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Abstract
This paper reports the results of an experiment designed to test the strategic
behavior of a sample of students from Shahid Beheshti University. Their
behavior is tested against the Nash equilibrium prediction of p-beauty contest. For this purpose, the game is repeated with six different parameters. To
insure incentive compatibility, we used salient financial incentives as 30x
minimum wage. The behavior of a sample of 73 students is in sharp contrast
from the Nash equilibrium prediction of the game. While responses can be
explained by level-k reasoning, the findings indicate that most responses are
rather random indicating level-0 reasoning. While there are some significant
correlations between responses to cognitive mathematical questions and
guesses closer to Nash equilibrium, there is no significant correlation between the results of Raven IQ test and better performance of players.
Keywords: Experimental Economics, p-beauty games, Nash equilibrium,
level-k reasoning.
JEL Classification: C72, C92, D83
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چکیده

این مقاله نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی را نقل میکند که برای آزمون تطبیق
پذیری رفتار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با تعادل نش  ،بشر پایشه بشازی
انتخاب ملکه زیبایی طراحشی ششده کشه  6بشار بشا پارامترهشای مختلشک تکشرار
میشود .این آزمای  ،از مشوقهای بهره گرفته و برای تضمین کیفیت دادهها،
برنده در یکی از بازیها ،پاداشی معادل با  100هزار تومان 30-برابشر حشدا ل
دستمزد ساعتی -دریافت کرده است .رفتار نمونه تصشادفی انتخشاب ششده کشه
شامل  73نفر از دانشجویان است که با تعادل ن فاصله زیشادی دارد .اگرچشه
پاسخها را میتوان با نظریه سطح استدالل مرتبه  Kام بهتشر تویشیح داد ،امشا
یافتهها حاکی از آن است که پاسخ هشا ،بیششتر بشه صشورت تصشادفی انتخشاب
شدهاند .درحالیکه برخی همبستگی معنادار بین پاسخ بشه سشؤاالت ششناختی
ریایی و جوابهای نزدیکتر به تعادل ن وجود دارد ،ارتباط معنشاداری بشین
نتایج سنج هوش ریون و عملکرد بهتر بازیکنان وجود ندارد.
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/EDP.2019.24528.1190 :)DOI
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واژگان كلیدی :ا تصاد آزمایشگاهی ،بازی انتخاب ملکه زیبایی ،تعادل نش ،
نظریه سطح استدالل مرتبه K
طبقهبندی C72, C92, D83 :JEL

 .1مقدمه
بازی انتخاب ملکه زیبایی  ،یکی از بازیهای مورد عال ه محققان تجربی بوده کشه بسشیار تکشرار
شده است .در این بازی ،یک برنده همه جایزه را میبرد .هر کدام از  nشرکت کننده ،عدد )𝑖𝑖(𝑥𝑥
را از بین بازه ] [0,100انتخاب میکند .برنده کسشی اسشت کشه نزدیشک تشرین عشدد بشه ̃𝑥𝑥𝑝𝑝 را
انتخاب کند ،و تی  𝑝𝑝 > 0و ̃𝑥𝑥 میانگین انتخابها بوده و 𝑝𝑝 متغیری برونشزا اسشت کشه توسش
آزمایشگر از بل تعیین میشود و تعیین کننده ،مضربی از میشانگین اسشت و ششرکت کننشدگان
1

2

مقدار این مضرب را میدانند .برای  ، 𝑝𝑝 < 1مثال  ،3تعادل ن متقارن 2پی بینی میکند کشه
همه شرکتکنندگان صفر را انتخاب کنند .برای اثبات ،فرض کنید که شرکت کننده ای  0 + ℰ
2

2ℰ

را و تی } ℰ ∈ {0,1, … ,100است ،انتخاب کند و  3میانگین را از صفر به 𝑛𝑛 3تغییر دهد .برای
 𝑛𝑛 ≥ 2هدف جدید همچنان به صفر نزدیکتر است تا  .ℰبنابراین ،هیچ انحرافشی کشه بشه سشود
بیشتر منتهی شود ،وجود ندارد.
3
شرفتهشای

شاید بتوان گفت که نظریه بازیها در بازیهای ر ابتی  ،یکی از برجستهترین پی
تهای راهبشردی را فشراهم
علم ا تصاد به شمار میرود که ابلیت پی بینیهای د یق در مو عی 
میکند .همچنین مقبولیت به نسبت جامعی در میان ا تصشاددانان بشر سشر اسشتفاده از راه حشل
تعادلی ن وجود دارد .در تعادل ن  ،بازیکنان ،بهترین پاسخ را به باورهشای خشود مشیدهنشد و
باورها و عملکرد بازیکنان بهطور متقابل ،سازگاری منطقی دارند .رایج تشرین توجیشه ارائشه ششده
برای این خصوصیات ،آن است که تعادل ن در اثر یادگیری بهوجود میآید و تبدیل به هنجشار
1. P-beauty contest:

این بازی ،اولین بار توس جان مینارد کینز در الب مسابقه زیبایی روزنامه هشا مطشرش ششده اسشت :کینشز (:1936
 )156می نویسد« :سرمایه گذاری حرفه ای ممکن است به مسابقاتی که در روزنامشه هشا برگشزار مشیششود ،مشرتب
باشدکه طی آن ،از شرکت کنندگان خواسته می شود  6نفر از زیباترین داوطلبان مسابقه زیبایی را انتخاب کننشد و
جایزه به شرکتکننده ای تعلق میگیرد که نزدیکترین حدس به میانگین ترجیحات کل شرکتکنندگان را داششته
باشد .بنابراین هر شرکت کننده نباید زیباترین صورتها را به عقیده خود انتخاب کند ،بلکه بایشد آنهشا را بشه نحشوی
انتخاب کند که متناسب با عقیده دیگران باشدکه مساله را به همین شکل نگشاه مشیکننشد .لشذا انتخشاب بشر اسشاس
بهترین ضاوت شخصی و یا حتی میانگین عقیده بقیه نیست .ما به سطح سومی رسیده ایم که با استفاده از هشوش
و توانیهایمان به تخمین میانگین انتظاری عقیده میپردازیم و مشن معتقشدم ،کسشانی هسشتند کشه سشطوش  5 ،4و
باالتری را اعمال میکنند».
2. Symmetric Nash equilibrium
3. Non-cooperative games
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اجتماعی میشود .منتقدان در پاسشخ بشه ایشن اسشتدالل ،ششواهدی را نششان مشیدهنشد کشه در
آزمای های متعدد ،حتی پس از یادگیری و تکرار بازی ،نتایج به سمت تعادل نش سشوق پیشدا
نمیکند و در دامنه بازیهای همکارانه ،در خیلشی مشوارد ،هنجارهشای اجتمشاعی ،نقطشه تعشادل
نیستند (دیهامی.)2016 ،1
اینکه آیا مردم تعادل ن را بازی میکنند ،یک سشؤال تجربشی اسشت و تحقیقشات بسشیاری
نشان داده که در محی های آزمایشگاهی ،اکثر مردم ،تعادل ن را بازی نمیکنند.
در این مقاله ،نشان داده ایم که در بازی حدسی مورد مطالعشه ،یعنشی بشازی انتخشاب ملکشه
زیبایی ،دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ،تعادل ن را بازی نمیکنند .
در مقایسه با مدل کالسیک نظریه بازیها پیرامون رفتار متقابل ،ششواهد آزمایششگاهی ،بشه
ایجاد نظری ههای رفتاری جدیدی منجر شده است .بنابراین ،ارتباط بشین ا تصشاد آزمایششگاهی و
نظریه بازیها ،ارتباطی دو طرفه است .در وا ع ،ا تصاد آزمایشگاهی ،فق بشه آزمشون نظریشههشا
نمیپردازد ،بلکه باعث هدایت مفهوم تعادل در موا عی که تعادل منحصشربشهفشرد وجشود نشدارد،
میشود و گاهی به ایجاد نظریه هایی منجر میشود که در آنها تعادل در باورهشا وجشود نشدارد و
مبنای رفتار افراد ،بهترین پاسخ نیست .سطح استدالل مرتبه ام ،2یکی از نظریه های رفتشاری
است که بر مبنای استدالل کینز و شواهد تجربی در بازیهایی از بیل انتخشاب ملکشه زیبشایی،
شکل گرفته است Ǥ
در این نظریه ،بازیکنان با  سطح استدالل K∈{0,1,2,…} ،طبقهبندی میشوند .هر طبقشه،
بهترین جواب را با فرض اینکه بقیه بازیکنان سطح فکری ͳ Ǧرا دارند ،بشازی مشیکنشد .تبیشین
سطح فکری صفر بسته به نوع بازی متفاوت است ،اما در بسیاری از بازیها ،فرض میششود کشه
نههای موجود ،به صشورت تصشادفی انتخشاب مشیکننشد .در بشازی کالسشیک
بازیکنان از بین گزی 
انتخاب ملکه زیبایی ،تراکم پاسخها در اطراف عدد  33مشاهده میشود که بیانگر سشطح فکشری
2

