـــود فراوانـــی افزارهـــاينـــرم

 دسـترس  در رایگـان  و کرد طراحی 1998 در 30را آن سیبراس نورمن که 29است 28فضایی بازي آنها از یکی و روند،می
. آورد دسـت به را را مورد هاي داده انتخابی 31بازده ساختار هر از تواندمی خودکار سلولی جهان ۀپای بر افزارنرم این. است

- بازي ةدربار بیشتر توضیح براي( است آمده ادامه در اجتماعی علوم در استفاده مورد اصلی بازي چهار براي بازده ساختار
  ). ب1383 یگانه،جوادي بازده، ساختار و ها

                                                             
28. Spatial game 
29. http://law.unb.ca/Siebrasse/GameTheory.htm 

 نـرم  و اطالعـات  زیـ ن ،یزنـدان ی دوراهـ ي بـاز  جملـه  از گـر، یدي هـا يباز درباره آن،ي بارگذار امکان ویی فضاي بازة درباری کاف اطالعات بر عالوه شده، ذکرۀ صفح در
 .است دسترس در افزار

30. Norman siebrasse 
31. Payoff 

http://law.unb.ca/Siebrasse/GameTheory.htm


: از اسـت  عبـارت  بـازده  سـاختار  و اسـت  همکـاري  عدم غالب استراتژي آن، در که: زندانی دوراهی بازي) الف
T>R>P>S, (T+S)<2R آن، در که T ـ  رفتار برابر در غیرهمیارانه رفتار براي وسوسه با برابر  طـرف  ۀهمیاران

 دو سـوي  از همیارانـه  عـدم  رفتار با طرف دو هر تنبیه براي P طرف، دو هر همیارانه رفتار براي پاداش R مقابل،
 غیرهمیارانـه  رفتـار  مقابـل  طرف و دهدمی انجام همیارانه رفتار خود که است طرف یک حماقت نشان S و طرف
 . دهدمی انجام
   T>R>P, S>P.یک طرفه است بازي بزدالنه که عدم همکاري دوطرفه بدتر از همکاري) ب
. کنـد  همکـاري  مقابـل  طـرف  کـه ایـن  به مشروط دارد، وجود همکاري به تمایل آن، در که تضمینی بازي) ج

   R>P>S, R>T      :است چنین نیز بازده ساختار
 سـاختار . همکاري عدم یا همکاري: کنندمی انتخاب را استراتژي یک طرف دو هر آن، در که یهمنوای بازي) د
  P>S, R>T,R=P         :است چنین نیز آن بازده

 افـزار  نرم این 2.0.0 نسخه از را مناسب هايداده تا کردند تالش زیر، فرضی هايبازده ساختار براساس نگارنده
 بـراي  و (R=1, S=0.06, T=1.9, P=0.65) زنـدانی  دوراهی بازي براي فرضی بازده ساختار. کنند استخراج

 ,R=2, S=0.06, T=1.9) تضـمینی  بـازي  بـراي  و (R=1, S=0.06, T=1.9, P=0.0) بزدالنـه  بـازي 
P=0.65) همنوایی بازي براي و (R=1, S=2, T=2, P=1) کـه  شـد  فـرض  ايبگونه ساختار این. شد تعیین 

  . کند تولید غیرواقعی هاي داده که نباشد آنقدر هابازده میان تمایز
 در مـثالً، . دهنـد مـی  نشان اولیه همکاري درصد اساس بر را هابازي این در رفتار نتایج 1 شکل و 2و 1 جداول

 رفتـار،  از نسـل  201 بـا  و) درصـد  صفر تا درصد100 از( همکاري از درصدي هر با شروع با زندانی، دوراهی بازي
 هـا نسـل  برخـی  بـراي  فرضی ساختار این هايداده. کند می میل صفر به سرعت به طرف دو میان همکاري درصد

 مـی  مشـاهده  نیـز ) 2 جـدول ( زندانی بازي در. است آمده 1 جدول در نسل 201 تا) بازي تکرار هاينوبت یعنی(
. شـود می منجر) بازده ساختار این براي درصد 30 حدود( همکاري از حداقلی به همکاري از درصدي هر که شود،

ــازي در ــوایی، ب ــازي همن ــا ب ــر ب ــدي ه ــاري از درص ــاز همک ــود آغ ــا و ش ــان ب ــد هم ــز درص ــه نی ــدا خاتم    پی
) بـازده  سـاختار  ایـن  بـا ( درصـدي 100 همکاري به آغاز، در همکاري از درصدي هر با تضمینی، بازي در. کندمی

  . است نیامده آخر بازي دو هايداده جدول اختصار، رعایت براي. شودمی منتهی
ـ  هـر  هايداده تواندمی کهاین جمله از دارد، فراوانی هايتوانایی افزارنرم این  بـه  نسـل،  هـر  در را خـاص  ۀخان
 تغییـر  منطق توانمی اساس، این بر و کند عرضه آینده، نسل و قبل نسل فعلی، نسل در اطراف، هايخانه تفکیک

 هـاي داده تـا  نسـل  تغییـر  امکـان  آن دیگر قوت ۀنقط. آورد دستبه را داده مجموعه یک در هاخانه یا افراد رفتار
 و شـود می تکرار راه چهار هر در ترافیکی مقررات رعایت ۀنیزم در راننده یک براي رفتار از نسل یک. است فراوان

  . دارد تفاوت اجتماعی علوم در نسل رایج مفهوم با
 
 
  



   درصد اساس بر زندانی دوراهی بازي در همکاري میزان. 1جدول
  بازي نسل تفکیک به بازي آغاز در همکاري

 درصد
 همکاري

 آغاز در

 بازي) نسل( نوبت

6 11 21 31 41 51 75 101 151 201 

100 94 87 68 40 6 0 0 0 0 0 
99 87 71 29 3 0 0 0 0 0 0 
94 54 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 61 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
99 84 64 15 0 0 0 0 0 0 0 
81 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
87 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  بازي نسل تفکیک به بازي آغاز در همکاري درصد اساس بر بزدالنه بازي در همکاري میزان. 2جدول

