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تخصیص هزینههای تبلیغاتی با سه رویکرد تخصیص متناسب هزینه،
مدل ارزش شپلی و تکنیکهای مرکز گرا در نظریه بازیها
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رضا شیخ

1

حوریا سیفی

2

چکیده
تبلیغات در جامعه کنونی ،به عنوان یکی از عوامل موثر در فروش و عرضه محصوالت محسوب می شود .لزوم
استفاده از تبلیغات و روند رو به رشد هزینههای ناشی از آن موجب شده تا بسیاری از سازمانها به فعالیتهای
مشارکتی روی آورند ،اما نارضایتی مشارکت کنندگان در خصوص نحوه تخصیص هزینهها در یک بازی رقابتی،
مشکلی است که بسیاری از سازمان ها با آن درگیر هستند .متدهای مختلفی در زمینه تخصیص هزینه معرفی شده
است که در این میان میتوان به متد بازی تعاونی در پروژههای جمعی اشاره کرد .در این پژوهش برای نخستین بار
در پاسخ به سوال "چگونه می توان از طریق نظریه بازیها ،تخصیص هزینه های تبلیغاتی را به صورت عادالنه و به
شیوه برد  -برد انجام داد؟" متد ارزش شپلی 1و تکنیکهای مرکز گرا 2به عنوان مفاهیم تخصیص عادالنهی هزینه بین
مشارکت کنندگان در یک پروژه تبلیغاتی استفاده شده و نتایج حاصله نشان دهنده کارائی متدهای بکارگرفته شده
نسبت به متدهای پیشین تخصیص هزینه است.
واژههای کلیدی :تخصیص هزینه ،نظریه بازی ،بازی تعاونی ،روش ارزش شپلی ،روش نئوکلئوس.

 -1استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود (نویسنده مسئول)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد  ،MBAدانشگاه صنعتی شاهرود
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یکی از عادالنهترین بشمار میرود و میتوان بر اساس

 -1مقدمه
حضور و فعالیت در محیط تجاری و بازرگانی

آن به تخصیص هزینههای پروژه با رعایت سه اصل
3

4

5

نیازمند شناخت گسترده و ارتباط موثر با سازمان ها و

کارآمدی  ،برابری و پایداری پرداخت (دانش یزدی

موسسات رقیب است .در محیط رقابتی نتایج انجام

و همکاران .)1362 ،در این حالت سهم هر شرکت در

هر فعالیت در سازمان ،تنها به نحوه عملکرد آن

هزینهی پرداختی ،از سهم آن شرکت در حالت عدم

سازمان وابسته نبوده بلکه واکنش و عکس العمل رقبا

مشارکت کمتر است .استفاده از تکنیک شپلی و

می تواند بر عملکرد سازمان و سود و زیان آن تاثیر

تکنیکهای مبتنی بر مرکز در تخصیص عادالنه

گذار باشد .بنابراین سازمانها جهت بقا و دستیابی به

هزینههای تبلیغات ،به عنوان نوآوری این تحقیق

حداکثر سود ،دست به انجام بازی برد – برد میزنند.

بشمار می رود .این تحقیق در راستای پاسخ به سوال

امروزه با وجود سالیق متعدد در بازار ،مصرف

زیر است:

کنندگان به گروههای مختلف تقسیم شدهاند ،این

چگونه می توان با استفاده از تکنیکهای ارزش شپلی

سالیق دایماً دستخوش تغییر و تحول بوده و هر

و متدهای مبتنی بر مرکز ،در قالب بازی تعاونی ،به

سازمان برای حفظ و کسب بازار هدف خود نیازمند

تخصیص عادالنه هزینه تبلیغات بین مشارکت

صرف هزینه هائی می باشند.هزینه تبلیغات به عنوان

کنندگان پرداخت؟

یکی از مهمترین این هزینهها است که در محیطهای
رقابتی ،مورد توجه سازمانها قرار می گیرد.

هدف اساسی در این پژوهش کاهش سهم
پرداختی هر یک از مجموعه های مشارکت کننده در

در حقیقت موسسات و سازمانها ،با تخصیص

هزینه های تبلیغات بر اساس متدهای مبتنی بر نظریه

هزینههای تبلیغاتی ،زمینه معرفی کاال و جذب

بازیها است که سازمانها می توانند بر مبنای آن با

مشتریان را فراهم آورده و در جهت کاهش این

حداقل هزینه عادالنه ،به حداکثر منفعت دست یابند.