 1است؛ چرا که میانگین تصادفی انتخابها یشرب در  3مشیششود  .33اگشر تجمعشی در اطشراف
عددی دیده نشود ،این نظریه ،دادهها را با سطح استدالل صفر توییح میدهد.
در این مقاله ،شرکت کنندگان بازی انتخاب ملکه زیبایی را  6بار انجام دادنشد .همچنشین ،از
شرکت کنندگان  2آزمون برای سنج میزان هوش و توانایی شناختی محاسباتی آنهشا گرفتشه
شد و ارتباط بین عملکرد آنها و شاخص هوش و توانایی شناختی محاسباتی ،مورد آزمشون شرار
گرفت .یافتههای این آزمای  ،نشان میدهد که بی از  95درصد پاسخهشا نقشاط تعشادلی نش
نیستند .به عالوه ،درحالیکه همبستگی معناداری (در سطح معنی داری  10درصد) بین توانایی
شناختی و جوابهای نزدیکتر به تعادل ن در  3دور بازی وجود دارد ،ارتباط معنشاداری بشین
شاخص هوش و عملکرد بازیکنان ،وجود ندارد.
1. Dhami
2. Level-k reasoning
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این مقاله ،با توجه به آشنایی کمتر مخاطبان فارسیزبان با ا تصشاد آزمایششگاهی ،در بخش
 ،2به اختصار جایگاه ا تصاد آزمایشگاهی را تبیین میکند .سپس در بخ  ،3تعریفی از نظریشه
بازیهای ر ابتی ارائه میشود که به فهم بهتر بازی مورد مطالعه ،کمک مشیکنشد .بخش  4بشه
پیشینه بازی مورد مطالعه میپردازد و بخش  5طراحشی آزمشای را بشا جزئیشات کامشل ششرش
میدهد .نتایج در بخ  6نتایج ارائه میشوند و نهایتاً ،در بخ  7جمع بندی ارائه میشود.
 .2جایگاه اقتصاد آزمایشگاهی
بدون شک ،یکی از مهمترین هدفهای ا تصاد آزمایشگاهی ،آزمون نظریههای ا تصشادی اسشت.
برخی از محققان ا تصشاد آزمایششگاهی ،بشه روششناسشی پشوپر 1متعهشد بشوده و بشا جمشعآوری
یافتههای تجربی ،سعی در ابطال و یا تأیید نظریهها دارند .این مهشم بشهوسشیله آزمشون اصشول و
فرضهای استفاده شده در نظریهها و یا نتایج و پی بینیهای آنها است.
به عقیده پوپر ،یک فرییه علمی باید ابطالپذیر بوده ،بهگونهای که شرای خاص ابطالپذیریاش
مشخص باشد .به عالوه ،نظریهها را فق میشود رد کرد و نمیتوان آنها را اثبات نمود (دیهامی،
 .)2016به طور مثال ،مشاهده یک میلیون بیکار تحصیلکرده در تهران ،فرییه تحصشیل کشرده
بودن بیکاران را اثبات نمیکند ،چراکه نفر بیکار بعدی میتواند بیسواد باشد .
اگرچه علم ا تصاد به صورت سنتّی مبتنی بر یاس و استنباط بوده است ،امشا کشم نیسشتند
ا تصاددانانی که مانند انیشتن معتقدند اگر حتی یکی از نتایج برآمده از نظریشه غلش باششد ،آن
نظریه باید کنار گذاشته شود .مشکل مکتب پوپر در ا تصاد آزمایشگاهی ،این اسشت کشه آزمشون
یک فرییه ،آزمون مشترک با فرضهای کمکی دیگری است .بنابراین ،امکان ابطال یک فریشیه
بر مبنای رد شدن فرضهای کمکی وجود دارد و این ،آزمون فرییه را مخدوش میکند .عمومشاً
فرضهای کمکی شامل مناسب نبودن نمونه ،نبود انگیشزه کشافی در ششرکت کننشدگان و مشبهم
بودن دستورالعمل آزمای ها است .
در این میان ،بحث مطرش در روششناسی ا تصاد آزمایشگاهی ،مویشوع اعتبشار یافتشههشای
آزمایشگاهی است .مهمترین نقد وارده بر دادههای آزمایشگاهی که با ثبشت رفتشار انسشانهشا در
شرای کنترل شده بهدست میآیند ،مبتنی بر وا عی نبودن مشاهدات و نبشود انگیشزه کشافی در
شرکتکنندگان است .به همین دلیل ،بسیاری از یافتشههشای آزمایششگاهی در ابتشدا بشه عنشوان
ناهنجاریهای رفتاری شناخته میششد .2یکشی از معشروفتشرین و اولشین نقشدها بشر یافتشههشای
آزمایشگاهی توس والیس و فریدمن )1942( 3مطرش شده است که به غیشر وا عشی بشودن ایشن
1. Popper

 .2ریچارد تیلر ( )Richard Thalerکه یکی از ا تصاددانان مطرش رفتاری است ،بین سالهای  1987تشا  2006بشه
صورت ثابت در مجله چشم اندازهای ا تصادی راجع به این ناهنجاری هشا کشه در وا شع مششاهداتی مغشایر بشا پشی
بینیهای نظریه های ا تصادی بود ،مقاالتی را به رشته تحریر درآورد.

3. Wallis & Friedman
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نتایج به دلیل فریی بودن انتخشابهشا مشیپشردازد .والشیس و فریشدمن بشهطشور خالصشه نتیجشه
میگیرند ǣ

جای سؤال است که شخصی در یک مو عیت مصنوعی آزمایشگاهی ،بتواند بداند که در
مو عیت ا تصادی مشابه ،چه انتخابی میکنشد .ایشن ندانسشتن بشه صشورتی غیشر ابشل
اجتناب ،باعث میشود که شرکت کننده بدون غشرض ورزی ،سشؤالهشا را بشه ششیوهای
جواب بدهد که نتایج ابل بول ولو نادرستی را تولید کند .بشرای یشک آزمشای شانع
کننده ،این نکته حیاتی است که شرکت کنندگان پاسخهشای وا عشی بشه محشرکهشای
وا عی بدهند  ...پرسشنامه و ابزارهای دیگری کشه بشر مبنشای پاسشخهشای حدسشی بشه
محرکهای فریی است ،این شرای را ندارند .اینگونه پاسخها بی ارزش هستند؛ زیشرا
افراد نمیتوانند بدانند که چگونه رفتار خواهند کرد Ǥ

در پاسخ به نقد والیس و فریدمن و تشأثیر مششوقهشای مشالی بشر یافتشههشای آزمایششگاهی،
تحقیقات بسیاری انجام شده است که مرور جامعی از آنها در کمرر و هوگارت )1999( 1موجشود
است .بحثهای پی آمده در مورد نق محرکها و مشوقها در آزمای های تجربی ،گسشترده
و ادامه دار هستند.2
اسمیت )2001( 3در شروع مقاله خود مینویسد:
این لفاظیها متضشمن ایشن نکتشه انشد کشه اگشر هشر نتیجشه منفشی ای را منسشوب بشه
فرییههای کمکی بدانیم ،نظریه بازیها را هیچ و شت نمشیتشوان رد کشرد .از آنجشا کشه
همیشه پاداشهای بزرگتری را میتوان متصور شد ،محققان میتوانند همیششه نتیجشه
بگیرند که پاداشها و یا مشوقهای مالی کافی نبودهاند .

