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Abstract 
One of the characteristics of the banking industry is the inevitable 

effects of a bank's behavior on other banks (domino effect), and due to the 
incomplete and asymmetric information of financial sector actors, central 
bank, banks and customers, phenomena such as "herd behavior" and 
"Informational cascade", which affect the willingness of institutions to risky 
behavior, are likely among the financial institutions. TBTF, "too big to fail", 
as one of the characteristics of financial institutions, also affects the 
occurrence of phenomena such as herding. To ensure financial stability, 
central banks need to study the effective factors and the process of their 
impacts on the risky behavior of banks, taking into account the 
characteristics of the banking industry. In this paper, the effect of TBTF 
problem on the occurrence of herding and its resulting risky behavior has 
been investigated; the existence of TBTF reduces the probability of safe herd 
behaviors, increases the likelihood of epidemic risky behaviors, and thus 
increases the likelihood of financial crisis. In this case, increasing the 
number of banks will also increase the likelihood of occurrence financial 
crisis. 
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 چکيده
ی دیگرر  ها بانکاجتناب رفتار یک بانک بر   غیرقابل تأثیریکی از خصوصیات صنعت بانکی، 

ن ایر   م تقارن اطالعرات موجرود میران فعرا     )اثر دومینو( است و با توجه به ناکامل بودن و عد
، «آبشار اطالعاتی»و « ای رفتار گله»یی چون ها و مشتریان، پدیده ها بانکصنعت، بانک مرکزی، 

دارنرد، در میران مؤسسرات فعرا  در ایر  صرنعت        تأثیرکه بر تمایل مؤسسات به رفتار ریسکی 
خیلری برزرب بررای    » TBTFهرای خراص صرنعت مرا ی      محتمل هستند. یکی دیگر از ویژگری 

ای  مانند رفتار گلهبودن مؤسسات ما ی است که ای  مسئله نیز بر وقوع پدیدهایی « ورشکستگی
ثبات ما ی نیازمند بررسری و شرناخت عوامرل     تأمی ی مرکزی برای ها بانکخواهد داشت.  تأثیر
هرای صرنعت    نظر گررفت  ویژگری   با در ها بانکها بر رفتار ریسکی  گذاری آنتأثیرو فرآیند  مؤثر

برر وقروع    TBTFمشرکل   ترأثیر ای با درنظرر گررفت     د بود. در ای  مقا ه مد  پایهنبانکی خواه
شده است. مطابق مد  ارائه شده،  ای و انتخاب رفتار ریسکی ناشی از آن ارائه  ی رفتار گله پدیده

ای ایمر ، افرزایش احتمرا  وقروع      منجر به کاهش احتما  وقوع رفتار گله TBTFوجود مشکل 
حا رت،   شرود. در ایر    نتیجه افزایش احتما  وقوع شرایط بحرانی مری  رفتار ریسکی فراگیر و در

 نیز منجر به افزایش احتما  وقوع شرایط بحرانی خواهد شد. ها بانکافزایش تعداد 
 JEL: E58 ,G28 ,G21بندي طبقه

 گذاری ای، ریسک سیستمی، قاعده ، رفتار گلهها بانک: هاي کليدي هواژ
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 مقدمه -1

ی است که بعد از وقروع بحرران مرا     1ثبات ما ی تأمی یکی از وظایف بانک مرکزی 
 ترأمی  ، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است. بانک مرکزی در راستای 2008جهانی 

و  هرا  بانرک و نظرارت برر رفترار     2گذاری ای  هدف، مبادرت به طراحی نظام ما ی و قاعده
مؤسسات ما ی با اهدافی مانند جلوگیری از رفترار ریسرکی و وقروع شررایط بحرانری یرا       

های صرنعت مرا ی و بازیکنران     منظور، شناخت ویژگی نماید. بدی  کاهش احتما  آن می
هرا   طورکلی مؤسسات ما ی، و عوامل مؤثر برر رفترار ریسرکی آن    و به ها بانکفعا  در آن، 
 ضروری است.

با توجه به خصوصیات خاص صنعت ما ی و بانکی و اهمیت بازیگران ای  صنعت در 
(، 3ی دیگرر )اثرر دومینرو   هرا  انکبرفتار یک بانک بر  تأثیرچنی   همعملکرد کلی اقتصاد، 

برودن  « خیلی بزرب بررای ورشکسرتگی  »یا  4TBTFهای مؤسسات ما ی،  یکی از ویژگی
هرا بره    و تمایرل آن  5کژمنشی ویژه بهاست. ای  مسئله بر عملکرد مؤسسات ما ی و  ها آن

ی اخیر بر  زوم در نظر گررفت  و ترالش   ها سا توجهی دارد و در  قابل تأثیررفتار ریسکی 
 برای حل آن تأکید شده است.

 فعرا ن با توجه به اثر دومینو و ناکامل بودن و عدم تقارن اطالعرات موجرود میران    
آبشرار  »و  «6ای رفترار گلره  »هرایی چرون    ، پدیرده هرا  بانرک عرصه مرا ی، بانرک مرکرزی،    

در میان مؤسسات فعا  در ای  صنعت امکان بروز دارد. ای  پدیده بر تمایرل  « 7اطالعاتی
گرذار اسرت.    ترأثیر ت به رفتار ریسکی و شیوع رفتارهرای فراگیرر در میران آنران     مؤسسا

بودن مؤسسرات مرا ی نیرز برر      TBTF ویژه بههای خاص صنعت بانکی،  ویژگیچنی   هم
ای در میان مؤسسات فعا  در ایر  صرنعت مرؤثر     ای مانند رفتار گله وقوع و شیوع پدیده

 خواهد بود.

                                                           
1. Financial stability 
2. Regulation 

3. Domino effect 
4. Too big to fail از  حاظ سیاسی »عبارات دیگری مانند «. تر از آن هستند که ورشکست شوند بزرب»، یا

مؤسسات ما ی »و یا « تر از آن هستند که ورشکست شوند مرتبط»و « تر از آن هستند که ورشکست شوند ممه

 گذاری با مؤسسات های زیادی در قاعده شوند که شباهت نیز در ادبیات استفاده می«  حاظ سیستمی مهم به

TBTF دارند. 

5. Moral hazard 

6. Herd behavior 
7. Informational cascade 
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برر رفترار ریسرکی     مرؤثر ررسری و شرناخت عوامرل    با توجه به مطا ب گفته شده، ب
توسرط   هرا  بانکهای ذکر شده، برای کنتر  رفتار ریسکی  با درنظر گرفت  ویژگی ها بانک

ما ی موجرود در   تأمی در فرآیند  ها بانکبانک مرکزی ضروری خواهد بود. نقش پر رنگ 
، برر  1ا یمر  مؤسسرات و  هرا  بانرک کشور و تبعات سیاسی و اجتماعی بروز مشرکل بررای   

 اهمیت ای  بررسی خواهد افزود.
ای در میران   و رفتار گله TBTFی  مقا ه بعد از مرور ادبیات مربوط به مسئلهدر ای  

ای و انتخاب رفتار ریسکی ناشری   ی رفتار گله بر وقوع پدیده TBTFمشکل  تأثیر، ها بانک
د  او یره تعامرل   هایی بررسی خواهد شد. در ابتدا در یک مر  از آن از طریق طراحی مد 

شود و سپس مد  اصلی با در نظرر   بررسی می TBTFی  بدون وجود مسئله ها بانکمیان 
هرای ایر  دو مرد  بررسری      ی تعراد   خواهد شد. در ادامره مقایسره   ارائه TBTFگرفت  

 گیری ارائه خواهد شد. نتیجهدر نهایت شود و  می
 

 مرور ادبيات -2

ان در گرذار  سیاسرت دانشمندان اقتصاد و  های مهمی برای ، درس2008بحران ما ی 
یکری از ایر     ه اسرت. هرا داشرت   مورد عملکرد بازارهای ما ی و فضای بازی حراکم برر آن  

آن بر برروز بحرران در نظرام     تأثیرو  TBTFی  ازپیش به مسئله ها،  زوم توجه بیش درس
داشرته   ( معتقد است اگر بحران یرک درس 2010پو ی و ما ی است، تا آنجا که برنانکی )
ایر    ،(2009باید حل شود. از نظرر روشره )   TBTFباشد، آن درس ای  است که مشکل 

کره   ه،آشرکار کررد   هرا  بانرک گرذاری   بحران، منافرذ زیرادی در چرارچوب نظارتی/قاعرده    
ی مرکزی ها بانکی رفتار  است، درنتیجه TBTFطور حتم مشکل  ها به تری  آن توجه قابل

ما ی بزرگی که با مشرکل مرا ی    مؤسسهان، در آینده هر ها در مدیریت بحر داری و خزانه
مواجه شود، انتظار دارد که توسط مسئو ن دو تی برای جلروگیری از بحرران سیسرتمی    

 موردحمایت ما ی قرار گیرد.
های اصلی بحران احتمرا   تهدیردی    یکی از درس ،(2013از نظر فریگزاس و روشه )

ر کشرورهای  بیشرت برای ثبات بخش ما ی  2«مؤسسات به  حاظ سیستمی مهم»است که 
ی  و نحروه  3« یمران بررادرز  »هرا تبعرات سرقوط     یافته به همراه دارنرد. از نظرر آن   توسعه

                                                           
 اشاره کرد. 1396های دی ماه  توان به نقش مشکالت یکی از مؤسسات ما ی در شروع نا آرامی . می1

2. Systemically important institution 

3. Lehman Brothers 
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مدیریت بحران مرا ی توسرط مقامرات بسریاری از کشرورها، جرای هریی تردیردی براقی          
شردن برا مشرکالت مرا ی از      ما ی بزرگی در هنگام مواجره  مؤسسهنگذاشته است که هر 

