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کاربرد نظریه بازی ها در مدیریت 
استراتژیک رسانه

چکیده
در� به�ویژه� و� اجتماعی� علوم� در� که� اســت� کــاربــردی� ریاضیات� از� شاخه�ای� بازی�ها� نظریه�
کامپیوتر،� علوم� بین�الملل،� ــط� رواب سیاسی،� علوم� مهندسی،� زیست�شناسی،� اقتصاد،�
بازاریابی�و�فلسفه�مورداستفاده�قرارگرفته�است.�نظریه�بازی�در�تالش�است�توسط�ریاضیات�
کردن�وابسته�به� که�در�آن�ها�موفقیت�فرد�در�انتخاب� یا�بازی� رفتار�را�در�شرایط�راهبردی�

انتخاب�دیگران�است،�به�دست�آورد.�
 (Emile Borel( برل� امیل� نام� به� فرانسوی� ریاضی�دان� یک� تالش�های� با� که� بازی� نظریه�
را�در�شاخه�های� راه�خود� به�زودی� بود� آغازشده� رایج� بر�روی�قماربازی�های� در�سال��1921
که�در�سال��1994جان�نش�)John�Nash(�به�همراه�دو�نفر�دیگر� کرد�تا�جایی� کاربردی�علوم�باز�
به�خاطر�مطالعات�خالقانه�خود�درزمینه�تئوری�بازی�برنده�جایزه�نوبل�اقتصاد�شدند.�در�
سال�های�بعد�نیز�برندگان�جایزه�نوبل�اقتصاد�عمومًا�از�میان�نظریه�پردازان�بازی�انتخاب�

شدند.
به�ویژه� دارد.� ویـــژه�ای� جایگاه� مدیریت� در� بــازی�هــا� نظریه� که� اســت� بــارو� ایــن� بر� نگارنده�
کنار� در� کارآمد� ابــزاری� عنوانی� به� را� بازی�ها� نظریه� می�تواند� رسانه� در� استراتژیک� مدیریت�
کنون�در�میان�رسانه�ها�مغفول�مانده�است.�در�این�مقاله� خود�داشته�باشد.�این�موضوع�تا
رسانه� استراتژیک� در�مدیریت� بازی�ها� نظریه� کاربرد� در�خصوص� بابی� فتح� تالش�می�شود�
صورت�پذیرد�تا�شاید�اقبال�متخصصان�مدیریت�رسانه�به�نظریه�بازی�ها�موجب�راه�افتادن�

جریان�های�پژوهشی�بر�این�مبنا�باشد.
این� کاربرد� به� اشــاره�ای� ادبیات�رسانه�خواهد�شد�و�پس�ازآن� بر� کلی� این�مقاله�مروری� در�
کاربردی� نظریه�در�مدیریت�استراتژیک�در�رسانه�ها.�همین�نگارنده�در�تالش�است�نوشتاری�
کاربرد�نظریه�بازی�ها�در�مدیریت�استراتژیک�رسانه�را�تدوین� گیر�با�نمونه�های�عملی�از� و�فرا

نماید.

کلیدی: گان  واژ
نظریه�بازی�ها,نظریه�سیستم�ها,�مدیریت�استراتژیک�رسانه,�رسانه�و�نظریه�بازی

حمید▪معیری▪▪
کارشناس فناوری رسانه
hamidmoayery@gmail.com
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تاریخچه

سال

دانشمند

ت
ملی

ص
شرح�فعالیتتخص

1921

(Emile Borel(ل�برل�
امی

ی
فرانسو

ریاضی�دان

مطالعه�تعدادی�
از�بازی�های�رایج�
در�قمارخانه�ها.�

اثبات�قابل�
پیش�بینی�بودن�
نتایج�این�نوع�

بازی�ها�به�طریق�
منطقی.

 John(جان�فون�نویمان�
(Von�Neumann

مجارستانی

ریاضی�دان

بررسی�تأثیر�بلوف�
در�بازی�ورق�
و�اثبات�اینکه�
این�بازی�تنها�

بر�مبنای�تئوری�
احتمال�محاسبه�

نیست.

1928

(Oskar�M
ongenstern(اسکار�مونگسترن�

اتریشی

اقتصاددان

نگارش�»کتاب�
تئوری�بازی�ها�و�
رفتار�اقتصادی«�
کمک�نومن.� به�

کتاب�توانست� این�
درروان�شناسی،�
جامعه�شناسی،�
سیاست،�جنگ،�
بازی�تفریحی�و�...�

تأثیرگذار�باشد.

1970

گیر�شدن� فرا
کاربرد�نظریه�

بازی�ها�در�توضیح�
پدیده�های�زیستی

1994

ش�
جان�ن

(John�Nash)

ی
آمریکای

ریاضی�دان

معرفی�تعادل�
نش-�جایزه�نوبل

نظریه بازی
ــار�ریــاضــی� ــت ــا�رف نــظــریــه�بـــازی�تـــالش�مــی�کــنــد�ت
ــژیــک�)تــضــاد� کــم�بــر�یــک�مــوقــعــیــت�اســتــرات حــا
کند.�این�موقعیت�زمانی� منافع(�را�مدل�سازی�
به� وابسته� فــرد� یک� موفقیت� که� می�آید� پدید�
که�دیگران�انتخاب�می�کنند.� راهبردهایی�است�
بهینه� راهبرد� یافتن� دانــش� ایــن� نهایی� هــدف�
نظریه� گفت� مــی�تــوان� اســـت.� بازیکنان� بـــرای�
شانس.� بازي� نه� است� راهبردها� بازي� بازی�ها�

(1991 .Myerson,�Roger�B)

کاربردها
ــبــًا�در�تــمــامــی� ــقــری ت بـــازی�هـــا� ــه� ــظــری امــــــروزه�ن
است.� بازکرده� را� خود� جایگاه� علوم� حوزه�های�
تصمیم�گیرندگان� تعامل� نحوه� از� سخن� هرکجا�
تصمیم� نتایج� که� شکلی� به� رقابتی� محیط� در�
کسب�شده�سایر�عوامل� هر�عامل�مؤثر�بر�نتایج�
است�نظریه�بازی�ها�نقش�ایفا�می�کند.�ساختار�
تحلیل�ها� بیشتر� در� بـــازی�هـــا� نــظــریــه� اصــلــی�
هر� در� کــه� اســت� چندبعدی� ماتریسی� شــامــل�
که� قرارگرفته�اند� گزینه�ها� از� مجموعه�ای� بعد�
کسب�شده� نتایج� ماتریس� ایــن� آرایــه�هــای� در�
از� مختلف� ترکیب�های� درازای� عامل�ها� ــرای� ب
 Ross,� Don( اســـت.� انتظار� مـــورد� گزینه�های�

(2008

در زیست شناسی  �
برای درک پدیده های 

گون، ازجمله  گونا
برای توضیح تکامل 

و ثبات و تحلیل رفتار 
ع بقا و نزاع برای  تناز

تصاحب قلمرو از 
نظریه بازی استفاده 

می شود.