 درصد
 همکاري

 آغاز در

 بازي) نسل( نوبت

6 11 21 31 41 51 75 101 151 201 

1 14 33 56 47 30 29 27 26 30 27 

2 9 21 52 61 38 30 28 30 28 29 

6 50 60 30 27 29 28 29 29 31 29 

5 42 59 33 30 29 29 29 30 28 27 

21 59 31 28 28 29 28 30 28 29 31 

20 61 31 26 29 31 30 28 28 29 29 

38 50 29 29 30 29 27 30 27 27 29 

33 52 31 28 28 30 29 28 27 29 29 

53 40 30 29 28 28 27 28 29 27 28 

86 36 29 28 27 29 29 28 29 30 27 

96 70 51 33 27 28 26 29 30 27 27 



99 91 84 66 38 32 29 28 30 28 30 

100 95 91 80 56 45 29 30 30 26 29 

  
  هاي اجتماعی بر اساس درصد درصد رفتارهاي همیارانه در بازي. 1شکل 

  همکاري در آغاز بازي در نرم افزار بازي فضایی
  

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   



  کامپیوتري-سازي انسانیشبیه
افزارهاي مـرتبط  خاصی را طراحی یا از نرمافزار سازي، باید براساس منطق تحقیق نرمبراي طراحی این نوع شبیه

کننـد، نیـز در   هاي کامپیوتري، که در آن یک یا چند فرد با کامپیوتر بازي میالبته بسیاري از بازي. استفاده کرد
سـازي، از یـک نمونـۀ واقعـی     اما در این مقاله، براي آشنایی بیشتر با این نـوع از شـبیه  . گیرنداین دسته قرار می

سـازي و  سازي بیان شود و هم ضـرورت اسـتفاده از شـبیه   ده است تا هم روش کار در این نوع از شبیهاستفاده ش
گیري رفتار در دوراهـی اجتمـاعی صـورت    سازي براي اندازهجا که این شبیهاز آن. کاربردهاي آن نشان داده شود

  . شوداي براي ضرورت بحث ذکر میگرفته است، مقدمه
هـاي کارشناسـی دربـارة    شـود کـه مشـاهدات و بحـث    سازي از آنجا آغاز میرت شبیهطرح مسئله دربارة ضرو

بـودن ایـن   در ایـران حـاکی از پـایین    ) مراعـات مصـالح جمعـی در برابـر منـافع فـردي      ( گرایانهرفتارهاي جمع
هـاي پاسـخ بـاالي   در ایـران از میـزان  گرایـی  فردگرایی و جمـع  ةدربارموجود در ایران رفتارهاست، اما تحقیقات 

-نشانی از مسئلۀ فردگرایی در برابـر جمـع   پیمایشی تحقیقات هايکنند و دادهمی حکایتگرایی جمعبه  معطوف
؛ 1373 ،هاشـمی  ؛ عظیمـی 1372 ؛ بیـات، 1381ارشـاد،   وزارتملی هاي دفتر طرح ؛1381 ،چلبی(گرایی ندارند 

را در  مـردم واقعـی  و رفتارهـاي  تر شـده  نزدیکواقعیت بتواند به بود که  روشیدنبال  لذا باید به). 1375، نوروزي
  حــداقل دو روش را . بررســی کنــد  انــدبــا هــم در تعــارض و جمعــی فــردي نفــع کــه  هــاییموقعیــت

در  هـر چنـد حـداقل در یـک مـورد     . سازيمشاهده و شبیه: زمینه پیشنهاد کرد جاي پیمایش در اینتوان به می
، امـا مشـاهدة رفتارهـا در    )1385معیدفر و دربنـدي،  (خصوص استفاده شده است  ایران از روش مشاهده در این

زنـدگی  هاي موقعیت به شبیههایی موقعیت کهاین سبب، بهسازياما شبیه. برهاي گوناگون دشوار و زمانموقعیت
منظـور   ایـن  کنـد، بـراي   منصـرف  آزمـون  اصـلی ها را از موضـوع تواند آزمودنیمیکند و البته می طراحیواقعی 
هایی که بین ویژه در موقعیتگیري رفتارهاي اجتماعی، و بهسازي براي اندازهتوان از شبیهلذا می. تر استمناسب

در  هـاي پیمـایش  ، استفاده کرد و آن را بـا یافتـه  )دوراهی اجتماعی(نفع فردي و نفع جمعی تعارض رخ می دهد 
  . نیز مقایسه کرد) 1384یگانه و هاشمی، جوادي( بارهاین

 در اسـت  ممکـن  عاقـل  کنشـگر  هـر  ،عقالنـی  انتخاب مدل براساس: اجتماعی دوراهی در رفتار نظري مبانی
 نـوع  آن منطـق  امـا . نـد یبرگز را) آنـی ( فـردي  نفع که کندحکم او به ابزاري عقالنیت که گیرد قرار هاییموقعیت

 ،عاقـل  کنشـگران  از دیگـر  کثیـري  و او، توسـط  کهفردي نفعۀگزینِ انتخاب که است ايگونه به موقعیت از خاص
 را هـا موقعیـت  این) 1980( داوز. است ،عاقل کنشگران آن جمله از ،همگان زیان به که دارد دنبال به را اينتیجه

، ون)2000(و دیگـران  النـگ ، ون)1998(، کـوالك )1980( از نظـر داوز با استفاده . نامید 32«اجتماعی راهی دو«
 گـروه  هر کنشگرِ عضو یک در آن، کرد که تعریفموقعیتی توان را می اجتماعی ، دو راهی)2000(و دیگران وگت

باید به اجبار انتخـاب   را تقریبًا اجباري دو گزینهاز این  و یکیرو است روبه با دو گزینه موقعیت ، در آنیا جامعه
نفـع  ، یـا جسـتجوي   جمعـی نفع  جستجوي که 34،و همیارانه) است فردي نفعجستجوي که 33،غیرهمیارانه: کند

کـه  اینبه  توجهبیهر کنشگر،  اوالً برايکه استاي گونهبه موقعیت این شرایط . استجمعی  نفع از طریقفردي 
                                                             

32. Social dilemma 
33. Defective 
34. Cooperative 



تعـداد  دارد و ثانیـًا، چنانچـه    دنبـال فرد به را براي  بیشتري نفعغیرهمیارانه  ۀگزین کنند، انتخابمی چهدیگران 
 خـود آن از جملـه  کننـد همـه،  را انتخـاب  غیرهمیارانـه   ۀگزینـ  یـا جامعـه  گروه  در آن از کنشگران توجهیقابل 

  .کرده باشندرا انتخاب همیارانه گزینۀ که برند تا با وضعیتیمی بیشتري، زیان کنشگران
و  35همگـانی کـاالي   ، دوراهـی دوراهـی  نـوع از حیـث   اجتماعی دوراهی اصلی دو نوع: انواع دوراهی اجتماعی

  ).1998،؛ اك2000، ؛ بیل1998، کوالك(است 36)یا مشترك(عمومی منابعدوراهی 
نظـر  ، صرفیا پاركتلویزیون  است، مثلیا سود همگانی ، منبعهمگانی کاالي: همگانیکاالهاي هاي ـ دوراهی