 ترأثیر مند خواهد شد. یکی از عوامل مؤثر بر وجود ایر  مسرئله،    های دو تی بهره حمایت
ی دیگر، اثر دومینو، است که منجر ها بانکاجتناب بروز مشکل برای یک بانک بر  غیرقابل

و یرک ریسرک    تنها محدود به همران بانرک نمانرد    شود بحران یا مشکالت یک بانک می
هرای   و مؤسسات ما ی و درنتیجه سرایر بخرش   ها نکبابه وجود آید و به سایر  1سیستمی

 اقتصادی نیز سرایت پیدا کند.
است که اندازه، پیچیدگی، در هم تنیردگی   TBTFبانکی  ،(2010بیان برنانکی )  به

صورت غیرمنتظره منحرل شرود، براقی     ای است که اگر به گونه و کارکردهای حیاتی آن به
یار خطرناکی مواجه شود. حضور ایر  مؤسسرات   نظام ما ی و کل اقتصاد با پیامدهای بس

هرای   شروند  بنگراه   کژمنشری مری   سربب مخاطراتی را در پی دارد. او  ، چنی  مؤسساتی 
TBTF        هایشران،   ، با توجه بره انتظرار دریافرت کمرک در صرورت موفرق نبرودن ریسرک
بر ازحد مطلوب دست به ریسک خواهند زد. ثانیا ، ای  مسئله یک میدان رقابت نرابرا  بیش

ی برزرب   کند. ای  رقابت نابرابر در کنار انگیرزه  های کوچک و بزرب ایجاد می میان بنگاه
از کل بازار را  TBTFهای  سهم بنگاهچنی   همکند، ریسک و  ایجاد می TBTFشدنی که 

که ای  مسئله به کرارایی اقتصرادی و ثبرات مرا ی      ،دهد صورت غیرطبیعی افزایش می به
ی بررای کرل ثبرات    بزرگ، خود چنی  مؤسساتی، تبدیل به خطرات ضربه خواهد زد. ثا ثا 

شوند. سرقوط  یمران بررادرز و در معررو سرقوط برودن چنرد بنگراه برزرب و           ما ی می
های  ی دیگر، از طریق ایجاد اخال  در بازارهای ما ی، ایجاد مانع بر سر جریان تنیده درهم

بحرران و   ،وضرو   ه اعتمراد، بره  ها و ضربه زدن بر  اعتباری، کاهش شدید در قیمت دارایی
و کمترر   تر کوچکهای  رکود ناشی از اخال  در بازارهای ما ی را تشدید کرد. سقوط بنگاه

 اثر مهمی بر ثبات کل نظام ما ی ندارد.اما توجه است،  تنیده، هرچند قطعا  قابل درهم
سیاسرت  »و کنتر  کژمنشری ناشری از آن،    TBTFهای مسئله  حل یکی از او ی  راه

داننرد   ی مری مؤسسرات است  اما از آنجا که مدیران چنی   2«عدم وجود طر  نجات دو تی
 ،است، به ای  معنی که درصرورت وقروع بحرران    3«از  حاظ زمانی ناسازگار»ای  سیاست 

شرده،   ن دو تی، برخالف سیاسرت اعرالم  قدر زیاد است که مسئو  ها آن تبعات سقوط آن

                                                           
1. Systemic risk 
2. No bailout policy 

3. Time inconsistency 
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بهینه خواهند یافت، بنابرای  در عمرل تیییرر چنردانی     ها را استراتژی حمایت ما ی از آن
حرل بعردی از    ((. راه1996در رفتار ای  مدیران صورت نخواهد گرفت )تیررو  و روشره )  

در  هرا  بانرک در مورد چگونگی حمایت دو ت از مؤسسات و  1«ابهام سازنده»طریق حفظ 
در  2008حران مرا ی  حا  ب ای  ((. با1999)فریگزاس ) باشد میصورت مواجهه با مشکل 

صرورت از تمرام مؤسسرات     هر ی مدیریت مقامات پو ی نشان داده است که در کنار نحوه
نیرز مشرابه سیاسرت    « ابهرام سرازنده  »نتیجره سیاسرت    بزرب حمایت خواهد شرد و در 

زمرانی ناسرازگار اسرت و درهرصرورت      رظر ن از« سیاست عدم وجود طر  نجات دو تری »
 را از دو ت خواهند داشت.انتظار چنی  حمایتی  ها بانک

بره صرورت یرک    تواند  می آغاز یک هجوم بانکی ،(1983مطابق دیاموند و دیبویگ )
ی برداشرت   گرذران کوچرک برا مشراهده     آبشار اطالعاتی و رفتار گله ای که در آن سپرده

آورنرد، در   گذاران، از ترس عدم اعسار بانک به بانک هجوم مری  سپرده توسط سایر سپرده
گرذاران   ای در بحران بانکی، صرفا منحصر بره سرپرده   رفتار گله تأثیرشود. اما  نظر گرفته

 نیز امکان وقوع دارد.    ها بانکو  مؤسساتنیست و در طرف خود 
حمایرت دو تری    ناسازگاری زمرانی سیاسرت عردم    ،(2016به بیان نوسا  و اوردونز )

 زا درونهرای   و بحرران شرود   برای ریسکی عمل کردن می ها بانکموجب ایجاد انگیزه در 
ا وقوع بودن بحران را بدهند، ممک   احتما  قریب ها بانککه  درصورتی .ایجاد خواهد کرد

ها بهینه باشرد و در آن صرورت انگیرزه     است رفتاری غیراز خودداری استراتژیک برای آن
جای خودداری دست به ریسک بیشرتری بزننرد ترا در صرورت برروز       خواهند داشت تا به

 تری  هزینه را بابت تأخیر در مداخله دو ت متحمل شوند.خطر، کم
ی دیگرر احتمرا    هرا  بانرک ها از رفتار ریسرکی   که مشاهدات آن درصورتیچنی   هم
ای و آبشار اطالعاتی فرراهم   ا وقوع بودن بحران را تقویت کند، زمینه بروز رفتار گله قریب

ور قوی در مورد حمایت دو تی با ها بانک(، اگر 2012خواهد شد. مطابق تیرو  و فرهی )
در صورت وقوع بحران داشته باشرند، انگیرزه خواهنرد داشرت ترا در رفتارهرای ریسرکی        

ی دیگر دست به رفتار ریسرکی  ها بانکجمعی مشارکت کنند. اگر بانکی مشاهده کند که 
 طور مشابهی رفتار کند.   اند، وی نیز انگیزه دارد تا به زده

ی اروپرایی و آمریکرای شرما ی در    ها بانکهای  رسی دادهبا بر ،(2014بنفیم و کیم )
در  هرا  بانرک ای در میان  رفتار گلهکه اند  نشان داده 2008ی بحران ما ی جهانی  محدوده

                                                           
1. Constructive ambiguity 
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که  درصورتی ،(2008دوران پیش از بحران وجود داشته است. مطابق آچاریا و یورو مازر )
ی رفترار   انگیرزه  هرا  بانرک شرد،  عامل مشترک سیستمی وجود داشته با ها بانکدر منافع 

زمران،   صرورت هرم   بانکی بره  2ها با در نظر گرفت  یک مد   ای را خواهند داشت، آن گله
 هایی مشابه یکدیگر داشته باشند. گذاری انگیزه دارند سرمایه ها بانکاند که  نشان داده
 های اقتصادی مختلف ازجمله بحران بانکی از چارچوب کلری بحرانسازی  مد برای 

های با اطالعات ناکاملی کره پیامرد بازیکنران در    شود، مد  استفاده می 1های فراگیربازی
شرده   آنها به اقدامات خودشان، سایر بازیکنان و برخی شرایط اقتصادی که کامال  شناخته

نظیر  ،شرایط بحرانی در اقتصادسازی  مد نیستند، بستگی دارد. ای  چارچوب کلی برای 
(( و بحرران ارزی  2005گرذاران )گلدشرتای  و پرازنر )    ی هجوم سرپرده بحران بانکی در پ
 (( به کار گرفته شده است.1998)موریس و شی  )

ای و  ای برای رفتار گلره  مد  پایه ،(1992)(BHW) بیکچاندانی، هیرشالیفر و و ش 
انرد. در ایر  مرد  بازیکنران در مرورد انتخراب یرک رفترار          آبشار اطالعراتی ارائره کررده   

وجرود   وضعیت کلی 2کنند، و در مورد منفعت حاصل از پذیرفت  رفتار  گیری می تصمیم

1 وی در مورد احتما  وقوع هرر کردام از ایر  وضرعیت برابرر      2 . باور او یه1یا  0دارد، 
2

 ،

1ی انتخاب رفتار برای هر بازیک  برابر  هزینه
2
کنان ارتبراط مسرتقیمی بره    و منفعت بازی 

انتخاب سایر بازیکنان ندارد. بازیکنان به ترتیرب برر اسراس عالمرت شخصری )اطالعرات       
در مورد انتخاب یا عردم انتخراب رفترار تصرمیم     ، Hیا  Lکنند،  خصوصی( که دریافت می

تفاوت بودند با احتما  مساوی هرر کردام را    که میان دو انتخاب بی گیرند و در صورتی می
1از  ترر  بزرببرای همه یکسان و  pاب خواهند کرد. دقت سیگنا  بازیکنان، انتخ

2
اسرت،   

 یعنی داریم:

 Pr(H|1) = Pr(L|0) = p >
1
2

 

هرا را   انتخراب آن  فقرط ی عالمت بازیکنان دیگر نیستند و  بازیکنان قادر به مشاهده
دهرد کره بازیکنران رفترار      ی رخ مری ای زمران  کنند. مطابق تعریف، رفتار گلره  مشاهده می