هزینهها فرآیند تبلیغات را به صورت مشارکتی انجام
میدهند ،تا کمترین هزینه و بیشترین سود را عاید
سازمان نمایند.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت تبلیغات و این که تبلیغات به

طبق مطالعات صورت گرفته در سال  2212توسط

همراه مجری خود (رسانه های گروهی) این قدرت را

دریچسل ،در رویکرد سنتی تئوری بازیها سازمانها

دارند که کاالهای مصرفی مردم را در معرض نمایش

بصورت انفرادی و با هدف برد-برد تصمیم گیری می

قرار دهند ،آگهی تبلیغاتی امروز ،برای جلب و حفظ

نمایند .اما از آنجا که سازمانها به فرآیند تبلیغات

توجه مردم ،باید دارای برنامه خیال انگیز تر و سرگرم

صورت مشارکتی روی آوردهاند ،فرض روحیه تعاونی

کننده تر بوده و مزایای بیشتری برای مصرف کنندگان

می تواند ضمن تسهیم عادالنه هزینه ها منجر به

به ارمغان آورد( شاه محمدی و همکاران .)1362 ،لذا

افزایش سود مشارکت کنندگان شود .در سال ،1692

تبلیغات به عنوان یک عنصر تاثیر گذار در معرفی

برای نخستین بار ،شابیک در زمینه بکارگیری تکنیک

محصول و خدمت ،سهم عمده ای از منابع سازمان را

های بازی تعاونی در حل مشکالت مالی و

به خود اختصاص میدهد.

حسابداری شرکتها ،پیشنهاداتی را ارائه داد

در همین راستا ،بهرهگیری روز افزون سازمانها و

(دریچسل .)2212 ،در این راستا نظریهی بازی تعاونی

شرکتها از تکنیکهای بازاریابی هدفمند و مشارکتی،
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موجب شده تا لزوم بکارگیری روشی عادالنه در

را بنیان نهاد (نیومن و مورگنسترن .)1644 ،با توجه

تخصیص هزینه های تبلیغات محسوس شود .از این

به اینکه نظریهی بازیها شامل تصمیمگیری در شرایط

رو نظریه بازی ها در تخصیص هزینه ها به عنوان

تعارض بوده و هر تصمیم گیرنده باید با توجه به

روشی که مورد اقبال سازمانها قرار گرفته است ،بیش

استراتژیهای رقیب ،عملکرد احتمالی خود را مورد

از پیش مورد توجه قرار می گیرد .این نظریه که بیش

ارزیابی قرار دهد ،در سالهای بعد متدهای مختلفی

از نیم قرن پیش و همزمان با مقاالت ون نیومن و جان

برای محاسبه سود تخصیص یافته به بازیکنان ارائه

نش پایه ریزی شده است ،تا کنون عمدتا در بررسی

شد .شپلی در سال  ،1653ارزش شپلی را به عنوان

مسائلی از علوم اقتصادی و سیاسی به کار رفته است.

یک مفهوم رقابتی برای محاسبهی تخصیص هزینه و

در نظریه بازیها با فرض عقالنیت بازیکنان سوال

سود در یک بازی مشارکتی معرفی کرد .متد ارزش

اساسی این است که طرفین بازی چه استراتژیهائی را

شپلی به عنوان یک متد موثر در کاهش هزینهها

برای حداکثر کردن سود خود اتخاذ نمایند؟

استفاده میشود که به هر یک از بازیکنان این امکان را

متداول ترین پاسخ به این سوال تصمیم گیری بر

میدهد که سود مورد انتظار از مشارکت را محاسبه

مبنای نقطه تعادل نش می باشد در این رویکرد

کنند .به عبارت دیگر ،ارزش شپلی حاشیه سود مورد

روش های استدالل بر پایه نظریه بازی های غیر

انتظاری است که از اضافه شدن آخرین بازیکن به

تعاونی استوار بوده و بر مبنای آن هر یک از بازیکنان

مجموعه حاصل می شود (شپلی و شابیک.)1673 ،7

تنها میتوانند سود خود را با تغییر استراتژی افزایش
دهد.