مشکل بزرگتر اینجا است که نظریه پردازان ،هیچ و ت نباید مشخص کنند که نظریههشای
آنها کجا و چگونه ابل اجرا هستند .بعضی از آنها که وا عبشینترنشد ،معتقدنشد نظریشه مششخص
نمیکند که افراد چگونه تصمیم میگیرند؛ بلکه مشخص میکند که چگونه باید تصمیم بگیرنشد
و عموماً هم پی بینیهای ابل بولی را ارائه میکنند؛ اما یافتههای آزمایشگاهی نشان دادهانشد
که این پی بینیها به آن خوبی که انتظار میرود ،نیستند (راث .)1995 ،4
با وجود شک و تردیدهای اولیه در مورد اعتبار دادههای آزمایششگاهی ،پشس از گذششت 77
سال از نقد والیس و فریدمن ،حجم انبوهی از مقاالت مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی به تحریشر
در آمده اند و نهایتاً ،اجماعی بر سر پرداخشت بشه ششرکتکننشدگان در الشب هزینشه حضشور در
آزمای به ایافه پاداشی بر اساس عملکشرد وجشود دارد .البتشه کشه در نحشوه پرداخشت پشاداش،
 .2خواننده مشتاق می تواند به فصل  6باردزلی و همکاران ( )2010رجوع کند.

1. Camerer & Hogarth
3. Smith
4. Roth

 / 88آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی :یک مطالعه آزمایشگاهی

بحثهایی مطرش اسشت کشه بشه نحشوه طراحشی آزمشای و انتخشاب آزمشون فریشیه مبتنشی بشر
انتخابهای یک فرد و یا میان افراد بستگی دارد .کسانی هشم هسشتند کشه معتقدنشد حشدا ل در
انتخابهای فردی ،مشوقهای مالی تأثیر چندانی ندارند (کمرر .)1995 ،1ازاینرو ،بشا توجشه بشه
سنت فراهم کردن محرک مالی در آزمای های ا تصادی ،در این مقاله ،به ارائه نتایج آزمایشی
میپردازیم که با مشوق مالی همراه بوده است Ǥ
تحقیقات آزمایشگاهی فراوانی به آزمون پی بینیهای نظریه بشازیهشا پرداختشه انشد .ایشن
تحقیقات با آزمون معمای زندانی در سال  1950توس ملوین درشرو مریشل فشالد 2آغشاز ششده
است و بنا به گفته چارلز نوسیر ،3مقاالت چاپ شده در  9مجله معتبشر ا تصشادی بشین سشالهای
 2001تا  2010نشان میدهد که حدود  21درصد از تحقیقات آزمایششگاهی در زمینشه نظریشه
بازیها هستند.4


 .3مقدمه ای بر نظریه بازیهای رقابتی
منظور از نظریه بازیهای ر ابتی ،مدلهایی است که در آنهشا فشرض مشیششود ،همشه بازیکنشان،
خودخواهانه رفتار میکنند و رفتار آنها را میتوان مسشتقیماً مشدل کشرد .بشرای انجشام تجزیشه و
تحلیل در الب بازیهای ر ابتی ،دو عنصر اساسی الزم است:
الک) صورتبندی مو عیت در الب کن های موجود بازیکنان و پاداشهای آنها به صشورت
تابعی از عملکردشان؛
ب) استفاده از مفاهیم مختلک تعادل برای پی بینیهای توصیفی و تجویزی.
در این صورت بندی ،سؤاالت بسیار مهمی مطرش میششود و تجزیشه و تحلیشل ،تنهشا و تشی
امکانپذیر است که پاسخهای صریح بشه سشؤاالت وجشود داششته باششد .بشرای مثشال ،اول اینکشه
بازیکنان چه کسانی هستند؟ مردم ،شرکتها ،سازمانها ،دولتها و  ...متعا باً این بازیکنشان چشه
کن هایی در اختیار دارند؟ تمامی کن هایی که پاداشهای دیگر بازیکنان را متاثر مشیکنشد و
امکان اختیارشان توس بازیکنان وجود دارد ،باید فهرست شوند .سپس ،زمان بندی این فعشل و
انفعاالت مشخص میشود .آیا بازیکنان همزمان انتخاب میکنند یا پشیدرپشی؟ آیشا بشازی تکشرار
میشود؟ هر بازیکن هنگام عمل چه اطالعاتی در اختیار دارد؟ و نهایتاً ،پشاداشهشای پشی روی
بازیکنان مختلک در نتیجه ا دامات گوناگون چیست؟ تعیین این پاداشها مستلزم برآورد هزینه
و فایده انتخابهای بالقوه توس همه بازیکنان است .در بسشیاری از موا شع ،تخمشین پشاداشهشا

 .4این مجالت معتبر ا تصادی عبارتند از:

1. Camerer
2. Melvin Dresher and Merril Flood
3. Charles Noussair

American Economic Review, Econometrica, Economic Journal, Journal of Political Economy,
The Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, Games and Economic
Behavior, Experimental Economics, Journal of Economic Behavior and Organization.
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برای بعضی از بازیکنان راحتتر از بقیه میباشد و ممکن اسشت کشه مششخص نباششد کشه بقیشه
بازیکنان تفکر راهبردی دارند یا خیر.
و تی مساله با تمام مالحظات ذکر شده ،صورت بندی شود ،تجزیه و تحلیل با نگاه به نقطشه
نظر همه بازیکنان و انتخشابهشای بهینشه آنهشا ششروع مشیششود .بشرای انتخشابهشای بهینشه ،از
چارچوبهای مختلفی میتوان استفاده کرد .اجزای استاندارد صورت بندی بازیهای نرمال کشه
معموالً در یک جدول خالصه میشود ،به رار ذیل است:
 تعداد بازیکنان }N = {1, … . . , n مجموعه راهبردهای خالص در دسترس هر بازیکن که محدود یا نامحدود میباشد و بشا𝑖𝑖𝑎𝑎 نشان داده میشود .و 𝑛𝑛𝑎𝑎 × … × 𝑎𝑎 = 𝑎𝑎1
مجموعهای از تمام پروفایلهای راهبردهای خالص است.
 تابعی که پاداش هر بازیکن را به صورت بشرداری از کشن هشای انجشام گرفتشه مششخصمیکند 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑎𝑎) .پاداش بازیکن 𝑖𝑖 است ،و تیکشه 𝑎𝑎 مجموعشه ای از تمشام پروفایشلهشای
راهبرهای خالص در جامعه است.
شاید معروف ترین این نوع بازیها ،معمای زندانی باشد که در جدول ذیشل آمشده اسشت .در
این بازی ،دو بازیکن وجود دارند کشه هشر کشدام دو راهبشرد خشالص دارنشد 𝑎𝑎𝑖𝑖 = {𝐶𝐶, 𝐷𝐷} :کشه 𝐶𝐶
نمایانگر همکاری و 𝐷𝐷 نمایانگر اعتراف است .اولین آرایه ،بیانگر پاداش بازیکن سشطری (بشازیکن
 )1به عنوان تابعی از عملکردها است؛ درحالیکه دومین آرایه پاداش بازیکن ستونی (بشازیکن )2
را نشان میدهد.
D

