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چکیده
شرکت ارتباطات سیار همواره با بخشی از مشترکین تلفن همراه به لحاظ عدم پرداخت به موقع قبض 

زیادي صورت حساب تلفن مربوطه مشکل داشته و چگونگی برخورد با این گروه از مشترکین از حساسیت 
روي شرکت ارتباطات سیار و مشترك نوعی هاي پیشاین مقاله با در نظر گرفتن گزینهبرخوردار است. در 

هاي پویاي با این ترجیحات، مسأله از طریق بازيبندي ی مبنی بر ترجیحات هر طرف و رتبهآن و فرضیات
پیامد هر استراتژي و رو،هاي پیشاست. چگونگی انجام عمل، استراتژياطالعات کامل تجزیه و تحلیل شده 

هاي ده شده و از روش تعادل کامل بازيکل بازي از طریق فرم گسترده نشان داهاي فرعی وتعادل بازي
آن است که شرکت ارتباطات سیار بعد از عدم يدهندهنیز حل شده است. تعادل بازي نشان١(SPE)فرعی

رفه قطع نماید و مشترك نیز به صورت پرداخت پرداخت هزینه توسط مشترك، تلفن او را به صورت یک ط
و عدم استفاده از خدمات شرکت واکنش نشان خواهد داد. 
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مقدمه.1
خدمات ارتباطی در ایران ارایههاي فعال در زمینه اکنون یکی از شرکتباطات سیار هم شرکت ارت

اي از بازار این نـوع خـدمات را در اختیـار دارد. ایـن     این شرکت سهم عمده و قابل مالحظهاست. 
آنها کسانی هستند کـه  که بیشتر ) 15(میلیون مشترك تلفن همراه دارد 37شرکت هم اکنون بیش از

نمایند. مشترکین هر دو ماه یک بار صورت حسابی می این شرکت استفاده مییهاي دااز سیم کارت
هاي مربوطه دریافـت داشـته و   دمات شرکت و به صورت تفکیک هزینهاستفاده از خيشامل هزینه

باید در یک فاصله زمانی معین نسبت بـه پرداخـت آن اقـدام نماینـد. امـا همـواره بخشـی از ایـن         
نمایند. ایـن موضـوع   ها نمین شده اقدام به پرداخت صورت حسابتعییمشترکین در فاصله زمانی 

هـاي گذشـته   دهد. طی سـال عکس العمل نشان میآن براي شرکت مشکل ایجاد نموده و نسبت به 
چون قطع یک طرفه تلفن مشترکین و یا مسدود نمودن کامل اقدام هایی همیاد شده از گزینهشرکت 

نمایـد تـا صـورت حسـاب     جوایز آنها را تشویق میارایهنموده و اخیراً نیز از طریق دادن مشوق و 
هایی را به همراه اقدامات در طرف مقابل نیز واکنشخود را به موقع پرداخت نمایند. هرکدام از این

ضعیت محیط خارجی، عکس العمل هر دو متفاوت خواهد بود.داشته و با توجه به و
از آنجا که دو تصمیم گیرنده در رابطه با اقدامات خـود و طـرف مقابـل بـه پیامـدهایی دسـت       

است. تصمیمات بازیکنان به صورت خواهند یافت. بررسی موضوع در قالب یک بازي امکان پذیر
سـت و بـا توجـه بـه     قیب و نیز خود بازیکن مشخص امتوالی بوده و در هر مرحله عمل بازیکن ر

در قالـب  تـوان آن را  رو مـی اتژي نیز معین است، از ایـن استررو، پیامد هرهاي پیشبندي گزینهرتبه
سازي و حل نمود.هاي پویا با اطالعات کامل مدلبازي

متوالی است. در این به صورت هایی هستند که در آنها تصمیمات بازیکنان بازي هاي پویا بازي
ا بـازي  معلوم باشد، بـازي ر بازیکن مورد نظر)(انتخاب بازیکنان قبل ازبازييها اگر پیشینهبازي

حرکـت  (دنبالـه) گویند، یعنی هم پیامد بازي براي هر ترتیـب و تـوالی  پویاي با اطالعات کامل می
باشد. معموالً ابـزار نمایشـی کـه بتوانـد     بازي براي تمام بازیکنان معلوم میيبازیکنان و هم پیشینه
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تـوان  کلی مـی طوربهاما .)1386،(عبدلیاست1عناصر فرم بسط یافته را نشان دهد، درخت بازي
و بـه صـورت جـدول پیامـدها    4یا نرمال3، فرم استراتژیک2ها را به صورت فرم گسترشیاین بازي

هـاي  تصمیم گیرندگان بایـد ابتـدا گزینـه   براي تجزیه و تحلیل رفتارهاي .نشان داد(فرم ماتریسی)
بنـدي آنهـا را   ها کیفی باشـند، رتبـه  کدام و در صورتی که گزینهکمی پیامد هرانتخابی آنها و مقدار

