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مدلسازی و حل مسأله تعارض دولت – تروریست با استفاده از
بازی دیفرانسیلی
*1

وحیدشادرام  
حمیدبیگدلی 2
حمیدهمت 3
چکیده
گروههایتروریستیبااستفاده
تروریسمیکیازمسائلومشکالتمهمدرسراسرجهاناست .
از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی ،مذهبی ،یا
ایدئولوژیکاقدامبهعملمی نماید.بررسیاقداماتتروریستیونتایجمنفیکهبرایدولتها
بههمراهمیآوردکمکمیکندکهعواملمختلفتاثیرگذاربررویتصمیمگیریهایآنهارا
بهترموردبررسیقراردهیموگامیدرجهتکاهشاینوقایعدرآیندهبرداریم.دراینمقاله،
برایتحلیلرفتارمتقابلموجودمیانایندوگروه،ازنظریهبازیهااستفادهشدهاست.باتوجه
بهبحثپیوستگیزماندردنیایواقعی،مدلبازیدیفرانسیلی،بهکارگرفتهشدهاستتا
بوسیلهآنمسائلدرحالوقوعرابهصورتپیوستهودرطولیکبازهزمانیمدلکردهو
نتایجواقعیترراارائهداد.دراینپژوهشابتداعواملتاثیرگذارواهدافموردنظردولتوگروه

وریستیمدلسازیشدهاست.سپسمدل بازیومعادلههمیلتون-ژاکوبی-بلمن شرحداده

تر
شده است.باانجاماینکار  ،میزانهزینهنظامیومیزانتجهیزاتنظامیتعادلیدروضعیت
راهبردمارکفیبهدستمیآید.سرانجام،بااستفادهازتحلیلعددیوتخصیصمقادیرمنطقی
هزینههای تعادلی صورت
به هرکدام از  متغیرهای اثرگذار در تعادل ،تحلیلی از نحوه تغییر  
گرفتهاست .

واژههای کلیدی:
بازی دیفرانسیلی ،تروریسم ،تعادل نش ،راهبرد مارکفی.

.1کارشناسارشدمهندسیسیستمهایاقتصادیواجتماعیگرایشاقتصاد 
.2پژوهشگرپژوهشکدهعالیجنگ،دانشگاهفرماندهیوستادآجا 
 .3عضوهیئتعلمیدانشگاهفرماندهیوستادآجا 
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مقدمه
تروریسم،تهدیداستفادهازخشونتتوسطافرادیاگروههادرمقابلافرادغیرمبارزبرایبهدست
آوردناهدافاجتماعیوسیاسیبافراگیرکردنهراسدرجوامععمعیباشعد.تروریسعتهعابعا
گستردهترکردنگروههایخودوانجامعملیاتدرمکانهعایمختلعف،اضعطراارادرجامععه
افزایشمیدهند.بهطورمثالاقداماتبمبگذاریدرمکانهایعمومییاخیابانهاباعثایجعاد
احساسرعبووحشتدرمیانشهروندانمیشود،حتیباوجوداینکهاحتمالقربعانیشعدن
درجامعهبسیارناچیزباشد .
ساندلروهمکاراناولینافرادیبودندکهتروریسمرابااستفادهازنظریهبازیهامدلسعازی
کردندکهدرآنتصمیمهایترورسیتهعاتوسعطسیاسعتهعایاتخعا یدولعتهعاوبلعکعس
تصمیمهایدولتهاتوسطاقداماتتروریستهامحدودشدهباشد.تروریستهعابعامحعدودیتی
مواجههستندکهباعثمیشودحداکثرسازیمطلوبیتشانبعهصعورتتصعادفیدرنظعرگرفتعه
شود،امادرمقابلدولتهاباتوجهبهمحدودیتبودجهواحتمالبهقدرترسیدنمجعدد،بایعد
مطلوبیتویاسطحرفاهکشورراافزایشدهند .
دربحثاطالعاتنامتقارندرقالبنظریهبازیهادرسال،1993مدلدیگریتوسطالپعان
وساندلرپیادهسازیشد.دراینمقالهتروریستهامیدانندکهدولتهادارایچهتوانعاییهعایی
هستند،امادولتهادربارهقدرتتروریستهااطالعینداشتهوبایداطالعاتخودراباتوجهبعه
حمالتاولیهایکهتوسطآنهاانجاممیشودبروزرسانیکنند.اورگاردمدلالپانوساندلررابه
اینصورتبررسیکردکهدرآنتروریستهاکمترانتقامجوبودهومنابعبعاقیمانعدهدرآخعر
حمالترااستفادهنمیکنند.مطالعاتاخیردرزمینهمدلهاییاستکهدرآنهعااطالععاتدر
تحلیلنظریهبازیتروریسمبهصورتناقصمعیباشعد .)Sandler; 2005همچنعینمطالععات
بررویتکاملرفتارهعایآزادی خواهانعهبعرایکعاهشخشعونتنیعزسعو پیعداکعردهاسعت.
 .)Sandler; 2003
بازیهای کرشدهدرباال،بازیهایفرمگستردهویادرقالبنرمعالبعودهانعد.باتوجعهبعه
اهمیتویژگیپیوستگیزمان،استفادهازمدلهاییکهبعهصعورتپویعادرنظعرگرفتعهشعوند،
اهمیتپیدامیکنند.یکیازگرایشهاینوظهعوردرگسعترشرابطعهبعیننظریعهبعازیهعاو
مباحثدفاعیونظامی،استفادهازبازیهایپویعادرچعارچواهعایمختلعفمعیباشعد.بعازی
دیفرانسیلیدستهایازبازیهایپویابهحساامیآیدوبعرایمطالععهسیسعتمهعاییبعهکعار
میرودکهدرطولزمانپیوستهتغییرکردهوپویعاییسیسعتمدرآنهعامعیتوانعدبعهوسعیله
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معادالتدیفرانسیلتوصیفشود.بازیهایدیفرانسیلیازگسترشنظریعهکنتعرلبهینعه،کعه
خودمسئلهبهینهسازیپویادرزمانپیوستهمیباشعد،بعهوجعودآمعدهانعد.ابزارهعایتحلیلعی
بازی هایدیفرانسیلیتحتتاثیرابزارهایتحلیلیکنترلبهینعه،ماننعدمععادالتبرنامعهریعزی

پویایهمیلتون-ژاکوبی-بلمنوقواعدبیشینهسازی،بودهانعد.یعکبعازیدیفرانسعیلیبعرخالف
نظریهکنترلبهینهکهتنهایکعاملحداکثرکنندهتابعهدفوجوددارد،شعاملدویعاچنعد
باشد.هربازیکنمیتواندیکعاملتصمیمگیعری،مثعلیعکبنگعاهاقتصعادی،یعک