شماره 11
تیر  94

63

این ماتریس می تواند قضیه زندانی ساده باشد

کمی  کــاغــذ قــیــچــی«  ــازی »ســنــگ  یــا مــانــنــد بـ
پیچیدگی داشته باشد:

وفاداری�به�قوانین�بازی�یکی�از�عوامل�مؤثر�در�
گاهی� اســت.� بــازی� ماتریس� تدوین� و� محاسبه�
احترام� بــازی� قوانین� به� افــراد� که� می�آید� پیش�
از�بازی�ها�به�نام�بازی� که�نوع�دیگر� نمی�گذارند�

»ابهام«�پدید�می�آید.
بزرگی� برای�درک�مجموعه� بازی�نخست� نظریه�
شاخص� نوسان� مانند� اقتصادی� رفتارهای� از�
بــازارهــای� در� کــاالهــا� بهای� افــت�وخــیــز� و� سهام�
تجاری�پرتالطم�ایجاد�شد�لیکن�به�زودی�برای�
گون�اقتصادی�و�تجاری� گونا تحلیل�پدیده�های�
نظیر�پیروزی�در�یک�مزایده،�معامله،�دادوستد،�

کرد. شرکت�در�یک�مناقصه،�تعمیم�پیدا�
مختلف� شاخه�های� در� بــازی�هــا� نظریه� کــاربــرد�
)همانند� سیاسی� علوم� مانند� اجتماعی� علوم�

بـــوئـــنـــو�د�مــســکــیــتــا(،� بــــــروس� تــحــلــیــل�هــای�
حال� در� روان�شــنــاســی� حتی� و� جامعه�شناسی�
وارد� نظریه� ایــن� اســت� چندی� اســت.� گسترش�
نیز� استراتژیک� مدیریت� به�ویژه� مدیریت� حوزه�

شده�است.
ــده�هــای� ــدی پ درک� بــــرای� زیــســت�شــنــاســی� در�
ثبات� و� تکامل� توضیح� برای� ازجمله� گون،� گونا
تصاحب� بــرای� نــزاع� و� بقا� ع� تناز رفتار� تحلیل� و�

قلمرو�از�نظریه�بازی�استفاده�می�شود.
فزاینده�ای� به�صورت� کامپیوتر� دانــش� و� منطق�
از� رشته�ها� این� دانشمندان� می�برد.� بهره� آن� از�

و� محاسبات� مــدل�ســازی� ــرای� ب بــازی�هــا� برخی�
سیستم�های� برای� نظری� پایه�ای� به�عنوان� نیز�
این� هم�چنین� می�کنند.� استفاده� چندعاملی�
نظریه�نقش�مهمی�در�مدل�سازی�الگوریتم�های�

بر�خط�)Online�Algorithms(�دارد.
است� رفته� پیش� آنجا� تا� نظریه� این� کاربردهای�
رفتارها� از� بــســیــاری� تحلیل� و� توصیف� در� کــه�
کمک� بــه� مــی�شــود.� ظاهر� اخــالق� و� فلسفه� در�
سیستم�ها� نــظــریــه� و� بـــازی�هـــا� نــظــریــه� تــرکــیــب�
سیستم�ها� از� مجموعه�ای� را� جــهــان� مــی�تــوان�
برای� و� کــرد� تلقی� یکدیگر� با� پیوسته� درکنشی�
پیوسته� کنِش� در� تعامل�سیستم�های�مستقِل�

(2003 Colin�F.�Camerer(�.کرد برنامه�ریزی�
برخی�تعریف�های�اصلی1

بازی
»هرگاه�سود�یک�موجودیت�تنها�درگرو�رفتار�خود�
یا�چند�موجودیت� از�رفتار�یک� او�نبوده�و�متأثر�
دیگر�باشد�و�تصمیمات�دیگر�تأثیر�مثبت�و�منفی�
بر�روی�سود�او�داشته�باشند،�یک�بازی�میان�دو�

1  ویکی پدیای فارسی
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بازی های نامتقارن  �
اغلب بازی هایی 

که مجموعه  هستند 
راهبردهای یکسانی 

برای بازیکنان در بازی 
وجود ندارد.



شماره 11
تیر  94

64

یا�چند�موجودیت�یادشده�شکل�گرفته�است.«�
(1974 .Harsanyi,�J.�C)

 Rational�:رفتار�بخردانه�یا�عقالیی�)به�انگلیسی
(Behavior

بودن� بخردانه� بر� بازی�ها� نظریه� اصیل� »اصــل�
رفتار�بازکنان�است.�بخردانه�بودن�به�این�معنا�
کردن� بیشینه� پی� در� تنها� بازیکن� هر� که� است�
که�چگونه� سود�خود�بوده�و�هر�بازیکن�می�داند�
بنابراین� کــنــد.«� بهینه� را� خــود� ســود� می�تواند�
نمودار� اســاس� بر� که� ایشان� رفتار� زدن� حــدس�
مانند� بــود؛� خواهد� آســان� اســت� هزینه-فایده�
که�حریف� زد� که�می�توان�حدس� بازی�شطرنج�
گرفت.� بازی�بلد�و�باتجربه�چه�تصمیمی�خواهد�

(2011 Dolev,�Shlomi)

استراتژی
ــردن�و�یا� ــ ک ــازی� ــ ــوب�ب »اســـتـــراتـــژی�مــهــارت�خـ
وجه� بهترین� بــه� مــهــارت� به�کارگیری� محاسبه�

است.«�تفکر�استراتژیک
او� و� تصمیمات� و� حــریــف� بـــازی� بــه� کـــردن� فکر�
استراتژیک� تفکر� را� احتمالی� کــنــش�هــای� وا و�

(1996 McDonald,�John(�.می�گویند
ساختار بازی

هر�بازی�از�سه�عنصر�اساسی�تشکلی�شده�است:�
بازیکن�ها،�اعمال،�ترجیحات

بازیکن ها
بازیکن�ها�در�اصل�همان�تصمیم�گیرندگان�بازی�
شرکت،� شخص،� می�تواند� بازیکن� می�باشند.�

دولت�و�...�باشد.
(Actions�:اعمال�)به�انگلیسی

اقــدامــاتــی� و� تصمیمات� از� اســت� مجموعه�ای�
که�هر�بازیکن�می�تواند�انجام�دهد. است�

(Action�Profile�:نمایه�عمل�)به�انگلیسی
را� اعمال�ممکن� از�مجموعه� زیرمجموعه�ای� هر�

گوییم. یک�نمایه�عمل�
(payoff�function�:تابع�سوددهی�)به�انگلیسی

مشوق�های� اصل� در� بازیکن� یک� اولویت�های�
است� تصمیمی� نگرفتن� یا� گرفتن� برای� بازیکن�
بازیکن� امتیاز� و� نتیجه� بیان�گر� به�عبارت�دیگر�
است.� آن� با� متناظر� تصمیم� گرفتن� صــورت� در�

(2004 Skyrms,�Brian)
تعادل

بــه� تــــعــــادل� ــادی� ــصــ ــ ــت ــ اق ســیــســتــم� یــــک� در�
هیچ�یک� آن� در� ــه� ک مــی�شــود� گفته� نــقــطــه�ای�
نداشته� تغییر� ــه� ب تــمــایــل� معامله� طــرفــیــن� از�
و� شــده� بدتر� شــرایــط� تغییر� هرگونه� بــا� و� باشند�
بازمی�گردد.� تعادل� نقطه� به� مــجــددًا� سیستم�

(2012 Europeanfinancialreview.com)
تعادل نش

ثابت� فــرض� با� که� اســت� بــازی� نمایه�عمل� یک�
تغییر� با� بازیکن� هر� بازیکنان،� سایر� بازی� بودن�
بازی�خود�شرایطش�بدتر�شود.�یا�به�عبارت�دیگر،�
که�با�فرض�ثابت�بودن�بازی� نمایه�عملی�است�
بازی� تغییر� انگیزه� بازیکنی� هیچ� بازیکنان� سایر�

خود�را�نداشته�باشد.�
انواع بازی

بشری� جــوامــع� در� مــوجــود� بــازی�هــای� تمامی�
توصیف� بــازی�هــا� نظریه� کمک� بــه� مــی�تــوان� را�
به� را� رو� بــازی�هــای�پیش� تــا� تــئــوری� ایــن� کـــرد.�
نــام� ــر� زیـ در� کــه� مــی�کــنــد� تقسیم� دســتــه�هــایــی�
بــه�هــمــراه�توضیح� عــمــده� ــنــدی�هــای� دســتــه�ب
ارائه� گرفته�شده� وام� ویکی�پدیا� از� که� مختصری�

(1974 .Harsanyi,�J.�C(�.می�گردد
)Symmetric - Asymmetric( متقارن - نامتقارن
و�سود� نتیجه� که� است� ــازی�ای� ب متقارن� بــازی�
وابسته�است� این� به� تنها� برد� از�یک�راه� حاصل�
بازی�پیش�گرفته� راهبردهای�دیگری�در� که�چه�
را�در� راهبرد� این� بازیکن� کدام� این�که� از� و� شود؛�
گرفته�است�مستقل�است.�به�عبارت�دیگر� پیش�
سود� در� تغییر� بــدون� بازیکنان� مشخصات� گــر� ا
کند،� حاصل�از�به�کارگیری�راهبردها�بتواند�تغییر�
بازی�هایی� از� بازی�متقارن�است.�بسیاری� این�
هستند،� قابل�نمایش� �2×2 جــدول� یک� در� که�

یکی از بهترین مدل هایی  �
که به زبان ریاضی برای حل 

مسائل راهبردی و اخذ 
که بیشترین  تصمیم هایی 
سود را بر تصمیم گیرنده به 

همراه خواهد داشت نظریه 
بازی ها است
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تــرســوهــا�و�معمای� ــازی� بـ مــتــقــارن�انــد.� � ــواًل اصــ
شد.(� خواهد� داده� توضیح� ادامــه� )در� زنــدانــی�

نمونه�هایی�از�بازی�متقارن�هستند.
هستند� بازی�هایی� اغلب� نامتقارن� بازی�های�
که�مجموعه�راهبردهای�یکسانی�برای�بازیکنان�
ــود�نـــــدارد.�الــبــتــه�مــمــکــن�اســت� ــازی�وجــ ــ در�ب
موجود� بازیکنان� بـــرای� یکسانی� راهــبــردهــای�

باشد�ولی�آن�بازی�نامتقارن�باشد.
 Zero Sum( مجموع صفر - مجموع غیر صفر

)- Nonzero Sum
که� بازی�هایی�هستند� مجموع�صفر� بازی�های�
کاهش� ارزش�بازی�در�طی�بازی�ثابت�می�ماند�و�
بازی�ها،�سود� این� در� نمی�کند.� پیدا� افزایش� یا�
یک�بازیکن�بازیان�بازیکن�دیگر�همراه�است.�به�
عبارت�ساده�تر�یک�بازی�مجموع�صفر�یک�بازی�
برنده� ازای�هر� به� برد-باخت�مانند�دوز�است�و�
همواره�یک�بازنده�وجود�دارد؛�اما�دربازی�های�
که� مجموع�غیر�صفر�راهبردهایی�موجود�است�

برای�همه�بازیکنان�سودمند�است.
)Random - Nonrandom( تصادفی - غیر تصادفی
بازی�های�تصادفی�شامل�عناصر�تصادفی�مانند�
بازی�های� و� توزیع�ورق�هستند� یا� تاس� ریختن�
دارای� کــه� هستند� ــازی�هــایــی� ب تــصــادفــی� غــیــر�
راهبردهایی�صرفًا�منطقی�هستند.�در�این�مورد�

می�توان�شطرنج�و�دوز�را�مثال�زد.
 Perfect( کامل گاهی  – بدون آ کامل  گاهی  با آ

)Knowledge – Non-Perfect Knowledge
هستند� بازی�هایی� کامل،� گاهی� آ با� بازی�های�
تمام� هرلحظه� در� می�توانند� بازیکنان� تمام� که�
کنند،� مشاهده� خود� مقابل� در� را� بازی� ترکیب�
مانند�شطرنج.�از�سوی�دیگر�دربازی�های�بدون�
بــرای� بـــازی� کــل� کــامــل�ظــاهــر�و�ترکیب� گــاهــی� آ
که�با� بازیکنان�پوشیده�است،�مانند�بازی�هایی�

ورق�انجام�می�شود.
خود� مخاطبان� و� می�شوند� خلق� رســانــه�هــای�
ــان�و�افــزایــش� گــذشــت�زمـ را�پــیــدا�مــی�کــنــنــد.�بــا
ایشان� شــمــار� از� گهانی� نا بــه�طــور� مــخــاطــبــان،�

کاسته�می�شود.
تصمیم�های� خبری،� بزنگاه�های� در� رسانه�ها�
که�برای�همیشه�اعتبار�خود� نادرستی�می�گیرند�
گرفتن� بــا� یــا� می�دهند� از� مخاطبانشان� نــزد� را�

دست� از� را� ــازار� بـ بــجــا،� و� بهنگام� تصمیم�های�
رقیبان�خود�بیرون�می�آورند.

به� دیــر� را� خبری� گــر� ا امـــروز� پرشتاب� جهان� در�
ایشان� جــای� رقیب� برسانند،� مخاطب� دســت�
با� گر� ا همچنین� کرد� خواهد� پر� مخاطب� نزد� را�
فرصت� کنند� اطالع�رسانی� کم�دقت� ولی� شتاب�
کامل�را�به�رقیب�داده�اند. اطالع�رسانی�صحیح�و�
در� می�توانند� ذاتــی� به�طور� ــارآزمــوده� ک مــدیــران�
درستی� تصمیم�های� سرنوشت�ساز� بزنگاه�های�
را� سازمانشان� منافع� خــود� دیــد� از� کــه� بگیرند�

کــرده�انــد.� کمینه� را� رقیب� ســود� و� ــرده� ک بهینه�
که�ایشان�برای�نشان�دادن� مشکل�اینجا�است�
دفاع� و� خود� استراتژی�های� تأثیرگذاری� میزان�
و� تجربه� جز� دســت�آویــزی� تصمیم�ها� صحت� از�

اعتبارشان�ندارند.
گرفتن�تصمیم�های�استراتژیک� سازوکاری�برای�
کمی� که�بتواند�به�صورتی� در�بزنگاه�های�رقابتی�
را� گرفته�شده� تصمیم�های� نادرستی� یا� درستی�
نشان�دهد�و�خود�در�آینده�به�عنوان�ابزاری�برای�
اداره�ی� ملزومات� از� رود،� بکار� ســازی� تصمیم�
با� گام�خود� که�در�هر� به�شمار�می�آید� سازمانی�
چالشی�به�عنوان�تصمیم�گیری�راهبردی�مواجه�

است.
نیست.� مــنــزوی� جــهــان،� در� ســامــانــه�ای� هیچ�
ابر� ایــن� از� سامانه�هایی� به�عنوان� نیز� رسانه�ها�
در� سامانه�ها� دیگر� با� هستی،� جهان� سامانه،�
و� سیاسی� مــالحــظــات� گــرچــه� ا هستند.� کنش�
که�چه�هنگام� راهبردی�هر�رسانه�تعیین�می�کند�
و�چــگــونــه�بــه�یــک�مــقــولــه�ی�خـــاص�بـــپـــردازد�یا�
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کم وکاست  � پیاده سازی بی 
کردن  کمی  مدل ریاضی و 

گرچه دور  کیفی ا مؤلفه های 
از دسترس می نماید، لیکن 
می تواند رسانه را از پرتگاه 

گاه  که  تصمیم های نادرستی 
به از دست رفتن اعتبار آن 

می انجامد، محافظت نماید.
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زیادی� اندازه�ی� تا� نیز� رفتار�رقیب� لیکن� نپردازد�
کارآمد�بودن�یا�نبود�راهبردهای�اخذشده�ی�ما�

را�تعیین�می�کند.
و� هـــمـــســـو� رســـــانـــــه�ی� دو� ــان� ــ ــزم ــمــ هــ ورود�
می�تواند� خاص� مقوله� یک� به� مشترک�المنافع�
گــاه� درنـــهـــایـــت�بـــه�زیــــان�هــــردو�تــمــام�شــــود�و�
نپرداختن�به�یک�مسئله�می�تواند�رقیب�را�بر�آن�
کشیده�و�بدون�صرف� کم�کاری�ما�را� دارد�تاجور�

گام�بردارد. هزینه�از�سوی�ما،�برای�منافع�ما�
تنها� ارزشمند� چنین� مزایایی� به� یافتن� دست�
دقیق� و� دانــش�جهان�شمول� از� بهره�جستن� با�

ریاضی،�شدنی�خواهد�بود.
کمک�زبان�و�نمادهای� مدل�سازی�سامانه�ها�به�
کمک�می�کند.� ریاضی�به�درک�بهتر�سامانه�های�
می�شود،� ریاضی� کاربرد� از� صحبت� هنگامی�که�
اقبال� بخت� و� کــردن� اشتباه� بــرای� جایی� دیگر�
باقی�نمی�ماند.�ریاضی�همواره�مدلی�قدرتمند،�
و� محاسبه� شناخت،� بــرای� تکرارپذیر� و� قطعی�
این�علم� قرار�می�دهد.� ما� اختیار� پیش�بینی�در�

کمک� به� و� آغــاز�شد� بــرل�در�ســال��192 امیل� با�
�،)John�Von�Neumann(تالش�های�جان�نئومن�
�، �)Oskar� Mongenstern( مونگسترن� اســکــار�
از�همکارانش� تن� و�دو� �)John�Nash( جان�نش�

دنبال�شد.
علوم� در� ــازی�هــا� ب نظریه� کــنــون� تــا ــان� زمـ آن� از�
مطلوبی� نتایج� هــمــواره� و� رفته� بکار� گون� گونا
از�حل� ــازی�هــا� ب نظریه� اســـت.� گــذاشــتــه� بــه�جــا�
مسائل�مربوط�به�ارتباطات�از�طریق�مودم�های�
کرده� پیدا کاربرد� بهادار� اوراق� بورس� تا� بی�سیم�

است.
زیست�شناسی� از� گون،� گونا علوم� دانشمندان�
تالش� اجتماعی� علوم� تا� ریاضی� از� اقتصاد،� تا�

پــدیــده�هــای� بـــرای� بــادیــد�سیستمی،� ــد� ــرده�ان ک
کنند� ریاضی�خلق� زبان� به� گون�مدل�هایی� گونا
ایـــن�مــدل�هــا� تــوســعــه�ی� بــهــبــود�و� از�رهــگــذر� و�
و� کــرده� مطالعه� را� خود� موردبحث� پدیده�های�

بهبود�دهند.
ریاضی� زبــان� به� که� مدل�هایی� بهترین� از� یکی�
برای�حل�مسائل�راهبردی�و�اخذ�تصمیم�هایی�
بـــر�تــصــمــیــم�گــیــرنــده�به� کـــه�بــیــشــتــریــن�ســـود�را�
ــازی�هــا�اســت.� ب هــمــراه�خــواهــد�داشـــت�نظریه�
توسعه� را� بــازی�هــا� نظریه�ی� کــه� دانشمندانی�
را�رقابتی� پــدیــده� ــد�هــر� ــرده�ان ک ــالش� ت داده�انــــد�
کردن�سود� که�هدفشان�بیشینه� میان�دو�بازیگر�
خود�است�را�به�صورت�مجموعه�ای�از�بازیگران،�
حرکت�ها،�راهبردها�و�ترجیحات�نمایش�دهند.

این�مدل�ساخته�شود،� به�درستی� درصورتی�که�
کمک�می�کنند�تا�بدانیم� معادالت�ریاضی�به�ما�
کدام�بازیگر�می�تواند� کدام�تصمیم�از�سوی� اخذ�
کدامشان�تغییر�دهد. سرنوشت�بازی�را�به�نفع�

کم� حا رفتار� دارد� تالش� بازی�ها� نظریه� درواقــع�
تــضــاد� بـــازیـــگـــران�در�آن� کـــه� یـــک�مــوقــعــیــت� بـــر�
کرده�و� استراتژیک�دارند�را�به�زبان�ریاضی�مدل�

رفتارهای�آن�را�پیش�بینی�نماید.�
ــرای حـــل مــســائــل مــبــتــالبــه ایـــن بـــازی هـــا،  ــ ب
خالصه  زیر  انــواع  به  را  بازی ها  دانشمندان 

کرده اند:
�·�با�همکاری�و�بدون�همکاری

�·�متقارن�و�نامتقارن
�·�مجموع�صفر�و�غیر�مجموع�صفر

�·�همزمان�و�متوالی
کامل�و�اطالعات�ناقص �·�اطالعات�

�·�بازی�ها�ترکیبی
�·�بازی�های�طوالنی�و�بی�نهایت
گسسته�و�پیوسته �·�بازی�های�

�·�بازی�های�دیفرانسیل
بازی�های�بیش�از�دو�نفر

�·�بازی�های�تصادفی
�·�فرا�بازی�ها

ــداول�در� ــتـ ــا�بـــه�طـــور�مـ ــازی�هـ ــروزه�نــظــریــه�بـ ــ ــ ام
یا� تحلیل�های�هنجاری� و�مدل�سازی،� توصیف�
سیاسی،� علوم� تجاری،� و� اقتصادی� تجویزی،�
کامپیوتر�و�منطق،�فلسفه� زیست�شناسی،�علوم�

نظریه باز یها از حل مسائل  �
مربوط به ارتباطات از طریق 
مودم های بی سیم تا بورس 

کرده  کاربرد پیدا  اوراق بهادار 
است 
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کاربردهایی� و�به�تازگی�نیز�در�مدیریت�استراتژیک�
تا� آن�است� این�مقاله�در�پی� و� کرده�است� پیدا
پای�نظریه�بازی�ها�و�پشتوانه�ی�ریاضی�اش�را�به�

کند. رسانه�و�تصمیم�های�راهبردی�آن�باز�
بررسی� آن�هستیم� پی� در� این�جستار� در� آنچه�
گون�برای�درک�رفتارها� گونا بازی�ها�و�نظریه�های�
استراتژیک� بـــازی� یــک� در� آن�هـــا� پیش�بینی� و�
کمک�می�کنند�تا� است.�مدل�های�ریاضی�به�ما�
تصمیم� یک� سودآوری�های� و� هزینه�ها� بتوانیم�
کمی�سنجیده�و�درستی� استراتژیک�را�به�صورت�
اجر� از� پیش� را� تصمیم� یــک� اخــذ� نــادرســتــی� یــا�

کنیم. کردنش�برآورد�
کمی� کم�وکاست�مدل�ریاضی�و� پیاده�سازی�بی�
دسترس� از� دور� گرچه� ا کیفی� مؤلفه�های� کردن�
پرتگاه� از� را� رســانــه� می�تواند� لیکن� می�نماید،�
گاه�به�از�دست�رفتن� که� تصمیم�های�نادرستی�

اعتبار�آن�می�انجامد،�محافظت�نماید.
» جهان یک بازی استراتژیک است«

یا�ندانیم�جهانی� یا�نخواهیم،�بدانیم� بخواهیم�
ساده� بازی�هایی� از� می�کنیم� زندگی� آن� در� که�
به�طور� ــردم� مـ کــه� ســاخــتــه�شــده�انــد� پیچیده� و�
میل،� کمال� یا� کــراه� ا با� گاه،� ناخودآ یا� گاه� خودآ
در�آن�بازی�می�کنند.�هنگامی�که�برای�خرید�یک�
پیراهن�با�مغازه�دار�چانه�می�زنید�ناخواسته�وارد�
با� را� نیاز�خود� که�تالش�دارید� بازی�ای�شده�اید�
روبرویی� بازیکن� و� کنید� برطرف� هزینه� کمترین�
به� بیشترین�سود� با� را� پیراهن�خود� می�خواهد�
شما�بفروشد.�در�این�میان�او�نمی�تواند�پیراهن�
هرگز� هم� شما� و� بفروشد� تومان� »آ«� از� کمتر� را�
داد.� نخواهید� پول� او� به� تومان� »ب«� از� بیشتر�
تومان� هزار� به�چند� بازی�ساده� این� در� اشتباه�
ــرای� ــه�ب ک ــی� زیـــان�منجر�خــواهــد�شــد�امـــا�زمــان
بازیگران� بــا� را� بــازی� همین� یک�خانه� خــریــدن�
بنگاه�دارها� و� بسازبفروش�ها� مانند� حــرفــه�ای�
پیچیده�تر� بــســیــار� مسئله� مــی�دهــیــد،� ــجــام� ان

خواهد�بود.
و� ــژی�هــای�سنتی� ــرات اســت حـــرفـــه�ای� ــگــران� ــازی ب
حساب�شده�ای�در�جیب�دارند�و�تجربه�ی�خوبی�
پافشاری� استراتژی�ها.� این� با� بازی� درزمینه�ی�
منجر� است� ممکن� پیشنهادی� قیمت� بر� شما�
شکست� درنتیجه� و� معامله� نشدن� انــجــام� بــه�

بازی�بیانجامد،�یا�ساده�انگاری�بیش�ازحد�شما�
ممکن�است�به�زیان�چند�میلیون�تومان�منجر�

گردد.
خود� همکار� یــا� همکالسی� بــا� شما� هنگامی�که�

کاری�مشترک�متمرکز� یا� پــروژه�ی�درسی� بر�یک�
دیگر� شریک� را� شریک� یک� کم�کاری� می�شوید،�
بگذرد� از�حد� این�همکاری� گر� ا جبران�می�کند.�
شریک�برای�تنبیه�شما�برنامه�خواهد�ریخت�و�
گر�این�پرکاری�یک�نفر�زیاد�از�حد�باشد،�شریک� ا
ــرار�از�وظــیــفــه�خــواهــد� ــرای�فـ بــه�بــرنــامــه�ریــزی�بـ

اندیشید.
شود،� پیچیده�تر� هم� این� از� است� ممکن� بازی�
میهمانی� یک� به� همسرتان� و� شما� هنگامی�که�
مهمانی� ایــن� بــا� همزمان� شــدیــد.� دعــوت� تولد�
دوست�دیگری�شمارا�به�مراسم�مهرگان�دعوت�
کرده�است.�نه�می�توانید�به�جشن�تولد�نروید�و�
گر�از�شما�بپرسند� نه�می�توانید�به�آیین�مهرگان.�ا
است� رفـــت،�ممکن� خــواهــیــد� کـــدام�جشن� بــه�
پاسخ�بدهید�با�احتمال��0.3در�جشن�تولد�و�با�
مهرگان�شرکت�خواهید� در�جشن� �0.7 احتمال�
مشابه� پرسش� به� همسرتان� که� پاسخی� کــرد.�
می�دهد�نیز�تا�اندازه�زیادی�تعیین�کننده�خواهد�
بازی�ها� نظریه� که� دید� خواهیم� دنباله� در� بود.�

این�مشکل�را�چگونه�حل�می�کند.
بتواند� کــه� قدرتمند� اســتــراتــژی�هــای� داشــتــن�
گذشته�از�اخالقی� شرایط�برد-برد�را�فراهم�آورد،�
بودن،�یک�نیاز�اساسی�برای�ادامه�بازی�است.
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نظریه بازی ها و مدل ها و  �
کنار آن  که در  روش هایی 

کمک  ارائه می شود افزون بر 
به مدیران در حل مسائل 

استراتژیک سازمان، به 
کمک می کند اندازه   ایشان 

موفقیت استراتژی ها را پیش 
کنند و بر اساس  از اجرا برآورد 

داده های به دست آمده 
کنند تصمیم سازی 
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تا� کــمــک�می�کنند� مــا� ــه� ب نــظــریــه�هــا� و� مــدل�هــا�
کنش� اجتماع�را�مجموعه�ای�از�سامانه�های�هم�
را� گون� گونا پدیده�های� و� رفتارها� و� کنیم� تصور�
آن�ها� رفتار� بحرانی� شرایط� در� و� کــرده� توصیف�

کنیم. پیش�بینی�
کــمــک�مــی�کــنــنــد�بـــرای� ــه�نــظــریــه�هــای� ــون ــن�گ ای
کــه�چــه�چیز�مــوجــب�می�شود� مــا�روشـــن�شــود�
کاج�سعادت�آباد،� میدان� در� گردآمده� جمعیت�
برای�بیش�از�سی�دقیقه�شاهد�جان�دادن�یک�
به� کسی� ایشان� میان� در� لیکن� باشند،� انسان�

پلیس�اطالع�ندهد؟
کردن�مطلوبیت�انتظاری،�بازی�دیگری� کثر� حدا
کنشی�با�دیگران،�آن�را� که�هرروز�و�در�هر� است�
انجام�می�دهیم.�هر�بازیگر�بازی�را�تنها�به�امید�
می�کند،� شــروع� خــود� مطلوب� آوردن� دســت� به�
مطلوب� ــن� ای بــه� یافتن� دســت� � مــعــمــواًل لیکن�
کامل�امکان�پذیر�نبوده�و�تنها�به�بخش� به�طور�
یا�بخش�هایی�از�آن�می�رسد.�مدل�و�نظریه�هایی�
ایــن� ــردن� کـ بیشینه� بــه�ســوی� را� مــا� بــتــوانــد� کــه�
مطلوبیت� فــاصــلــه� و� ــرد� ــب ب پــیــش� مــطــلــوبــیــت�
ابــزاری� دهد� نمایش� را� ایدئال� تا� به�دست�آمده�
کارآمد�در�اخذ�راهبرد�و�سنجش�آن�خواهد�بود.
مــدل�ســازی� ــایــی�هــای� ــوان ت و� سیستمی� تفکر�
و�مطلوب�تر� بهتر� کاربرد� برای� اساسی� پیش�نیاز�
نظریه�بازی�ها�در�تصمیم�سازی�های�راهبردی�
کــافــی�در� رســانــه�خــواهــد�بـــود.�بـــدون�تــوانــایــی�
کمک� بــه� پیچیده� مسائل� حــل� مـــدل�ســـازی،�
ــخــواهــد�بـــود،� نــظــریــه�بـــازی�هـــا�امــکــان�پــذیــر�ن
ایــن�حــوزه�مــدل�و� کافی�در� بــه�انــدازه�ی� گرچه� ا
و� سیستم� تفکر� دارد.� وجــود� اثبات�شده� نظریه�
می�کند� کمک� ما� به� هفت�گانه�اش� مهارت�های�

به�صورتی�پویا�به�حل�مسئله�بپردازیم.
کنار� که�در� نظریه�بازی�ها�و�مدل�ها�و�روش�هایی�
در� به�مدیران� کمک� بر� افزون� ارائه�می�شود� آن�
ایشان� بــه� ســازمــان،� اســتــراتــژیــک� مسائل� حــل�
را� استراتژی�ها� موفقیت� انــدازه�ی� می�کند� کمک�
بر�اساس�داده�های� کنند�و� بــرآورد� از�اجرا� پیش�
گفته�پیدا� کنند.�نا به�دست�آمده�تصمیم�سازی�
به� دهــی� اعــتــبــار� و� بـــرای�صحت�سنجی� اســت�
اجرای� از� پس� است� نیاز� اتخاذشده� روش�هــای�
آن� اثربخشی� مدل،� توسط� پیشنهادی� راهبرد�

سازی� کمی� شــود.� اندازه�گیری� کمی� روشــی� به�
اندازه�گیری� و� سنجش� ملزومات� از� کیفیت�ها،�
در� که� هستند� بازی�هایی� امتیازهای� و� ــرات� اث

یک�رسانه�پیش�می�آیند.
رسانه و نظریه بازی ها

مــدیــر�ت�یــک�ســازمــان�رســانــه�ای�هـــرروز�خود�
ــرده�و�با� ــ کـ ــاز� ــ ــردی�آغـ ــ ــب ــ ــا�تــصــمــیــم�هــای�راه بـ

مــی�رســانــد.� ــایــان� پ بــه� راهـــبـــردی� تصمیم�های�
بخشی�از�این�تصمیم�های�راهبردی�را�در�قبال�
اتخاذ� سازمان� ذینفعان� و� مشتریان� و� رقیبان�
می�شوند�و�بخش�دیگری�برای�اداره�ی�سازمان�
که� کارمندان،�خبرنگاران�و�پیمانکارانی� در�قبال�

امور�سازمان�را�می�گذرانند.
برای�سازمان� انــدازه� به�یک� گروه�ها� این� هر�دو�
تصمیم�گیری�ها� در� اشــتــبــاه� هستند.� حیاتی�
و� کــرده� تحمیل� سازمان� به� اضافی� هزینه�های�
ادامه�ی�حیات�سیاسی�و�فیزیکی�آن�را�به�خطر�

می�اندازد.
حساسی� و� پرشمار� تصمیم�گیری�های� چنین�
داده� قرار� تحت�فشار� بزرگ� رسانه�های� مدیران�
فشار� این� می�برد.� باال� را� آن�ها� اشتباه� و�ضریب�
کاری�اغلب�ایشان�را�به�محافظه�کاری�و�تن�دادن�
کم�سود،�سوق� به�راهبردهای�همیشه�برنده�اما�
می�دهد.�در�برخی�موارد�این�مدیران�برای�آنکه�
دوش� به� به�تنهایی� را� تصمیم�گیری� مسئولیت�
که� می�برند� بهره� مشاور� دوجین� یک� از� نکشند�
کشیدن� این�مشاوران�عند�الزوم�برای�به�دوش�
خواهند� عمل� وارد� مدیران� تصمیم� مسئولیت�
که�تصمیم�سازی� شد،�البته�هستند�مشاورانی�

که استراتژی  � در نبود مدلی 
کرده  های همکاری را مشخص 

و برای تقسیم پیروزی ها و 
گرفته  دست آوردهای آن بکار 

شود می باید به دعواهای 
که صدالبته  مدیران رسانه ها 

الینحل هم نیستند، چشم 
دوخت 
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هم�می�کنند.
که�بتوان�به� وجــود�مدل�های�تصمیم�ســازی�ای�
یا� گرفت� استراتژیک� تصمیم�های� آن�هــا� استناد�
بر� که� توسط�دیگران� اتخاذشده� به�تصمیم�های�
کرد،�راه� پایه�ی�این�مدل�ها�به�دست�آمده�اعتماد�
برون�رفت�مدیران�از�فشار�تصمیم�های�استراتژیک�

و�گریز�از�اشتباه�های�مخرب�و�ویرانگر�است.
می�تواند� ســازی� تصمیم� در� مدل�ها� از� استفاده�
ــد،� دهـ کـــاهـــش� را� تــصــمــیــم� از� نـــاشـــی� خـــطـــای�
گون�را�از�دید�سالمت�و�انتفاع� گونا تصمیم�های�
سازمانی�تضمین�کند.�همان�طور�که�در�باال�اشاره�
که�می�تواند�در� شد�نظریه�بازی�های�ابزاری�است�

گیرد. خدمت�مدیریت�استراتژیک�رسانه�قرار�
زیر� مثال� بــا� را� نظریه� ایــن� کــاربــرد� از� نــمــونــه�ای�
یک� مــدیــر� شما� کنید� تــصــور� می�کنیم:� بــررســی�
رســـانـــه�بــــزرگ�هــســتــیــد�)رســـانـــه�الـــــف(،�دیــگــر�
به� سنتی� بــه�طــور� شما� هم�سطح� رســانــه�هــای�
رسانه�های�همسو�و�غیرهمسو�تقسیم�خواهند�

رسانه�ای� مرزبندی� بــرای� رسانه� هر� البته� شد.�
راهبردها�و�خط�قرمزهایی�دارد.