هـا، نشـان   و یا اشکال دیگر نمایش این بازيمشخص نمود. سپس آنها را به صورت فرم گسترشی
ـ    ها میآنها اقدام نمود. براي این بازيلداد و در آخر به ح ه توان تعادل نـش را تعریـف نمـوده و ب

دست آورد.
گیري و ویژگی رفتار متقابـل بازیکنـان، مسـأله از    ي حاضر با توجه به فضاي تصمیمدر مطالعه

شـده  شود. این مقاله درپنج بخش تنظـیم  با اطالعات کامل تجزیه وتحلیل میهاي پویا بازي5طریق
شود. در بخش سـوم پیشـینه تحقیـق    خش دوم به ادبیات موضوع اشاره میاست. بعد از مقدمه در ب

سـازي بـازي و حـل آن پرداختـه    مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در بخش چهارم بـه مـدل  
شود.ارایه میگیري قسمت آخر نیز نتیجهشود. در می

ادبیات موضوع.2
ها یا هر یک از این فعالیتهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی افراد است.فعالیتبازي، توصیفی از

بازي براي رسیدن به اهـداف  که بازیکنان طبق آن به انجام ها داراي ساختار و قواعدي هستندبازي
توانـد انجـام دهـد و    گویند که هر بازیکن چه اقداماتی میپردازند. این قواعد و ساختار میخود می

واکـنش . در دنیاي واقعی هـر فـردي در تصـمیم گیـري خـود بـا       )1386،(سوريل آن چیستدلی
گیـرد از یـک طـرف بسـتگی بـه      هایی که فـرد در آن قـرار مـی   تدیگران مواجه است. پیامد موقعی

دارد.بستگیتصمیمات او و از طرف دیگر به تصمیمات دیگران

1 . Game Tree
2 . Extensive Form
3 . Strategic Form
4 . Normal Form
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اش بود. او در مقاله)1713(1قرار داد، جیمز والدگراوها را مورد بحث ي بازياولین کسی که نظریه
کـه در سـال   داد و تا زمـان اگوسـتین کورنـات   ارایهرا براي یک بازي دو نفره Min-Maxراه حل
هـا  ي بازيکه نظریه2»تحقیقاتی در باب اصول ریاضی نظریه ثروت«اي تحت عنواندر مقاله1838

بـا نگـارش یـک    3نیـومن ها را دنبال نکرد. واننظریه بازيعمومی دنبال کرد، کسی را به صورت 
ها را به عنوان یک شاخه مستقل معرفی کرد. البتـه قبـل از   نظریه بازي1928ي مقاالت در سال سر

ن نیـومن و اسـکار   اها کارهایی انجام داد. کارهاي وریاضیدان فرانسوي نیز در این زمینه4آن، بورل
منتشر گردید. در 1944در سال 6»اقتصاديو رفتارها نظریه بازي«نوانعبادر کتابی 5مورگن سترن

مطرح شد. در همین زمان جـان نـش تعریـف اسـتراتژي بهینـه را      7بازي معماي زندانی1950سال 
گردیـد و بسـیاري از موضـوعات    دنبـال  ها به طورگسـترده نظریه بازي1950ي تعمیم داد. در دهه

شـد و کـاربرد وسـیعی در فلسـفه و علـوم      ارایـه هاي تکراري زي و بازيکاملی فرم بسط یافته بات
تعادل کامل بازي را مطرح نمود و تعـادل نـش را   8رینهارت سلتن1965کرد. در سال سیاسی پیدا

ي بیـزین را وارد عرصـه   مفهوم اطالعات کامـل و بـاز  9جان هاریزانی1967گسترش داد. در سال 
.)1386،(عبدلیها کردنظریه بازي
(دونفـره،  ها را به طرق مختلفی از جمله به صورت ایستا و پویا، بر اساس تعداد بازیکنانبازي
هـاي محـدود و نامحـدود)، ماهیـت تـابع      (بـازي هاي بازينفره و....)، تعداد استراتژيnسه نفره و

(همسو یـا غیـر   يو بر اساس ماهیت مذاکرات پیش از بازآن)(بازي مجموع صفر و غیرپرداخت
هاي متعددي براي تحلیل و تشریح چنین روشهم.)1387،(اینتریلیگیتورتقسیم بندي نمودهمسو)

(ماتریس بازي)(استراتژیک)، فرم گسترش یافته و جدول پیامدبازي از جمله به صورت فرم نرمال

1. James Waldegrave
2. Researches into The Mathematical Principal of The Theory of Wealth
3. John Von Neumann
4. Borel
5. Oskar Morgenstern
6. The Theory of Games and Economic Behavior
7. Prisoners Dilemma
8. Renhard Selten
9. John Harsanyi
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غالـب ضـعیف، تعـادل    الب و هاي غهاي ایستا از طریق استراتژيهاي حل بازيوجود دارد. روش
گیرد.تعادل نش صورت میو Min-Maxهاي مختلط، روشاستراتژي