بازیکنمی
خانوادهویایکفردباشد .
آغازبازیهایدیفرانسیلی،بهسال1940برمیگردد.زمانیکعهایعزا ،بعرایمعدلکعردن
تقابلهواپیماوموشک،ازاصطالحهایمتغیروضعیتومتغیرکنتعرلاسعتفادهکعرد،امعاکعار
ایزا تاسال،1965بهدالیلمختلفانتشارنیافعت .)Isaac; 1964درهمعانزمعان،نظریعه
کنترلبهینهباانتشارکتعااهعاینظریعهکنتعرلبهینعهپونتریعاگیندرسعال1962وکتعاا
برنامهریزیپویابلمندرسال1957بهبلوغخودنزدیکمیشد.اماباگذشتسالهاوتعالش-

هایبسیاربرایپیشرفتاینمبحث،درسال،2000داکنروهمکارانباانتشارکتاابازیهای
دیفرانسیلیدراقتصادوعلوممدیریتی،توضیحجامعیازبازیهایدیفرانسعیلیراارائعهکردنعد
 .)Dockner and et al; 2000
انگیزهوایدهاصلیاینپژوهشبرگرفتهازمقالهسال2007ساندلراستکعهدرآنالگعوی
بازیرفتارهایمتقابلیکدولتوگروهتروریستیرادروضعیتفرمگستردهموردبررسیقرار
دادهاست .)Sandler; 2007باتوجهبه اتپیوستهزمانوتصمیمگیریهاییکعهنیعازاسعت
درطولزمانگرفتهشود،اینتنشرابعهصعورتپیوسعتهمعدلمعیکنعیمتعابتعوانیمنتعایج
دقیقتریرانسبتبهایندوگروهارائهکردهوپیشبینیازنحوهاثرگذاریعواملمختلعفبعر

تصمیمگیریاینگروه هاداشعتهباشعیم.درمقالعهسعاندلر،دولعتبعرایدفعاعازخعودسعطح

بازدارندگیرادرنظرمیگرفتامابهصورتمشخصتعییننکردهاستکعهایعنمیعزانازچعه
عواملیتشکیلشدهاست.ماباتوجهبهاهمیتاثرگذاریمیزانهزینهنظامیوسطحتجهیزات
نظامیبررویرفاهکشورواهمیتآنهابرایبرقراریامنیتوکاهشتهدیعد،راهبعرددولعترا
میزانهزینهنظامیآندرنظرمیگیریم.برایگروهتروریستینیز،بعادرنظعرگعرفتنمیعزان
هاوتجهیزاتنظامیکهدراختیاردارد،مسألهرامدلسازیمیکنیم .

هزینه
دراینمقاله،دربخشاولابتدابهارائهتوضیحاتیازبازیهایدیفرانسیلیوروشهایحل
آنمیپردازیم.سپسمدلهایحداکثرسازیدولتوگروهتروریستیراارائهمیکنیم.ابتعدابعا
استفادهازمدلنظریهبازیدیفرانسیلیکهدجروسندرسال1984ارائهکعرد  Deger and
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،)Sen; 1984مدلحداکثرسازیدولتراارائهکرده،سپسدربخشبعدبهبررسیمدلگروه
تروریستیدرقالبنظریهکنترلبهینهمیپردازیم.مفاهیمومتغیرهعایایعنمعدلبرگرفتعهاز
مقالهساندلردرسال2007میباشدکهرفتارگروهتروریستیراتوسطحالعتیعکبعازیفعرم
گستردهدرنظرگرفتهبود.دربخشبعد،مدلبعازیراتوضعیحدادهوتععادلنعشرابعهدسعت
میآوریموبااستفادهازتحلیلعددیدردوبخشمختلفبرایهردوگعروه،نتعایجحاصعلرا

ارائهمیکنیم .
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
بازیهای دیفرانسیلی

همانطورکهازنظریهبازیهامیدانیم،هربازیبهطورکلیازسهبخشزیرتشکیلشدهاست :
 -1بازیکنانعقالیی𝑁 = {1,2, … , 𝑛}:
نمایشدادهمیشعود،بعهطعوریکعه

 -2مجموعهراهبردهایشدنی1بازیکن𝑁 ∈ 𝑖،با 𝑖 𝑈
برایهرراهبردبازیکن𝑖.𝑢𝑖 ∈ 𝑈 𝑖 ،
رابازیکنندبهازایهعر

 -3اگربازیکنانراهبرد 𝑁 𝑈 × … (𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑁 ) ∈ 𝑈1 × 𝑈 2
بازیکن𝑁 ∈ 𝑖 تابعحقیقیمقدار،𝐽𝑖 (𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑁 )2نمایانگرمیعزانسعودبعازیکن
𝑁 ∈ 𝑖است.
تعریف:نمایهراهبرد) ∗𝑁𝑢 (𝑢1∗ , 𝑢2∗ , … ,راتعادلنشنامیمهرگاهبعرایهعر𝑁 ∈ 𝑖رابطعهزیعر
برقرارباشد :

∗
∗
∗
(𝑢1∗ … , 𝑢𝑖−1
, 𝑢𝑖 , 𝑢𝑖+1
𝑁𝑢 , … ,
)

𝑖

𝐽≥

∗
𝑁𝑢 (𝑢1∗ , 𝑢2∗ , … ,
)

𝑖

𝐽

𝑖

𝑈 ∈ 𝑖𝑢∀

اینتعریف،بهطورسادهتربیانمیداردکه:تعادلنش،درجاییاتفا معیافتعدکعههعی 
کدامازبازیکنانانگیزهایبرایانحراف3نداشتهباشند.انحرافدراینجابهاینمعنیاسعتکعه
بازیکنانتمایلیبهاستفادهازراهبردیبهغیعرازراهبعردیکعهدرتععادلنعشازآناسعتفاده
میکنندنخواهندداشت،زیراباسودکمتریمواجهخواهندشد.باتوجهبهداشتنساختاریعک

بازیراهبردیوتعریفتعادلنش،ابتداسعاختاراصعلیبعازیدیفرانسعیلیرانوشعتهوسعپس
توضیحاتیرادرموردمتغیرهایاستفادهشدهارائهمیدهیم .


1

. Feasible
. Real-Valued Function
3
. Deviation
2
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𝑇

))𝑇(𝑥(𝑆 )𝑡𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐽𝑖 (𝑢𝑖 ) = ∫ 𝑒 −𝑟(𝑠−𝑡) 𝐹(𝑥(𝑠), 𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑁 , 𝑠)𝑑𝑠 + 𝑒 −𝑟(𝑇−
𝑡

)𝑠 𝑥̇ (𝑠) = 𝑓(𝑥(𝑠), 𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑁 ,
𝑥 = )𝑡(𝑥
)𝑠 𝑢(𝑠) ∈ 𝑈(𝑥(𝑠),

𝑡 𝑠.

