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 چكيده
بازار كاالهاي اعتباري يكي از بازارهايي است كه وجود اطالعات نامتقـارن، آن را بـه بـازاري    

عـدم   دليـل معموالً به  از آن جايي كه خريداران كاالهاي اعتباري. كرده استبدل شده ت مفقود
قادر به برطرف كردن عدم تقارن اطالعات خـود نيسـتند،   توانايي در تعيين دقيق تقاضاي خود، 

طلبي و سودجويي افراد متخصص ممكن است بـا دروغ گفـتن بـه مشـتري، انجـام       نفعبنابراين 
اضـافي بـه    ي ، سـبب تحميـل هزينـه   تـر  بـيش  ي الزحمـه  ندادن درست كـار و يـا گـرفتن حـق    

ها  بازيي  نظريهاي از  طراحي سازوكار به عنوان زير شاخه. كنندگان اين گونه كاالها شود صرفم
از . كنـد  در اقتصاد خرد، چگونگي وابستگي رفتار تعادلي و بهينگي به قواعد بازي را تحليـل مـي  

مطلـوب و بهينـه از    ي دستيابي به يك نتيجـه  براياين رو الزم است در پي طراحي سازوكاري 
درپـي  در ايـن مقالـه   . يق هدايت رفتارهاي استراتژيك افراد در شرايط اطالعات ناقص باشيمطر

تا با تببين و تحليل نظري اين موضوع در قالب يك بـازي ايسـتا، بـه عنـوان طـراح      آن هستيم 
ها و ترجيحـات پرداختـه و    سازوكار، با طراحي، تغيير و تنظيم قواعد بازي به آشكارسازي انگيزه

در كنـار ايـن سـازوكار طراحـي شـده،      . مشكالت تخصيص بهينه كمك كنيم رف كردنط رببه 
اي  عمل به تعاليم اسالمي و ديني، با هزينهچون  همهايي دروني،  كه سازوكار شود ه مينشان داد

ي را كه ناشي از اطالعات نامتقارن در بازار كاالهاي اعتبـاري اسـت   تر بيش، زيان اجتماعي تر كم
 .  ادكاهش خواهد د

  JEL: C70, C78, C79, C90, D02, D82بندي  طبقه

طراحي سازوكار، كاالهـاي اعتبـاري، اطالعـات نامتقـارن، شكسـت بـازار، افـراد        : واژه كليد
 متخصص، تقلب
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 مقدمه -1

تبـديل   هشـد  يكي از بازارهايي كه وجود اطالعات نامتقارن، آن را بـه بـازاري مفقـود   
در اقتصاد، كاالها و يـا بـه   ١منظور از كاالهاي اعتباري. ت، بازار كاالهاي اعتباري اسكرده

تر، خدماتي هستند كه به سبب وجود اطالعات نامتقارن، تقاضـاكننده قـادر    دقيق عبارت
زيـرا   ،نيسـت ) چه از نظر كمي و چه از نظـر كيفـي  (به تعيين مقدار دقيق تقاضاي خود 

اشــته و آن را بــه فــرد خريــدار، اطالعــات الزم بــراي تشــخيص كيفيــت و قيمــت را ند 
 كنـد  ي دارد محول ميتر بيشعين حال متخصص اين امر كه اطالعات  كننده و در عرضه

خود نسبت بـه   تر بيشاطالعات  ي افراد متخصص نيز در سايه. ٢)1973داربي و كارني، (
 . را تشخيص داده و آن را عرضه كنندها  آن مشتريان، قادرند مقدار تقاضاي

مطالعات مرتبط با كاالهاي اعتبـاري، بـه توضـيح     ي از بيان پيشينه در اين مقاله بعد
ي  نظريـه مـدلي در   ي و بـا ارائـه  شـده  گونه كاالها در بعد تئوريك پرداختـه   ماهيت اين

 ي در ادامـه بـا معرفـي اجمـالي نظريـه     . شـود  ميها وجود تقلب در اين بازار تببين  بازي
د كـه  شـو  ميار طراحي شده ارائه  و اثبات حلي به عنوان يك سازوك طراحي سازوكار، راه

هـاي دينـي،    در نهايت با اشاره به آمـوزه . دده را كاهش ميحل تقلب در اين بازار  اين راه
بـه   تـر  كـم اي  هايي، كاهش تقلب را با هزينـه  كه عمل به چنين آموزه شود ه مينشان داد

 . د داشتدنبال خواه

 