تصمیمات بازیکنان بـه  است، حاضريهاي پویا با اطالعات کامل که ابزار توضیح مقالهدر بازي
تراتژي نیـز آگـاهی   داند و از پیامد هر اسـ بازي را میيه و هر بازیکن پیشینهاي بودصورت زنجیره
دهند. پیامـد  رشی و از طریق درخت بازي نشان میفرم گستًبه صورتها را معموالدارد. این بازي

شـود. فـرض بـر ایـن     استراتژي درخت بازي نشان داده میبازیکنان در آخرین شاخه مربوط به هر 
بر بازي حاکم است و بازیکنان داراي آگاهی و دانش کامل هستند و این دانـش  1است که عقالنیت

به صورت اطالعات عمومی است. 
گیـري انتخـاب   بازیکن ممکن است در چندگره تصمیمهاي پویا با توجه به این که یک در بازي

ید که در هر مجموعه ها باید به بازیکن بگوذا هر استراتژي خالص در این بازيخود را انجام دهد. ل
توان حل نمود. بـراي  هاي مختلفی میهاي پویا را به روشاتی چه عملی را انتخاب کند. بازياطالع

حل از طریق تعادل نش ابتدا باید آن را در فرم استراتژیک نوشته و سپس تعادل نـش آن را هماننـد   
شـت بـه   و تمام، به تعادل نـش برگ هاي پویا با اطالعات کاملایستا پیدا نمود. تعادل در بازيبازي

هاي نش باید آزمون دیگري را نیز طی کنند. در تعادل نش برگشت عقب معروف است. یعنی تعادل
نان مربوط اسـت شـروع نمـوده،    هاي نهایی که به یک مجموعه اطالعاتی تکی بازیکبه عقب از گره

شأت گرفته و به گـره نهـایی   گره نهایی که از آنگیري، از میان شاخهآن گره تصمیمگیرنده تصمیم
کـه  کنـد یاي را انتخـاب مـ  ي یک عمل بازیکن اسـت، شـاخه  دهندهشود و هر شاخه نشانختم می

مسیر پیوسته متصل ی ازیبیشترین پیامد را براي او داشته باشد. آن شاخه انتخابی در صورتی که جز
هـاي نـش   ممکن است برخـی از تعـادل  باشد.، بخشی از تعادل کلی بازي نیز میبه گره اولیه باشد

استراتژي خالص فرم استراتژیک در برآیندهاي برگشت به عقب حذف شوند زیرا آنها تعـادل نـش   
عادل نش برگشت به عقـب تنهـا   شوند یعنی در تگذاشته میکه کنارتهدیدهاي باور نکردنی هستند

کـه  ا. به این معن)1386،(عبدلیدشونکردنی نشان داده میباورهاي نش مبتنی بر تهدیدهاي تعادل

1. Rationality
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که بـازیکن  در آن بازي فرعی تعادل وجود دارد، اما با توجه به حاکم بودن عقالنیت بر بازي و این
بیشـترین منـافع را بـراي    اي را انتخاب خواهد نمـود کـه  اطالع دارد که این بازیکن گزینهحریف

نمایـد کـه بـازي بـه آن گـره      ي رفتار میحریف داشته باشد، طورخودش و کمترین منافع را براي
ی از مسیر پیوسته بازي نخواهد بود. یکشیده نشود و لذا آن انتخاب یا شاخه، جز

اسـت. رینهـارت   )SPEهـاي فرعـی(  ن تعادل از طریق تعادل کامـل بـازي  روش دیگر نشان داد
ـ هاي نش که در آن تهدیدهاياولین کسی بود که نشان داد تعادل)1965زلتن( ی وجـود  باور نکردن

س آن اي کـه براسـا  بینـی کننـد و لـذا ایـده    توانند رفتار بازیکنان را پیشدارد در بسیاري موارد نمی
اسـت. در  معـروف  SPEشود، به هاي باور نکردنی کنار گذاشته میهاي نش مبتنی بر تهدیدتعادل

شود ک سري اصول تفکیک میعی بر اساس یاین ایده، کل بازي در فرم بسط یافته به چند بازي فر
بسـط  فـرم باشد و لذا خود بـازي زي فرعی زیر مجموعه بازي اصلی میهاي باها و شاخهکه گره

دهد.و بخشی از بازي اصلی را تشکیل مییافته بوده 
پیشینه تحقیق.3

را هاي پویا با چنـد سـطح سلسـله مراتـب    هاي تعادلی در بازياستراتژي)1981(1بسار و همکاران
همکارانه را در یک بازي پویا با سه بازیکن و سه ر داد و در مطالعه خود تعادل غیرمورد بررسی قرا

ابتدا یک تعریف کلی از حل تعادل چند سـطحی را بـراي   ایشانسطح سلسله مراتبی بررسی نمود. 
فی را براي وعه شرایط کانمود. سپس مجمارایهبازیکنانی که در سطوح باالي سلسله مراتبی نیستند 

گیـرد، دو  بازیکنی که در باالي سطح قرار مـی هاي سه گانه اثبات نمود. در این نوع بازي، استراتژي
(بازیکن قرارگرفته در باالي سطح)کند که تابع هزینه اودیگر را مجبور به قبول شرایطی میبازیکن 