کهدرآن 
 -1برداروضعیت :𝑥(𝑠)،متغیر)𝑠(𝑥 میتواند،نشاندهندهمیزانمنبع،سرمایه،ثروت
ویاهرمتغیرایستایدیگریباشد𝑥̇ (𝑠).نمایانگرمیزانتغییراتمتغیروضعیتاست.
برایبرداروضعیتداریم:
1

𝑛𝑥(𝑡) = (𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡), … , 𝑥𝑁 (𝑡)) ∈ 𝑋 ⊆ ℝ

اگرمسألهراسادهدرنظربگیریم،برداروضعیتداراییکیادوبعدخواهدبود .
 -2بردارکنترلی: 𝑢(𝑠) ،2اگرمسألهرابهصورتکلیدرنظربگیریم ،عامل کنترلیهر
بازیکن،از 𝑚 – بعد 3تشکیلشدهاست،یعنیبرداریمیباشد.امابهمانندمتغیر
وضعیت ،مسئله را در حالت ساده درنظر گرفته و متغیر کنترلی مینامیم .متغیر
کنترلیمیتواندمیزاناستخراجازیکمنبع،میزانسرمایهگذاری،میزانمصرفویا
هر متغیر در جریان 4دیگری باشد .بردار کنترلی شدنی ،عضو مجموعه )𝑡 𝑈(𝑥(𝑡),
میباشد.یعنیداریم:
𝑚

𝑢(𝑡) = 𝑈(𝑥(𝑡), 𝑡) ⊆ ℝ

𝑟 -3نشاندهندهنرختنزیل5میباشد.
 -4اگر مجموعه }]𝑇  Ω = {(𝑥, 𝑢, 𝑡)│𝑥 ∈ 𝑋, 𝑢 ∈ 𝑈(𝑥, 𝑡), 𝑡 ∈ [0,را درنظر بگیریم،
تابع  𝑛 𝑓: Ω → ℝیک بردار 𝑛 -بعدی،(𝑓1(𝑥, 𝑢, 𝑡), 𝑓2(𝑥, 𝑢, 𝑡), … , 𝑓𝑛 (𝑥, 𝑢, 𝑡)) ،
میباشد.
 -5تابع ))𝑇(𝑥(𝑆 ،در مسألههای با زمان متناهی اتفا میافتد .معموال به عنوان تابع
تهمانده 1نامیده می شود .این تابع نشان دهنده میزان ارزش باقی مانده از متغیر

1

. State Vector
. Control Vector
3
. M-dimensional
4
. Flow
5
. Discount Factor
2
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وضعیتدرزمانانتهاییمیباشد.درمسائلنامتناهی،باتوجهبهنرختنزیلضرا
شدهدرتابعتهمانده،دارایارزشصفرمیباشدوازمسألهحذفمیشود .
راهبرد مارکفی

مسأله بازی دیفرانسیلی مانند هر مسأله کنترل بهینه ،از روشهای حل اصل حداکثرسازی

پونتریاگین و یا با استفاده از رابطه ھمیلتون-ژاکوبی-بلمن حل میشود .اما برخالف مسأله
کنترلبهینهوبهایندلیلکهدرحلمسألهحداکثرسازی،عملبازیکناندیگررویمسألههر
بازیکناهمیتدارد،دوجواامتفاوتبهمامیدهد.بعدازحلبهروشپونتریاگین،راهبرد
تعادلیبازیکنان،راهبردحلقهبازی،وبعدازحلمعادلههمیلتون-ژاکوبی-بلمن،راهبردمارکف
نتیجه میشود .اولین تفاوت میان این راهبردها به ساختار اطالعاتی هر یک از راهبردها
برمیگردد.راهبردحلقهبازهربازیکن،یکمسیرزمانیبرنامهریزیشدهازاقداماتاواستو

بازیکنانبرایانتخااراهبردتنهانیازبهدانستنزماندرآنبازیدارند.درحالیکهدریک
راهبردمارکفی،عالوهبرزمان،وضعیتسیستمدر آنزماننیزبایدمشخصومعلومباشد.
پس راهبرد مارکفی از نظر اطالعات نیاز به معلومات باالتری برای بازیکنان دارد و در
موقعیتهاییکهوضعیتبازیقابلمشاهدهنیستبامشکلمواجهمیشودوقابلبهکارگیری

نیست.اماراهبردحلقهبازکهنیازیبهدانستنوضعیتبازیندارددراینموقعیتهامفیدتر
است.تفاوتسومبهمسألهتعهددرمیانایندوراهبردبرمیگردد.راهبردحلقهبازیهی گونه
انعطافی به بازیکنان جهت عکس العمل نشان دادن به وضعیت بازی در مراحل مختلف
نمیدهد.درواقعدریکراهبردحلقهبازبازیکنانبایددرابتدایبازیراهبردخودراتاانتهای

بازیارائهدهندودرادامهبازیتواناییتغییرآنراندارندوبایدبهآنمتعهدبمانند.امادر
یکراهبردمارکفیالتزاموتعهدضعیفتراستوبازیکنانمیتواننددرهرمرحلهازبازیبا
توجه به وضعیتهای مختلف ،راهبردهای متفاوتی برای خود انتخاا کنند و از آنجایی که
ممکناستمقدارواقعیمتغیروضعیتمتفاوتازمقدارپیشبینیشدهآنباشد،درراهبرد
مارکفیبازیکناناینامکانرادارندکهبهاینتفاوتهاعکسالعملنشاندهند.درواقعدر
راهبردمارکفیبازیکناندرهرمرحلهپسازانتخااراهبردخود ،میتوانندوضعیتبازیرا
دیدهوازآنبازخوردبگیرندوادامهمسیربازیرابهنفعخودتغییردهند .