هرای   شود که بازیکنان به عالمرت  مشابهی را اتخاذ کنند و آبشار اطالعاتی زمانی واقع می
کره دو   در صورتی ،BHW( مطابق مد  2004شخصی خود هیی توجهی نکنند. )چاملی 

                                                           
1. Global games 

2. Prior Belief 
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داد،  ای و آبشار اطالعاتی رخ خواهرد  بازیک  او  انتخاب مشابهی داشته باشند، رفتار گله
در صورتی که بازیکنان او  و دوم متفاوت رفترار کننرد، برازیک  سروم بردون توجره بره        

ا بر اساس سیگنا  خودش عمل خواهد کررد و در جایگراه برازیک  او     تنهانتخاب آنها و 
نهایت نتیجه گرفتره  در گیرد و بازیکنان بعدی نیز حا ت مشابهی خواهند داشت.  قرار می

 ،افرزایش تعرداد بازیکنران   چنری    هرم دقت سیگنا  بازیکنران و  شده است که با افزایش 
 ای افزایش خواهد یافت. احتما  وقوع حا ت گله

و اثر دومینرو برر رفترار ریسرکی      TBTFپدیده  تأثیردر قسمت بعد با هدف تحلیل 
آن بروز بحران در نظام بانکی، بر اساس مد  بیکچندانی هیرشرالیفر و   دنبا  و به ها بانک

 .شودمقا ه معرفی و تحلیل می  و ش، مد
 

 طراحی و تحليل بازي -3
ای در  براور او یره   ها بانکگیریم. هرکدام از  نظام بانکی با تعدادی بانک را در نظر می

 غیرریسرکی کره همگری محتاطانره و     درصرورتی  1مورد احتما  وقوع بحران بانکی فراگیر
مشراهده توسرط خودشران، در     قابرل  فقرط هرکدام سیگنا ی  چنی  همرفتار کنند، دارند. 

)بازیکنران( برا    هرا  بانرک کنند.  ا وقوع بودن یا نبودن بحران بانکی، دریافت می مورد قریب
، ها بانکشده از سایر  توجه به اطالعاتی که دارند، شامل سیگنا  دریافتی و رفتار مشاهده

ی رفتار کنند یا ، در مورد اینکه ریسکها بانکبا در نظر گرفت  استراتژی سایر چنی   همو 
حا ت عدم وقوع بحران را به  ها بانک شود که طورکلی فرو می گیرند. به می تصمیم ،خیر

 شود با توجه به ادبیات مرور شده، فرو میچنی   همدهند.  تمام حا ت دیگر ترجیح می
 ( ریسکی رفتار خواهند کرد.ها بانکا وقوع بودن بحران فراگیر، بازیکنان ) در صورت قریب

، اسرت. بررای تحلیرل    2صورت ترتیبی و در شرایط اطالعات ناکامرل  اختار بازی بهس
 TBTFموقعیت، ابتردا برازی برا فررو عردم وجرود ریسرک سیسرتمی، اثرر دومینرو و           

هرای برازی در ایر  شررایط،      . بعد از بررسی و به دست آوردن تعراد  شود میسازی  مد 
، TBTFگررفت  اثرر دومینرو و مسرئله     تر و بازی با در نظرر   شرایط به دنیای واقع نزدیک

 .گردد تحلیل می
 

                                                           
 گیری یک هجوم بانکی فراگیر. طور مثا  از طریق باور به شکل . به1

2 .Incomplete information.زمانی که حداقل یکی از بازیکنان از نوع و مطلوبیت بازیکنان دیگر اطالع ندارد ،  
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 TBTFاي بدون وجود  حالت پایه -3-1
عدم وجود اثرر دومینرو، رفترار     د یل وجود ندارد و به TBTFی  در ای  حا ت مسئله

مستقلی بر احتما  وقوع بحران فراگیر ازنظرر بازیکنران    تأثیرریسکی هرکدام از بازیکنان 
شود بازیکنی که رفتار ریسرکی را برگزیرده اسرت برا بحرران       یسبب م فقطدیگر ندارد و 

صورت ترتیبی در مرورد اینکره ریسرکی      بازیک  داریم که به Iکنیم  مواجه شود. فرو می
(R رفتار کنند یا )غیرریسکی (Sتصمیم می ،)   گیرند. مشابه مدBHW طرورکلی دو   ، بره

 (G)وع نبرودن بحرران برانکی    ا وقر  و قریرب  (B)ا وقوع بودن بحران برانکی   وضعیت قریب
 Pr(G)ا وقوع نبرودن بحرران برانکی،     پذیر است و باور او یه در مورد احتما  قریب امکان

برازیک  در صرورت عردم انتخراب رفترار       1اسرت.  𝑝ی بازیکنان مشرابه و برابرر    برای همه
د مواجه شو Bرسد، و اگر با حا ت  می xمواجه شود به مطلوبیت  Gریسکی، اگر با حا ت 

یرا   Bهای  رسد. در صورت انتخاب رفتار ریسکی، فارغ از تحقق وضعیت می zبه مطلوبیت 
Gشود و به مطلوبیت  ، بازیک  با بحران مواجه میy  هرای   خواهد رسید. جدو  مطلوبیرت

 هر یک از بازیکنان به شکل زیر است:
 

 TBTFترجيحات بازیکنان در حالت عدم وجود  .1جدول 

B G  

z x S 
y y R 

 

xشده برای بازیکنان، خواهیم داشت  با توجه به ترجیحات بیان > y > z .چنی   هم
مطرابق براور او یره مطلوبیرت انتظراری برازیک  از عردم        شود که  برای سادگی فرو می

انتخاب رفتار ریسکی مطابق با مطلوبیت حاصل از انتخاب رفتار ریسکی باشد، امرا وی در  
2دیگر داریم: عبارت گزیند، به را برمی غیرریسکیرفتار ای  شرایط 

 

px + (1 − p)z = y (1)  

                                                           
گی آن بیشتر تر باشد، پایداری نظام بانکی در مقابل ریسک سیستمی کمتر و شکنند کوچک p. بنابرای  هرچه 1

 خواهد بود.

توان فرو کرد با توجه به باور او یه، مطلوبیت انتظاری در حا ت عدم انتخاب رفتار ریسکی اندکی بیشتر از  . می2

 مطلوبیت در حا ت رفتار ریسکی است.
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 Bو  Gهرای   کنند که مرتبط به وضرعیت  را دریافت می bو  gهای  بازیکنان سیگنا 

Pr(g|G)و  1ها احتما  یکسان و مستقل دارند است. سیگنا  = Pr(b|B) = q >
1
2

. 

هرای   و سریگنا   Bیا  Gت است که ابتدا وضعیت بازی بندی بازی به ای  صور زمان
شود. بعد هر یک از  ها مشخص می صورت تصادفی و با توجه به توزیع سیگنا  بازیکنان به

(، و سرپس بره ترتیرب ابتردا     iبازیک  )سیگنا   siکند،  بازیکنان سیگنا ش را دریافت می
در مورد اینکه ریسکی رفتار کننرد   ام Iبازیک  در نهایت ، ... و 2، سپس بازیک  1بازیک  

و  siاز سیگنا  خرودش   گیری فقط در هنگام تصمیم iگیرند. بازیک   یا خیر، تصمیم می
اطالعی از سریگنا  دریرافتی    طور مستقیم و ی به ،های بازیکنان قبلی مطلع است انتخاب

ی  و و مسرئله در ای  ساختار برا توجره بره اینکره اثرر دومینر       توسط سایر بازیکنان ندارد.
TBTF  ی تأثیرچنی   هموجود ندارد، بنابرای  برای بازیکنان، استراتژی بازیکنان بعدی و

ها خواهد گذاشت، هیی اهمیتی ندارد. هرکدام از بازیکنان با توجره   که انتخاب وی بر آن
انرد و انتخراب بازیکنران قبلری و      به اطالعاتی که دارند، شامل سیگنا ی که دریافت کرده

ا وقروع   ، قریبGی که در مورد استراتژی بازیکنان قبلی دارند، احتما  وقوع وضعیت باور
نهایرت برا توجره بره     در کننرد.   نبودن بحران بانکی، را بر اساس آن اطالعات محاسبه می

x( و اینکه 1ی ) رابطه > z    بازیکنان تنها در صورتی رفتار ریسرکی را انتخراب خواهنرد ،
یرا همران    G، باور او یه در مورد احتمرا  وقروع وضرعیت    pکرد که ای  احتما  کمتر از 

Pr(G) .باشد ، 
برر اسراس سریگنا  دریرافتی و      فقرط شده، برازیک  او    با توجه به توضیحات داده 

s1را دریافرت کنرد،    gاگرر وی سریگنا     ترجیحاتش عمل خواهد کرد. = g  مطلوبیرت ،
 برابر خواهد بود با: 2ی بیز اعده، مطابق با قغیرریسکی، رفتار Sاش از انتخاب  انتظاری

Pr(G|g)x + Pr(B|g)z =
qp

qp + (1 − q)(1 − p)
x +

(1 − q)(1 − p)

qp + (1 − q)(1 − p)
𝑧 

qبا توجه به اینکه >
1

2
pو    ∈ [0 , Pr(G|g)بنرابرای    ،[1 =

qp

qp+(1−q)(1−p)
> p 

𝑥و از آنجا که  > 𝑧:داریم ، 
 Pr(G|g)x + Pr(B|g)z > px + (1 − p)z 

را دریافت کند،  gکه بازیک  او  سیگنا   (، درصورتی1ی ) بنابرای  با توجه به رابطه
، R، مطلوبیت بیشتری در مقایسه با انتخراب رفترار ریسرکی،    S، غیرریسکیانتخاب رفتار 

                                                           
1. Symmetric Binary Signal (SBS) 

2. Bayes’ rule 
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s1را دریافت کند،  bاگر وی سیگنا  به همراه خواهد داشت.  = b احتما  وقوع شرایط ،
 با: برابر خواهد بود b ، به شرط عالمت دریافتیGخوب، 

 Pr(G|b) =
(1−q)p

(1−q)p+q(1−p)
< p 

، مطلوبیت بیشرتری  R، در ای  شرایط انتخاب رفتار ریسکی، (1)ی  با توجه به رابطه
، به همراه خواهد داشرت  بنرابرای  برازیک  او     S، غیرریسکیدر مقایسه با انتخاب رفتار 

( bگنا  برد ) کند، در صورت دریافت سی مطابق سیگنا ی که دریافت کرده است عمل می
ریسکی. با توجه به ایر   غیر( g)کند و در صورت دریافت سیگنا  خوب  ریسکی رفتار می

توانند با توجره بره رفترار برازیک  او  از سریگنا  برازیک  او         مسئله، سایر بازیکنان می
 مطلع شوند. 