کنـد تـا   طح آخر را مجبور میدوم، بازیکن سچنین بازیکن قرارگرفته در سطح را حداقل نمایند. هم
).1982(بساري، را حداقل نمایدتابع هزینه او(بازیکن قرارگرفته در سطح دوم)

1 . Basar
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حـل  و یک راههاي پویا مورد بررسی قرارداد. امفهوم تعادل همکاري را در بازي)1982(1توسکیبی
تند اما براي قـرارداد موافقـت   هاي پویا که در آنها بازیکنان با هم در ارتباط هستعادلی را براي بازي

امکـان  هاي ایستا کـه در آنهـا   کند که بر خالف بازيمورد بررسی قرار داده و اشاره مینمایند، نمی
هــاي پویــا امکــان همکــاري بــین بازیکنــان وجــود دارد      تبــانی وجــود نــدارد، در بــازي   

).1982توسکی،(بی
ن مانعی براي رشـد اقتصـادي:   اخاذي به عنوا«با عنوانايمقالهدر )2002(2نواك و همکاران

با استفاده از تحلیل بازي دیفرانسیلی به مطالعه تعامل اسـتراتژیک بـین یـک    »هاي بازي پویاتحلیل
هاي محلی نموده، از یک طرف و نیروهاي پلیس گروه جنایتکار که اقدام به اخاذي پول از فروشگاه

پرداختند. هدف آنان از انجام مطالعه تعیین این موضوع بـوده کـه آیـا رشـد ذخیـره      از طرف دیگر 
هـاي  اشت یا فعالیتدها، استمرار خواهدهاي محلی با وجود این اخاذيسرمایه صاحبان فروشگاه

به این منظور جواببه تعادل کامل مارکوف را شوند. آنهاایی منجر به رکود اقتصاد محلی میجن
ها بودند، مورد استفاده قرار دادند. ر مناطقی که تحت تأثیر این اخاذيو چند کاربرد سیاستی دسؤال 

گیرد، از این هاي اخاذي صورت میکه اگر مردم در مناطقی که فعالیتنتیجه حاکی از آن بوده است 
احبان ها پشتیبانی ننموده و تقاضاي بخش خصوصی براي کار باال باشد، ذخیره سـرمایه صـ  فعالیت

اد عرضه کـار در  دهد. اگر مازهاي فوق، به رشد خود ادامه میبا وجود فعالیتهاي محلی، فروشگاه
هاي پلیس باید افزایش یافته و بیشتر هزینه نایی وجود دارد باال باشد، نیروهاي جمناطقی که فعالیت

اسـتراتژي بهینـه اسـت    دمدت نیز یـک  نمایند، این کار از رکود در منطقه جلوگیري نموده و در بلن
). 2002(اي نواك، 

زا بـا انباشـت   رونی مصرف را در یـک مـدل رشـد درون   ) اثرات بی2010(3هوري و همکاران
کـه  دادندآنها نشان نمودندهاي پویا بررسیرا در قالب بازيسرمایه زیاد و با ویژگی رشد متوازن 

1 . B. Toewiski
2 . Novak
3 . Hori



)1392تابستان، »22پیاپی «2شماره فصلنامه مدلسازي اقتصادي (سال هفتم، 52

تعـادل نـش   اقتصادي به شـدت مصـرف دیگـران را تحریـک نماینـد، نـرخ رشـد در        1اگر عوامل
این موضوع ارتباطی به مسأله چشم وباشد3تعادل نش با حلقه بازتر از تواند بزرگمی2بازخوردي

).2010(کی هوري،و هم چشمی مصرف ندارد
به عنوان بـازیگران  راOECDاي رفتار دو سازمان اوپک ودر مقاله)1383(ابریشمی و گلستانی

گذار در بازار جهانی در قالب یک بازي تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبـه مـورد   اصلی و تأثیر
بـازي در نتیجـه   کـه در ایـن   نشـان دادنـد  4استناد به راه حل نقطـه شـلینگ  بررسی قرار داده و با
ن بازیگران، اوپک به عنـوان یـک   هاي سازگار و بلندمدت از جانب هر دوي ایبکارگیري استراتژي

سهم کمتري از منافع را بـه  OECDچانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت هاي عضو
.)1383،(ابریشمیخود اختصاص داده است
تا 1973زمانی ژانویه يرفتار اوپک طی دورهبه بررسی اي در مقاله)1388عبدلی و لهراسبی (

ها، از طریق ها بر اساس وابستگی متقابل بنگاه. آنها با استفاده از نظریه بازيپرداختند2008سپتامبر 
فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار را مورد آزمـون قـرار   (روش الجیت)مدل رگرسیون