. Scrap Function

1
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درادبیاتدفاع،بهدلیلاهمیتباالیداشتناطالعاتنسبتبهوقایعوتصمیمهایافراد
دیگر،هربازیکننسبتبهتاثیراتیکهبررویبازیکندیگربهصورتمستقیموغیرمستقیم
دارد،واکنشمناسبرانشانمیدهد.بههمینجهت،باتوجهبهایننکته،راهبردمارکفیرا
دراینمسألهمورداستفادهقرارمی دهیم.بههمینعلتدراینقسمتبهارائهمدلرابطه
همیلتون-ژاکوبی-بلمن در وضعیت قطعیت اکتفا میکنیم .این رابطه را برای نظریه کنترل
بهینه،بیانمیکنیم :
تابعمشتقپذیرپیوسته𝑉: 𝑋 × [0, 𝑇] → ℝرادرنظربگیرید.اینتابعمقدارحداکثرشده
تابعهدفرانمایشدادهوتابعارزشنامیدهمیشود.بااستفادهازاینتابع،معادلههمیلتون-
ژاکوبی-بلمنرانتیجهمیگیریم .
})𝑡 𝑟𝑉(𝑥, 𝑡) − 𝑉𝑡 (𝑥, 𝑡) = max{𝐹(𝑥, 𝑢, 𝑡) + 𝑉𝑥 (𝑥, 𝑡)𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡)|𝑢 ∈ 𝑈(𝑥,
𝑢

باحداکثرکردنسمتراستاینمعادلهمیتوانیمراهبردبهینهرادرمسألهکنترلبهینه
بهدستآوریم .

مدل حداکثرسازی دولت
دراینمدلمانندمقالهدجروسنفرضمیکنیمکهدولتدرراسعتایحعداکثرکعردنرفعاه
کشوراقداممیکند.تابعمطلوبیتدولتوابستهبهمیزانهزینههعایدرنظرگرفتعهشعدهبعرای
بخشغیرنظامی شاملسرمایهگذاریومصرف)وهمچنینامنیتوتهدیعدازمنظعرنظعامی
میباشد.درتحلیلرفتاردفاعیکشورها،تخصیصمنابعمیانبخشهاینظامیوغیرنظعامیاز
اهمیتزیادیبرخور داراسعت.بنعابراین،یعکافعزایشدرمیعزانتخصعیصمنعابعبیشعتربعه
بخشهاینظامی،تعابعمطلوبیعتراکعاهشخواهعدداد،درحعالیکعهافعزایشدربخعشهعای

غیرنظامی،اینتابعراافزایشخواهدداد.دربحثامنیتوتهدید،ازمتغیرهایجایگزینبعرای
تحلیلبهتریازنحوهاثرگذاریآنهارویتابعمطلوبیتکشورهااسعتفادهمعیشعود،زیعراایعن
مفاهیمقابلمشاهدهنیستند.بهطعورکلی،ایعنموضعوعمعوردپعذیرشبرنامعهریزهعایدفعاعی
کشورهاقرارگرفتهاستکهسهمهایبیشترتجهیزاتنظامی،بهامنیتبیشترخعتممعیشعود.
امنیتوابستهبهسطحیازمیزانتجهیزات𝑆1بهنسبتدرآمدملیکعلکشعور𝑌1معیباشعد.
برایبررسیاینمدلفرضمیکنیمکهسطحتهدیدرابهصورتدادهشدهدرنظرمیگیعریمو
با𝜃1نمایشمیدهیم .
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بنابراین تابع مطلوبیت برای دولت دارای دو ویژگی خاص میباشد )1 .همانطور که در
بخش اول بحث شد ،سطحهای کامل سهامهای نظامی یا هزینههای دفاعی با نسبتهای
مناسبدرتابعمطلوبیتقرارداده شدهاند)2.هزینههاوتجهیزاتنظامیباتوجهبهدرآمد
درنظرگرفتهشدهبرایدولتدارایاهمیتهستند.برایمثال،یکدولتممکناستمقدار
کمیبررویبخشهایدفاعیخودهزینهکند،اماباتوجهبهاینکهدرآمدملیآنکممی-
باشد؛ممکناستکهنسبتاینهزینهبهکلدرآمدزیادباشد .درنتیجهکشورهمسایه و
بزرگ تر،اینمیزانتخصیصازهزینهبررویبخشنظامیرابهعنوانیکتهدیددرنظرخواهد
گرفت .بهطور واضح ،هزینه  10تا  15درصدی از درآمد ملی بر روی بخشهای نظامی یک
عالمتتهاجمیبرایکشوردوممیباشد .
تخصیصمیانبخشهاینظامی𝑀1وغیرنظامی 𝐶1توسطرابطهزیردرنظرگرفتهمیشود .
𝑌1 = 𝐶1 + 𝑀1
 )1
باتوجهبهاینکهاشارهکردیمبایدمتغیرهارابهعنعواننسعبتیازدرآمعدملعیکعلکشعور
درنظربگیریم،متغیرهاینسبیبهصعورت𝑠1 = 𝑆1⁄𝑌1،𝑚1 = 𝑀1⁄𝑌1،𝑐1 = 𝐶1⁄𝑌1درنظعر
میگیریم.بنابراینتابعرفاهکشوردرطولزمانبهصورتزیرمیباشد 

∞
 )2
𝑡𝑑) 𝜃 𝑊 = ∫ 𝑒 −𝜌1 𝑡 𝑢(𝑐 , 𝑠 ,
1

1

1

0

𝐺

بهطوریکه) 𝑢(.تابعمطلوبیتدولتبودهو𝜌1نعرخترجیحعاتزمعانیمعیباشعد .فعرض
میکنیمایننرخ،ثابتباشد ).

باتوجهبهمعادله ،)1وجایگعذاریرابطعه𝑚1 = 1 − 𝑐1درمعادلعه )2نتیجعهبعهدسعت
خواهدآمد .
∞
 )3
𝑡𝑑) 𝜃 𝑊 = ∫ 𝑒 −𝜌1 𝑡 𝑢(1 − 𝑚 , 𝑠 ,
1

1

1

0

𝐺

تابعمطلوبیتتابعیمشتقپذیربودهومشتقهایاینتابعنسبتبهمتغیرهعای𝑐1 , 𝑠1 , 𝜃1

رابا) 𝑖𝑢(نشانمیدهیم.بهطورمشابه𝑢𝑖𝑗 ،مشتق 𝑖𝑢نسبتبه𝑗میباشد.بنابرفرضهایارائه
شدهدرمقالهدجروسن ،)1984داریم 
𝑢1 > 0, 𝑢2 > 0, 𝑢3 < 0, 𝑢11 < 0, 𝑢22 < 0, 𝑢12 = 𝑢21 > 0

اینویژگیهابرایتابعمطلوبیتبیانمیکندکهباافزایشمیزانهزینههایتخصیصیافته
به بخش غیرنظامی  مطلوبیت افزایش مییابد .همچنین به جهت اهمیت برقراری امنیت با
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وجود تجهیزات نظامی  𝐺𝑊 بیشتر ،افزایش در میزان تجهیزات نظامی نیز تابع مطلوبیت را
افزایشمیدهد.افزایشتهدیدباعثکاهشمیزانمطلوبیترفاهمیشود .
همچنینرابطهبینتغییراتتجهیزاتنظامیکلکشوروهزینههاینظامیبهصعورتزیعر
برایدولتمیباشد 
𝑆1̇ = 𝑀1 − 𝛿1 𝑆1
بهطوریکه 𝛿1نرخاستهال تجهیزاتمیباشد.بادرنظرگعرفتن،𝑠1 = 𝑆1⁄𝑌1معادلعهزیعر