C

)(-3,0

)(-1,-1

C

)(-2,-2

)(0,-3

D

داستان پی زمینه این بازی به شرش زیر است :دو بازیکن مرتکب جرمی شده اند و اآلن که
دستگیر شده اند ،در اتاقهای مجزا در ایستگاه پلیس هستند .دادستان پشی هشر یشک از آنهشا
آمده و به آنها گفته اگر شما اعتراف و بول به شهادت در برابشر بشازیکن دیگشر کنیشد و بشازیکن
دیگر اعتراف نکند ،شما آزادید و من به شما اجازه میدهم ،بروید .اگر هر دو شما اعتراف کنیشد،
من هر دو را به مدت  2سال به زندان میاندازم .اگر شما اعتراف نکنید و بازیکن دیگشر اعتشراف
کند ،شما محکوم خواهید شد و من حداکثر حکم زندان که  3سال است را به شما میدهم .اگر
کسی اعتراف نکند ،هر دو شما را با یک جرم سبکتر که ما برای آن شواهد کافی برای محکشوم
کردنتان داریم ،دستگیر و به مدت  1سال زندانی میکنیم.
در نتیجه ،پاداشها (مجازاتها) ،نشاندهنده مدت زمان حکم زندان است .با توجه به اینکشه
جنبه راهبردی این بازی با تغییرات خطی پاداشها تغییری نمیکنشد ،مو عیشتهشای زیشادی از
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جمله ر ابت بین بنگاههای انحصاری در جنگ یمت و تصاحب سهم بشازار و راهبشرد تبلیغشاتی
آنها را میتوان بهوسیله این بازی مدل کرد.
 .1-3راهبرد مسلط
پی بینی عملکرد بازیکنان در بازیهایی به این شکل ،هنگشامیکشه راهبردهشای مسشل وجشود
دارند ،آسان است .راهبرد مسل برای یک بازیکن راهبشردی اسشت کشه بیششترین پشاداش را در
مقابل هر راهبرد موجود در مقابل بازیکنان دیگر داشته باشد .به عبارت دیگر 𝑎𝑎𝑖𝑖 ،و تشی راهبشرد
مسل  ،است که ) 𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑎𝑎−𝑖𝑖 ) ≥ 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖′ , 𝑎𝑎−برای همه  𝑎𝑎𝑖𝑖′و همه 𝑖𝑖 𝑎𝑎−𝑖𝑖 ∈ 𝑎𝑎−بر شرار باششد.
و تی نامعادله ،فق در برگیرنده اکیداً بزرگترها باشد ،راهبرد اکیشداً مسشل وجشود دارد .شدرت
راهبرد مسل در این است که بازیکنان الزم نمیدانند که به عملکرد بازیکنان دیگر فکر کنند.
در بازی معمای زندانی ،به ویوش روشن است که هر بازیکن یشک راهبشرد مسشل دارد و آن
اعترافکردن است .اگر از راهبردهای مسل برای پی بینی نتایج این بازی استفاده کنیم ،پی
بینی منحصر به فرد این است که هر دو بازیکن اعتراف میکنند و نتایج بدتری نسبت به حالتی
که هر دو همکاری کنند ،بهدست میآورند .یک درس اساسی این بازی آن است که انگیزههشای
شخصی و رفاه عمومی همیشه همسو نیستند .مشکل در معمای زندانی این است کشه بازیکنشان
برای همکاری نمیتوانند بههم اعتماد کنند ،و بدون نگاه کردن به بازیکن دیگر ،منفعت شخصی
اعتراف کردن را تجویز میکند .توجه کنید که اگر بازیکنان ترجیحاتی نسبت به سالهای زنشدان
رفتن بازیکن دیگر و یا ترس از ا دامات تالفی جویانه داشته باشند ،آنها را میتوان در پاداشهشا
نشان داد .در بسیاری از بازیها راهبردهای مسل وجود ندارند.
 .2-3تعادل نش
راهبرد خالص تعادل ن  ،پروفایلی از راهبردها است؛ بهگونه ای که راهبرد هر بشازیکن بهتشرین
پاسخ (در برگیرنده بیشترین پاداش) در مقابل راهبردهای تعادلی دیگر بازیکنشان باششد .راهبشرد
𝑖𝑖𝑎𝑎 و تی بهتشرین پاسشخ بشازیکن  iبشه پروفایشل راهبردهشای بازیکنشان دیگشر 𝑖𝑖 𝑎𝑎−𝑖𝑖 ∈ 𝑎𝑎−اسشت،
اگر ) 𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑎𝑎−𝑖𝑖 ) ≥ 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖′ , 𝑎𝑎−برای همه  . 𝑎𝑎𝑖𝑖′پروفایل راهبشردی 𝐴𝐴 ∈ 𝑎𝑎 یشک راهبشرد تعشادلی
ن خالص است ،اگر 𝑖𝑖𝑎𝑎 بهترین پاسخ به 𝑖𝑖 𝑎𝑎−برای هر 𝑖𝑖 باشد .به عبشارت دیگشر 𝑎𝑎 ،یشک تعشادل
ن است ،اگر ) 𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑎𝑎−𝑖𝑖 ) ≥ 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖′ , 𝑎𝑎−برای همه 𝑖𝑖 ها و .𝑎𝑎𝑖𝑖′
اگرچه این تعریک ،خیلی مشابه تعریک راهبرد مسشل اسشت امشا یشک تفشاوت مشاهوی دارد.
تعادل ن خالص ،تنها الزم دارد که عملکرد هر بازیکن بهترین پاسخ به تعادل وا عی که توس
دیگر بازیکنان انتخاب میشود ،باشد و لزوماً شامل همه پاسخهای دیگر بازیکنان نمیشود .یکی
از خصوصیات تعادل ن  ،این است که تعادلی پایدار اسشت .اگشر همشه بازیکنشان انتظشار داششته
باشند که 𝑎𝑎 پروفایل بازیهایی است که انجام میگیشرد ،هشیچ بشازیکنی انگیشزهای بشرای تغییشر
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عملکردش ندارد .به عبارت دیگر ،هیچ بازیکنی از راهبردی کشه در تعشادل نش انتخشاب کشرده،
پشیمان نمیشود؛ چراکه انحرافی که به سود بیششتر بیانجامشد ،وجشود نشدارد .یشک پروفایشل از
راهبردهای مسل  ،یک تعادل ن است .اما عکس آن صحیح نیست .مسلماً در برخی از بازیها،
راهبرد تعادلی ن خالص وجود نشدارد کشه بشه اتخشاذ راهبردهشای مخشتل همشراه بشا تصشادفی
عملکردن منجر میشود .در بازی مورد مطالعه ما ،انتخشاب ملکشه زیبشایی ،پشی بینشی راهبشرد
مسل و تعادل ن  -هر دو -یکی است.
 .4پیشینه بازی
آزمایشات انجامشده در زمینه انتخاب ملکه زیبایی و بازیهای حدسی مشابه بشا آن ،مسشتندات
ابل اعتنا و مهمی را فراهم کرده است .شواهد حاکی از آن است که ،بخصوص در بازیهایی که
استدالل راهبردی خیلی وایح نیست ،افراد دارای سطح محدودی از پیچیدگی ذهشن راهبشردی
هستند .در بازی انتخاب ملکه زیبایی ،افراد باید عددی بین صفر تا صد را انتخاب کنند و برنشده،
شخصی است که نزدیک ترین عدد به مضربی (𝑝𝑝) از پی تعیین ششده از میشانگین کشل اعشداد
انتخاب شده افراد شرکت کننده را حشدس زده اسشت .ایشن بشازی بشه خشوبی محشدودیت سشطح
پیچیدگی راهبردی افراد را نشان میدهد .برد در این بازی با حذف پیدرپی راهبردهشای تحشت
سلطه حاصل میشود و تعادل نهایی ،زمانی است که همه شرکتکنندگان عدد صشفر را انتخشاب
جهای ،افراد شرکتکننده باید به صشورت متشوالی راهبشردهشایی
کنند .برای رسیدن به چنین نتی 
تعیین کنند و سپس به صشورت منطقشی ،آن راهبشرد را کنشار بگذارنشد و بشه سشطح بشاالتری از
پیچیدگی استدالل برسند تا نهایتاً ،عدد صفر را به عنوان پاسخ نهایی انتخاب کنند.
نتایج آزمایشات انجام شده در این زمینه ،نشان میدهد که اکثر افراد از یک تا سشه مرحلشه
از پیچیدگی در استدالل استفاده میکنند و نتایج مشاهده شده این بازی با آنچه از لحاظ نظری
محاسبه میشود ،به کلی متفاوت است .نمودار  1برگرفته از کمرر ( ،)2003توزیشع جشوابهشای
2