تکنیکهای مرکزگرا ،روشهای دیگری در
تخصیص هزینهها با رویکرد نظریهی بازیها هستند

تصمیم گیری مبتنی بر رویکرد تعاونی نوع دیگر

که مجموعهای از روشها را برای رسیدن به کارایی و

از استدالل در نظریه بازی ها است که در آن بازیکنان

خرد فردی و جمعی ارائه میهد (شپلی و شابیک،

طبق توافقات قبلی و بر اساس سود جمعی رفتار

 .)1673از نظر یانگ 8با وجود پیچیدگی تقسیم

میکنند .با در نظر گرفتن این موضوع که مشارکت

هزینهها ،در عمل ،هزینههای یک پروژه باید بین ذی

کنندگان یک پروژه تبلیغاتی نیز استراتژی خود را بر

نفعان آن تقسیم شود ( .)1682این تقسیم هزینه

پایه توافقات قبلی انتخاب کرده و یا با ایجاد ائتالف،

میتواند در قالب بازی تعاونی نیز صورت گیرد  .در

توابع سود گروهی را در نظر می گیرند ،نظریه بازی

حقیقت ،بازی تعاونی به بازی اطالق می شود که در

های تعاونی در این حوزه ،واقعیتر بوده و به دلیل

آن ،مشارکت کنندگان در انجام یک فعالیت سود

پیچیدگی موضوع ،تا بحال کمتر مورد توجه محققان

بیشتری را نسبت به انجام آن فعالیت به طور انفرادی

قرار گرفته است.

و مجزا به دست می آورند .در یک بازی تعاونی،
اختالف ،زمانی پیش میآید که هزینه یا سود حاصل
از انجام فعالیت مشارکتی به درستی و به طور عادالنه

نظریه بازیها و تکنیکهای بازی تعاونی
9

بین هر یک از شرکت کنندگان تقسیم نمیشود .در هر

در سال  1642مطرح گردید و پایه های اقتصاد نوین

صورت زمانی که یکی از مشارکت کنندگان سهم

مفاهیم بنیادین نظریه بازیها توسط ون نیومن
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خودش را به طور عادالنه در پروژه دریافت نکند

ب -روشهای مرکزگرا

رغبتی به انجام بازی و شرکت در پروژه نخواهد

ب )1 -

The Core

داشت .اگر تعدادی از شرکتها تصمیم بگیرند که

پایایی هر یک از رویکردها و متدها در نظریه

برای انجام پروژههای خود ،تبلیغات را به صورت

بازیها به مرکز وابسته است .در بازی تعاونی

مشارکتی انجام دهند ،هزینه نهایی تبلیغات بعد از

بیشترین سود زمانی نصیب بازیکنان میشود که

شراکت باید بین آنها تقسیم شود و هر یک از آنها

همهی آنها تشکیل ائتالف داده و در بازی شرکت

باید بدانند که چه مقدار از هزینه به آنها اختصاص می

کنند .در این صورت سود ) V(Nبین آنها تقسیم

یابد .پیش از این ،نظریه بازی ها با رویکرد بازی

خواهد شد .در صورتی که این میزان به طور عادالنه

تعاونی ،به عنوان یک تکنیک کارا در تخصیص هزینه

و منصفانه بین بازیکنان تقسیم نشود ،اشتیاقی برای

منابع آب بکار رفته است (ریکاردو زوکا،)2212 ،

مشارکت وجود نخواهد داشت .در این میان ناحیه ی

(ولی نژاد و همکاران .)2213 ،در این پژوهش تالش

 Coreبه عنوان ناحیه مرکزی نظریهی بازیها در

شده تا با بررسی کاربرد متدهای ارزش شپلی و

اقتصاد معرفی میشود .بازیکنان محدودهی مرکزی را

تکنیکهای مبتنی بر مرکز در بازی رقابتی ،تمام

به عنوان ناحیهای که تخصیص هزینه در آن به

شرکت کنندگان در یک پروژه تبلیغاتی را در شرایط

صورت منصفانه و متعادل است ،میپذیرند.