 غیـر کـه ایـن اول : دارد اصـلی  ۀدو مشخصـ همگـانی   باشد یا خیر، کـاالي کرده  کمک آنتهیه  بهشخصکه از این
نفـر   نفر از دسترسی یکاستفاده  ، یعنیاستنشدنی  تماممنابع  یا دارايغیر رقابتی که اینو دوم  است انحصاري
  . کندنمی دیگر کم

یـا عـدم   کـردن  شـرکت  شـوند بـین   مخیر می ، مردمدر آنکه است آن  همگانی موجود در کاالهايدوراهی 
کـه   کسـانی اندازه به کنندگان مشارکت(ایجاد آن کاال، هر فرد  در صورت کهعمومی کاالي  یکدر تهیه  شرکت

 تواننـد از آن مـی  گروهشد، همۀ اعضايکاال فراهم  اینبار که یک. داردآزادانه دسترسی آن به ) اندنکردهمشارکت 
  . اند یا خیرداشته سهمدر ایجاد آن  کهاینۀمالحظببرند، بدون استفاده 

اینجـا نیـز   . کنـد  مـی را بیـان   دوراهی این) 1968، هادرین(اراضی مشاع  تراژدي: عمومی منابعهاي دوراهیـ 
ِ سـود وجـود دارد،   شـدن  کم ، امکانهمگانیکاالي در اینجا، برعکس  ، ولیاست غیر انحصاريمنبع به  دسترسی
میکمتري میزان  ، دیگرانبیشتر صید کنم ماهیمن  هر چه فرضا ، یعنیهمگانیِ کاالي بودن غیررقابتیبرعکس

ذخـایر  . و مصـرف اسـت  سـازي ذخیـره   از نـرخ  تـابعی  ، بلکـه تولید نیست تابعدر اینجا، مسئله . توانند صید کنند
هوا و بارنـدگی   ةکنندمواد آلوده بردن از بین ، نرخاز ماهیاستفاده  مثالً: دارندمتفاوت احیاي ، نرخمتفاوت عمومی
  .کندرا پر میزیرزمینی  آبمنابع  اي کهساالنه

 بگیرد کـه باید تصمیم عمومی منبع  یکبه  هر فرد در دسترسیکه است آن  عمومی موجود در منابعدوراهی 
 عمـومی  منبـع از ایـن  تا حد امکان که  است این حالتهر فرد بهترین  براي. شودباید استفاده  منبع چقدر از این

افـراد  ، بـراي  گروهـی در سـطح  بنـابراین،  . شودمی تهدیدجدًاعمومی کنند، منبع چنیناما اگر همه . کند استفاده
  .کنندخود را کنترل برداشتسطحکه بهتر است 

 هـاي دوراهـی  در افـراد  رفتـار  بـر  رامتعـددي عوامـل  نظرانصاحب: عوامل موثر بر رفتار در دوراهی اجتماعی
هـاي  ارزش گیريجهت یاشخصیت (شخصیتی عواملِ کلی دستۀ دو در را آن توانمی که دانندمی موثر اجتماعی
 بـه  اعتمـاد ( موقعیتی عوامل و) یافتهتعمیم اعتماد و ،ابزاري عقالنیت ،جنسیت ،مذهبی گیريجهت 37،اجتماعی
 ،فردگرایانـه  عمـل  تنبیه و گرایانهجمع عمل پاداش ،درازمدت جمعی نفع ،جمعی عملاثربخشی  ،دیگرانهمکاري

 رفتـار  پیامـدهاي  واجتمـاعی  دوراهـی  از آگـاهی  ،کنشگران دیگر باارتباطات  ،موقعیت همیارانه یا رقابتی شرایط
اسـت شـده  داده شـرح  دیگـري  متغیرهـا در تحقیـق    این. کرد بنديطبقه) قبلی تجربه تاثیر ،آن در غیرهمیارانه

                                                             
35. Public good dilemma 
36. Common resource dilemma 
37. Social values orientation 



پرداختـه  ) عوامل موقعیتی(و در اینجا فقط به توضیح مختصر آن دسته از عوامل ) 1384یگانه و هاشمی، جوادي(
موقعیت  بر شود کهاطالق می از عواملدسته به آن موقعیتی عوامل. شود که در این مقاله محل استفاده استمی

  . گذارداثر میو ساختار آن اجتماعیدوراهی
اجتمـاعی از   موقعیـت  ِ درگیر در یککنشگران آگاهی: آن و پیامدهاياجتماعی از دوراهی  کنشگرانآگاهی -
 ممکـن اسـت چـه    آنهـا رفتـار غیرهمیارانـه    کـه آنهـا از ایـن  قرار دارند و اطـالع  اجتماعی دوراهی  در یک کهاین

  . تاثیر دارداجتماعی باشد، بر رفتار افراد در دوراهی و خود آنها داشته دیگرانبراي  پیامدهایی
، اجتمـاعی دوراهـی  هاي افراد در موقعیت موثر بر همکاريعوامل  تریناز اساسی: دیگران همکارياعتماد به  -

در  دیگـران  باشند کـه  اعتقاد نداشته وقتی کهاي گونه ، بهها استموقعیت در این دیگران همکارياعتماد آنها به 
 بـا  یدر آزمایشـ ) 1988(فلیشـمن . نخواهند داشـت  دارند، خود آنها نیز رفتار همیارانهرفتار همیارانه موقعیت  این

هـا  آزمـودنی داد کـه  بودنـد، نشـان   کرده شرکت  اجتماعی شدة دوراهیسازيشبیهبازي در یک  دانشجو که 165
یـا   کـم  ، همکـاري ظـاهري  همکاري(از رفتار صور مختلفی که کردند و وقتیمی هماهنگ خود را با رفتار دیگران

  . کردها نیز تغییر میآزمودنیهمکاري  دادند، میزانمی را بروز) زیاد همکاري
: کننـد را تفسیر مـی  وضعیت چگونه موقعیتدرون بازیگران یعنی : موقعیتدرون  یا همکارانهرقابتی شرایط  -

ـ رفتارهـاي  افـزایش   باعـث  از موقعیت کنشگران ۀو همیارانتفسیر دوستانه . آمیز یا دوستانهرقابت افـراد   ۀهمیاران
آیـد  برمـی  آن از نامکه  38اند،بازي وال استریتگفتند در حال  در آزمایشکننده افراد شرکت به وقتی. خواهد شد