مشاهده شده در بازی معمول انتخاب ملکشه زیبشایی بشا یشریب  3را بشرای ششرکت کننشدگان
متفاوتی از بیل دانشجویان دکتری ا تصاد و کارشناسی دانشگاه کلتک ،1مدیران عامل و دان
آموزان نشان میدهد .همانطور که از شکل پیدا است ،این نتایج ،اختالف فاحشی با پی بینی
تعادل ن دارند و تجمعی در اطراف  33دیده میشود که بیانگر سطح فکری  1است.
اولین آزمای انتخاب ملکه زیبشایی را نیِگِشل )1995( 2انجشام داده اسشت .پشس از او ،هشو و
همکاران ،)1998( 3اولین تکرار این آزمای را انجام دادهاند و تاکنون ،این آزمای بارها و بارها
تکرار شده است .یکی از ویژگیهای بارز این یافتهها ،تجمع جوابهشا در نزدیکشی  22 ،33و 14
است که با تعادل ن سازگاری ندارند.
1. Caltech University
2. Nagel
3. Ho et al.
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در پاسخ به این نتایج ،همانطور که در مقدمه گفته شد ،از نظریه سطح استدالل مرتبشه
استفاده شده است .نیِگِل ( )1995و اِستال و ویلسون )1995( 1بشدعت گشذاران اصشلی ،و هُشو و
همکاران ( ،)1998کُستا-گُومِز و همکاران ،)2001( 2کُستا-گُومِز و کِرافُرد )2006( 3و کِرافُشرد و
ایریبِری )2007( 4از دیگر افراد توسعه دهنده این نظریه هستند.
نظریه سطح استدالل مرتبه  kبر پایه این پی فرض رار دارد کشه رفتشار ششرکتکننشدگان
میتواند با سطوش مختلک استدالل طبقه بندی شود .سطح صفر استداللی یا  L0در وا ع ،بشازی
غیر راهبردی است ،و تی بازیکنان به صورت تصادفی راهبرد خود را انتخاب میکنند و تشوجهی
به راهبرد دیگر بازیکنان ندارند .بازیکنشان دارای سشطح فکشری  L1تصشور مشیکننشد کشه بقیشه
بازیکنان همگی  L0هستند و بهترین پاسخ را مطابق با این تصور ارائه میکنند .بازیکنان سشطح
 L2بهترین پاسخ را مطابق با ذهنیتی میدهند که همه بازیکنان دیگر دارای سطح استدالل L1
هستند .سطوش باالتر نیز به همین ترتیب رفتار میکنند .اگر یریب (𝑝𝑝) در بازی انتخشاب ملکشه
k

2

زیبایی برابر  3باششد ،بازیکنشان سشطح  L1عشدد  33و بازیکنشان سشطح  L2عشدد  22را انتخشاب
میکنند .همانطور که نیِگِل ( ،)1995دافی و نیِگِل )1997( 5و بسیاری دیگشر نششان دادهانشد،
الگوی وایحی از سطوش مختلک تفکر راهبردی در بازی انتخاب ملکه زیبشایی کشه در نمشودار 1
مشاهده میشود.
الزم به ذکر است که نظریه سطح استدالل مرتبه  kتنهشا مخشتص بشه بشازی انتخشاب ملکشه
زیبایی نیست6؛ اما ساختار و سادگی این بازی ،کمک بسیاری میکند تا اینگونه رفتار مشاهده
شود .موفقیت در این بازی ،تا حد زیشادی وابسشته بشه توانشایی فشرد بشرای حشدس زدن صشحیح
میانگین اعداد انتخاب شده توس دیگران است و همین امر ،بازیکنان را مجبور به تفکشر دربشاره
تصمیمات دیگر شرکت کنندگان میکند .اکثر موارد استفاده از نظریه سطح استدالل مرتبشه k
مربوط به بازیهای با اطالعات کامل است .یکشی از اولشین مشوارد اسشتثنا ،مربشوط بشه کِرافُشرد و
ایریبِری ( )2007است که این نظریه را در حراجهشای یمشت اول و یمشت دوم 7کشه اطالعشات
کامل نیستند ،بهکار بردند.
1. Stahl & Wilson
2. Costa-Gomes et al.
3. Costa-Gomes & Crawford
4. Crawford & Iriberri
5. Duffy & Nagel

 .6برای مثال ،مراجعه کنید به کستا-گومز و کِرافُرد.2006 ،
 . 7حراج یمت اول ،شرایطی است که در آن ،تمام افراد شرکت کننده به صورت همزمان پیششنهادهای خشود را بشه
صورت محرمانه تحویل می دهند و برنده ،کسی است کشه بشاالترین یمشت را پیششنهاد داده اسشت و معشادل یمشت
پیشنهادی خود را پرداخت می کند .حراج یمت دوم مانند حراج یمت اول است ،با این تفاوت کشه برنشده ،معشادل
یمت پیشنهادی دومین نفر (در رتبه بندی باالترین پیشنهادها) را پرداخت میکند.
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نمودار  .1توزیع انتخابهای گروههای مختلف در بازی كالسیک انتخاب ملکه زیبایی
منبع :کمرر2003 ،

توانایی شناختی افراد و رابطه آن با عملکردشان در بازیها مورد بررسی شرار گرفتشه اسشت.
برای نمونه ،فِرِدریک )2005( 1نشان میدهد کشه افشرادی کشه در آزمشون ششناختی  CRTنمشره
باالتری میگیرند ،ریسشکپشذیری بیششتری دارنشد .2در بشازی انتخشاب ملکشه زیبشایی ،بِرنهشام و
همکاران ،)2009( 3نشان دادند افرادی که نمره باالتری در آزمون شناختی  CRTدارنشد ،اعشداد
نزدیکتری به تعادل ن انتخاب میکنند .در همین راستا ،بسیاری فرییه ارتباط هوش بیشتر و
پاسخ نزدیکتر به نقطه تعادلی را مطرش و مورد آزمون رار دادهاند .به طور مثال ،بِراناس-گشارزا
و همکاران ،)2011( 4رابطه عملکرد افراد در بازی انتخاب ملکه زیبایی با توانایی آنها توسش دو
آزمون شناختی  CRTو سنج هوش رِیوِن 5را مورد آزمون رار دادهاند .یافتهها حشاکی از ایشن
1. Fredrick

 .2آزمون شناختی  CRTتوس فِرِدریک ( )2005طراحی شده است و شامل سه سؤال کوتاه اسشت کشه پاسشخ بشه
آنها کمتر از  3د یقه زمان می برد .سؤاالت این آزمون ،به گونه ای طراحی شده اند که پاسخ هشای اولیشه و بشدیهی
که به ذهن می رسند ،غل هستند؛ اما با اندکی تامل ،می توان جواب را پیدا کرد .هدف این آزمشون ،بررسشی نحشوه
عملکرد سیستم های تفکر است .در روانشناسی شناختی ،فرض میشود که تصمیمات افراد بر اسشاس دو سیسشتم
تفکر به نامهای سیستم  1و سیستم  2گرفته میشوند .سیستم  1شهودی ،سریع و خودکار است .در نقطه مقابل،
سیستم  2هشیارانه ،کند و با استدالل کار میکند .بنابراین ،کسانی کشه در آزمشون ششناختی  CRTنمشره بشاالتری
دارند ،افرادی هستند که از سیستم  2تفکر خود بیشتر استفاده می کنند.