 آغاز بازي با سيگنال خوب -3-1-1
ازیک  دوم برا  اب کررده باشرد، بر   در حا تی که بازیک  او  رفتار غیرریسکی را انتخر 

شود که سیگنا  برازیک  او     ریسکی از سوی بازیک  او ، متوجه میی رفتار غیر مشاهده
1خوب بوده است. اگر بازیک  دوم سیگنا  بد را دریافت کرده باشد، داریم:

  

 Pr(G|g, b) =
q(1−q)p

q(1−q)p+(1−q)q(1−p)
= Pr(G) 

را انتخاب خواهرد   غیرریسکیای  شرایط رفتار  ، بازیک  دوم در(1)ی  با توجه رابطه

,Pr(G|gبرا توجره بره اینکره     چنی   همکرد.  g) =
q2p

q2p+(1−q)2(1−p)
> Pr(G|g) > p ،

را  غیرریسرکی که سیگنا  خوب را دریافت کرده باشرد، نیرز رفترار     بازیک  دوم درصورتی
، برازیک   را برگزیده باشرد  یغیرریسکبنابرای  اگر بازیک  او ، رفتار  ،انتخاب خواهد کرد

ریسکی را انتخاب خواهد کرد. در ای  شرایط بازیکنان سوم بره  دوم درهرصورت رفتار غیر
s1شود کره   بعد، از رفتار غیرریسکی بازیک  او  متوجه می = g ،  ،امرا اطالعری از   اسرت

ابه بنابرای  بازیکنان سوم به بعد هم مروقعیتی مشر   ،سیگنا  بازیک  دوم نخواهند داشت
کره دیردیم بردون توجره بره سریگنا  دریرافتی         طور همانبازیک  دوم خواهند داشت و 

را انتخاب خواهند کرد. درنتیجه در شرایطی کره برازیک  او     غیرریسکیخودشان، رفتار 
ای و آبشار اطالعاتی کره در آن تمرام    با رفتار گله ،را انتخاب کرده باشد غیرریسکیرفتار 

 ای ایم ، مواجه خواهیم بود. کنند، رفتار گله را انتخاب می کیغیرریسبازیکنان رفتار 

                                                           
1. P(G|s1 = g, s2 = b) = P(G|g, b) 
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 آغاز بازي با سيگنال بد -3-1-2
رفترار ریسرکی را   را دریافرت کنرد، وی    bاگر در ابتدای بازی بازیک  او  سریگنا   
شرود کره    ی رفترار برازیک  او  متوجره مری     انتخاب خواهد کرد. بازیک  دوم با مشراهده 

بوده است. اگر بازیک  دوم نیز سیگنا  بد را دریافت کرده باشرد،  سیگنا  بازیک  او  بد 
 ازآنجاکه:

 Pr(G|b, b) =
(1−q)2p

(1−q)2p+q2(1−p)
< p 

درنتیجه بازیک  دوم نیز در ای  موقعیت رفتار ریسکی را انتخراب خواهرد کررد. در    
 :ای  شرایط بازیک  سوم، اگر سیگنا  خوب دریافت کند، با توجه به اینکه

 Pr(G|b, b, g) =
(1−q)p

(1−q)p+q(1−p)
= Pr(G|b) 

Pr(G|b)و اینکه داشتیم  < p      بازیک  سروم در صرورت دریافرت سریگنا  خروب ،
,Pr(G|bبرا توجره بره اینکره     چنری    هرم ریسکی عمل خواهد کررد.   b, b) < Pr(G|b) ،

بنابرای  اگر هرر   ،بازیک  سوم در صورت دریافت سیگنا  بد نیز ریسکی عمل خواهد کرد
بازیک  او  و دوم ریسکی عمل کرده باشند، برازیک  سروم درهرحرا  ریسرکی عمرل      دو 
هرا نیرز بردون     در همی  موقعیرت هسرتند و آن   طور دقیق کند. بازیکنان بعدی نیز به می

درنتیجره در   .شران، رفترار ریسرکی را انتخراب خواهنرد کررد       توجه به سیگنا  دریرافتی 
ای و  برا رفترار گلره    ،دنی را انتخاب کرده باششرایطی که بازیکنان او  و دوم رفتار ریسک

ای  کننرد، رفترار گلره    آبشار اطالعاتی که در آن تمام بازیکنان رفتار ریسکی را انتخاب می
 ریسکی، مواجه خواهیم بود.

اما اگر زمانی که برازیک  او  رفترار ریسرکی را انتخراب کررده اسرت، برازیک  دوم        
 وجررره بررره اینکررره داریرررم،   سررریگنا  خررروب را دریافرررت کررررده باشرررد، برررا ت    

Pr(G|b, g) = Pr(G|g, b) = p ،  در ایرر  صررورت بررازیک  دوم در ایرر  شرررایط رفتررار
ی انتخراب رفترار ریسرکی از     را انتخاب خواهد کرد. بازیک  سوم برا مشراهده   غیرریسکی

از سوی بازیک  دوم، متوجره دریافرت سریگنا  برد      غیرریسکیسوی بازیک  او  و رفتار 
 شود. با توجه به اینکه: یگنا  خوب توسط بازیک  دوم میتوسط بازیک  او  و س

Pr(G|b, g, s3) =
Pr(b, g, s3|G)P(G)

Pr(b, g, s3|G)Pr(G) + Pr(b, g, s3|B)Pr(B)
= Pr(G|s3) 
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بنابرای  بازیک  سوم، موقعیتی مشابه بازیک  او  در ابتدای بازی دارد و برر اسراس   
زیکنان بعدی نیز با توجه بره انتخراب برازیک     اش عمل خواهد کرد و با سیگنا  دریافتی

تر توضریح داده شرد، عمرل خواهنرد      سوم و سیگنا  دریافتی خود، مشابه روا ی که پیش
 یکی از حا ت زیر متصور است:در نهایت کرد. 
رفترار کنرد،    غیرریسرکی دریافت و  ،ای ایم : بازیک  او  سیگنا  خوب رفتار گله -
SSSرا انتخاب خواهند کرد،  یرریسکیغی بازیکنان نیز رفتار  همه … S. 

ای ریسکی: زمانی که برازیک  او  و دوم سریگنا  برد دریافرت و رفترار       رفتار گله -
ی بازیکنرران رفتررار ریسررکی را انتخرراب خواهنررد کرررد،  ریسررکی را انتخرراب کننررد، همرره

RRR … R. 
کنرد،  ای ایم  نسبی: بازیک  او  سیگنا  بد دریافرت و ریسرکی رفترار     رفتار گله -

رفتار کند. سایر بازیکنان نیز به همری    غیرریسکیدریافت و  ،بازیک  دوم سیگنا  خوب
رفترار کننرد ترا     غیرریسکیمنوا ، یکی در میان سیگنا  بد و خوب دریافت و ریسکی و 
رفتار کننرد. در   غیرریسکیزمانی که دو بازیک  به شکل متوا ی سیگنا  خوب دریافت و 

را انتخاب خواهند کررد و ازآنجرا    غیرریسکیان بعدی نیز رفتار ی بازیکن ای  صورت همه
RSای ایم  خواهیم بود،  به بعد شاهد رفتار گله … RSS … S. طرور حرتم    در ای  حا ت به

 اند. رفتار کرده غیرریسکیبیش از نیمی از بازیکنان 

ای ریسکی نسبی: بازیک  او  سیگنا  بد دریافت و ریسکی رفترار کنرد،    رفتار گله -
رفتار کند. سایر بازیکنان نیز بره همری     غیرریسکیازیک  دوم سیگنا  خوب دریافت و ب

رفترار   غیرریسرکی و ریسرکی و  کررده  دریافرت   ،منوا ، یکی در میان سیگنا  بد و خوب
کنند تا زمانی که دو بازیک  به شکل متوا ی سیگنا  بد دریافت و ریسرکی رفترار کننرد.    