حتـی  آل نبـوده، بلکـه   نها اوپک به عنوان یک کارتل ایدهآن بوده که نه تيدادند. نتایج نشان دهنده
.)1388،(قهرمان عبدلیتري داشته است دکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیفنسبت به تولی
هـاي  یـداري اوپـک بـا رویکـرد نظریـه بـازي      بررسی پااي به هدر مقال) 1388(ناخدا وعبدلی 

نمودنـد کـه در آن   ارایـه ابتدا مدل ساده چانـه زنـی و اجـراي فیـرون را     پرداختند. ایشان تکراري
باشد و پیامد این مرحله به شکل معمـاي زنـدانی بـوده اسـت.     صبري، منبع قدرت چانه زنی میبی

در نظرگـرفتن قـدرت چانـه زنـی و     سپس نشان داده شده که چگونه مدل به مسأله تقسیم منافع با 
و به این نتیجه ر دادهساله را مورد استفاده قرا50دهد. آنها اطالعات آماريهاي زمانی پاسخ میافق

1 . Agents
2 . Feedback  Nash Equilibrium
3 . Open-Loop Nash Equilibrium
4. Shilling Point Solution
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کنند تمایل به دریافت سهمیه نفت بیشـتري  یی که آینده را به سختی تنزیل میاند که کشورهارسیده
.)1388،(ناخدادارند

سازي بازيمدل.4
میلیون مشترك تلفن همراه دارد و عمده خدمات ارتبـاطی را در  37شرکت ارتباطات سیار بیش از 

نماید. در کنار این مسأله شرکت ایرانسل به عنوان رقیـب او در حـال فعالیـت اسـت     میارایهایران 
با تحویل قـبض پرداخـت بـه مشـترك     . اخیراً فعالیت خود را شروع نموده استسوم نیزو اپراتور 

در کند و یـا ایـن کـه    د خود را در مهلت مقرر پرداخت مییا صورت حساب کارکر، اوتلفن همراه
نماید. در حالت دوم بازي بین مشترك و شرکت ارتباطـات سـیار   آن را پرداخت نمیموعد مربوطه

باشد. و شروع کننده بازي نیز مشترك میشروع می شود 
صـورت  براي شرکت ارتباطات سیار بهترین گزینه آن است که مشترکین در موعد تعیین شده 

ب براي مشترك عـدد  بندي نماییم به این انتخاهاي آنها را رتبهند. اگر انتخابحساب خود را بپرداز
دهیم.را اختصاص می9براي شرکت عدد 1

رو رتباطات سیار سه گزینه پـیش شرکت امشترك،عدم پرداخت صورت حساب توسط در صورت
دو طرفه و گزینه سوم نیز آن است که شرکت ارتباطات سیار هیچ اقدامی قطع ،دارد. قطع یک طرفه

هـایی کـه شـرکت    د. در مقابـل مشـترك نیـز بـراي حالـت     تلفن مربوطه را قطع ننمایانجام نداده و 
ارتباطات سیار اقدام به مسدود نمودن یک طرفه یا دو طرفه و یا عدم قطع، سه گزینـه را در مقابـل   

و یـا  نـامعلوم  و عدم استفاده از تلفن به مدت پرداخت ،استفاده از تلفنو ادامه خود دارد. پرداخت 
صورت حساب را پرداخت ننماید. براي حالتی که شرکت ارتباطات سـیار بـا وجـود عـدم     این که 

پرداخت به موقع صورت حساب، تلفن مشترك را قطع ننموده و بـازي بـه مرحلـه بعـدي کشـیده      
که در صورت خواهد بود. به صورت پرداخت یا عدم پرداخت شود نیز مشترك داراي دو گزینه می

ود و در صورت عدم پرداخت، بازي ادامه یافته و شرکت ارتباطات سـیار  شپرداخت، بازي تمام می
تنها داراي یک گزینه و آن هم قطع تلفن همراه مشترك خواهد بود. سپس مشـترك هماننـد حالـت    

تلفن همراه، پرداخت و عـدم اسـتفاده و   قبل داراي سه گزینه به صورت پرداخت و ادامه استفاده از
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ا فرض این که شرکت ارتباطات سیار در مرحله دوم، در صـورت عـدم   عدم پرداخت خواهد بود. ب
ـ د نظر را به صورت دو طرفـه قطـع مـی   پرداخت صورت حساب تلفن مشترك مور د. در ایـن  نمای

و یـا ایـن کـه    شود یعنی مشترك صورت حساب را پرداخت نموده اسـت مرحله یا بازي تمام می
باطات سیار تنها یک یابد. لذا شرکت ارتدامه میا پرداخت ننموده و بازي امشترك صورت حساب ر

رو دارد وآن هم قطع دو طرفه تلفن همراه مشترك است. در مرحله دوم مشـترك تلفـن   گزینه پیش
نمایـد یـا ایـن کـه     اب را پرداخـت مـی  همراه نیز دو گزینه دارد به این صورت که یا صورت حسـ 

له دیگري که الزم اسـت بـه آن توجـه    امسنماید. اما صورت حساب را پرداخت نمیچنان قبض هم
نشان داده و از اقدامات شرکت ارتباطات واکنششود آن است که ممکن است مشترك تلفن همراه 