3. Burnham et al.
4. Branas-Garza et al.
5. Raven
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است ،درحالیکه افراد دارای نمره باالتر در آزمون شناختی راهبردهای غالب را بازی مشیکننشد،
نمرات هوش ،هیچ ارتباطی با عملکرد بهتر در این بازی ندارد.
آزمون ریون پیشرفته ،یک آزمون سنج هوش استاندارد میباششد و از دو بخش تششکیل
شده است .بخ اول ،شامل  12پرس است که به منظشور آمشادگی بشرای حشل پرسش هشای
مرحله دوم ،طراحی شده است و نتایج آن ،مورد تحلیل رار نمشیگیشرد .بخش دوم ،ششامل 36
پرس است که هرچه به موارد آخر نزدیک میشویم ،سطح دشواری آنها بیشتر میششود .یشک
نمونه از پرس های رِیوِن پیشرفته را میتوانید در نمودار  2مشاهده کنید.
 .5طراحی آزمایش  :شرح تمام جزئیات
بهمنظور برگزاری آزمای  ،تبلیغاتی در سراسر دانشگاه شهید بهشتی انجام شد .شرکتکنندگان
در یک کالس بزرگ با ظرفیت  150نفشر بشه صشورت فاصشله دار نشسشتند .روی میشز هشر نفشر،
توییحات کامل شرای آزمون و برنده شدن رار داده شده بود .آزمایشگر شرای آزمون و برنده
شدن را دو بار با صدای رسا برای حضار توییح داد .روی میز هر شرکت کننده ،کاغذی بشا یشک
عدد منحصر به فرد که مهمور بود ،رار داده شده بود تا شناسه هر فرد باشد و شرکت کنندگان
با خیال آسوده از فاش نشدن هویتشان در آزمای شرکت کنند .در ابتدا 5 ،د یقه زمان بشرای
آماده شدن و خواندن د یق راهنمای کلی آزمای به افراد ،زمان داده شد .سپس  5د یقه برای
پاسخ به پرسشنامهای کوتاه که نتایج آن در این مقاله گزارش نشده است ،در نظشر گرفتشه ششد.
آزمایشگر ،طریقه برگزاری آزمون سنج هوش ریون پیشرفته را برای حضار بشا صشدای رسشا و
بهطور د یق توییح داد و سپس  40د یقه برای پاسخگویی به این آزمون هوش اختصاص یافت.
همچنین افرادی که در مدت کوتاه تری به آزمون خاتمه دادند ،زمان آزمونشان ثبت شد.
پس از گذشت زمان استاندارد برگشزاری آزمشون سشنج هشوش ریشون پیششرفته ،ششرکت
کنندگان ده د یقه استراحت کردند و همچنین از آنها پذیرایی به عمل آمد .سشپس آزمایششگر،
وانین بازی را برای شرکتکنندگان دو بار با صدای رسا توییح داد .بقیشه آزمشای ششامل سشه
بخ بود .بخ اول ،شامل سه سؤال پیرامون بازی انتخاب ملکه زیبایی بود .بشه هشر سشؤال در
این سمت از آزمای  ،دو د یقه زمان اختصاص داده شد.
2

سؤال اول در این بخ  ،بازی انتخاب ملکه زیبایی با یریب  3بود که به صورت سنتی اجشرا
میشود و انون  ،به این صورت شرش داده شد« :عددی را در بازه ] [0,100انتخاب کنید .برنشده
2

کسی است که عدد آن ،نزدیک ترین عدد به  3میانگین اعداد همه شرکت کنندگان باشد .همشه
شرکت کنندگان همزمان به سؤاالت پاسخ داده و با فاصله کافی از یکدیگر رار داده شده بودند.
این سؤال را با  Q1نشان میدهیم .در سؤال دوم ،Q2 ،بشازه اعشداد از ] [0,100بشه ][100,1000
2

تغییر یافت و یریب 𝑝𝑝 همچنان  3بود .در سؤال سوم ،Q3 ،برای سنج تأثیر افزای اطالعات،
توییحی در صورت سؤال ذکر شد« :فرض کنید همه شرکت کنندههشا د یقشاً مثشل ششما فکشر
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میکنند و برداشتشان از رفتار سایرین مثل شما است» .بقیه سؤال د یقاً مانند سشؤال دوم ،بشا
بازه اعداد ] [100,1000بود.

نمودار  .2نمونه سؤال رِیوِن پیشرفته

بخ دوم ،شامل  4سؤال شناختی ریایی بود که پاسخ به آنها ،معلوماتی فراتر از ریایشیات
دبیرستان نمیطلبید .این سؤاالت به شرش ذیل بودند:
 .1اگر در اثر گرمای زمین ،شعاع کره زمین  1متر ایافه شود .محی کشره زمشین چقشدر
بزرگ میشود؟ راهنمایی :شتاب گرانشی g=10 m/sو عدد  .π = 3شعاع کشره زمشین را
 6400کیلومتر فرض کنید.
 .2یک کیک تولد و یک شمع جمعاً  11هزار تومان یمت دارند .اگر کیک  10هزار تشومن
از شمع گرانتر باشد ،یمت شمع چند تومان است؟
 .3اکنون سن سارا  2برابر سن ریا است .اگر  6سال پی  ،سن سارا  5برابر سن ریا بوده
باشد ،اکنون سن سارا چقدر است؟
 .4در بازه بین  17و  ،100چند عدد صحیح وجشود دارد (خشود  17و  100هشم جشزء بشازه
هستند)؟
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بخ

سوم ،شامل سه سؤال ،و با هدف تکرار بخ

شده بود .در سؤال اول این بخ

اول با تغییشر متغیرهشای بشازی طراحشی
3

که آن را به اختصار با  Q4نشان میدهشیم ،یشریب 𝑝𝑝 برابر  2و
2

بازه اعداد  0تا  100بود .سپس ،سؤال  1بخ اول که همان بازی سنتی  3میانگین بود ،تکشرار
شد .هدف از تکرار این سؤال ،بررسی سازگاری رفتار شرکت کنندگان بوده است .این سؤال را با
1

 Q5نشان میدهشیم .در آخشرین سشؤال ایشن بخش و آزمشای  ،بشازه ] [100,1000بشا یشریب
موردآزمون رار گرفت که آن را با  Q6نشان میدهیم.
بالفاصله پس از اتمام بازی ،نتایج پرس  Q2که پاسخ به آن جایزه داشت ،در مقابل چششم
شرکتکنندگان وارد کامپیوتر شد و برنده تعیین شد .به برنشده  100هشزار تومشان جشایزه تعلشق
گرفت که همانجا اعطا شد .نتایج آزمون سنج هوش ریون پیشرفته ،یک هفته پشس از انجشام
آزمای و با مراجعه حضوری شرکت کنندگان و دریافت کد مهمور منحصر به فشرد آنهشا اعشالم
شد و به نفر اول ،به میزان  70هزار تومان جایزه اعطا شد.
8