دی نیز رفتار ریسکی را انتخاب خواهند کرد و ازآنجا به ی بازیکنان بع در ای  صورت همه
RSای ریسکی خواهیم برود،   بعد شاهد رفتار گله … RSRR … R.    طرور   در ایر  حا رت بره

 اند. حتم بیش از نیمی از بازیکنان ریسکی رفتار کرده

رفتار نوسانی: بازیک  او  سیگنا  بد دریافت و ریسکی رفترار کنرد، برازیک  دوم     -
ی بازیکنران نیرز بره همری  منروا ،       رفتار کند. همه غیرریسکیدریافت و  سیگنا  خوب

RSRSرفتار کنند،  غیرریسکییکی در میان سیگنا  بد و خوب دریافت و ریسکی و  …. 
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 TBTFحالت اصلی با وجود  -3-2
در ای  حا ت با توجه به وجود اثر دومینو، رفترار ریسرکی هرکردام از بازیکنران برر      

، کره  TBTFخواهد داشرت. در حا رت    تأثیربرای سایر بازیکنان نیز  احتما  وقوع بحران
ادبیات مرور شده بره ویرژه پرس از بحرران     چنی   همو  1خصوصا  با توجه به شرایط ایران

مطابقت دارد، رفتار ریسکی هر یک از بازیکنان منجر به وقوع بحران برانکی بررای تمرام    
ا وقوع بودن بحرران برانکی    وضعیت قریب طورکلی دو بازیکنان خواهد شد. مشابه قبل، به

(B) ا وقوع نبودن بحران بانکی  و قریب(G) رفترار   غیرریسکیکه تمام بازیکنان  درصورتی
کنند، قابل تحقق است. ای  دو وضعیت به پایداری یا شکنندگی نظام بانکی و اقتصرادی  

زیکنان نیرز منجرر   رفتار ریسکی هرکدام از با چنی  هم 2شوند. در ابتدای بازی مربوط می
کره   خواهرد شرد. بازیکنران درصرورتی     Bبه وقوع بحران بانکی و شرایطی مشابه وضعیت 

، و یا برا  xو مطلوبیت  Gکدام از بازیکنان رفتار ریسکی را انتخاب نکند، یا با وضعیت  هیی
یکری از   سویشوند. در صورت انتخاب رفتار ریسکی از  ، مواجه میzو مطلوبیت  Bحا ت 
خواهند رسرید و مشرابه    yی بازیکنان با بحران مواجه شده و به مطلوبیت  ن، همهبازیکنا

xقبل داریم  > y > z . 
سایر جزئیات مانند مد  او یه است با ای  تفاوت که در اینجا با توجه به وجرود اثرر   

، برای هرر یرک از بازیکنران، اسرتراتژی     BHW، برخالف مد  TBTFی  دومینو و مسئله
هرا خواهرد گذاشرت، اهمیرت      ی که انتخراب وی برر آن  تأثیرچنی   مهبازیکنان بعدی و 

Iدر ابتدا بازی را برای حا ت دو بازیک ،  3خواهد داشت. = ی برازی را   و سپس نتیجره  2
Iبرای تعداد بازیکنران بیشرتر،    > I ی ، بررسری خرواهیم کررد. در حا رت سراده     2 = 2 ،

 بود:خواهد  ذیلصورت  )درختی( بازی فوق به 4یافته نمایش گسترش
 
 

                                                           
توان به اهمیت سیاسی و اجتماعی قابل توجه بروز مشکل برای مؤسسات ما ی کوچک اشاره  یبرای نمونه م 1.

 کرد.

های موجود در نظام بانکی  بازیکنان غیرریسکی رفتار کنند با توجه به ضعف  به عبارت دیگر حتی که اگر همه 2.

 احتما  وقوع بحران فراگیر وجود خواهد داشت.

ها  بانک  بازیکنان بعدی رفتار ریسکی را انتخاب کنند بحران بانکی فراگیر دام  همه که هرکدام از زیرا درصورتی 3.

 را خواهد گرفت.

4. Extensive form representation 
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 TBTFیافته بازي در حالت  . نمایش گسترش3شکل 

 
ا وقوع نبودن بحرران   قریب»( یا B« )ا وقوع بودن بحران بانکی فراگیر قریب»در ابتدا 
هرای   و سریگنا   1رفتار کنند، غیرریسکیکه تمام بازیکنان  (، درصورتیG« )بانکی فراگیر
صرورت تصرادفی مشرخص     هرا بره   ورت تصادفی و با توجره توزیرع سریگنا    ص بازیکنان به

( Sریسرکی ) یا رفترار غیر  و( Rسپس بازیک  او  در مورد اینکه رفتار ریسکی ) 2شود. می
ی  د، در مرحلره نر گیرد. اگر بازیک  او  رفتار ریسکی را انتخراب ک  ، تصمیم میبرگزیند را

، برا توجره بره مسرئله     𝑠1فتی برازیک  او ،  بعد بازیک  دوم، بدون اطالع از سیگنا  دریا
TBTF وضعیتی شبیه  3کند، ا وقوع شناسایی می بحران بانکی را قریبB    و برا توجره بره ،

                                                           
صورت غیرریسکی رفتار کنند آیا در پایان دوره  شود که اگر بازیکنان به ای  مسئله مشخص می حقیقت در 1.

 تنهاخبر هستند و  طور که گفته شد، بازیکنان از ای  مسئله بی ، اما همانشوند یا خیر گرفتار بحران بانکی می
 کنند. سیگنا ی در مورد آن دریافت می

تر شدن، مشخص شدن سیگنا  هر بازیک  پیش از انتخاب آن  ی بازی برای ساده یافته ا بته در نمایش گسترش 2.
  بازیک  نمایش داده شده است.

، اهمیتی نخواهد داشت و به همی  د یل در ادامه برای s2مت دریافتی بازیک  دوم، تیجه در ای  حا ت عالن . در3
 شود. سازی نادیده گرفته می خالصه
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 کنرد،  گیری مری  ( تصمیمS) غیرریسکی( یا Rای  مسئله در مورد انتخاب رفتار ریسکی )
د برازیک  دوم، بردون   ی بع د، در مرحلهرا انتخاب کن غیرریسکیاما اگر بازیک  او  رفتار 

 ، وs2، و با توجه به سیگنا  دریرافتی خرودش،   s1اطالع از سیگنا  دریافتی بازیک  او ، 
( یررا Rبرراوری کرره در مررورد رفتررار بررازیک  او  دارد، در مررورد انتخرراب رفتررار ریسررکی )

د ی انتخاب بازیک  او ، باور خو کند. وی بعد از مشاهده گیری می ( تصمیمS) غیرریسکی
برا توجره بره آن براور     چنی   همدهد و  را در مورد سیگنا  دریافتی بازیک  او  شکل می

های دریرافتی، مطرابق    به شرط سیگنا  Gی خود را در مورد احتما  وقوع وضعیت  او یه
کند. به ای  صورت که با توجه به تصوری که از اسرتراتژی   روزرسانی می ی بیز به با قاعده

که از وی مشاهده کرده است، احتما  اینکه برازیک    غیرریسکیفتار بازیک  او  دارد و ر
، S، غیرریسررکیی رفتررار  شرررط مشرراهده ، برره باشررددریافررت کرررده را  gاو  سرریگنا  

λ = Pr (s1 = g|S)
,Pr (G|s1در نهایررت و  1 s2)  ی بیررز محاسرربه  را مطررابق بررا قاعررده

، و bیرا   gس عالمرت دریافرت شرده،    در ای  شرایط استراتژی بازیک  او  بر اساکند.  می
هرای   ی اسرتراتژی  شود. مجموعره  ، تعریف میSیا  R، غیرریسکیانتخاب رفتار ریسکی یا 

 برابر است با: بازیک  او ،
 S1 = {SS, SR, RS, RR} 

به ای  معنری اسرت    SRاند: استراتژی  شده  های فوق به ای  صورت تعریف استراتژی
، و در صرورت دریافرت   S، غیرریسرکی رفتار  ،gالمت که بازیک  او  در صورت دریافت ع

توجه  طور خاص بررسی ای  نکته قابل کند. به ، را انتخاب میR، رفتار ریسکی، bسیگنا  
رفتارهرای متفراوتی را    ،bیرا   gهرای   است که آیا بازیک  او  در صورت دریافرت عالمرت  

 گزیند یا رفتارهای وی در ای  دو حا ت یکسان خواهد بود. برمی

یرا   R، رفتار برازیک  او   bیا  gاستراتژی بازیک  دوم بر اساس عالمت ای  بازیک ، 
S غیرریسررکی، و انتخرراب رفتررار ریسررکی یررا ،R  یرراSی  شررود. مجموعرره ، تعریررف مرری

 :2برابر است با 𝑆2های بازیک  دوم،  استراتژی

S2 = {SSRR, … , SRRR, … , RSRR, … , RRRR, … }   
به ای  معنی است کره   RSSR، برای مثا  استراتژی های فوق در مجموعه استراتژی

بازیک  او ، در صورت دریافت عالمرت   غیرریسکیی رفتار  بازیک  دوم در حا ت مشاهده

                                                           
ی  یسکی رفتار کرده باشد، یا اینکه در صورت مشاهده، به شرط اینکه غیرر1گنا  بازیک  بودن سی  g. احتما  1

 دریافت کرده است. gکنیم وی سیگنا  ، با چه احتما ی فکر می1رفتار غیرریسکی بازیک  

صورت  استراتژی، به 16مجموع در انتخاب،  2گیری دارد و در هرکدام  گره تصمیم B ،4. با توجه به اینکه بازیک  2

 .های مرتب، خواهد داشت تایی 4



 1398،  پایيز 3ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره    594

g،  رفتار ریسکیR   و در صورت دریافرت عالمرت ،b،   غیرریسرکی رفترار ،S  و در حا رت ،
، و S غیرریسرکی  رفتار ،gی رفتار ریسکی بازیک  او ، در صورت دریافت عالمت  مشاهده

 ، را انتخاب خواهد کرد.Rرفتار ریسکی،  ،bدر صورت دریافت عالمت 
در  غیرریسرکی مشخص است کره بررای برازیک  دوم، رفترار      ،با توجه به ترجیحات

 gهنگام مواجهه با رفتار ریسکی بازیک  او  به ازای هر عالمتی که دریافت کرده اسرت،  
هررای میلرروب، تنهررا  یرل بررا حررذف اسررتراتژی اکیرردا  میلرروب اسررت، برره همرری  د  ،bیرا  

 های زیر برای بازیک  دوم باقی خواهد ماند: استراتژی
 S2 = {SSRR, SRRR, RSRR, RRRR} 

هرای برازیک  دوم در تفراوت میران      توجه کنید که تفراوت اصرلی میران اسرتراتژی    
 .بازیک  او  نهفته است غیرریسکیی رفتار  شده در صورت مشاهده رفتارهای انتخاب