برد _ برد قرار دهد و در نهایت نتایج به دست آمده از

در یک بازی با  nبازیکن ،نسبتی که به هر بازیکن

این روش ها بررسی و با نتایج بدست آمده از متد

اختصاص مییابد به صورت زیر نمایش داده می

های سنتی تخصیص هزینه مقایسه شده تا عادالنه

شود:

ترین روش برای تخصیص هزینه در آن مشخص
شود.
مهمترین متدهای تخصیص هزینه عبارتند از:
الف -روش تخصیص متناسب هزینه

6

روش تخصیص متناسب هزینه یکی از رایجترین
و سادهترین روشهای تخصیص هزینه بین مشارکت
کنندگان است .در این روش هزینهها ،به سادگی و بر
اساس عوامل مختلفی مثل جمعیت ،میزان تقاضا،
میزان تولید و  ،...به هر یک از مشارکت کنندگان
اختصاص مییابند .یکی از مشکالتی که در این روش
وجود دارد ،اختالف نظر بین شرکت ها در مورد
سهمی است که برای هر یک از آنها مقرر میشود و
این موضوع باعث کاهش عالقه و اشتیاق آنها برای
مشارکت خواهد شد.

)x = (x1, x2, …, xn

()1

در صورتی که )= V(N

∑

 Nتعداد کل بازیکنان
 Xiنشان دهنده میزان اختصاص یافته به بازیکن  iام
است.
 Vتابع هزینه یا سود
12

بردار  xاز اصل خاصیت عقالنیت گروهی

پیروی می کند یا به بیان دیگر بردار  xبرداری کارا
است .بدین معنا که هزینه ای که در صورت مشارکت
یک بازیکن در ترکیب  Nتایی (تمام بازیکنان) ایجاد
می شود کمتر از هزینه ای باشد که در صورت حضور
او در هر ترکیب  Sتایی (
در صورتی که

) ایجاد می شود.

)}V ({i

بردار  xاز اصل عقالنیت فردی 11تبعیت میکند.
بدین معنی که سود تخصیص یافته به هر هر بازیکن
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در حالت مشارکت از سودی که به طور انفرادی

| | تعداد کل بازیکنان

کسب میکنند بیشتر است.

| | تعداد بازیکنان در ترکیب

) (

(

∑ )

) (

) V(Sارزش ترکیب

∑
For all

ساده ترین راه برای بدست آوردن ناحیه

Core

S

S

)} V(S-{iارزش ترکیب  ، Sهنگامی که بازیکن  iاز
ترکیب حذف شده باشد

(برای یک بازی با سه بازیکن) و اطمینان از تهی
نبودن آن حل معادالت خطی به صورت زیر است:

 -3روش شناسی پژوهش

Min
Subject to:
)

(
)
)

(
(

این تحقیق از حیث هدف از جمله تحقیقات
کاربردی است .تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند
که نظرها ،قانونمندیها ،اصول و فنونی که در
تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل

ب-

اجرایی و واقعی بکار میگیرند( .بحری ثالث)1363 ،

The Nucleolus )2

در صورتی که ناحیه  Coreغیر تهی باشد ،برای
بدست آوردن جواب یکتای معادالت در محدوده
 Coreاز روش  Nucleolusاستفاده می شود .در
حقیقت روش  Nucleolusبر اختالف بین ) ( و
∑ متمرکز است و هدف آن کاهش نارضایتی از
مشارکت در هر ائتالف تا حد امکان می باشد.
( )–e

∑

≥

∀S<N

) (

=

∑

ج -روش ارزش شپلی
روش دیگری که برای تقسیم عواید بین بازیکنان
یک ائتالف وجود دارد ،متد ارزش شپلی می باشد.
نخستین بار ،این روش در سال  1653توسط لوید
شپلی 12برای توزیع عواید یک ائتالف بین بازیکنان
آن بر مبنای سهم نسبی هر بازیکن در افزایش سود آن
ائتالف ارائه شد .ارزش شپلی برای هر مشارکت کننده
در یک بازی با  Nبازیکن به صورت فرمول زیر
نمایش داده می شود:

)| | | |( )
| |

)