 تحقيق ي پيشينه -2

تبيـين و حـل مشـكل كاالهـاي      بـه د كـه در  شو ميتي اشاره در اين بخش به مطالعا
گرفتـه   انجـام مطالعـات   تـر  بيشالبته اين نكته قابل توجه است كه . اند اعتباري پرداخته

 تـر  بـيش انـد و   رفت از ايـن مشـكل مطـرح نكـرده     حلي جز سازوكار بازار را براي برون راه
 .اند ب بهينه پرداختهيك تقلقالب به تبيين موضوع و حل آن در  فقطمطالعات 

خـدمات تخصصـي، مربـوط بـه      ي مشـكالت عرضـه   ي در زمينه يكي از مقاالت مهم
، كاال و خدماتي را كـه در آن  مسألهضمن تببين ها  آن .باشد مي) 1973، داربي و كارني(

ه و نـام نهـاد  » كاالهـاي اعتبـاري  «شـود را   اطالعات نامتقارن منجر به زيان مشتري مـي 
دهنـد كـه چگونـه شـهرت، شـرايط بـازار و عوامـل         توضـيح مـي  هـا   آن .انـد  توضيح داده

هـا، نظـارت بـه دليـل      طبـق نظـر آن  . گـذارد  تكنولوژيكي بر ميزان فريب و تقلب اثر مي
در نتيجـه امكـان حـذف     ،خـورد  و رقابت كامل شكست مـي  مكن نيستپرهزينه بودن م

 

 

1- Credence goods. 

2 - Darby and Karni. 
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تقلـب  « ي مسـأله بلكـه   تقلب، در خريد و فروش اين نوع كاالها و خدمات وجـود نـدارد؛  
 .شود مطرح مي» بهينه

 ١)1987، پيچيـك و اسـكوتلر  ( در مقالـه خـود   چهارده سال بعد پيچيك و اسـكوتلر 
متخصص مـورد   -مسئله را در قالب تعادل استراتژي مختلط نش براي يك بازي مشتري

ند كه در آن فرد ماهر بـين دروغ گفـتن و راسـت گفـتن بـه مشـتري       ا هبازنگري قرار داد
متخصـص   ي مشتري به توصـيه  تر كمكند و از سوي ديگر توجه  طور تصادفي عمل مي به

و كاهش احتمال نيـاز   ردمشتري، كاهش هزينه را به دنبال دا ي به دليل باال رفتن هزينه
در  ،دهـد  قيمت، قيمت هر تعمير و يا شايستگي متخصص را كـاهش مـي   به تعمير گران

بنـابراين در ايـن    ،شـود  تـر مـي   متخصـص صـادق   شده و تر بيشنتيجه احتياط مشتري 
 .وجود دارد» تعادل در حداقل تقلب«وضعيت امكان 
را بـه طـور    مسـأله  ٢)1993وولينسـكي،  (در مقالـه خـود    وولينسـكي  هـا، پس از آن

و  كـرده طبق نظر او ابتدا مشتري به يك فرد ماهر مراجعه . ه استي بررسي كردتر كامل
كنـد   كند و اين فرآيند ادامه پيـدا مـي   فرد دوم مراجعه مي در صورت نپذيرفتن نظر او به

در ايـن چـارچوب انتخـاب چنـد     . فرد مشكل خود را در جاي دلخواه حل كنـد كه  اين تا
. دشـو  هاي تقلب براي كسب اطالعات مـي  هاي جستجو جايگزين هزينه اي، هزينه مرحله

ز دست دادن مشـتري در  شود كه افراد دروغگو از ترس ا اين تعويض فرد ماهر، سبب مي
را بـراي كـاهش   » جسـتجو  ي هزينه«به عبارت ديگر جامعه . برخي مواقع راستگو باشند

 .كند دروغگويي و تقلب تحمل مي
گيرد كه ممكن اسـت   ماهري را در نظر مي دافرا ،٣)1995تيلور، (در مقاله خود  تيلور

ز مشـتري بگيرنـد و   در حل مشكل، خدمات غيرضروري را نيز اضافه كننـد و پـولش را ا  
 .دهد تعادل را در اين حالت مورد بررسي و تحليل قرار مي

را وارد  ٥اجـورث  - رقابـت برترانـد   ي مسـأله  ،٤)1997امونس، (در مقاله خود  امونس
ه، افـراد مـاهر صـادق هسـتند و تمـام مـازاد، عايـد        شد در تعادل حاصل. كند تحليل مي

تعـادل مقـداري تقلـب     ولي با اين حـال در . دشو كننده يا به عبارتي مشتريان مي مصرف
 .دشو مشاهده مي

 

 

1- Pitchik & Schotler . 