ها  ازی فوق، یک بازی ترتیبی با اطالعات ناکامل و تعاد  مربوط به ای  نوع از بازیب
( اسرت. در ایر  نروع تعراد   زم اسرت اسرتراتژی بازیکنران        PBE) 1تعاد  بیزی کامرل 

 ی، استراتژی بازیکنان با در نظر گرفت  ترتیرب برازی و باورهرا   2صورت ترتیبی عقالنی به
مطرابق برا اسرتراتژی     4، در مسریرهای محتمرل و ممکر    3ربهینه و باور بازیکنان سرازگا 

طرورکلی دودسرته تعراد      دهری، بره   هرای عالمرت   ی بیز، باشد. در بازی بازیکنان و قاعده
، تفکیرک  7تعریف است. در تعاد  جداگانه، بازیکنان عالمت دهنده قابل 6و یکجا 5جداگانه

 8ی عالمرت  ازیک  گیرندهفرستد و ب به صورتی که هر نوع یک عالمت خاص می ،شوند می
ها از روی عالمت خواهد بود. در تعاد  یکجا، بازیکنران عالمرت دهنرده،     قادر به تمایز آن

فرسرتند و درنتیجره عالمرت هریی      درهم هستند، یعنی همگی یک عالمت یکسران مری  
ی عالمت در بر نخواهد داشت و وی قادر بره تمرایز میران     اطالعاتی برای بازیک  گیرنده

 ها را بررسی خواهیم کرد. واهد بود. در ادامه وجود ای  تعاد ها نخ آن

                                                           
1. Perfect Bayesian Equilibrium 
2. Sequentially rational 

3. Consistent 

 خواه باشند.توانند د  ( میoff the equilibrium pathمسیرهای خارج از تعاد  ). یعنی باورها در 4

5. Separating equilibrium 
6. Pooling equilibrium 

 . بازیکنانی که در موردشان اطالعات ناکامل وجود دارد.7

 . بازیکنی که اطالعات کامل ندارد.8
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 تعادل جداگانه -3-2-1
هرای   در تعاد  جداگانه، بازیک  موردنظر، در اینجا بازیک  او ، در هر یک از حا رت 

ای که بازیکنی که از نوع برازیک    گونه کند، به ، رفتار متفاوتی را انتخاب می𝑏یا  𝑔ممک ، 
ی رفترار،   ق ندارد، در اینجا بازیک  دوم، قادر خواهد بود از طریق مشاهدهع دقیدیگر اطال

قبرو  برازیک  او ،     هرای قابرل   از میران اسرتراتژی   1نوع برازیک  او  را تشرخیص دهرد.   
 ای  ویژگی را دارند. SRو  RSهای  استراتژی

 کنرد،  است که به ذه  خطور مری  ای ای  استراتژی او ی  استراتژی: 𝐒𝐑استراتژي 
، و در صورت دریافرت  S، سکیغیرریرفتار  ،gاینکه بازیک  او  در صورت دریافت عالمت 

، را انتخاب کند. در شکل زیر ایر  اسرتراتژی برا رنرگ آبری      R، رفتار ریسکی، bسیگنا  
 شده است: مشخص

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 𝑺𝑹 یافته بازي، تعادل جداگانه، استراتژي . نمایش گسترش4شکل 

 
ی بیرز،   در ای  شرایط بازیک  دوم با توجه به استراتژی بازیک  او ، مطابق با قاعرده 

 کند: را محاسبه می ذیلاحتما  

                                                           
 هد.. در اینجا عالمت دریافتی بازیک  او  را تشخیص د1
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λ =
Pr(S|g) Pr (g)

Pr(S|g) Pr(g) + Pr(S|b) Pr(b)
=

1 × Pr (g)

1 × Pr (g) + 0 × (1 − Pr (g))
= 1 

  در صرورت دریافرت   توجه کنید که با توجه به استراتژی برازیک  او ، ایر  برازیک   
Pr(S|s1کنررد، بنررابرای    ، را انتخرراب مرری S، غیرریسررکیرفتررار  ،gعالمررت  = g) =

Pr(S|g) = کنرد،   ، را انتخراب مری  Rرفترار ریسرکی،    ،bو در صورت دریافت عالمرت   1
Pr(S|s1بنابرای   = b) = Pr(S|b) = ه به ای  باورهرا، برازیک  دوم، برا    . با توجاست 0
را دریافرت کررده    gطرور حرتم عالمرت     کند که بازیک  او  به گمان می S رفتار مشاهده
λاسررت ) = (. در ایرر  حا ررت بررا توجرره برره اینکرره در صررورت دریافررت هررر عالمترری،  1

Pr(G|g, s2) ≥ p  را برخواهرد   غیرریسرکی ، بنابرای  بازیک  دوم نیز در ای  حا ت رفترار
 گزید.

شود کره برازیک     حا ت متوجه می ، نیز اگرچه در ای Rی رفتار  در صورت مشاهده
ترر گفتره شرد     کره پریش   طرور  همانرا دریافت کرده است، اما  b طور حتم عالمت او  به

بازیک  دوم در صورت مواجهه با رفتار ریسرکی، درهرصرورت رفترار ریسرکی را انتخراب      
است که در شکل با  برا رنرگ قرمرز     SSRRخواهد کرد. بنابرای  استراتژی بازیک  دوم، 

 شده است. صمشخ
ای بررای انتخراب    انگیرزه  gدر چنی  شرایطی، بازیک  او  در حا ت دریافت عالمت 

جرای   نخواهرد داشرت، زیررا در آن صرورت بره      غیرریسرکی جرای رفترار    رفتار ریسکی به
 مطلوبیت انتظاری:

Pr(g|g)(Pr(G|g, g)x + Pr(B|g, g)z) + Pr(b|g)(Pr(G|g, b)x + Pr(B|g, b)z) 

,Pr(G|gکرره بررا توجرره برره اینکرره  g) > p و Pr(G|g, b) = p،  میررانگی  وزنرری دو
را  𝑦اسرت، مطلوبیرت    yاز  تر بزربو دیگری  𝑦که یکی برابر با  ،مطلوبیت انتظاری است

 غیرریسرکی ی انتخاب رفتار  نیز انگیزه ،bبه دست خواهد آورد. در حا ت دریافت عالمت 
ری زیرر را بره دسرت    ، مطلوبیرت انتظرا  yجای مطلوبیرت   جای ریسکی را ندارد، زیرا به به
 آورد: می

Pr(g|b)(Pr(G|b, g)x + Pr(B|b, g)z) + Pr(b|b)(Pr(G|b, b)x + Pr(B|b, b)z) 

,Pr(G|bکرره بررا توجرره برره اینکرره  g) = p  وPr(G|b, b) < p، گی  وزنرری دو میرران
بنرابرای    باشرد،  مری  yاز  ترر  کوچرک و دیگری  yمطلوبیت انتظاری است که یکی برابر با 
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نتیجرره اتخرراذ  ای برررای تیییررر اسررتراتژی ندارنررد و در  کرردام از بازیکنرران انگیررزه هرریی
 های فوق تعاد  خواهد بود. استراتژی

 ،gمطابق با ای  اسرتراتژی برازیک  او  در زمران دریافرت عالمرت      : 𝑹𝑺استراتژي 
کند. در شرکل   ، را انتخاب میS، غیرریسکی، رفتار b، و در زمان عالمت Rرفتار ریسکی، 

 شده است: آبی مشخصزیر ای  استراتژی با رنگ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑹𝑺یافته بازي، تعادل جداگانه، استراتژي  . نمایش گسترش5شکل 

 
ی بیرز،   در ای  شرایط بازیک  دوم با توجه به استراتژی بازیک  او ، مطابق با قاعرده 

 کند: احتما  زیر را محاسبه می

λ =
0 × Pr (g)

0 × Pr (g) + 1 × (1 − Pr (g))
= 0 

توجه کنید که با توجه به استراتژی برازیک  او ، ایر  برازیک  در صرورت دریافرت      
Pr(S|g)کنرد، بنرابرای     ، را انتخراب مری  Rرفتار ریسرکی،   ،gعالمت  = و در صرورت   0

Pr(S|b)کنرد، بنرابرای     ، را انتخراب مری  S، غیرریسرکی رفترار   ،bدریافت عالمرت   = 1 
کند که برازیک    ، گمان میSرفتار  مشاهدهک  دوم، با . با توجه به ای  باورها، بازیشود می

1را دریافت کرده است ) bطور حتم عالمت  او  به − λ = Pr(s1 = b|S) = (. در ای  1
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,Pr(G|bحا ت با توجه به اینکه،  g) = p  وPr(G|b, b) < p بنابرای  بازیک  دوم است ،
ت دریافرت عالمرت   و در صور غیرریسکیرفتار  gدر ای  حا ت در صورت دریافت عالمت 

b  .ی رفتار  در صورت مشاهدهرفتار ریسکی را برخواهدگزیدR   نیز در هنگام مواجهره برا ،
بنرابرای    ،درهرصورت رفتار ریسکی را انتخاب خواهد کررد  نیزرفتار ریسکی، بازیک  دوم 

 شده است. که در شکل با  با رنگ قرمز مشخص باشد، می SRRRاستراتژی بازیک  دوم، 
انگیزه خواهد داشرت بره    bشرایطی، بازیک  او  در حا ت دریافت عالمت  در چنی 

، رفتار ریسکی را انتخاب کند، زیرا در آن صورت بره جرای   غیرریسکیجای انتخاب رفتار 
 مطلوبیت انتظاری:

 Pr(g|b)y + Pr(b|b)z 
است، مطلوبیرت   zو مطلوبیت قطعی  yکه میانگی  وزنی مطلوبیت انتظاری برابر با 

y از استراتژی  عبوری  بنابرای  ازآنجاکه بازیک  او  انگیزه ،ه دست خواهد آوردرا بRS  را
 شده تعاد  نخواهد بود. های ارائه دارد، ترکیب استراتژی

 

 تعادل یکجا -3-2-2
هرای   در تعاد  یکجا، بازیک  موردنظر، در اینجا برازیک  او ، در هرر یرک از حا رت    

ای که بازیکنی که از نوع برازیک    گونه کند، به تخاب میرفتار یکسانی را ان، b یا gممک ، 
ی رفتار،  دیگر اطالع دقیق ندارد، در اینجا بازیک  دوم، قادر نخواهد بود از طریق مشاهده

قبرو  برازیک  او ،    هرای قابرل   از میران اسرتراتژی   1نوع برازیک  او  را تشرخیص دهرد.   
   ویژگی را دارند.ای SSو  RRهای  استراتژی

یرا   gمطابق با ای  استراتژی بازیک  او  در صورت دریافت عالمرت   :𝑺𝑺ژي استرات
b  ،رفتار غیرریسکیSکنرد. در شرکل زیرر ایر  اسرتراتژی برا رنرگ آبری          ، را انتخاب می

 شده است: مشخص

  

 

 

 

                                                           
 . در اینجا عالمت دریافتی بازیک  او  را تشخیص دهد.1
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 𝑺𝑺یافته بازي، تعادل یکجا، استراتژي  . نمایش گسترش6شکل 

 
ی بیرز،   ای  شرایط بازیک  دوم با توجه به استراتژی بازیک  او ، مطابق با قاعرده در 

 کند: احتما  زیر را محاسبه می

λ =
1 × Pr (g)

1 × Pr (g) + 1 × (1 − Pr (g))
= Pr (g) 

λتوجه کنید که باور  = Pr(s1 = g|S)  برابر با همان باور او یهPr(g)    اسرت، زیررا
کند و در ای  شررایط برازیک     را انتخاب می یرریسکیغبازیک  او  در هر دو حا ت رفتار 

، هیی اطالعاتی در مورد عالمت دریافتی برازیک  او ،  غیرریسکیی رفتار  دوم با مشاهده
بر اساس عالمرت دریرافتی خرودش عمرل      تنهاآورد. در نتیجه بازیک  دوم،  به دست نمی

Pr(G|s2ه ، با توجره بره اینکر   gخواهد کرد، یعنی در هنگام دریافت عالمت  = g) > p ،
Pr(G|s2، با توجه به اینکره  b، و در هنگام دریافت عالمت S، غیرریسکیرفتار  = b) <

p ،عالمت ریسکی ،R ،.را انتخاب خواهد کرد 
ی رفتار ریسکی،  ی بیز در مورد باور بازیک  دوم در صورت مشاهده قاعده چنی  هم 

Rاسرتراتژی برازیک  او ، اصرال  از وی انتظرار     دهد، زیرا مطرابق برا    ، هیی اطالعاتی نمی
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کرره گفترره شررد بررازیک  دوم  طررور همررانرود. برراوجودای   انتخرراب رفتررار ریسررکی نمرری
 ،ی رفتار ریسرکی، رفترار ریسرکی را انتخراب خواهرد کررد       محض مشاهده درهرصورت به

شرده   که در شکل با  با رنگ قرمز مشخص ،است SRRRبنابرای  استراتژی بازیک  دوم، 
 است.

ی انتخراب رفترار    انگیزه ،𝑏در چنی  شرایطی، بازیک  او  در حا ت دریافت عالمت 
 مطلوبیت انتظاری زیر:را دارد، زیرا به جای  غیرریسکیریسکی به جای رفتار 

Pr(g|b)(Pr(G|b, g)x + Pr(B|b, g)z) + Pr(b|b)z 

,Pr(G|bکه با توجره بره اینکره     g) = p  میرانگی  وزنری دو مطلوبیرت   باشرد  مری ،، 
را بره   y، مطلوبیرت  باشرد  مری  yاز  ترر  کوچکو دیگری  yکه یکی برابر با  ،نتظاری استا

را دارد،  SSاز اسرتراتژی   عبرور ی  دست خواهد آورد. بنابرای  ازآنجاکه بازیک  او  انگیزه
را انتخراب   غیرریسکیشده که در آن بازیک  او  همواره رفتار  های ارائه ترکیب استراتژی

 واهد بود.کند، تعاد  نخ می
یرا   gمطابق با ای  استراتژی بازیک  او  در صورت دریافت عالمت : 𝑹𝑹استراتژي 

b   ،رفتار ریسرکیR  کنرد. در شرکل زیرر ایر  اسرتراتژی برا رنرگ آبری          ، را انتخراب مری
 شده است: مشخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝐑𝐑یافته بازي، تعادل یکجا، استراتژي  . نمایش گسترش7شکل 
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ی بیرز،   در ای  شرایط بازیک  دوم با توجه به استراتژی بازیک  او ، مطابق با قاعرده 
 کند: احتما  زیر را محاسبه می

 λ =
0×Pr (g)

0×Pr (g)+0×(1−Pr (g))
=

0

0
 

، هیی Sی رفتار  ی بیز در مورد باور بازیک  دوم در صورت مشاهده قاعده در حقیقت
ا اسرتراتژی برازیک  او ، اصرال  انتظرار انتخراب رفترار       دهد، زیرا مطرابق بر   اطالعاتی نمی

λرود. با فررو براور    غیرریسکی از طرف وی نمی = Pr(s1 = g|S)  د خرواه،  صرورت   بره
ی رفتررار غیرریسررکی تحلیررل خررواهیم کرررد.  رفتررار بررازیک  دوم را در صررورت مشرراهده

ی رفترار   شراهده مطلوبیت انتظاری بازیک  دوم از انتخاب رفتار غیرریسکی، در صرورت م 
 𝜆را دریافت کرده است با توجره بره براور     gغیرریسکی بازیک  او ، در زمانی که عالمت 

 برابر است با:
λ(Pr(G|g, g)x + Pr(B|g, g)z) + (1 − λ)(Pr(G|b, g)x + Pr(B|b, g)z) 

,Pr(G|gکه با توجه به اینکه  g) > p  وPr(G|b, g) = p میرانگی  وزنری    ،باشد می
است، بنابرای  بازیک  دوم  𝑦و دیگری برابر با  𝑦از  تر زرببیکی  و انتظاری ،دو مطلوبیت

مطلوبیرت انتظراری   دهد.  در ای  شرایط به ازای هر باوری رفتار غیرریسکی را ترجیح می
ی رفترار غیرریسرکی برازیک      بازیک  دوم از انتخاب رفتار غیرریسکی، در صورت مشاهده

 برابر است با: λبا توجه به باور را دریافت کرده است  bاو ، در زمانی که عالمت 

λ(Pr(G|b, g)x + Pr(B|b, g)z) + (1 − λ)(Pr(G|b, b)x + Pr(B|b, b)z) 

,Pr(G|bکه با توجه به اینکه  g) = p  وPr(G|b, b) < p میانگی  وزنری   ،باشد می
اسرت، بنرابرای  برازیک      𝑦از  تر کوچکو دیگری  𝑦یکی برابر با  و انتظاری ،دو مطلوبیت

دهرد،   زای هر باوری که داشته باشد، رفتار ریسکی را تررجیح مری  دوم در ای  شرایط به ا
𝜆مگراینکه  = که  طور همانرا ترجیح خواهد داد.  غیرریسکیکه در ای  صورت رفتار  ،1

ی رفترار ریسرکی، رفترار     محرض مشراهده   بازیک  دوم درهرصورت بره  ،تر گفته شد پیش
 SSRRزیک  دوم منحصرر بره   هرای برا   ریسکی را انتخاب خواهد کرد، بنابرای  اسرتراتژی 

𝜆ازای باور  به = λبه ازای باور  SRRRو  1 <  ..خواهد بود 1
استراتژی بازیک  دوم باشد، بازیک  او  انگیزه خواهد داشرت در هنگرام    SSRR اگر

جرای   را انتخراب کنرد، زیررا بره     غیرریسکیجای رفتار ریسکی، رفتار  به gدریافت عالمت 
 را به دست خواهد آورد: ذیل تر زربب، مطلوبیت انتظاری 𝑦مطلوبیت 
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Pr(g|g)(Pr(G|g, g)x + Pr(B|g, g)z) + Pr(b|g)(Pr(G|g, b)x + Pr(B|g, b)z) 

,Pr(G|gکه با توجه به اینکه  g) > p  وPr(G|g, b) = p میرانگی  وزنری    ،باشد می
بنابرای  ایر    است، yاز  تر بزربو دیگری  yانتظاری است که یکی برابر با  ،دو مطلوبیت
 ها تعاد  نخواهد بود. راتژیترکیب از است

استراتژی بازیک  دوم باشد، بازیک  او  درصورتی انگیزه نخواهد داشرت   SRRRاگر 
را انتخراب کنرد، کره     غیرریسکیجای رفتار ریسکی، رفتار  به gدر هنگام دریافت عالمت 

 داشته باشیم:
 Pr(g|g)(Pr(G|g, g)x + Pr(B|g, g)z) + Pr(b|g)z ≤ y 

,Pr(Gکه معاد  است با g|g) =
q2p

qp+(1−q)(1−p)
≤ p = Pr(G)  (.2ی  )رابطه 

جای رفتار  انگیزه نخواهد داشت به bبازیک  او  در هنگام دریافت عالمت چنی   هم
، مطلوبیت انتظاری زیر yجای مطلوبیت  را انتخاب کند، زیرا به غیرریسکیریسکی، رفتار 

 را به دست خواهد آورد:

 Pr(g|b)(Pr(G|b, g)x + Pr(B|b, g)z) + Pr(b|b)z 

,Pr(G|gکه با توجه به اینکه  b) = p میانگی  وزنی دو مطلوبیت انتظاری  ،باشد می
بنابرای  استراتژی تعراد ی برازیک     ،است yاز  تر کوچکو دیگری  yاست که یکی برابر با 

 شده است. که در شکل با  با رنگ قرمز مشخص ،است SRیا همان  SRRRدوم، 

 نافزایش تعداد بازیکنا -3-2-3
ی  یک تعاد  جداگانره  بازیک ، 2با در نظر گرفت   ه است،که مشاهده شد طور همان

{1: SR, 2: SSRR}
:1}و یک تعاد  یکجای  1 RR, 2: SRRR}

کره   درصورتی، وجود دارد، 2
چنران برابرر    هرم  های برازیک  او ،  ی استراتژی مجموعهیا بیشتر باشد،  3تعداد بازیکنان 

 است با:
 S1 = {SS, SR, RS, RR} 

، رفترار  𝑏یرا   𝑔کننرد،   تراتژی بازیکنان بعدی بر اساس عالمتی کره دریافرت مری   اس
را انتخراب   غیرریسرکی طور خالصه اینکره آیرا تراکنون همگری رفترار       بازیکنان قبلی، به

ها ریسرکی رفترار کررده اسرت، و انتخراب رفترار ریسرکی یرا          اند یا اینکه یکی از آن کرده

                                                           
 ی بیز. آمده از قاعده دست به ازای باورهای به 1.

λ  به ازای هر باور د خواه 2. < 1. 
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مشابه قبل  𝑆𝑖، ام𝑖های بازیک   ی استراتژی جموعهشود. م ، تعریف میSیا  R، غیرریسکی
 برابر است با:

 Si = {SSRR, SRRR, RSRR, RRRR} 
های قبلری   های بازی مشابه تعاد  توان نشان داد تعاد  با توجه به ساختار بازی، می

:1}ی  تعررراد  جداگانررره  خواهنرررد برررود،  SR, i: SSRR}
هرررای یکجرررای   و تعررراد  1

{1: RR, i: SRRR}  1}و: RR, i: RRRR}
ای  . در تعرراد  او ، شرراهد وقرروع رفتررار گلرره  2

ریسکی یا ایم  بسته به سیگنا  دریافتی بازیک  او  هستیم، اگر برازیک  او  سریگنا    
ای  ، دریافت کند رفترار گلره  bای ایم  واگر سیگنا  بد،  ، دریافت کند، رفتار گلهgخوب، 

ای ریسرکی رخ   فترار گلره  های یکجا نیرز درهرصرورت ر   ریسکی رخ خواهد داد. در تعاد 
های یکجای ریسکی به ازای باورهای گسرترده   خواهد داد، فقط با افزایش بازیکنان تعاد 

 تری وجود خواهند داشت.

 

 مقایسه -3-3
گیرری رفترار    در حا ت او یه، اگر بازیک  او  عالمت خوب دریافت کند، شاهد شکل

کنند، خرواهیم برود.    را انتخاب می غیرریسکیای ایم  که در آن تمام بازیکنان رفتار  گله
ای غیر ایم  نیز  زم است بازیکنان او  و دوم هر دو عالمرت   گیری رفتار گله برای شکل

رفترار ریسرکی را    ها از آن پیرویبد دریافت و ریسکی رفتار کنند تا سایر بازیگران نیز به 
فرارغ از عالمرت   هیی تعاد ی وجرود نردارد کره در آن بازیکنران      چنی  همانتخاب کنند. 

ی در وقروع رفترار   ترأثیر دریافتی همواره ریسکی رفتار کنند و افزایش تعداد بازیکنان نیز 
، TBTFندارد. ای  در حا ی اسرت کره برا در نظرر گررفت        غیرریسکیفراگیر ریسکی یا 

و  کررده  اگرچه همچنان مطابق تعاد  جداگانه، اگر برازیک  او  عالمرت خروب دریافرت    
گیرد، اما دریافرت عالمرت برد توسرط      ای ایم  شکل می رفتار گله ،کندرفتار  غیرریسکی

عرالوه برر تعراد     چنری    هرم بازیک  او  به معنی آغاز رفتار ریسکی فراگیر خواهد برود.  
وی سایر  دنبا  ، که در آن بازیک  او  و بهجداگانه، تعاد  یکجای ریسکی نیز وجود دارد

کننرد.   رفتار ریسرکی را انتخراب مری    تنهاخود  بازیکنان، بدون توجه به سیگنا  دریافتی

                                                           
 ی بیز. آمده از قاعده دست ازای باورهای مشابهی به به 1.

 زیکنان قبلی.های دریافت شده توسط با ازای هر باور د خواه مشخصی در مورد عالمت به 2.
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های یکجای ریسکی به ازای باورهای متنروعی   با افزایش تعداد بازیکنان، تعاد  چنی  هم
 تری خواهیم بود.  های یکجای ریسکی گسترده شوند و درنتیجه شاهد تعاد  حاصل می

 

 گيري نتيجه -4
ارتبراط ایر  صرنعت برا سرایر       های ما ی و بانکی مانند اهمیرت و  با توجه به ویژگی

ی  مصادیق تر مهمی دیگر، مؤسسات ما ی یکی از ها بانکرفتار یک بانک بر  تأثیرصنایع، 
TBTF  هستند و ای  مسئله برر عملکررد مؤسسرات    « خیلی بزرب برای ورشکستگی»یا
برا توجره   چنری    همها به رفتار ریسکی اثرگذار است.  کژمنشی و تمایل آن ویژه بهما ی و 

ای و آبشار اطالعاتی در میران   هایی چون رفتار گله عدم تقارن اطالعات موجود، پدیده به
مؤسسات فعا  در ای  صنعت امکان بروز دارد و ای  پدیده نیز برر تمایرل مؤسسرات بره     

بودن مؤسسات ما ی، نیز بر وقوع و شریوع   TBTF افزون بر ای دارد.  تأثیررفتار ریسکی 
 خواهد داشت. تأثیرای  های مانند رفتار گل پدیده

و  مرؤثر بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات ما ی نیازمند بررسی و شرناخت عوامرل   
هرای صرنعت    با درنظرر گررفت  ویژگری    ها بانکها بر رفتار ریسکی  گذاری آنتأثیرفرآیند 

ای و  ی رفترار گلره   برر وقروع پدیرده    TBTFمشرکل   تأثیربانکی خواهد بود. در ای  مقا ه 
ار ریسکی ناشی از آن از طریق طراحری دو مرد ، مرد  او یره بردون وجرود       انتخاب رفت

TBTF   و مد  دوم با در نظر گرفتTBTFهای ای  دو مرد    ی تعاد  ، و سپس مقایسه
   بررسی شده است
ا وقروع برودن بحرران برانکی محتمرل       درزمانی که خطر قریب TBTFوجود مشکل 

ی ایمر  و افرزایش احتمرا  وقروع رفترار      ا است، منجر به کاهش احتما  وقوع رفتار گله
چنری    هرم ریسکی فراگیر از طریق تسهیل شرایط منجر به وقوع رفتار ریسکی فراگیرر و  

های همراه با رفتار ریسرکی همیشرگی و در نتیجره افرزایش احتمرا  وقروع        وجود تعاد 
ی فعا  در صنعت در حا رت بردون وجرود    ها بانکشود. افزایش تعداد  شرایط بحرانی می

اثری بر احتما  وقوع شرایط بحران ندارد، امرا در حا رت وجرود مشرکل      ،TBTFمشکل 
TBTF ی فعا  نیز منجر به افزایش احتما  وقروع رفترار ریسرکی    ها بانک، افزایش تعداد

 فراگیر و درنتیجه افزایش احتما  وقوع شرایط بحرانی خواهد شد.
 تأثیرهای مختلف و بررسی  تای ارائه شده، بستر مناسبی برای بررسی حا  مد  پایه

های مختلف روابط بی  بانکی برر احتمرا  وقروع رفترار فراگیرر ایمر  و ریسرکی         طراحی
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 هرا  بانکافزایش تعداد  تأثیرهای قابل برداشت از ای  مد ، مانند  دهد. د  ت دست می به
درنظرر گررفت  تیییراتری در فرروو مرد       چنری    هرم بر احتما  وقوع شرایط بحرانی و 

گرذاری برازار و    ای مانند پیشنهادهایی که ارائه خواهد شرد، بررای مردیریت و قاعرده     پایه
 ، قابل استفاده خواهد بود.  ها بانکروابط بی  بانکی و تعامالت میان بانک مرکزی و 

 ها بانکدر ای  مقا ه، با توجه به شرایط ایران، انتخاب رفتار ریسکی از سوی یکی از 
تروان ایر  حرداقل را بره دو یرا چنرد بانرک         ، اما میرده استکبرای وقوع بحران کفایت 

در مرد   چنی   همآن را بر احتما  وقوع شرایط ریسکی بررسی کرد.  تأثیرافزایش داد و 
کره   حرا ی ای، دقت سیگنا  شخصی بازیکنران برابرر درنظرر گرفتره شرده اسرت، در        پایه
متفراوت در نظرر    هرا  بانرک  ها را با توجه به تفاوت اطالعرات میران   توان دقت سیگنا  می

های مختلف بررای بازیکنران بررسری     ای  مسئله را با درنظر گرفت  ترتیب تأثیرگرفت و 
آن برر   ترأثیر تیییر ساختار بازی از حا رت ترتیبری بره حا رت همزمران و      چنی   همکرد. 

ی بررسری   زمینره توانرد   مری  احتما  وقوع شرایط بحرانی از دیگر موضروعاتی اسرت کره   
 آتی باشد.   یها پژوهش
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