( ])}

| |(

∑
(

) (
) ( [

در این پژوهش برای جمع آوری دادهها و
اطالعات ،ابتدا از روش کتابخانهای استفاده شده
است .در این بخش مبانی نظری پژوهش از کتب و
مقاالت تخصصی فارسی و التین جمع آوری گردیده
است ،در نتیجه از نظر نوع داده ها ،از جمله تحقیقات
کمی به شمار می رود .سپس با استفاده از دادههای
بدست آمده از سه شرکت فعال در حوزه پوشاک ،در
زمینه تعداد مشتریان و بودجه تبلیغاتی ،به بررسی
روند همکاری بین این سه شرکت و تحلیل نحوهی
تسهیم سود و تقسیم هزینه پرداخته شده است.
 -4مطالعه موردی و یافتههای پژوهش
با توجه به رشد روز افزون استفاده از فن آوری
نانو در صنعت پوشاک ،شرکت های فعال در این
صنعت نیازمند تبلیغات گسترده در دستیابی به بازار
هدف خود هستند .شرکت های A, B, Cدر این
حوزه مشغول فعالیت می باشند و جهت تبلیغات
نوعی پوشاک با الیاف نانو نیازمند انجام تبلیغات
رسانه ای هستند  .در صورتی که این سه شرکت
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بخواهند تبلیغات این کاال را به صورت مشارکتی

در صورتیکه تخصیص بر اساس تکنیک تخصیص

انجام دهند هزینه ای بالغ بر  392.222.222تومان

هزینه متناسب صورت گیرد ،با توجه به جدول ()2

خواهد داشت ،اگر هزینهای که شرکت  Aبرای

مشارکت کننده  Aچنین تقسیم بندی را نمی پذیرد

تبلیغات خود در نظر گرفته است ،122.222.222

چرا که شرکت  Aاگر به صورت انفرادی فعالیت کند

شرکت  222.222.222 Bو شرکت 322.222.222 C

در حدود  4212532تومان کمتر از حالت مشارکتی

باشد روند تقسیم هزینه به صورت زیر خواهد بود:

پرداخت می کند ،در حقیقت این شرایط اصل

اگر دو شرکت  B , Cتصمیم به مشارکت بگیرند
نیازی به حضور شرکت  Aنخواهد بود،
در نتیجه

عقالنیت فردی را نقض خواهد کرد.
جدول شماره ( )3نیز تخصیص هزینه را بر

) (

اساس میزان تولید نشان می دهد .با توجه به جدول

اگر دو شرکت  B , Cتصمیم به مشارکت بگیرند

( )3مشاهده می شود که عقالنیت فردی برای شرکت

نیازی به حضور شرکت  Aنخواهد بود،

 Aنقض شده است و این شرکت در حدود 822.222

در نتیجه

) (

میلیون تومان بیشتر از حالت انفرادی می پردازد.

اگر دو شرکت  A, Bتصمیم به مشارکت بگیرند

بر اساس روشهای مبتنی بر مرکز ،ناحیه

Core

نیازمند حضور شرکت  Cبرای جبران 92.222.222

به شکل ( )2نمایش داده می شود ،این ناحیه غیر تهی

تومان از هزینه خواهند بود:

است و هر مقدار در این ناحیه رضایتمندی هر سه

392.222.222 -322.222.222=92.222.222
) (

06 666 666

به همین صورت:
192.222.222
292.222.222
92.222.222

)

(

)

(

)

(

شرکت را به همراه خواهد داشت .مقادیر جدول ()4
بر اساس متد  ،Nucleolusتخصیص واحدی در ناحیه
 Coreاست که رضایتمندی هر سه شرکت را به همراه
دارد.
جدول ( ،)5مقادیر اختصاص یافته به هر یک از
مشارکت کنندگان را بر اساس روش ارزش شپلی

اطالعات بازاریابی در خصوص سهم بازار هر شرکت

نمایش می دهد .ارزش شپلی برای مشارکت کننده

و حجم تولید آن در شکل ( )1نشان داده شده است.

به صورت زیر محاسبه می شود:

A

A

بازار هدف:

55.222

حجم تولید:

4.922.222

هزینه:

122.222.222
B

بازار هدف:

92.222

حجم تولید:

9.222.222

هزینه:

81

جدول ( :)2تخصیص به نسبت بازار هدف
تخصیص هزینه به نسبت بازار هدف

222.222.222
)55.222/162.222(*392.222.222=124212532

C

بازار هدف:

75.222

حجم تولید:

6.222.222

هزینه:

=) (

)92.222/162.222(*392.222.222=113.984.212/5
)75.222/162.222(*392.222.222=142125248

322.222.222
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مشارکت
کنندگان

تخصيص هزينههای تبليغاتي با سه رويکرد تخصيص متناسب هزينه ،مدل ارزش ...