 بـه  درصد بود، امـا وقتـی   16همیارانه رفتارهاي ، میزان آمیز استسود بیشتر و رقابتکسب با هدف نوعی بازيکه
  ). 2001، استوت(یافت درصد افزایش  30به همکاري دادند، میزان 39نام اجتماع بازيهمان 
 را همکاري ۀچقدر گزین موقعیت درگیر در یکبازیگران که  است آن معناي به: از اثربخشی همکاريادراك  -

  . پندارند می متصور اثربخشجمعی نفع به  رسیدن را در راهدانند و آن میمفید فایده 
مـوثر بـر رفتـار افـراد در      دیگـر از عوامـل   یکـی : گرایانهجمعرفتارهاي و پاداش فردگرایانه رفتارهاي  تنبیه -

 شـوند یـا خیـر، و آیـا رفتارهـاي      میتنبیه غیرهمیارانه  آیا رفتارهايکه است ، آن اجتماعی دوراهی هايموقعیت
هـایی  حـل از راهیکـی  همیـاري   در جهتو تنبیه و تغییر در آن ساختار پاداش . شوند یا خیرمی تشویقهمیارانه 

  . استپیشنهاد شده اجتماعی دوراهی براي که  است
درگیـر در یـک    کنشـگران  کـه یعنـی ایـن   درازمدت جمعینفع  حصول و زماناندازه : درازمدت جمعینفع  -

منفـی   یا نفع هزینه یک عنوان بهزمان با احتساب درازمدت جمعی  نفع یک باید میان اجتماعیدوراهی موقعیت
  . کنندانتخاب آنی نفع و یک 
بر رفتـار  که  استاجتماعی عوامل  از جمله: اجتماعی دوراهی موقعیت در یک کنشگران میانارتباط امکان  -

همـدیگر را نمـی  دو طرف که  است این اساسی ، فرضزندانی دوراهی در بازي. گذارداثر میموقعیت افراد در این 
در مسلط  استراتژيهمکاري شود عدم میباعث که  است مسئله ندارند و همین با همارتباط براي بینند و امکانی 

                                                             
38. Wall Street 
39. Community 



را در همکـاري  گروهـی درون ارتباطـات   اند کهدادهنشان ) 1994(گیلیارد -کر و کافمن. شودزندانی  دوراهی بازي
 افـزایش  یا باعـث ارتباطات: اندکرده بینیپیش افزایش این را براي آنها دو علت. دهدمیافزایش اجتماعی  دوراهی

  . کندمی را ترغیبهمکاريشود یا تعهد به میگروهی هویت احساس 
را بر رفتار افـراد در   آیندهتأثیر شبح ) 2000(گوتسچی: مشابه هاياز رفتار در موقعیتقبلی هاي تاثیر تجربه -

از کـنش  فرد، که ۀگذشت تجربیات است کهگرفتهو نتیجه اعتماد سنجیده یا دوراهی زندانی دوراهیهاي موقعیت
کمتـر شـناخته    دیگري کهفرد در موقعیت شود، بر رفتار جاري می دیگر ناشیدر موضوعات  با دیگراناو  متقابل

  . گذاردتأثیر می است شده
  
سـازي  سازي اجتمـاعی، از یـک شـبیه   براي بررسی رفتار در دوراهی اجتماعی بر اساس شبیه: سازيشبیهروش
هـا  آن را نوشـته، داده  ٤٠پایـه مجـازي   همکاران نگارنده برنامـه سازي کهشبیهدر این. کامپیوتر استفاده شد-انسان

 یـک . گیـرد  ها صورترفتار آزمودنیو تحلیل ، تجزیهبازياز شد تا پسمی ذخیره ٤١آکسس فایل مستقیما در یک
. دیگـر اسـت  دیـد، آزمـودنی   او را نمـی که مقابل،کرد طرفتصور میکهکرد، در حالیمیبا کامپیوتر بازي  آزمودنی

د و ایـن  کنها در جریان تحقیق متوجه نشد که با یک فرد واقعی بازي نمیکه هیچ یک از آزمودنینکته جالب این
. و غیرهمیارانـه  همیارانـه : بـود  شـده رفتار طراحـی  کامپیوتر دو نوع  براي. نشان از دقت مدل طراحی شده داشت

 کنـد و هـر چـه    بارگیري کاال را با کامیون مقداري آزمونباید در این ، آزمودنیآزمون اصلی از هدف انصراف براي
 و پـاداش  اسـت  دهد برنده نوبت انجام 9کار را در  هر یک از طرفین زودتر این کند،تر به نقطۀ مقابل منتقلسریع
؛ بـه  1960(دویـچ و کـراس   » حمل و نقل با کامیون«ایدة اساسی این آزمایش نیز از بازي . کندمیدریافت  نقدي

   :از بود نیز عبارتسازي شبیهدر این شده طراحی هاي دو راهی. اخذ شده بود) 45: 1379نقل از آرگایل، 
و کـرده   را مسـطح  اي سـنگالخ توانستند جاده، میمقابل و طرف ، آزمودنیدر آن کههمگانیکاالي دوراهی  -
آن  496/0دیگر تا  برابر جاده 6/1را از  جادهتوانستند اندازة آنها می. کننداستفاده  از آن عبور و مرور سریع براي

نداشـتند مـی   و چـه  داشـتند  سـهم در ایجـاد آن   ، چـه دو طـرف  ایجاد شد، آنگاهکوتاه  ةجاد اینوقتی . برسانند
 نیـز اسـتفاده  بـود   1آناندازه که  موجود مسطح ةجاد توانستند از یکآنها می البته. کنند استفادهتوانستند از آن 

  .کنند
- رد مـی  پـل از روي  بـا هـم  بود، و اگر هر دو بازیکن  پل آزمون منبع مشترك، یک در که مشترك منابع دوراهی - 

از دسـت  کرد و زمـان دو باید صبر می از آن ، یکیبنابراین. شدندمتضرر می و هر دو از نظر زمانی شده خراب شدند، پل
بـه  زدن و زیـان   پـل  نیز با تخریب مقابل از طرفگیري امانتق، امکان دوراهی در این. عبور کنداز پل داد تا دیگري می

 .خود وجود داشت بهو البته دیگري 
ــبیه   ــار شـ ــی رفتـ ــود    طراحـ ــوار بـ ــیار دشـ ــامپیوتر بسـ ــراي کـ ــازي بـ ــده   . سـ ــی چیـ ــد منطقـ   بایـ

رفتارها را به همـان  ها این شد که اوالً تمایز میان رفتارهاي همیارانه و غیرهمیارانه روشن شود و ثانیا آزمودنیمی