بهدستخواهدآمد 
 )4

)𝑡( 𝑠̇1 (𝑡) = 𝑚1 (𝑡) − (𝛿1 + 𝛽1 )𝑠1
)𝑡( = 𝑚1 (𝑡) − 𝛼1 𝑠1

دراینمعادلهنرخرشدکشوررابا 𝛽1نمایشدادهوثابتدرنظرمعیگیعریم.همچنعین 𝛿1

نشاندهندهسطحاستهال میباشد.درنتیجهمقدار𝛼1ثابتمیباشد.
دولتسطحرفاهخودراباتوجهبهمعادلههای )3و )4ودرنظرداشتنمتغیرهزینههای
نظامیبهعنوانمتغیرکنترلی،حداکثرمیکند .
مدل حداکثرسازی گروه تروریستی
برایگروهتروریستی،فرضمیکنیمکهاینگروهتابعمطلوبیتخودراکهتابعیازهزینه
نظامی،میزانتجهیزاتنظامیوتهدیدیاستکهازجانبدولتبهآنواردمیشودحداکثر
میکند.فرضمیکنیمکهگروهتروریستیازجانبیکگروهخارجیکهبهصورتنامشخص
اقدام میکند ،حمایت میشود .این گروه باید با انتخاا میزان سطح هزینههای نظامی،
مطلوبیتخودراافزایشدهد.درنتیجه،مدلحداکثرسازیتابعمطلوبیتبرایگروهتروریستی
بهصورتزیرخواهدبود :
∞
 )5
𝑡𝑑) 𝜃 max 𝐽 = ∫ 𝑒 −𝜌2 𝑡 𝑣(𝑚 , 𝑠 ,
2

2

2

0

𝑇

𝑚2

)𝑡( 𝑠̇2 (𝑡) = 𝑧(𝑡) + 𝑚2 (𝑡) − (𝛼2 )𝑠2

در رابطه باال  𝑧(𝑡) ،بیان کننده سطح حمایتی است که نسبت به گروه تروریستی انجام
می شود.همچنیناینرابطهبیانکنندهنحوهتغییراتمیزانتجهیزاتنظامیگروهتروریستی

درطولزمانرانشانمیدهد.اینتجهیزاتبراساسمیزانهزینههاینظامی،حمایتهاییکه
بهصورتمستقیموغیرمستقیمانجاممیگیرد،وسطحتجهیزاتنظامیدرزمان𝑡 میباشد.
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 ،𝛼2بیان کننده نرخ استهال است ،𝑚2 .متغیر کنترل برای گروه تروریستی است که با
افزایش آن مطلوبیت گروه تروریستی افزایش پیدا میکند ،𝜌2 .نرخ ترجیحات زمانی بوده و
مانندبخشقبلثابتمیباشد .
𝑣1 > 0, 𝑣2 > 0, 𝑣3 < 0, 𝑣11 < 0, 𝑣22 < 0, 𝑣12 = 𝑣21 > 0

اینروابطویژگیهایتابعمطلوبیترانشانمیدهدکهبیانکنندهترجیحاتگروهتروریستی
در طول زمان در راستای اهداف آنها میباشد .با افزایش هزینه نظامی و همچنین تجهیزات
نظامی،میزانمطلوبیت گروهتروریستیبهصورت کاهشی ،افزایشپیدامیکند.همچنین در
طرفمقابل،باافزایشتهدیدخارجی،مطلوبیتگروهتروریستیبهصورتافزایشی،کاهشپیدا
می کند.باتوجهبهاثرگذاریاقداماتمتقابلبازیکنانبررویمطلوبیتیکدیگر،درادامهبهحل
مدلبازیمیپردازیم .
مدل بازی تروریست – دولت
همان طورکهتوضیحدادیم،تصمیمات گروهتروریستیبررویاقداماتی که دولتمیخواهد
انجام دهد و همچنین تصمیمات دولت در قبال اقدامات تروریستی بر روی منافع آنها تاثیر
متقابلخواهدداشت.هرکداما زبازیکنان،باتهدیدیازجانبگروهدیگرمواجههستند.این
تهدید را می توان به طر مختلف در نظر گرفت .به عنوان مثال ،خرید و فروش سالح و
تجهیزاتنظامیازکشورهایدیگر،کمکهاینظامی،میزانهزینهانجامشدهبررویانرژی
هستهای ،ارتباطهای نزدیک با ابرقدرتها ،افزایش در درآمدهای نفتی که منجر به افزایش
خریددرزمینهسالحهاینظامیمیشودعواملیهستندکهازآنهامیتوانبهعنوانتهدیدنام
برد.دراینمدلفرضمی کنیمکهمیزانتهدیدبرایدولتوگروهتروریستیبهترتیببرابربا
میزانهزینههاینظامیدرنظرگرفتهشدهتوسطآنهاباشد،𝑚2،کهسطحهزینههاینظامی
گروهتروریستیاستبیانکنندهسطحتهدیدواردشدهبهدولتدرراستایحداکثرسازیرفاه
خودمیباشد.بههمینترتیب،𝑚1سطحتهدیدواردشدهبهگروهتروریستیرانشانمیدهد .
روششناسی پژوهش (روش حل)
همانطورکهقبالموردبحثقراردادیم،درادبیاتدفاعیراهبردمارکفیرادرنظرمیگیریم.
بنابراینبرایبهدستآوردناینراهبرددروضعیتتعادلی،ابتدابایداقدامیکبازیکنراثابت
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درنظر گرفته و سپس مسأله را حل کرد .بنابراین،فرضمیکنیم∗ 𝑚2یکمقدارثابتدرنظر
گرفتهشدهازگروهتروریستیدرتابعمطلوبیتدولتباشد،یعنی) ∗ .𝑢(𝑐1 , 𝑠1 , 𝑚2بههمین
ترتیب ،با جایگذاری ∗ 𝑚1در تابع مطلوبیت گروه تروریستی ،مقدار تعادلی  𝑚2را بهدست
میآوریم.روابطهمیلتون-ژاکوبی-بلمن  برایدوگروهرادرزیربیانکردهوسپسدربخش