 .6نتایج آزمایش
نتایج گزارش شده در این مقاله ،با حذف جشوابهشای مربشوط بشه ششرکتکننشدگانی اسشت کشه
سؤالها و مسابقه را متوجه نشده اند .از مجموع  73شرکت کننده ،جوابهای  47نفر از آنها در
نظر گرفته شده است .این  26نفر حذف شده ،حدا ل در یکی از سشؤالهشای بشازی کشه از آنهشا
خواسته شده بود عددی بین ] [x,yانتخاب کنند ،عددی انتخاب کرده اند که در بازه مشورد نظشر
نبود و نشان از بید تی آنها داشت.
 .1-6وجود تعادل نش و اختالف بین سؤالها
در مجموع ،بازی انتخاب ملکه زیبایی  6بار با پارامترهای مختلک (تغییر بازه و یریب 𝑝𝑝) تکشرار
شده است .نمودار  3فراوانی انتخابها در هر سشؤال را نششان مشیدهشد .همشان طشور کشه دیشده
میشود ،در سؤالهای  Q1, Q2, Q5هیچکس تعادل ن را انتخاب نکرده است .در سشؤالهشای
 Q4 ،Q3و  ،Q6به ترتیب 5 ،2 ،و  7نفر تعادل ن را انتخاب کرده اند.
 .2-6اثر افزایش اطالعات
سؤالهای  Q2و  Q3به منظور آزمون اثر افزای اطالعات طراحی شدهاند .تفاوت میان دو سؤال،
در میزان اطالعات ارائه شده است .در سؤال  Q3به شرکتکنندگان گفته شد ،فرض کنید ،تمام
شرکتکنندگان د یقاً مانند شما فکر میکنند .انتظار بر این است کشه اطالعشات ارائشه ششده بشا
یادآوری تصمیم دیگر افراد شرکتکننده ،متقابل بودن تصشمیمگیشری را برجسشته کنشد .جالشب
است که با وجود افزای تعشداد تعشادل نش انتخشابی بشا افشزای اطالعشات از  0بشه  ،2تفشاوت
معنششیداری بششین توزیششع پاسششخهششا در ایششن دو سششؤال وجششود نششدارد .بنششابراین ،در میششان 47
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شرکتکنندهای که بازی را متوجه شدهاند ،فق  2نفر از آنها به افزای اطالعات ،واکن نشان
دادهاند .آزمون فرییه تسشاوی توزیشع جشوابهشا توسش آزمشون غیشر پشارامتری کولمشوگروف-
اسمیرنوف 1ابل رد شدن نیست ( .)0/953در نتیجه ،یادآوری مو عیت راهبردی و تأثیرپشذیری
برنده از رفتار دیگر بازیکنان هم ،کمک ابل مالحظهای به رسیدن به تعادل ن نکرده است.

نمودار  .3فراوانی انتخابها
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 .3-6اثر تکرار و تغییر ضریب 𝒑𝒑

به لحاظ آماری ،تفاوت معنی داری بین توزیع انتخابها در سشؤالهشای  Q1و  Q5وجشود نشدارد.
این برابری پاسخها ،نشان از سازگاری رفتاری شرکتکنندگان دارد .بشه عبشارتی ،مشیتشوان ایشن
نتیجه را دلیلی برای تصادفیبودن انتخابها (سطح فکشری صشفر) و نداششتن راهبشرد مششخص
3

دانست .اما سؤال  Q4که در آن ،یریب 𝑝𝑝 مساوی است ،دارای توزیعی متفاوت از سشؤالهشای
2
1. Kolmogorov–Smirnov test
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 Q1و  Q5است (با وجود مساوی بشودن بشازه اعشداد در ایشن سشؤالهشا) .آزمشون غیشر پشارامتری
کولموگروف-اسمیرنوف فرییه تساوی توزیع جوابها بشین سشؤال » «Q1,Q4و » «Q4,Q5را در
هر دو آزمون رد میکند (.)0/000
این نتیجه ،مبیین تغییر راهبرد شرکتکنندگان در سؤال  Q4در مقایسه با سؤالهای  Q1و
 Q5اسششت .عششالوه بششر ایششن ،اخششتالف آمششاری معنششاداری بششین توزیششع جششوابهششا در میششان
سؤالهای » «Q6,Q2و » «Q3,Q6که در آن ،فق مقدار یریب 𝑝𝑝 تغییر کرده است ،وجشود دارد
(.)p >0/000
 .4-6اثر تغییر بازه
برای بررسی تفاوت بین توزیع جوابها بین سؤالهای  Q1,Q5,Q4که در بشازه ] [0,100تعریشک
شده اند ،با سؤالهای  Q2,Q3,Q6که در بازه ] [100,1000تعریک شدهاند ،در ابتدا ،مقیشاس هشر
دو بازه را به ] [0,1تغییر دادیم تا امکان مقایسه فراهم شود .1برای این منظور ،انتخابهای افراد

))𝑖𝑖(𝑄𝑄(𝑄𝑄(𝑖𝑖)−min
در هر سؤال ،بهوسیله فرمول
 𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑖𝑖) = max(𝑄𝑄(𝑖𝑖))−minبشرای ] 𝑖𝑖 = [1,2, … ,47نرمشاالیز
))𝑖𝑖(𝑄𝑄(
شد.
اختالف آماری معناداری میشان توزیشع جشوابهشا بشه ترتیشب ،بشین سشؤالهشای »«Q1,Q2
و » «Q1,Q3با ( )p=0/6744و ( )p=0/5038وجود ندارد .اما اختالف معنی داری بین سؤالهای
» «Q1,Q6و » «Q4,Q6و » «Q5,Q6که در آن ،عالوه بر بازه ،مقدار یریب 𝑝𝑝 هشم تغییشر کشرده
اسششت ،وجششود دارد ( .)p>0/0000همچنششین ،میششان سششؤالهششای » «Q2,Q4و » «Q4,Q3بششا
( )p=0/0004و ( )p=0/0020که در آنها یریب 𝑝𝑝 تغییر فاح تری کرده است ،اخشتالف معنشی
داری وجود دارد .بنابر این ،به نظر میرسد که جوابها حساسیت بیشتری بشه تغییشر یشریب 𝑝𝑝
دارند تا تغییر بازه اعداد.

 .5-6رابطه بین هوش و پاسخها
با توجه به عدم وجود پراکندگی در نقطه تعادلی و یا نقاط دیگر پی بینی شده توسش نظریشه
سطح استدالل مرتبه  ،kفرییه همبستگی هشوش یشا توانشایی محاسشباتی افشراد بشا جشوابهشای
نزدیکتر به نقطه تعادلی ،مورد آزمون رار گرفت .در همه سؤالها بجز سؤال  Q4انتظشار داریشم
که همبستگی منفی ای بین جوابهای بازیکنان و مقدار  IQآنها وجود داشته باشد .با توجه بشه
اینکه در سؤال  Q4مقدار یریب 𝑝𝑝 بزرگتر از یک است و تعادل ن برابر با بیشترین مقدار بشازه
است ،عالمت همبستگی باید مثبت باشد .جدول  1این نتایج را برای همه سؤالها نشان میدهد.
 . 1با وجود اینکه مطالعات بسیاری با نشان دادن تفاوت در تعداد انتخابی تعشادل نش بشا تغییشر ابعشاد بشازه ،نششان
میدهند که رفتار شرکت کنندگان سازگار نیست ،این نرمال سازی برای فراهمکشردن امکشان مقایسشه بشین توزیشع
انتخابها یروری است.
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جدول  . 1همبستگی بین شاخص هوش و سؤاالت ریاضی شناختی و پاسخ تعادلی
سؤاالت
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
IQ