هاي خود یعنی پرداخـت یـا عـدم آن، بـراي مـدت      ده و به همراه هر کدام از انتخابسیار آزرده ش
ه دلیـل آن اسـت کـه در مقابـل او کـاالي      له باخود استفاده ننماید. این مسهنامعلومی از تلفن همرا

زیرا شرکت ایرانسل و اپراتور سوم بـه عنـوان رقیـب آن داراي محصـوالتی     .جایگزین وجود دارد
باشند. لذا بـراي شـرکت   هاي نزدیکی میمگن نبوده اما به هر صورت جانشینهستند که هر چند ه

صورت حساب یا عدم آن، از تلفن ارتباطات سیار در صورتی که مشترك مربوط به همراه پرداخت 
هـاي باالسـري   و بـا توجـه بـه تقبـل هزینـه     استهمراه استفاده ننماید این به منزله کاهش درآمد

کاهش سود را به دنبال دارد. ،تجهیزات
روي مشترك در ابتدا عبارت اند از:                                                         هاي پیشانتخاب

.(C)مشترك صورت حساب خود را به موقع پرداخت نماید و وضعیت عادي حاکم باشد-1
D)مشترك صورت حساب خود را به موقع پرداخت ننماید-2 ).

شـود. در ایـن حالـت شـرکت     انتخاب کند در واقع بازي شـروع مـی  اگر مشترك گزینه دوم را 
روي خـود خواهـد   هـاي زیـر را پـیش   گزینـه قرارگرفتهb1ارتباطات سیار در مجموعه اطالعاتی 

داشت:
.(E)تلفن همراه مشترك به صورت یک طرفه قطع شود-1
.(F)تلفن همراه مشترك به صورت دو طرفه قطع شود-2
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.(G)تلفن مشترك براي یک دوره دیگر برقرار باشد-3
کـه در  )، ، (اطالعـاتی خواهـد بـود   آنگاه مشترك نوعیِ تلفن همراه داراي سـه مجموعـه   

هرکدام چندین گزینه خواهد داشت. در صـورت قطـع یـک طرفـه تلفـن همـراهش در مجموعـه        
هاي این مجموعه اطالعاتی به صورت زیر خواهد بود:گزینهگیرد.قرار میa2اطالعاتی

.(C)قبض خود را پرداخت نماید و به استفاده از تلفن همراه ادامه دهد-

.(H)قبض خود را پرداخت نماید و از تلفن همراه استفاده ننماید-

.(D)قبض خود را پرداخت ننماید-
که با انتخـاب عمـل   (پرداخت قبض)یابدن مجموعه اطالعاتی بازي پایان میدر دو گزینه از ای

C خواهد بود. با انتخاب عمل7و براي شرکت ارتباطات سیار 5پیامد بازي براي مشتركH پیامد
ادامـه  بـازي  (D)خواهد بود. در گزینه سـوم 4و براي شرکت ارتباطات سیار 9بازي براي مشترك 

قرار گیرد سـه  در این مرحله اگر بازیکن در مجموعه اطالعاتیشود.یافته و وارد مرحله بعد می
(پرداخـت صـورت حسـاب و    Cرسد. با انتخاب گزینهرو داشته و بازي به اتمام میگزینه در پیش

6و 3پیامد بازي براي مشترك و شرکت ارتباطـات سـیار بـه ترتیـب     ادامه استفاده از تلفن همراه)
پیامـد  همـراه) (پرداخت صورت حساب و عدم اسـتفاده از تلفـن  Hخواهد بود. با انتخاب گزینه 

(عدم Dخواهد بود و با انتخاب گزینه 3و 7بازي براي مشترك و شرکت ارتباطات سیار به ترتیب 
خواهد بود.1و 6پیامد بازي براي مشترك و شرکت ارتباطات سیار به ترتیب پرداخت)

توسط شرکت یعنی G(انتخاب گزینه در صورت قرار گرفتن مشترك در مجموعه اطالعاتی 
یعنـی پرداخـت یـا عـدم     Dو Cعدم قطع تلفن همراه در مرحلـه اول) مشـترك داراي دو گزینـه   

بازي بـه اتمـام رسـیده و پیامـد مشـترك و شـرکت       Cپرداخت خواهد بود که در صورت انتخاب
شـرکت  خواهـد بـود. در مرحلـه آخر(طبـق فـرض بـازي)      8و 2ارتباطات سیار به ترتیب برابر با 

وaارتباطات سیار داراي دو گزینه مشابه حاصل از انتخاب هاي مشترك در مجموعـه اطالعـاتی   
باشد و اقدام به قطع دو طرفه تلفـن  که به صورت عدم پرداخت صورت حساب بوده است، می

نماید.همراه مشترك می
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قرارگرفته و در مقابل هرکدام از آنهـا داراي  یا در این مرحله مشترك در مجموعه اطالعاتی 
، پرداخـت  (C)سه گزینه به صورت پرداخت قبض صورت حساب و ادامه استفاده از تلفـن همـراه  