                                                             
1. Visual Basic 
41. Access 



ها تصور کنند که و ثالثًا این رفتارها اینقدر واقعی باشد که آزمودنی منظوري که مدنظر تحقیق است، درك کنند،
براي این منظور، عالوه بر توضیح اولیه . هاي انسانی استکنند و طرف مقابل انسانی با ویژگیبا کامپوتر بازي نمی

هایی در بـازي  آزمایش را آنگونه که مدنظر تحقیق بود درك و باور کنند، تالش شد گزینهکه اهداف هابه آزمودنی
امکـان گفتگـوي آزمـودنی بـا کـامپیوتر بـود کـه        یکـی از ایـن مـوارد   . طراحی شود که این موارد را برجسته کند

خـاب کنـد و پیـام    اي را انتجمـالت کلیشـه   توانست بازي را متوقف کند و از یک کادر از قبل طراحـی شـده،   می
بـراي  . کـرد اش جواب مشخصی را انتخاب مـی بفرستد و کامپیوتر نیز براساس همیارانه یا غیرهمیارانه بودن بازي

کـرد تـا بـه    اطمینان بیشتر، آزمودنی یک بار قبل از شروع بازي به صورت آزمایشی بدون طرف مقابل بـازي مـی  
  . بازي مسلط باشد

 ، براساسسازيشبیهدر این . بودندو توانبخشی بهزیستی  علوم دانشگاه دانشجويسازيشبیهاین هاي آزمودنی
 5را داشـتند،  سـازي  شـبیه  صـورت  بـه بررسی قابلیت  ، کهاجتماعی و موثر بر رفتار در دوراهی مهمعوامل  برخی
طراحـی سـازي  در شبیه یا مدلیآزمایش یک اصلی بر آزمایش از آنها نیز عالوه هر یک براي شد کهانتخاب عامل 

ِ آنها عبارتند هايو مدلعامل  5این . کندو مقایسه با آنها بررسی  مرتبطهاي ها را در حالترفتار آزمودنی که شد
  :از

بـه  یعنـی  . مخیـر بـود  نفع این و فقدان مدت کوتاهنفع  ۀدو گزین، هر فرد بین آزمایش در این: شخصی نفع -
تعلـق   اوبـه   پـولی ، هـیچ  باخـت  و در صورت گیردمی نقدي ، پاداششدن برنده در صورتکه  شد گفته آزمودنی

  .نخواهد گرفت
هـاي  از بـازي  آزمـایش  امـا در ایـن   شـد، صـفر اسـتفاده    سر جمعهاي از بازي اول در آزمایش: جمعی نفع -

پـاداش   از مجمـوع  ذکر شد دو سـوم بازي در ابتداي که صورت  بدین. شدصفر استفاده  جمعیا غیر سر همیارانه
بـر اسـاس   آزمـایش  ایـن  . خواهد گرفت تعلق بازنده دیگر بهسوم  و یک برنده، به هر بازيبه شده داده  اختصاص

  .بودشده طراحی اجتماعی هاي بر رفتار در دوراهیتاثیر سود گروهی 
پـاداش روز بعد یک  ، درهر آزمودنیدستمزد مختصر به  بر یک ، عالوهآزمایش در این: درازمدت جمعینفع  -

 را کسـب  خـالص  زمـان  میزان ترینپایینکه گرفت میتعلق گروهی  نیز به برنده برابر پاداشده  اندازة نظرگیر به
تـاثیر سـود جمعـی   صورت،  در این. باشد یا کامپیوترآزمودنی به  متعلقمیزان اینکرد کهنمیباشند تفاوتی کرده 

گـروه  اوالً بـه  کـه   بـود  از سودي ايروز بعد نمونه یکبه  پاداش تعویق. شدمیسنجیده  بر رفتار فرديدرازمدت 
بـر رفتـار در   درازمـدت   جمعـی  تاثیر نفـع ، براساس حالتدر این. آمدنمی دستبه و ثانیاً در لحظه گرفتمی تعلق

خـود بیشـترین  مـدت  کوتـاه  فردي از نفعنظر کردن باید با صرفبازیگران  کهبود  بر این ، فرضاجتماعیدوراهی 
و همکـاري  عـدم  تر باشـند و از هرگونـه   کوچکایجاد راه  براي از ابتدا در تالش باشند ورا داشته  همکاريمیزان 
  .بپرهیزندپل  تخریب

نفر  بهشد که میگفته او  و به مطلعاز آزمایش انفرادي صورت به دیگر، آزمودنی  در چهار آزمایش: ارتباطات -
در ، آزمـایش اما در ایـن  . وجود نداشت ارتباطی هیچطرفین  شود و بینمیداده  مجزا آموزش صورتدیگر نیز به 

همدسـت  شـد و در واقـع  میمعرفی  آزمودنی در مقام نفر دوم بهکه  نفر دیگر نیز وجود داشت یک کنار آزمودنی



و  کالمی آزمایشگر ارتباط و همدست آزمودنی مسیر، بینشدند و در این می آموزش با همدو طرف. بود آزمایشگر
  . شود سنجیده او همکاريو میزان بر آزمودنی قبلی شد تا تاثیر ارتباطات  ، سعیحالتدر این . شدبرقرار می چشمی

فـرد ابتـدا در   کـه   ايگونـه شد؛ بـه می انجام ايدو مرحله صورتبه  ، بازيآزمایشدر این : قبلی ۀتاثیر تجرب -
تلفنی تماس ، آزمایشگر با یکبار حرکت گرفت و بعد از چهارغیرهمیارانۀ کامپیوتر قرار می/ رفتار همیارانهمقابل 

صـورت  ، بـه دور قبلـی  ، کـامپیوتر، بـرعکس  در دور دوم. کندرا از ابتدا شروع باید بازي که یافتدر می) دروغین(
بر رفتـار افـراد گذاشـته    تاثیري  چه متعارضقبلی تجربه  شد کهمیکرد و بررسیرفتار میهمیارانه / غیرهمیارانه

  . است
  .آمده است 2ها، در شکل صفحه اصلی آزمایش براي آزمودنی

 

 سازيصفحۀ اصلی بازي شبیه. 2 شکل
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در جایی نشـان   مشتركمنابع  ها را در دوراهیآزمودنی ۀهمیاران رفتارهايمیزان جدول :سازيهاي شبیهیافته

رفتار یعنی (زماندادن  از دست و در نتیجه) کامپیوتر(دیگري حرکت براي توقف باید میانها آزمودنی که دهدمی
هـر دو   مشـترك زیـان  کامپیوتر و در نتیجـه   حرکت در صورت پلاحتمالی  تخریب قیمت به یا حرکت) همیارانه