بعدیباتوجهبه اینکهفرمتوابعمطلوبیتبهصورتکلیدرنظرگرفتهشدهاست،یکراهحل
خاصراارائهمیکنیمکهبااستفادهازآنمیتوانیممقادیرتعادلیرابرایهردوگروهنتیجه
بگیریم .
معادلههمیلتون-ژاکوبی-بلمنبرایدولتبهصورتزیرمیباشد :
 )6

)𝑡 𝜌1 𝑉(𝑠1 ,
})𝑡 = max{𝑢(1 − 𝑚1 , 𝑠1 , 𝑚2∗ ) + 𝑉𝑠1 (𝑠1 , 𝑡)(𝑚1 (𝑡) − 𝛼1 𝑠1 (𝑡))|𝑢 ∈ 𝑈(𝑠1 ,
𝑚1

بامشتقگیریازسمتراسترابطه )6نسبتبه 𝑚1خواهیمداشت :

−𝑢𝑚1 (1 − 𝑚1 , 𝑠1 , 𝑚2∗ ) + 𝑉𝑠1 (𝑠1 , 𝑡) = 0

و به همین ترتیب ،رابطه حداکثرسازی همیلتون-ژاکوبی-بلمن برای گروه تروریستی
بهصورتزیرخواهدبود :

)𝑡 𝜌2 𝑊(𝑠2 ,
= 𝑚𝑎𝑥 {𝑣(𝑚2 , 𝑠2 , 𝑚1∗ ) + 𝑊𝑠2 (𝑠2 , 𝑡)(𝑧(𝑡) + 𝑚2 (𝑡) − 𝛼2 𝑠2 (𝑡))|𝑣 ∈ 𝑈(𝑠2 , 𝑡)}  )7
𝑚2

مانندحالتیکهبرایدولتدرنظرگرفتیم،بامشتقگیریمعادله )7نسبتبه𝑚2داریم :

𝑣𝑚2 (𝑚2 , 𝑠2 , 𝑚1∗ ) + 𝑊𝑠2 (𝑠2 , 𝑡) = 0

همانطورکهمشاهدهمی شود،اینمعادالتبهصورتکلیبودهوبرایحلآنهابایدتابعیبا
شرایط خاص در نظر بگیریم .در ادامه با معرفی تابع کاا داگالس ،سعی در حل این مدل
خواهیمداشت.
راهحلهای صریح
باتوجهبهاینکهتابعمطلوبیترابرایگروهتروریستیودولتبهصورتکلیدرنظرگرفتیم،
برایحلاینمدل،حالتخاصیازاینتوابعرادرنظرمیگیریم.تابعکااداگالس،یکیاز
مهمترینتوابعیاستکهدرعلماقتصادکالندارایکاربردهایفراوانیاست.بنابراینمایکی
از حالتهای خاص این تابع که در ویژگیهای  کر شده برای توابع مطلوبیت دولت و گروه
تروریستی صد میکند را درنظر میگیریم .این تابع را برای دولت به صورت زیر تعریف
میکنیم :
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 )8

𝛽

𝛽𝑢(𝑚1 , 𝑠1 , 𝑚2∗ ) = (1 − 𝑚1 )𝛼 𝑠1 𝑚2∗1−𝛼−

تابعگروهتروریستینیزبهصورتزیرخواهدبود :
𝜑 𝛾

𝛾𝑣(𝑚2 , 𝑠2 , 𝑚1∗ ) = 𝑚2 𝑠2 𝑚1∗1−𝜑−

 )9

صورتزیرتعریفمیگردند :

بهطوریکهدراینروابط،مقادیروروابطبه

𝛼, 𝛽 , 𝛾 , 𝜑 > 0
𝛼, 𝛽 < 1
𝛾, 𝜑 < 1
همانطورکهمیدانیمدرتابعکااداگالس،توانهایارائهشدهبرایهرمتغیرنشاندهنده
میزاناثرگذاریهرکدامازمتغیرهابررویسطحمطلوبیتمیباشد .
درادامهباجایگذاریروابط )8و )9درمعادلههایحداکثرسازیدولتوگروهتروریستی
بهروابطزیرمیرسیم .
−𝑢𝑚1 (1 − 𝑚1 , 𝑠1 , 𝑚2∗ ) + 𝑉𝑠1 1 (𝑠1 , 𝑡) = 0
𝛽

−𝛼(1 − 𝑚1 )𝛼−1 𝑠1 𝑚2∗1−𝛼−𝛽 + 𝑉 1 𝑠1 (𝑠1 , 𝑡) = 0

همانطور که از این معادله مشاهده میشود ،تابع  𝑉 1به صورت کلی بیان شده است.
بنابراین،مانندمقالهمرتون )1971ومقالهترنوفسکی )1993تابعزیررابهصورتحدسی
برایآنتعریفمیکنیم :
 )10

𝛽

𝛽𝑉 1 (𝑠1 , 𝑡) = 𝑋1 (𝑠1 , 𝑡) = 𝑠1 𝑚2∗1−𝛼−

بهصورتزیربهدستمیآید :

مشتقاینتابعنسبتبه𝑠1
𝛽𝑋𝑠1 1 = 𝛽𝑠1 𝛽−1 𝑚2∗1−𝛼−

باجایگذاریدرمشتقرابطه )6بهرابطهزیرخواهیمرسید :
𝛽

−𝛼(1 − 𝑚1 )𝛼−1 𝑠1 𝑚2∗1−𝛼−𝛽 + 𝛽𝑠1 𝛽−1 𝑚2∗1−𝛼−𝛽 = 0
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با توجه به اینکه  𝛽 𝑚2∗1−𝛼−مقداری ثابت درنظر گرفته شده است ،میتوانیم از دوطرف
رابطهآنراحذف کنیم.همچنینباتوجهبهمثبتبودن  𝑠1اینمقدارنیزازدوطرفرابطه
حذفمیشود .
−𝛼(1 − 𝑚1 )𝛼−1 + 𝛽𝑠1 −1 = 0

همچنین،همانطورکهمیدانیمدرتعادلتغییراتصفرمیباشندبنابراینرابطهزیررااز

محدودیتدولتنتیجهمیگیریم :
𝑠1̇ = 0 ⇒ 𝑚1 = 𝛼1 𝑠1 ⇒ 𝑠1 ∗ = 𝑚1 ∗ /𝛼1

باجایگذاریدررابطهباالوسادهسازی،بهرابطهزیرمیرسیم :
𝛼1
=0
∗ 𝑚1

𝛽 −𝛼(1 − 𝑚1 ∗ )𝛼−1 +

همان طورکهقبالتعریفشد،اینمتغیرنشاندهندهنرخاستهال میزانتجهیزاتنظامی،

ونرخرشدکشورمیباشد.
امابرایگروهتروریستی،نیزاینروابطرامیتوانیمبهدستآوریم :
𝑣𝑚2 (𝑚2 , 𝑠2 , 𝑚1∗ ) + 𝑉𝑠2 2 (𝑠2 , 𝑡) = 0