(D)و عدم پرداخت قبض صورت حساب(H)قبض صورت حساب و عدم استفاده از تلفن همراه

و پیامـد  5و 4براي مشترك و شرکت به ترتیب برابر با Cگزینه بود. پیامد بازي با انتخاب خواهد
و پیامد ناشی از انتخاب 2و  8براي مشترك و شرکت به ترتیب برابر با  Hناشی از انتخاب گزینه 

ـ     خواهد1و  6براي مشترك و شرکت به ترتیب برابر با Dگزینه  ا بـود. شـرکت ارتباطـات سـیار ب
تواند از آن براي چگونگی رفتار با همه مشترکین استفاده واکنش و رفتار یک مشترك میسازي مدل

ـ   ر نماید. این موضوع با فرض ثبات تکنولوژي و یا این که تغییر تکنولوژي، روي رفتار مشـترکین اث
داد:توان به صورت زیر نشان بازي را در فرم استراتژیک میگردد.چندانی ندارد، بیان می

=مجموعه بازیکنان: - { , } )1(
معرف شرکت ارتباطات سیار است.Bمعرف مشترك و Aکه 

Sاستراتژي بازیکنان:مجموعه - = {CCCCCC, CCCCCH,… , DDDDDD}= { , , } )2(
S:زیر استهاي بازیکنان به صورت مجموعه ترکیب استراتژي = S ∗ S = {CCCCCC, CCCCCH,… , DDDDDD}{EFF, FFF, GFF}= {(CCCCCC, EFFF), (CCCCCC, FFF), … , (DDDDDD, GFF)} )3(

هـایی کـه بازیکنـان اول   اي آنها دارد. پیامد تمامی ترکیـب هپیامد بازیکنان بستگی به انتخاب
باشد. این بهترین مطلوب براي شرکت می)1، 9(نماید به صورترا انتخاب میCگزینه (مشترك)

به آن اختصـاص داده شـده اسـت.    9هاي او داشته و امتیاز تبه را در بین گزینهاست که باالترین ر
است زیرا او صرفاً صورتحساب خود را به موقع پرداخت نمـوده  1پیامد این ترکیب براي مشترك 

عمل یا گزینه است و در مقابل شرکت نیـز  6استراتژي مشترك داراي که هر است. با توجه به این
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سه عمل یا گزینه دارد، جدول پیامد بازي ترکیبات زیادي  است. پیامد بازیکنـان بـه صـورت زیـر     
,CCCCCC)خواهد بود: EFF) = 1(CCCCCC, EFF) = 9

……….. )4(

……….( , ) = 6( , ) = 1
تر بازي از طریق فرم بسـط یافتـه،   دول پیامدها از یک طرف و حل سادهبا توجه به طوالنی بودن ج
برگشـت بـه عقـب و تعـادل کامـل      نوشته و سپس از طریق تعادل نـش ابتدا بازي را در این شکل 

فرم بسط یافته بازي به صورت زیراست:هاي فرعی حل می شود.بازي

فرم بسط یافته بازي بین شرکت ارتباطات سیار و مشترك .1نمودار
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عمل خواهد 6مجموعه اطالعاتی است و هر استرانژي او شامل 6با توجه به این که مشترك داراي 
جـدول  دلیلها بسیار زیاد باشد. به همینباعث خواهد شد تا تعداد استراتژيبود و لذا ترکیب آنها 

روي فـرم بسـط   توان تنها از رفی نیاز به آن نیز نیست زیرا میپیامد بازي طوالنی خواهد بود و از ط
.)1386،(عبدلیو آن را حل نموددست آورده ه بازي را بSPEیافته تعادل

باشـد. ایـن   مسیر می13این بازي داراي )1با توجه به فرم بسط یافته بازي به صورت نمودار(
)باشند: ان به صورت زیر میمسیرها به همراه پیامد بازیکن ) = 1, ( ) = 9( , , ) = 5, ( , , ) = 7( , , ) = 9, ( , , ) = 4( , , , , ) = 4, ( , , , , ) = 5( , , , , ) = 8, ( , , , , ) = 2( , , , , ) = 6, ( , , , , ) = 1( , , ) = 3, ( , , ) = 6 )5(( , , ) = 7, ( , , ) = 3( , , ) = 6, ( , , ) = 1( , , ) = 2, ( , , ) = 8( , , , , ) = 4, ( , , , , ) = 5( , , , , ) = 8, ( , , , , ) = 2( , , , , ) = 6, ( , , , , ) = 1

هاي فرعی داراي تعادل مختص خود است. مثالً اگـر بـازي بـه مرحلـه آخـر     هر کدام از این بازي
یعنـی  Hقـرار گیـرد، او گزینـه    aیـا  هاي اطالعاتی کشیده شود یعنی مشترك در مجموعه

چنین اگر بازي در مرحله هم.گزیندپرداخت صورت حساب و عدم استفاده از تلفن همراه را بر می
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قـرار  aیعنی قطع دو طرفه شرکت روبرو شـود، او در مجموعـه اطالعـاتی    Fاول با استراتژي 
یعنی پرداخت صورت حساب و عدم اسـتفاده از تلفـن همـراه واکـنش     Hگرفته و باز هم با گزینه 

آن هـم  شرکت تنها یک گزینـه و aو aهاي اطالعاتیدهد. در مرحله قبل از مجموعهنشان می
هاي نهایی شـاخه  هاي گرههر کدام از شاخه)2(نموداردرقطع دو طرفه تلفن همراه مشترك دارد.