کـامپیوتر   کـه در حـالتی  پـل   تخریب میزان. کردمیکی را انتخاب ی) رفتار غیرهمیارانه(پلتخریب دلیل به  طرف
کامپیوتر رفتـار  که  درصد و در حالتی 80کرد، حدود می را انتخاب حرکتو در هر حال داشت رفتار غیرهمیارانه 

هـا در دو  آزمـودنی  ۀرفتار همیاران اما میزان. درصد است 14کرد، حدود میو در اکثر موارد توقف داشت همیارانه 
 وقتـی  همکـاري  میزان بیشترین. است درصد در نوسان 24تا  21ندارد و بینچندانی ِ رفتار کامپیوتر تفاوت حالت
 بـه رسـیدن  بـراي  گروه  افراد یک وقتی دارد، یعنیدنبال  را به درازمدت جمعیافراد نفع  میانهمکاري  که است



و ) همکـاري % 38(کردنـد  میرا تحمل سود بیشتر او  دیگر و حتی طرف زیاد رفتار غیرهمیارانۀ سود گروهی یک
  ).همکاري% 44(باشد  ها وجود داشتهآزمودنی میانارتباط امکانکه  نیز وقتی
، بـه شـرط آنکـه    استگرفتن دیگران انتقام  ۀغیرهمیارانافراد در برابر رفتارهاي  هايواکنش تریناز مهم یکی

-فیشد که  سازي نیز مشاهدهدر این شبیه). 1999، و اسمیت؛ هنریش2001، استوت(باشند  را داشته آن امکان
عبـور  پـل  از روي  داشت و در هر حـال کامپیوتر رفتار غیرهمیارانه  که در حالتیفردينفع افراد در آزمون  المثل،

 نشـانی مقابل طرف  از سويکه کردند و آنگاهمیشروع ) درصد 40حدود (از همکاريالییکرد، با درصد نسبتا بامی
بـازي  انتهـایی   هايها در نوبتآزمودنی. زدندمی) یا رفتار غیرهمیارانهگیريانتقامبه  دیدند، دستنمی از همکاري

  . ندادنداز خود نشان همکاري هیچ 

   پل تخریب میزان و مشترك منابعها در دوراهیآزمودنی ۀهمیاراندرصد رفتار . جدول
  کامپیوتربازيو نوع آزمون نوع تفکیک به

 پلدرصد تخریب آزمون
 هاآزمودنیدرصد همیاري

 پلتخریبعدمبراي

 
رفتار 

غیرهمیارانه 
 کامپیوتر

رفتار 
 همیارانه
 کامپیوتر

رفتار 
 غیرهمیارانه
 کامپیوتر

رفتار 
 همیارانه
 کامپیوتر

 11/11 56/15 22 84 فردينفع
 44/24 89/8 11 91 جمعینفع

جمعینفع
 درازمدت

62 13 78/37 44/24 

 44/44 20 2 80 ارتباطات
 56/15 44/24 20 76 قبلیتجربه

 00/24 33/21 14 79 کل
  

هـا عبـور از   آزمـودنی  که این یعنی. استهمگانی  کاالي با دوراهی افراد در مواجههرفتار  ةدهند نیز نشان. 3 جدول
در نهایـت   ایجـاد کننـد کـه   اي کنند و جـاده  را مسطح سنگالخ ةکنند جادمی دهند یا تالشمی را ترجیحکوتاه  ةجاد

کـه   بـود وقتـی  همگانی ایجاد کاالي میزان شود، کمترینمی مشاهده 4در جدول چنانچه. دیگر خواهد شدجاده  نصف
رفتـار  ) کـامپیوتر (دیگـر   هـا موجـود بـود و طـرف    آزمـودنی میـان  ارتباطـات   کهوجود داشت و نیز وقتی  گروهینفع 

یکـی از ایـن دو عامـل وجـود      شـد کـه  حاصل مـی  نیز وقتی همگانی ایجاد کااليمیزان بیشترین . داشتغیرهمیارانه 
هـا در  آزمـودنی  همکـاري  در میـزان ترتیب  ، همینهمچنین. دادمیاز خود نشان دیگر رفتاري همیارانه داشت و طرف 



شـناخت،  او را مـی دیگـر، کـه    طـرف  کـه بـود   وقتـی %) 91(همکاري میزان بیشترین یعنی . وجود داشت دوراهی این
 . کردنمی همکاريکه بود وقتی %) 20(میزان کرد و کمترین میهمکاري 

  
  و  همگانی کاالهايها در دوراهیآزمودنی ۀدرصد رفتار همیاران. جدول

  کامپیوتربازيو نوع آزمون نوع تفکیک به شده ایجاد جادة نسبت

 آزمون
بهایجاد شدهجادهنسبت

 دیگرجاده

ها آزمودنیدرصد همیاري

 ایجاد جادهبراي

 

رفتار 
 ۀغیرهمیاران
 کامپیوتر

رفتار 
 ۀهمیاران

 کامپیوتر

رفتار 
 ۀغیرهمیاران
 کامپیوتر

ۀرفتار همیاران
 کامپیوتر

 89/68 22/62 782/0 234/1 فردينفع

 44/84 67/26 767/0 446/1 جمعینفع

جمعینفع

 درازمدت
277/1 792/0 89/48 22/62 

 11/91 20 688/0 451/1 ارتباطات

 33/53 22/62 838/0 145/1 قبلیتجربه

 72 44 773/0 310/1 کل

  
ها را در دوراهی کاالي همگانی بـراي تسـطیح و سـرعت بخشـیدن بـه      درصد رفتار همیارانۀ آزمودنی 3 شکل

دهد چگونه یـک کـاالي   گانۀ بازي است و نشان میاین درصد به تفکیک مراحل نُه. دهدحرکت در جاده نشان می
-شود یا در روند ایجاد آن چه تغییراتی رخ مـی ایجاد می)انسان و کامپوتر(همگانی بر اثر همیاري میان دو بازیگر 

توانـد منجـر بـه    میزان استفاده از پل مشترك کـه مـی  (نیز این روند را براي دوراهی منابع عمومی  4شکل . دهد
  .دهدنشان می) تخریب آن شود
و همگـانی  کـاالي  هـا در دوراهـی   رفتار آزمـودنی (سازيشبیه در این از چهار متغیر اصلی یکهیچ از آنجا که 