بادرنظرداشتنتابعکااداگالسمعرفیشدهبرایگروهتروریستیداریم :
𝜑

𝛾(𝑚2 )𝛾−1 𝑠2 𝑚1∗1−𝜑−𝛾 + 𝑉 2 𝑠2 (𝑠2 , 𝑡) = 0

مانندباالبرایحلاینمعادلهازروشحدسیاستفادهمیکنیم :
𝜑

𝛾𝑉 2 (𝑠2 , 𝑡) = 𝑋 2 (𝑠2 , 𝑡) = 𝑠2 𝑚1∗1−𝜑−
𝛾𝑚1∗1−𝜑−

باجایگذاریدرمشتقرابطه )7خواهیمداشت :

𝜑−1

𝑋𝑠2 2 = 𝜑𝑠2
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𝑚1∗1−𝜑−𝛾 = 0

𝜑

𝜑−1

𝛾(𝑚2 )𝛾−1 𝑠2 𝑚1∗1−𝜑−𝛾 + 𝜑𝑠2

ازدوطرفاینمعادله 𝛾𝑠2𝜑 𝑚1∗1−𝜑−حذفمیشود .
𝛾(𝑚2 )𝛾−1 + 𝜑𝑠2−1 = 0

باتوجهبهاینکهتغییراتدرتعادلبرابرصفراست،رابطهزیرراداریم :

𝑠̇2 = 𝑧 + 𝑚2 − 𝛼2 𝑠2 = 0

کهنتیجهمیشود :

∗

𝑧 + 𝑚2
𝛼2

= ∗ 𝑠2

باجایگذاریاینمقداردرتابع )7گروهتروریستیبهرابطهزیرمیرسیم :
𝛼2
=0
∗ 𝑧 + 𝑚2

𝜑 𝛾(𝑚2 ∗ )𝛾−1 +

رابطهفو نشانمیدهدهزینهنظامیگروهتروریستیدرتعادل،تابعیاز𝛾،𝑧،𝜑،و𝛼2
میباشد .



یافتههای پژوهش (تحلیل عددی)
دراینبخشباتوجه به متغیرهایموجود در مقادیر تعادلی نش ،در جهت ارائه تحلیل دقیقتر
با استفادهازمقادیری که در مقالههای دیگر به صورت حقایق اثبات شده درنظر گرفته شده
است،بهتحلیلمدلمیپردازیم .
دولت
ابتدابهتحلیلمقدارتعادلیدولتمیپردازیم.فرضمیکنیمکهنرخاستهال رابرابر 0.1و
نرخرشدکشوررابرابربا 0.2درنظرمیگیریم.درنظرگرفتنمقادیرمختلفبراینرخرشد
کشور،شرایطرابرایارائهتحلیلهایمختلفارائهمیکند.بطورمثال،هرچقدرکهایننرخ
بیشترباشدفرضمیکنیمکهکشوردردورانرشدخودقرارداشتهوهرچقدراینمقدارکم
باشدکشوردردوراناقتصادیضعیفیقراردارد.بادرنظرگرفتناینمقادیر،متغیر𝛼1برابربا
0.3خواهدشد .
بحثبعدیمربوطبهاثرگذاریمقادیربررویتابعمطلوبیتکشوراست.باتوجهبهاینکه
اینمقادیرنشاندهندهمیزاناثرگذاریهرمتغیربررویتابعمطلوبیتمیباشد،میتوانیمبا
درنظرگرفتنمقادیرمناسب،تحلیلیدقیقارائهکنیم.درصورتیکهمجموع𝛽  𝛼,برابریک
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باشد ،بدین معنی است که میزان اثرگذاری هزیتههای نظامی گروه تروریستی اثری بر تابع
مطلوبیتکشورنخواهدداشت.بنابراین،اینمقادیررابایدبهصورتیدرنظربگیریمکههمزمان
اثرگذاریاینهزینه هابررویتابعمطلوبیتکشوررامشاهدهکنیم.باتوجهبهاهمیتهردوی
مواردهزینهنظامیوتجهیزاتنظامیبرایدولت،مقدار𝛽 𝛼,رابرابربایکدیگرقرارمیدهیمو
آنراکمتراز0.5تعریفمیکنیم.دراینحالت،اثرهزینههاینظامیگروهتروریستینیزاثر
مثبترابرتصمیمگیریهای حاصلمیگذارد.بنابراینجدولزیر رابه عنوانمقادیردرنظر
گرفتهشدهارائهمیکنیم :
جدول ( )1مقادیر تعیین شده برای دولت
مقادیر

متغیرها

0.3
0.3
0.3

𝛼1
𝛼
𝛽



امابرایبررسیاثرگذاریهرکدامازاینمتغیرها،باثابتدرنظرگرفتنآنها،میتوانیماثر
آنهارابررویهزینهنظامیتعادلیموردبررسیقراردهیم .


نحوه اثرگذاری 𝛼 بر هزینه نظامی
دراینبخش𝛼 رامتغیردرنظرگرفتهواثرگذاریآنرابررویمتغیرنظامینشانمیدهیم.با
جایگذاریمواردباالدرمقدارتعادلیهزینهنظامیدولت،بهرابطهزیرخواهیمرسید :
0.3
=0
∗ 𝑚1

−𝛼(1 − 𝑚1 ∗ )𝛼−1 + 0.3
∗

1
𝑚𝜕یعنیباافزایش
بااستفادهازقاعدهمشتقگیریضمنی،نشاندادهمیشودکه < 0
𝛼𝜕
𝛼،میزانهزینهنظامیکاهشپیدامیکند.اینبدانمعنااستکهدرصورتافزایشمیزان
اثرگذاریهزینهنظامیدرمطلوبیتکشور،میزانهزینهنظامیکاهشپیداکردهوبهتبعآن
مقدارمطلوبیتافزایشپیدامیکند .
حالبامتغیردرنظرگرفتن𝛽،سعیمیکنیمنحوهاثرگذاریاینمتغیربرمیزانتجهیزات
نظامیرابررویهزینههاینظامیودرنتیجهتابعمطلوبیتبررسیکنیم .