ت کـه  که بیشترین پیامد براي او دارد به صورت پر رنـگ نشـان داده شـده اسـ    Bانتخابی بازیکن 
هاي مسیر پیوسته باشـد  ر صورتی که این شاخه یکی از شاخهدهد. دتعادل بازي فرعی را نشان می

رنـگ  صـورت پر ) بهDEH(پیوستهشود که تنها مسیرتعادل کلی خواهد بود. مالحظه میی ازیجز
دهد.و لذا تعادل کلی بازي را نشان مینشان داده شده است 

هاي فرعی و کل بازيتعادل بازي.2نمودار
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گـر را بـه درسـتی    از آنجا که عقالنیت بر بازي حاکم است شرکت و مشترك رفتارهـاي طـرف دی  
تـرین منفعـت بـراي    کـه بـیش  کنـد اي را انتخاب مید رقیب آن گزینهنماینحدس زده و فرض می

هـا را در نظـر   حـداقل -توان گفت روش حداکثربراي حریف داشته باشد، میرا ترین کمخودش و
توان گفت که تعادل کل بازي به صورتی اسـت کـه   هاي فرعی می. با توجه به تعادل بازيگیرندمی

نـد، را بـه   اینمقبض صورت حساب خود را پرداخت نمیشرکت تلفن همراه مشرکینی که به موقع 
کننـد.  گزینه پرداخت و عدم استفاده را انتخاب مـی مشترکین نیزو نمایدصورت یک طرفه قطع می

البته این موضوع با فرض وجود جانشین نزدیک خدمات ارتباطی موبایل قابل توجیه اسـت. منـافع   
ه و از شرکت  از طریق گروهی از تماس گیرندگان که با مشترك مـورد نظـر ارتبـاط برقـرار نمـود     

هـاي  و منافع مشـترك نیـز از طریـق تمـاس    گرددنمایند، تأمین میخدمات این شرکت استفاده می
با پرداخت تنها هزینه آبونمان داراي یک تلفن یک طرفه خواهد بود. زیرا گردد دیگران تأمین می

(ماننـد خود راهاي مربوط به استفاده از خدمات تواند یک یا چند مورد از قیمتاما شرکت می
کاهش دهد تـا بـدین طریـق محصـوالت     و ...)GPRSارسال پیامک، هزینه جابجایی یا استفاده از

این شرکت باشد، محاسبه صورت تواند مطلوب گزینه دیگري که میخود را از رقیبان متمایز نماید.
است، زیرا بـه طـور معمـول واکـنش افـراد      ها به صورت ماهانه به جاي هر دو ماه یک بارحساب

اسـت، یـک مبلـغ    کمتري برخـوردار نسبت به یک محرك خاص به صورت تدریجی از حساسیت 
.تري را به دنبال داردشود، واکنش منفی کمچه طی دو نوبت به جاي یک نوبت دریافتچنان

گیرينتیجه.6
و مشترکین آن از طریق نظریه ارتباطات سیار تجزیه و تحلیل ارتباط بین شرکت در این مطالعه به 

و گیريتصمیمهر مرحله در تصمیمات بازیکنان با توجه به متوالی بودن . پرداخته شدها بازي
فرض عقالنیت مسأله در بر اساس بندي ترجیحات خود و رقیب رتبهو بازي يپیشینهمعلوم بودن 

سپس ،ا فرم گسترشی بازي نشان داده شدقالب بازي پویا با اطالعات کامل بررسی شد. ابتد
تعادل بازي هاي فرعی مشخص گردیده و از این طریق تعادل کل بازي نیز تعیین گردید. بازي



61هاي پویاطریق بازيمشترکین ازوتحلیل رابطه متقابل بین شرکت ارتباطات سیار

که شرکت بعد از عدم پرداخت هزینه توسط مشترك، تلفن او را به صورت بودآن يدهندهنشان
اده از خدمات شرکت واکنش یک طرفه قطع نماید و مشترك نیز به صورت پرداخت و عدم استف

نشان خواهد داد. در مجموع نتایج حاکی از آن است که شرکت ارتباطات سیار باید به دنبال راه
بندي آنان سی سوابق پرداختی مشترکین و دستهکارهایی در رابطه با کاهش هزینه انواع خدمات، برر
ه مقابله به مثل و قطع تلفن مشترکین ترگزینکمو در نظرگرفتن امتیازاتی براي این مشترکین بوده و

.را مد نظر داشته باشد
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