 نشـان  42،اسمیرونوف کالموگروف، در آزمون )مشترك منابع ، و بقايهمگانی ، ایجاد کااليمشترك منابعدوراهی 
وجـود تفـاوت    وجود یـا عـدم  بررسی براي) است 000/0موارد کمتر از  در همۀداري معنی(ندارند  نرمال از توزیع

                                                             
42. Kalmogrov-Smirnov 



 کراوسکال از آزمونکرد که با استفاده  استفادهباید از آمار ناپارامتري گانه پنجهاي ها در آزمونرفتار آزمودنیبین 
  .استآمده  5در جدول آن شده و نتایجها سنجیده ها در آزمونرفتار آزمودنی میان تفاوت 43والیس

  
   گانهپنج هايآزمون بین والیس کروسکالآزمون داريمعنی ضرایب. 5 جدول

  سازيشبیه اصلی در متغیرهاي

رفتار نوع

 کامپیوتر

تخری

 پلب

نسبت

 ةجاد

ایجاد

 شده

ها رفتار آزمودنی

کااليدردوراهی

 همگانی

رفتار آزمودنی

ها دردوراهی

 مشتركمنابع

 003/0 000/0 312/0 051/0  همیارانه

غیرهمیاران

 ه
014/0 000/0 000/0 014/0 

 005/0 598/0 446/0 178/0 کل

  

 بـین در آن  کـه کامپیوتر اسـت   ۀرفتار همیاراندر حالت جادة ایجاد شده  نسبت فقط شودمیمشاهده چنانچه 

هـا در  ، آزمـودنی در سـایر حـاالت  . موجـود نیسـت   داريمعنـی  تفـاوت  گانـه پـنج هاي ها در آزمونرفتار آزمودنی
، و رفتار آزمـودنی همگانی کاالي ها در دوراهی، رفتار آزمودنیجاده ، نسبتپل تخریب(چهارگانه اصلیمتغیرهاي 

، متفـاوت  هـاي در آزمـون رفتـار کـامپیوتر   و غیرهمیارانـه   همیارانـه  هـاي در حالت )عمومیمنابع  ها در دوراهی
گویـد  ما نمـی  بهآماره اما این. دار استمعنی آماري از لحاظ تفاوتاند و این را از خود بروز داده متفاوتیرفتارهاي 

پیدا براي . کندمیرا بیان تفاوت  اصل و فقطها است آزمون کدامها در کجا و بین رفتارها و آزمونبین  تفاوت که
 آزمـون میـان  ویتنی، تمایز اصـلی   -مانآزمونبراساس. کرداستفاده  44ویتنیمانها باید از آزمونتفاوتاین کردن 
  .است ها برقرارو سایر آزمون) ارتباطات(چهارم

   

                                                             
43. Kruskal-Wallis 
44. Mann-Whitney 



  
   همگانی کاالهاي دوراهی در همیارانه رفتار درصد. 3شکل

  
  

 
 
 
  

    

درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

کاالي ھمگاني -   در آزمون سوم- نفع گروھي درازمدت

مراحل بازي

987654321

ي 
گان

ھم
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ي ک

اھ
ور

ر د
ھ د

ران
میا

 ھ
ار

رفت

1.0
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.4
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0.0

رفتار کامپیوتر

غیرھمیارانھ

ھمیارانھ

درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

کاالي ھمگاني - در آزمون اول- نفع فردي

حل بازي مرا

987654321
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درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

کاالي ھمگاني -  در آزمون دوم- نفع گروھي

ازي  مراحل ـب

987654321
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درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

کاالي ھمگاني-  در آزمون پنجم- تاثیر تجربھ قبلي

حل بازي مرا

987654321
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ھ   ن غیرھمیارا

 

درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي

کاالي ھمگاني -  در آزمون چھارم- ارتباطات

حل بازي مرا

987654321

ي 
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ھم
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میا

 ھ
ار

رفت

1.0

.8

.6

.4

.2

0.0

رفتار کامپیوتر
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درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

کاالي ھمگاني - در کل

حل بازي مرا

987654321

ي   
گان
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ي 
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  عمومی منابع دوراهی در همیارانه رفتار درصد. 4 شکل

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

منابع عمومي - در کل

ـازي  مراحل ب
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درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

منابع عمومي - در آزمون اول- نفع فردي

ازي  مراحل ـب

987654321

ي 
وم

عم
ع 

ناب
ي م

اھ
ور

ر د
ھ د

ران
میا

 ھ
ار

رفت

1.0

.8

.6

.4

.2

0.0

رفتار کامپیوتر

غیرھمیارانھ

ھمیارانھ

 

درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

منابع عمومي -  در آزمون دوم- نفع گروھي

مراحل بازي

987654321
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ھ ن ارا غیرھمی

ھ ن ھمیارا

 

درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

منابع عمومي-  در آزمون پنجم- تاثیر تجربھ قبلي

مراحل بازي

987654321
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بلي ھ ق تجرب ھمیارانھ- 

ھ  ن ارا غیرھمی

 

درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي

منابع عمومي -  در آزمون چھارم- ارتباطات

مراحل بازي

987654321
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نھ ھمیارا

درصد رفتار ھمیارانھ آزمودني ھا در دوراھي 

منابع عمومي -   در آزمون سوم- نفع گروھي درازمدت

مراحل بازي
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هـا ذکـر کردنـد در    آزمـودنی  خـود  کـه  اجتمـاعی  هايدر آن دوراهیرفتار همیارانه  میزان: هادربارة یافتهبحث
 از ، بـیش اجتمـاعی موقعیـت   در سـه ) 1384یگانه و هاشمی، جوادي(پیمایشی دربارة رفتار در دوراهی اجتماعی 

 ۀتصـور از رفتـار غیرهمیارانـ    البتـه . درصد اسـت  80 تا 65 بین و سیاسی اقتصادي هايدرصد و در موقعیت 85
 هـاي ارزش کند بعضـی مینیز بیان ) 1376(مرتون که چنان. از رفتار فرد باشد ممکن است نوعی فرافکنیدیگران
 رفتارهـاي . شـوند  رد مـی  اجتمـاعی  در عمـل اي انـد، امـا تـا انـدازه    تأیید شدهجامعه  عقیدتیدر دکترین  اخالقی

افـراد دنبـال    از سـوي  اگر هم باشد، حتی همراهدیگران  حقوق محسوس با تضییع کهآنگاه  ویژه ، بهغیرهمیارانه
رفتار اسـت  این ناگزیر از توجیه آنو فرد مرتکب  در ذهندر گفتار و احتماال چه  شود، چهتایید نمی شود، باز هم