0.3
=0
∗ 𝑚1

𝛽 −0.3(1 − 𝑚1 ∗ )−0.7 +
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ثابتمیشودکه> 0

∗ 𝜕𝑚1
𝛽𝜕

برقراراست.یعنی،باافزایشاثرگذاریمیزانتجهیزاتنظامی

بررویمطلوبیتکشور،سطحهزینههاینظامیافزایشپیداکردهکهبهتبعآندونتیجهرا
میتوان گرفت .اول اینکه ،باتوجه به رابطه  ،𝑠1∗ = 𝑚1 ∗ /𝛼1میزان تجهیزات نظامی افزایش
پیدامی کند.دومدرمورداثرگذاریایننتیجهبررویمطلوبیتکشور،دووضعیتمختلفبه
صورتهمزمانرخمی دهد.ازیکطرفبهدلیلافزایشتجهیزاتنظامیواثرمستقیمآنبر
روی مطلوبیت کشور ،این میزان افزایش پیدا میکند و از طرف دیگر با توجه به اثر منفی
افزایش هزینه های نظامی بر روی مطلوبیت کشور ،نحوه تغییر مطلوبیت کشور به طور کل
نامشخص می ماند .زیرا وابسته به چند متغیر مختلف و نیاز به درنظر گرفتن شرایط خاص
میباشد.بهاینمعنیک هدرصورتیکهکشورتوسعهیافتهدرنظربگیریم،نتیجهمتفاوتاز

درنظرگرفتنکشوردرحالتوسعهمیباشد .
گروه تروریستی
مقادیریکهبرایگروهتروریستیدرنظرمیگیریمبهصورتزیرمیباشد.تفاوتیکهدراینجا
وجوددارد،مربوطبهوجودمتغیرحمایتمالیازجانبگروههایخارجیمیباشد .
جدول ( )2مقادیر تعیین شده برای گروه تروریستی
مقادیر

متغیرها

0.3
0.3

𝛼2

0.3
100

𝛾
𝜑
Z



باتوجهبهمعادلههایزیرکهمقادیرتعادلیهزینههاینظامیوتجهیزاتنظامیرانشان
میدهد،بهتحلیلعددیاینمقادیرمیپردازیم .

𝛼2
=0
∗ 𝑧 + 𝑚2

𝜑 𝛾(𝑚2 ∗ )𝛾−1 +
∗ 𝑧 + 𝑚2
𝛼2

= ∗ 𝑠2

ابتدافرضمیکنیمکه𝜑  متغیربودهومقادیرعددیدیگرمتغیرهاراواردمعادالتفو 
میکنیم .

0.3
=0
∗ 100 + 𝑚2

𝜑 0.3(𝑚2 ∗ )−0.7 +
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میباشد.اینرابطهبیانمیکندکهباافزایشاثرگذاری

هزینه هاینظامیبررویگروهتروریستی،میزانهزینهنظامیتعادلیافزایشپیدامیکند.در
نتیجه،میزانتابعمطلوبیتاینگروهنیزبهتبعآنافزایشپیداخواهدکرد.کهایننتیجهبا
تصمیمگیریکهایننوعازگروههاانجاممیدهندمطابقتدارد.بهراحتینشاندادهمیشود
∗ 𝑠𝜕

که 𝜕𝜑2 < 0نیزبرقراراست .
حالاثرگذاریتجهیزاتنظامیرابررویمقادیرتعادلیبررسیمیکنیم،𝛾.نقشمتغیر
ایفاکردهودیگرمقادیرراثابتدرنظرمیگیریم .
0.3
=0
∗ 100 + 𝑚2

نتیجهایکهازاینمعادلهگرفتهمیشودبصورت> 0

∗ 𝜕𝑚2
𝛾𝜕

𝛾(𝑚2 ∗ )𝛾−1 + 0.3

است.یعنیباافزایشاثرگذاری

تجهیزات نظامی بر روی مطلوبیت گروه تروریستی ،میزان هزینههای نظامی و به تبع آن
تجهیزاتنظامیوتابعمطلوبیتافزایشپیداخواهندکرد .درادامهبهبررسیاثرآنبرروی
هزینههاینظامیمیپردازیم .
∗

0.3
=0
∗ 𝑧 + 𝑚2

0.3(𝑚2 ∗ )−0.7 + 0.3

2
𝑚𝜕 برقراراست.اینرابطهبیانمیکندکهباافزایشحمایتمالی
ثابتمیشودکه< 0
𝑧𝜕
ازجانبگروههایدیگرمیزانهزینههایکاهشپیدامیکند.بهتبعآنباعثکاهشمطلوبیت
گروهتروریستینیزمیشود.الزمبه کراستنتایجگرفتهشدهبااستفادهازنرمافزارمتمتیکا1
میباشد .


نتیجهگیری و پیشنهادها
هدفازاینپژوهش،بررسینحوهتصمیمگیریگروههایتروریستیودولتموردهدفواقع
شدهدرزمانپیوستهمیباشد.باتوجهبهاینموضوعکههردوگروهدرزمانپیوستهبرنامههای
خود را طرحریزی میکنند ،درنظر گرفتن قالب پیوسته اهمیت پیدا میکند .پیوستگی،
وضعیتیکلیتریازگسستگیارائهمیکندکهبهپژوهشگرانکمکمیکندبهبررسیدقیقتر
وواقعگرایانهترازرفتارهایعواملمختلفدروضعیتهایمختلفبپردازند.دراینپژوهش،

ابتداتعادلنشرابهدستآوردیم،سپسباانجامتحلیلعددیبهبررسیاثرگذاریمتغیرهای
مختلفدرمدلپرداختیم.رفتاردولتدرانتخااسطحهزینههاینظامیوبهتبعآنمیزان
. Mathematica

1
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،تجهیزات نظامی در نقطه تعادل وابسته به متغیرهایی نظیر میزان اثرگذاری هزینه نظامی
نشان.ونرخرشدکشورمیباشد،سطحاستهال تجهیزات،میزاناثرگذاریتجهیزاتنظامی
 این هزینهها کاهش یافته و در نتیجه،دادیم با افزایش سطح اثرگذاری هزینههای نظامی
 میزان، با افزایش سطح اثرگذاری تجهیزات نظامی.مطلوبیت کشور افزایش خواهد یافت
 .ینههاینظامیافزایشمییابد
 هز
 گروه. نتیجه را به صورت خالصه بیان میکنیم،اما در خصوص رفتار گروه تروریستی
 این هزینهها را کم،تروریستی با افزایش میزان اثرگذاری هزینههای نظامی بر مطلوبیتش
اینگروهباافزایشاثرگذاریتجهیزاتنظامینیزمیزانهزینههای،ازطرفدیگر.خواهدکرد
باافزایشحمایتمالیازجانب،همچنین.تخصیصیافتهبهبخشنظامیراافزایشخواهدداد
.گروههایدیگرمیزانهزینههایکاهشپیدامیکند
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