(شاخص هوش)
p-value

ریایی شناختی
p-value

-0/0373

-0/0756

-0/2369

0/0944

-0/0015

-0/1432

0/8030
-0/2140
0/1485

0/6134
-0/1383
0/3536

0/1088
-0/3375
0/0203

0/5276
-0/0402
0/7884

0/9919
-0/2858
0/0514

0/3367
-0/3040
0/0377
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با وجود اینکه عالمت همبستگیها بین شاخص هوش ) (IQو جشوابهشا ،فریشیه وابسشتگی
بین هوش باالتر و جواب نزدیکتر به تعادل ن را تأیید میکنشد ،امشا مقشدار همبسشتگی بسشیار
ناچیز و از لحاظ آماری بی معنا است .بین سؤالهای شناختی ریایی و تعادل ن بجشز سشؤال
 ،Q4عالمت همبستگی مطابق با فرییه و در سه مورد از لحاظ آماری معنا دار است .این نتشایج،
وابستگی بیشتر توانایی شناختی محاسباتی و تعشادل نش را در مقایسشه بشا ششاخص  IQنششان
میدهد .اختالف بین شاخص هوش و سؤاالت شناختی ،در حالی است که همبستگی بین آنهشا
مثبت ( )0/42و معنی دار ( )0/0031است .نهایتاً نگاه موردی به برندگان مسابقه در هر سؤال و
میزان هوش و توانایی شناختی افراد هم تصویر یکپارچه ای را نشان نمیدهد .جشدول  2نتشایج
متعلق به برندگان هر سؤال را نشان میدهد.

سؤاالت
انتخاب برندگان
IQ

(شاخص هوش)
ریایی شناختی

جدول  .2اطالعات مربوط به برندگان مسابقه
Q1

315

Q2

317

Q4

99

Q5

Q6

133

112

133

112-133

123-133

117

2

3

3

0-2

0-2

0

27

Q3
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برندگان مسابقه ،در سؤال  Q1و  Q5که در الب معمول این بازی طراحی شده اند ،با نظریه
سطح استدالل مرتبه  Kو سشطح تفکشری  1ابشل تویشیح اسشت و برنشدگان ،مقشداری نزدیشک
به  𝑝𝑝𝑥𝑥̃ = 23 50 = 33را با کمی خطا انتخاب کرده اند .برنده مسابقه در سؤال  Q4به تعادل ن
بسیار نزدیک ،و مربوط به یریب 𝑝𝑝  -بزرگتر از  - 1است و شاید جواب سؤال را وایح تشر کنشد.
برنده در سؤال  Q6هم که یریب 𝑝𝑝 متفاوتی دارد ،به تعادل ن نزدیکتر اسشت ،در مقایسشه بشا
برندگان سؤالهای  Q2و  Q3که جوابهای نزدیشکتشری بشه سشطح اسشتدالل مرتبشه  1دارنشد.
بنابراین در مطالعه موردی افراد برنده ،در میشان  6برنشده ،جشوابهشای  4نفشر بشا نظریشه سشطح
استدالل مرتبه  1و جوابهای  2نفر در چارچوب تعادل ن  ،ابل توییح میباشد.
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 .7نتیجهگیری
آزمایشات بسیاری برای آزمون پی بینیها و فرضهای نظریشه بشازیهشا طراحشی ششده اسشت.
بهطور کلی ،نتایج این آزمای ها نششان مشیدهشد کشه پشی بینشی نظریشه بشازیهشا در محشی
آزمایشگاهی معموالً صحیح نیست و آنطور که در نظریه بازیها فرض مشیششود ،افشراد همگشن
نیستند .بازیکنان با مجموعه انتخابها وگزینههای یکسشان ،مثشل هشم رفتشار نمشیکننشد و لشذا
پاداشهای متفاوتی دارند .مطالعات متعددی که بازی حدسی انتخاب ملکشه زیبشایی را گشزارش
میکنند ،متضمن این نکتهاند که بازیکنان دارای سطح تفکر مختلفی هستند و لذا راهبشردهشای
متفاوتی را اتخاذ میکنند .بنابراین ،در کوتاهمدت ،آنطور که نظریه بازیها پی بینی مشیکنشد،
جوابها منحصر به فرد و یکسان نیستند.
در نظریه بازیها ،امکان برتری در ر ابت برای هشیچکس میسشر نیسشت؛ چشرا کشه همشه بشه
صورت متناوب مشغول حدس زدن و پی بینی رفتار دیگران هستند .به همین علت است کشه
هیچ انحرافی از تعادل ن به سود بیشتر منجر نمیشود؛ اما در دنیای وا عی ،برتری در ر ابت،
هدف همه بازیکنان است و تنها کسانی موفق میشوند که تجربه و اطالعات کاملتری دارند .در
دنیای وا عی ،کورکورانه دنبالکردن آموزههای نظریه بازیها به هیچوجه بهترین و پیچیدهترین
راهبرد نخواهد بود .همانطور که یافتههای این آزمای نشان میدهد ،برنشدگان در هیچیشک از
سؤالها ،نقطه تعادلی ن را انتخاب نکرده اند .این نتایج ،به معنشی بیهشودگی نظریشه بشازیهشا
نیست و همچنان نظریه بازیها اطالعات ارزشمندی راجشع بشه تمشایالت رفتشاری افشراد فشراهم
میکند .معموالً راهبرد موفق ،ترکیبی است از آموزههای نظریه بازیها و شناخت افراد نسبت به
سطح پیچیدگیهای یکدیگر.
بازی انتخاب ملکه ،از آن جهت حائز اهمیت است که در برخورد اول ،تعداد بسیار محدودی
از افراد راهحل تعادلی ن آن را پیدا میکنند ،اما زمانیکه منطق آن بر مشال مشیششود ،بیششتر
مردم راهحل تعادلی ن را یک پی بینی بدیهی میدانند .همچنشین ،جالشب اسشت کشه تفشاوت
چندانی میان دانشجویان کلتک که در آزمون ست 1میانگین نمره باالتری از دانشجویان هاروارد
دارند و مابقی دانشجویان وجود ندارد.
در این مقاله ،عملکرد دانشجویان شهید بهشتی را در بازی انتخاب ملکه زیبایی مورد آزمون
رار دادیم .نتایج ،با شواهد موجود سازگاری دارد .به صورت خالصه -1 :تعدادی انگشت ششمار،
راه حل تعادلی ن را انتخاب میکنند؛  -2انتخابهای شرکتکننشدگان بشا مشدلی مثشل سشطح
استدالل مرتبه Kام ابل توییح هستند؛  -3درحشالیکشه همبسشتگی معنشاداری بشین سشؤاالت
شناختی ریایی و جوابهای نزدیکتر به تعادل ن وجشود دارد ،ارتبشاط معنشاداری بشین نتشایج
 .1ست ( )SATیک آزمون استاندارد است که در آمریکا از آن ،بهعنوان معیاری برای پذیرش دانشجو در دانشگاههشا
استفاده می شود.
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 نتایج بازی را، تکرار بدون بازخورد-4 سنج هوش ریون و عملکرد بهتر بازیکنان وجود ندارد؛
 در مقایسه با تغییر بازه حساستر،تغییر چشمگیری نمیدهد و انتخابها نسبت به تغییر یریب
.هستند
 نبشود تشراکم در اطشراف،تنها نکتهای که نتایح این مطالعه را از شواهد بلی مجزا مشیکنشد
 نبود انگیزه، است و فکر میکنیم که علت انتخابهای تصادفی بیشتر1 پی بینی سطح تفکری
کافی در دانشجویان برای برندهشدن بوده است؛ چرا که درصد بسیار کمی از دانشجویان ایرانشی
، در وا شع.در حین تحصیل کار میکنند و بیشتر آنها از کمکهای مالی خشانوادگی بهشرهمندنشد
 از مششوق کسشب نمشره ایشافی در کشالس درس،حدس میزنیم که اگر به جشای مششوق مشالی
. نتایجی مشابه با مستندات بلی یافت میشد،استفاده میشد
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