) از نظـر پاسـخگویان  (هاي دوراهی اجتماعیدر موقعیت مردم همیارانهرفتار میان  درصدي 50، با تفاوتیبنابراین. 
 نفـع  تـوان بـه  را مـی  از آن مقـداري ، کـه  روبـروییم ) باز هم از نظر خودشان( هاو رفتار خود فرد در این موقعیت

  .کرد ، مصادرهغیرهمیارانه رفتارهاي
سازي، دیگر نظر فـرد دربـارة   در شبیه. شودتر می، روشنسازيشبیههاي با داده در مقایسه ویژهبه موضوع این

شود، بلکه مستقیماً ایـن رفتـار در موقعیـت تولیدشـده و     هاي دوراهی اجتماعی پرسیده نمیرفتارش در موقعیت
دوراهـی اجتمـاعی، در   سـازي در شـبیه . سازي استشود و این نقطۀ قوت شبیهاندازه گرفته می) سازي شدهشبیه
کـه مشترك منابعدرصد و در دوراهی 20تا  90از  ايدامنه رفتار همیارانه ، میزانهمگانی کاالي دوراهیت موقعی

رفتـار   ، میـزان بنـابراین . درصد دارد 44تا  11از اي دامنهمیزان  بود، اینشده  ها بهتر فهم آزمودنیظاهراً از سوي
 کـه  اسـت  بسیار کمتر از میزانـی  است شده طراحیآن  مشابهکه یا شرایطی واقعی در شرایط هاآزمودنی ۀهمیاران

  . کنندمی خود بیان
 سـازي شـبیه هـاي   اجتمـاعی، در موقعیـت  دوراهی هايرفتار در موقعیت دربارة پیمایش هايیافته برخالف لذا

نظرگیـر، حـداکثر میـزان    جمعـی  یـا نفـع   ارتباطات عاملکردن  لحاظو بدون  عادي، در حالتاجتماعی دوراهی
بسیار کمتـر و حـدود   میزان ، این برخورد با پلهنگام  از جمله و حاالت در بسیاري. است% 40همیارانهرفتارهاي 

سـازي  هبه منزلۀ یافتـۀ شـبی   همیارانه رفتارهايرا براي  درصدي 40ِ حداکثر میزانتوان می بنابراین،. است% 20
مدت خـود و منـافع   گیرند که میان نفع فردي کوتاههایی قرار مییعنی آنگاه که پاسخگویان در موقعیت. پذیرفت

کننـده اسـت و   گذرند و این میزان نگـران موارد از نفع فردي خود می% 40بینند، حداکثر در اجتماعی تعارض می
  . باید براي افزایش آن، فکري کرد

گیري میزان رفتار همیارانه در دو موقعیـت اساسـی   این تحقیق پنج آزمایش گوناگون براي اندازهعالوه، در به 
ها وقتـی کـامپیوتر همیارانـه یـا     کاالي همگانی و منابع مشترك طراحی شده بود که در همۀ آنها، رفتار آزمودنی

آنگاه که آزمودنی پـیش از آزمـایش   داري داشت و در همۀ این پنج آزمون، کرد تفاوت معنیغیرهمیارانه رفتار می
کرد با او در حال بازي است، ارتباط چهره به چهره داشت، رفتارش بسیار متاثر از رفتار طـرف  با کسی که فکر می

هاي کالسـیک بـازي دیـده نشـده اسـت، امـا       مقابل بود و این تاثیر فراوان ارتباطات اجتماعی است که در نظریه
-تواند اثر دوگانـه ارتباطات می). 1386 یگانه،جوادي(بر آن تاکید دارند ) ي اجتماعیباز(هاي جدیدتر بازي نظریه



وقتی ارتباطات چهره به چهره میان افراد زیـاد باشـد، اگـر دیگـران رفتـار      . اي بر رفتار همیارانۀ افراد داشته باشد
شده ایـن  هاي آزمایشدر سایر موقعیتاما . همیارانه داشته باشند، فرد هم دارد و اگر نداشته باشند، فرد هم ندارد

  . اندازه تاثیر دیده نشد
  

  گیرينتیجه
هاي فراوانـی  تواند داده این روش عالوه بر آنکه می. کندسازي امکانات فراوانی را در علوم اجتماعی ایجاد میشبیه

کنـد،  نتـایج آن را فـراهم مـی   هاي فراوان تکرار و )نسل(هاي اجتماعی را در موقعیت تولید کند، رفتارها و ویژگی
هـاي فـراوان   امري که در تحقیقات کمی کمتر امکان دارد و در تحقیقات تاریخی نیـز امکـان دسترسـی بـه داده    

-با این همه، اسـتفاده از شـبیه  . کندسازي امکان ترکیب استقرا و قیاس را فراهم میعالوه، شبیهبه. ممکن نیست
اسـت کـه طراحـی آن نیازمنـد داشـتن اطالعـات و       ) سـاختار بـازده  (ماعی سازي، نیازمند فهم منطق روابط اجت

  . استنباط قابل قبول از جامعۀ ایران است که بتوان با اتکاي به آن ساختار بازده مناسبی طراحی کرد
کـامپیوتري و  انسـانی، تمـام  تمام: سازي در علوم اجتماعی بحث شددر این مقاله دربارة سه شیوة اساسی شبیه

کامپیوتري برگرفتـه از یـک تحقیـق    -سازي انسانیهاي موجود در این مقاله درباره شبیهداده. کامپیوتري-یانسان
افـزار بـازي فضـایی عرضـه     دست آمده از نرمهاي فرضی بهکامپیوتري نیز دادهسازي تمامواقعی بود و دربارة شبیه

نیز مراجعه کرد که دربارة هویـت قـومی   ) 1383(توان به تحقیق عالمی  سازي میالبته براي این نوع از شبیه. شد
انسـانی،  سـازي تمـام  امـا دربـارة شـبیه   . در خوزستان است و آن را با یک پیمایش ترکیب و مقایسه کـرده اسـت  

  اي بـراي  هـاي اولیـه  پژوهش روشنی در علوم اجتمـاعی صـورت نگرفتـه اسـت و در ایـن مـتن نیـز فقـط طـرح         
سـازي نیـز فـراوان اسـت و     ظرفیت این بعد از تحقیقات اجتماعی در شـبیه . تماعی عرضه شده استهاي اجبازي
-هاي واقعی اجتمـاعی قـرار مـی    پژوهان علوم اجتماعی بر مبناي طراحی قبلی را در موقعیتکه، دانشتر اینمهم

  . کندهاي حاصل از آن به گسترش فهم از رفتارهاي اجتماعی کمک فراوان میدهد و یافته
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