آن،� اثبات� رویکرد� با� »آ«� موضوع� به� پرداختن�
بود،� خواهد� شما،� برای� راهبردی� تصمیم� یک�
رقیب� رســانــه�ی� که� در�شرایطی� آن�هــم�درســت�
موضوع� رد� رویکرد� با� دارد� تالش� )رسانه�ی�ب(�

»آ«�وارد�میدان�شود.
مدیر� نظر� در� »آ«� موضوع� به� پرداختن� میزان�
بــاورپــذیــری� ــزایــش� ــه�ی�»ب«�بــه�مــنــزلــه�اف رســان
مخاطبان�به�رد�بودن�موضوع�»آ«�است.�مدیر�

گمان� و� دارد� را� نظر� نیز�همین� »الــف«� رسانه�ی�
ــه�مــوضــوع�»آ«�با� ــزان�پــرداخــتــن�ب ــی مــی�کــنــد�م
مخاطبانش� میان� در� عمومی� اعتماد� افزایش�

رابطه�ی�مستقیم�دارد.
هر�یک�از�مدیران�در�ذهن�خود�چنین�نموداری�

را�متصور�خواهند�شد

گرفتن� نظر� در� بــدون� مدیران� واقعی� جهان� در�
ــیــب�تـــالش�مــی�کــنــنــد�مـــیـــزان�پــرداخــتــن�به� رق
گزارش� در�همان� افزایش�دهند.� را� »آ«� موضوع�
نشان�داده�شده�است�هنگامی�که�رد�و�تائید�یک�
می�کند� پیدا� افزایش� رسانه� دو� از�سوی� مسئله�
رسانه� هـــردو� خبر� صحت� بــه� نسبت� مخاطب�
این� می�یابد.� کاهش� اعتمادش� و� شــده� مــردد�
کاهش�اعتماد�به�زیان�هر�دو�رسانه�منجر�شده�
برای�ورود�سناریو�سوم�و�قدرت�سومی� را� راه� و�
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روش هایی را برای 
اولویت بندی بر اساس 

اولویت های جمعی و فردی 
یاد می دهند، ساده ترین 

این مکانیزم ها، دیکتاتوری 
که  است و به نظر می آید 

منصفانه ترین آن ها دمکراسی 
کثریت باشد؛ مبتنی بر رأی ا



شماره 11
تیر  94

70

کرد. بازخواهد�
برای� رسانه� چند� یا� دو� که� می�آید� پیش� بسیار�
نیل�به�یک�هدف�مشترک�در�یک�پروژه�مانند�
حــمــایــت�از�یـــک�جـــریـــان�فـــکـــری،�ســیــاســی�یا�
اجتماعی�همکاری�کنند.�از�تدوین�استراتژی�ها،�
مشترک� کمیته�های� تشکیل� وظایف،� تقسیم�
که�بگذریم�دو�مسئله�فراروی�سازمان�قرار� و...�
می�گیرد،�نخست�اینکه�رسانه�ی�ما�در�این�پروژه�
افزایش�مشارکت� که� کند� فعالیت� انــدازه� تا�چه�
همکار،� رسانه�های� نشود� موجب� ما،� رسانه�ی�
داده� کاهش� آرام� آرام� را� خــود� فعالیت� مــیــزان�
بکشند� کنار� نامحسوسی� به�طور� کت� شرا از� و�
مسئله� مسئله،� دومین� کنند(.� استفاده� )ســو�
سهم� ــردن� ــ ک مــشــخــص� و� پــیــروزی�هــا� تقسیم�
است.� پــیــروزی� در� رسانه� هر� اعتباری� یا� مالی�
مطلق� مالک� را� خود� رسانه� هر� پیروزی� از� پس�
پیروزی�حاصله�می�داند،�هر�رسانه�ادعا�می�کند�
در� نقشش� و� کشیده� را� زحــمــت� بیشترین� کــه�

کار�پررنگ�تر�از�بقیه�بوده�است. سرنوشت�
که�استراتژی�های� مشخص�است�در�نبود�مدلی�
تقسیم� ــرای� ــ ب و� ــرده� ــ ک مــشــخــص� را� هــمــکــاری�
گرفته� بــکــار� آن� آوردهــــای� پــیــروزی�هــا�و�دســت�
که� به�دعواهای�مدیران�رسانه�ها� شود�می�باید�
صدالبته�الینحل�هم�نیستند،�چشم�دوخت�تا�
سهم�هر�رسانه�در�دست�آوردها�بسته�به�میزان�
توانمندی�مدیرانش�در�بزرگ�نمایی�فعالیت�ها،�

گردد. مشخص�
این�فرآیند�در�مسائل�داخلی�هر�رسانه،�به�ویژه�
به� بیشتر� بــســیــار� رســـانـــه�ای� هـــای� هــولــدیــنــگ�
رسانه�ای� های� هولدینگ� در� می�خورد.� چشم�
قــرار� هولدینگ� کــار� دســتــور� در� کــه� موضوعاتی�
سوی� از� جمعی� ــه�صــورت� ب مــی�بــایــد� می�گیرند�
شرکت�های�رسانه�ای�تابعه�پوشش�داده�شوند.�
رسانه�ای� کورپوریشن� هنگامی�که� نمونه� بــرای�
حمایت� محافظه�کار� حــزب� از� مــی�خــواهــد� »آ«�
کورپوریشن�در�خصوص� این� روزنامه�های� کند،�
آن�مطالب�تحلیلی�می�نویسند�و�تلویزیون�های�
پوشش� را� حــزب� ایــن� برنامه�های� کورپوریشن�
مــی�دهــنــد،�خــبــرگــزاری�هــا�بـــا�دقـــت�و�ســرعــت�

بیشتری�اخبار�مربوط�به�آن�را�با�نشر�می�کنند.
پس�از�موفقیت�حزب�یادشده�نوبت�به�تقدیر�از�
کورپوریشن�می�رسد.� بخش�های�رسانه�ای�این�

در�نبود�مدل�های�متقن�و�تعیین�کننده�بار�دیگر�
دادن� جلوه� بزرگ� در� مدیران� توانمندی� به� کار�
این� مدیرعامل� البته� آوردهای�می�رسد.� دست�
استراتژی� پــیــروزی�هــا،� تقسیم� در� کورپوریشن�
استراتژی�ای� کــرد،� خواهد� اتخاذ� را� مشخصی�
کباب.�این� که�در�آن�نه�سیخ�سوخته�شود�و�نه�
کاهش� ک�ها�را� که�اصطکا استراتژی�همان�اندازه�
کم�می�کند،�چون�همه� می�دهد،�انگیزه�ها�را�نیز�

کرده�اند. کار�نابرابر،�به�یک�اندازه�سود� در�برابر�
هنگامی�که�شما�به�عنوان�مدیرعامل�هولدینگ�
بــازار� بــه� رقیب� رســانــه�ی� ورود� از� »آ«� رســانــه�ای�
گاه�می�شوید،�بازاری� تولیدات�تصویری�خالق�آ
کنون�سهم�زیادی�از�آن�در�دستان�شما� که�هم�ا
برنامه�ریزی� با�آن� برای�رویارویی� است،�چگونه�
ــازار�را�بـــرای�خــود� ــ گـــر�تـــالش�ب کـــرد؟�ا خــواهــیــد�
نگه�دارید�شاید�به�یک�پایریک�ویکتوری�برسید�
آنکه� بــدون� ــازه�واردان� تـ کنید،� رها� را� بــازار� گر� ا و�
از� شما� سهم� همه�ی� باشند� کشیده� زحمتی�
کنید�بدون� کرد.�تصور� بازار�را�از�آن�خود�خواهند�
تا�چه� این�مسئله� تحلیل� ریاضی� داشتن�مدل�

اندازه�دشوار�است.
مدیران� کــه� می�کنیم� فــرض� گذشته� ایــن�هــا� از�
که� ــد� ــدر�تفکر�اســتــراتــژیــک�دارنـ رســانــه�هــا،�آن�قـ
ــژی�هــای�حــریــف،� ــرات بــه�درســتــی�در�قــبــال�اســت
کنند،�اما�همین�مدیران� راهبرد�مقتضی�اتخاذ�
با�تغییرات�پی�درپی�رسانه�ی�رقیب� هنگامی�که�
کارآمد� نا استراتژی�ها� تغییر� در� می�شوند،� روبرو�
اتــخــاذ� ــه� ب کـــرده�و�ممکن�اســـت�دســـت� عــمــل�
استراتژی�های�همیشه� یا� بزنند� اشتباه� تصمیم�

کم�سود�را�برگزینند. برنده�و�
ــخــاذ�یک� پــیــچــیــدگــی�هــایــی�مــانــنــد�احــتــمــال�ات
استراتژی�از�سوی�رقیب�مسئله�را�از�این�ها�هم�
که�مدیران�را�مجبور� پیچیده�تر�می�کند.�تا�جایی�
قریحه�ی� به� اعتماد� اســاس� بر� تصمیم�گیری� به�

مدیریتی�شان�می�کند.
ــی�را�بـــرای� ــایـ ــای�ســنــتــی،�روش�هـ مــکــانــیــزم�هـ
و� جمعی� اولویت�های� اســاس� بر� اولویت�بندی�
مکانیزم� ایــن� ساده�ترین� می�دهند،� یــاد� فــردی�
که� ــت�و�بــه�نــظــر�مــی�آیــد� ــوری�اسـ ــکــتــات ــا،�دی هـ
رأی� بر� مبتنی� دمکراسی� آن�هــا� منصفانه�ترین�
کثریت�باشد؛�اما�آیا�شمردن�اینکه�موضوع�»آ«� ا
شرکت�کننده�ها� از� بیشتری� تعداد� اول� اولویت�
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موضوع� بــودن� محبوب� نشان�دهنده�ی� باشد�
ــت؟�مــکــانــیــزم�هــای� نـــزد�شــرکــت�کــنــنــدگــان�اســ
که�نزد�افراد� سنتی،�هرگز�درباره�ی�اولویت�دومی�

بیشتری�محبوب�است،�نظری�نمی�دهد.
روش پیاده سازی

ــای� کــه�روش�هــ نــبــودیــم� بــر�آن� ایـــن�مــقــالــه� در�
نــمــونــه�هــای�عملی� ــه�هــمــراه� ب را� ــاده�ســازی� ــی پ
گفت� مــی�تــوان� درمــجــمــوع� لیکن� کنیم� ــه� ــ ارائ
در� بازی�های� نظریه� کاربرد� و� پیاده�سازی� برای�
از� پــس� اســت� نیاز� رســانــه� استراتژیک� مدیریت�
بازی� شبیه�ترین� رسانه،� استراتژی�های� تدوین�
به� بازی�ها� نظریه� در� مطرح� بازی�های� میان� از�
کرد.� بازی�های�استراتژیک�سازمان�را�باید�پیدا�
ــام�بــعــدی�شــرح�اســتــراتــژی�هــای�آن�بــازی� گ در�
در� آن�مسلط�شد.� به� و� کرد� بررسی� به�خوبی� را�
گام�سوم�باید�شرایط�اصلی�نظریه�بازی�ها�را�در�
کن�ها. مسئله�صدق�داد؛�مانند�بخردانگی�بازی�
حرکت�ها� گسترده� نمودار� باید� دیگری� گــام� در�
گرفته� نظر� در� حالت� فضای� کل� و� شوند� رســم�
نیز� بازیکن�ها� منافع� ماتریِس� همچنین� شــود.�

گردد. باید�ترسیم�
گام�های�یادشده�نوبت�به�تحلیل� پس�از�انجام�
که�با�آن�روبرو�خواهیم� رقبا�می�رسد.�مسئله�ای�
ایهام�است.�هرچند� افتادن�به�ورطه�بازی� بود�
به�ناچار�برخی�از�بازی�ها�ذاتًا�بازی�ایهام�هستند�
و�پیش�بینی�فضای�حالت�آن�دشوار�یا�ناشدنی�

است.
کاربرد� کــردن� عملیاتی� سر� بر� مانع� بزرگ�ترین�
بخردانگی� رسانه،� مدیریت� در� بازی�ها� نظریه�
تعیین�کننده� کتورهای� فا از� یکی� رسانه� عملکرد�
که� اســـت؛�امــا�شــرایــط�واقــعــی�نــشــان�مــی�دهــد�
از�جنس� کــه� اهــدافــی� بــه� ــرای�نیل� بـ رســانــه�هــا�
گاه�دست�به�رفتارهایی� اهداف�مادی�نیستند�
که�در�حوزه�منطق�نمی�گنجند�ازاین�رو� می�زنند�
با� مواجه� در� را� ایشان� رفتار� به�راحتی� نمی�توان�

کرد. شرایط�پیش�بینی�
نتیجه گیری

رفتار� تحلیل� برای� کارآمد� ابزاری� بازی�ها� نظریه�
تصاحب� بــازی� در� حقوقی� یا� حقیقی� عامل� دو�
استراتژیک� مدیریت� مــی�آیــد.� شمار� بــه� منافع�
ــود�عــرصــه�بــررســی� ــمــام�شــئــون�خـ رســانــه�در�ت
ــی�مــنــافــع�و�بــرنــامــه�ریــزی�بــرای� تــضــادهــای�ذاتـ

کردن�منافع�سازمان�است. کثر� حدا
که� ســرعــت�تــغــیــیــرات�در�جــامــعــه�چــنــان�اســـت�
هم� �SWOTماتریس�های� نگارش� برای� مجالی�
برسد� نظر� به� این�میان�شاید� نــدارد.�در� وجــود�
جایی�برای�طرح�مسئله�نظریه�بازی�ها�نیست.

بـــازه� یـــک� را�در� ــیــب� رق رفـــتـــار� ــا� بـــازی�هـ نــظــریــه�
بــرای� کــه� دارد� ارزش� می�کند.� مــدل� درازمـــدت�

کرد. طراحی�چنین�مدلی�زمان�صرف�
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