جدول ( :)4تخصیص هزینهی متناظر بین مشارکت

جدول ( :)3تخصیص به نسبت حجم تولید

کنندگان بر اساس روش

مشارکت

تخصیص هزینه به نسبت حجم تولید

کنندگان

225.222.222

)5.922.222/22.222.222(*392.222.222=122.822.222

Nucleolus

125.222.222

52.222.222

)9.222.222/22.222.222(*392.222.222 =128.222.222
)8.422.222/22.222.222(*392.222.222 =151.222.222

جدول ( :)5تخصیص هزینهی متناظر بین مشارکت
کنندگان بر اساس روش شپلی
162.222.222

شکل (:)2

112.222.222

92.222.222

ناحیهCore

350
300
250
200
150
100
50
0

C

B

A

142.105248

113.68421

104.210532

تخصیص به نسبت بازار هدف
تخصیص به نسبت حجم تولید

151.2

108

100.8

205

105

50

Nucleolus

190

110

60

ارزش شپلی

300

200

100

میزان تخصیص یافته به هر بازیکن در
حالت غیر مشارکتی

شکل ( :)3مقایسه تخصیص مقادیر با متد های مختلف(بر حسب میلیون تومان)
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ارزش شپلی و روشهای مبتنی بر مرکز بر پایهی

 -5نتیجهگیری و بحث
بر اساس شکل ( )3مقایسه مقادیر تخصیص یافته

عقالنیت فردی و گروهی و ایجاد تعادل و تناسب بین

به مشارکت کنندگان این پروژه تبلیغاتی را بر اساس

هزینه های پرداختی ،سبب ایجاد رضایت در مشارکت

متد های مختلف نمایش می دهد .این مقایسه نشان

کنندگان شده اند.

می دهد که نتایج روشهای تناسبی تفاوت قابل
مالحظه ای با دیگر روشها دارند و همچنین در

فهرست منابع

مقایسه ی این روشها با هزینه های غیر مشارکتی

* شاه محمدی ،عبدالرضا و احمدی اسکویی،

مشخص شد که این متد ها هزینه های بیشتری را

نسرین ،)1362( ،سنجش میزان توجه مردم شهر

نسبت به حالت غیر مشارکتی به بعضی از شرکت ها

مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای

تحمیل می کنند .با توجه به مقادیر شکل ( ،)2مقدار

محلی ،مطالعات رسانهای ،سال ششم ،شماره

اختصاص یافته به شرکت  Aدر حالت تخصیص

سیزدهم ،ص  217تا .231

هزینه بر مبنای بازار هدف و تخصیص هزینه بر مبنای

* دانش یزدی ،محمد؛ ابریشم چی ،احمد؛ تجریشی،

حجم تولید ،از حالت غیر مشارکتی بیشتر است .در

مسعود؛ ( ،)1363حل مناقشات در مدیریت

نتیجه در این دو حالت ،عقالنیت فردی نقض می

تخصیص منابع آب ،با استفاده از نظریه بازی،

شود .اما در مقابل شرکتهای  Bو  Cبه دلیل دریافت

مطالعه موردی :حوزه آبریز دریاچه ارومیه ،آب و

سود بیشتر ،اشتیاق زیادی به مشارکت در چنین پروژه

فاضالب ،شماره  ،2ص  48تا 57

ای دارند .بر اساس نتایج به دست آمده از متد
 ،Nucleolusاین متد بیشترین سود را برای شرکت

A

و  Bنسبت به سایر روشها به همراه دارد .این متد
برای هیچ شرکتی سود منفی به همراه ندارد وعادالنه
تر از دو متد قبلی است .روش ارزش شپلی سود
بیشتری نسبت به  Nucleolusبرای شرکت  Cبه
همراه دارد .نارضایتی مشارکت کنندگان در تمامی
روشهای تخصیص هزینه مسالهای اجتناب ناپذیر
است ،ترجیح هر یک از مشارکت کنندگان استفاده از
متدی است که بیشترین سود را برای آنها به دنبال
دارد .اصل اول در بازی مشارکتی مبحث عقالنیت
فردی است ،که می تواند اولین دلیل برای شرکت در
یک پروژه تعاونی باشد .طبق بررسی های صورت
گرفته در این پژوهش و نتایج مشابه در حوزه
تخصیص هزینه منابع آب ،دو روش سنتی بر پایهی
نسبت ،نمیتوانستند این اشتیاق را در مشارکت
کنندگان به وجود آورند .در صورتی که روشهای
89
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