2- Wolinsky. 

3- Taylor.  

4- Emons . 

5- Bertrand–Edgeworth . 
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كـه در   فتهگر، مدل انحصاري را در نظر )2001امونس، (در مقاله بعدي خود  امونس
كننده داراي اطالعاتي پيرامون مهارت فرد ماهر است و در نتيجـه چهـار نـوع     آن مصرف
ر سه تعـادل فـرد مـاهر صـادقانه     ت كه از ميان آنها، دقرار داده اسبررسي مورد تعادل را 

 . شده استعملي نها  آن اي بين گونه مبادله ولي در يك مورد هيچ ،عمل كرده
عـدم   ي مسأله ،)1384، خليلي عراقي و عبدلي( در مقاله خود خليلي عراقي و عبدلي

خـدمات تخصصـي را بـا نگـاهي بـه اوضـاع و احـوال ايـران         ي  عرضهتقارن اطالعات در 
 تـر  بـيش اين مقاله وجه اشتراك چنداني با مقـاالت مـذكور نـدارد و    . ندك سازي مي مدل

در ايـن مقالـه يـك بـازي دو      كـه   است؛ با ايـن تفـاوت   امونس 1997 ي نزديك به مقاله
اي بين مشتري و فرد مـاهر در نظـر گرفتـه شـده كـه مشـتري عامـل عمـده در          مرحله

امـا   لـوگيري كنـد،  هاي احتمـالي ج  دوم است تا بتواند از زياني  مرحلهكشاندن بازي به 
در اين مقاله به اين مسئله اشـاره  . دوم براي او هزينه داردي  مرحلهكشاندن اين بازي به 

سـوق   تـر  كـم شده است كه مشتري از طريق تعويض فرد متخصص، او را به دروغ گفتن 
 مشتري را به طرف خود بكشد گـاهي در كه  اين دهد و فرد متخصص متقلب نيز براي مي

د كه در آن تعادل، شو است و تعادل در جايي حاصل مي صادقنيز رفتار دروغگو و گاهي 
در ايـن  . احتمال تقلب توسط فرد ماهر و تعويض فرد ماهر توسط مشـتري صـفر نيسـت   

در عـين  را مطرح كرده اسـت،  مقاله به منظور كاهش تقلب  كاهش عدم تقارن اطالعات 
هاي دينـي را بـراي حـل ايـن مشـكل       بندي به آموزهبلكه پاي ،داند حال آن را عملي نمي

 .دهد پيشنهاد مي
 

 وجود تقلب در بازار كاالهاي اعتباري -3

اعتبـاري   ي كـه داراي مشخصـه   شود ها و خدماتي اعتباري گفته مياصطالحاً به كاال
و خدماتي است كه به سبب اطالعـات نامتقـارن بـين     هاباشند و اين مشخصه از آنِ كاال

از سـوي  ) چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي(كننده، هر چند تقاضا  ه و عرضهتقاضاكنند
كننـده از آن   ي كـه عرضـه  تر بيشاطالعات  ي تقاضاكننده دقيقاً عنوان شود اما به واسطه

و از  تر بيشمعموالً تقاضاكننده از لحاظ قيمتي است،  بي خبرها  آن آگاه و تقاضاكننده از
پزشكي، وكالت، پرستاري، تـدريس  . دشو ميي خود برخوردار از تقاضا تر كملحاظ كيفي 

خصوصي، تعمير لوازم برقي، تعمير اتومبيل، كار در منزل، كارهاي ساختماني، نجـاري و  
 . كاالها و خدمات دانستگونه  اينتوان مصاديقي از  نقاشي ساختمان را مي

 افـراد مجبـور  و  هدمشـكل شـ  براي مثال فرض كنيد يكي از لوازم برقي منزل دچـار  
بـه طـور كلـي    . ند آن را به تعميرگاه برده و يا تعميركـار را بـه منـزل دعـوت كننـد     شد
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مشـتري  كـه   ايـن  :نـد مهم دار  مشتريان در مراجعه به افراد ماهر و متخصص چند نگراني
داند كه فرد متخصص مشكل را به درستي تشخيص داده است يا نه؟ آيـا مشـكل را    نمي

؟ آيا مبلـغ مطالبـه   كند ميبندي  اقعاً حل كرده و يا آن را سرهمبعد از تشخيص درست، و
بايـد، مطالبـه   چـه   آناز  تـر  بيشكه  اين شده دقيقاً با كارهاي انجام شده منطبق است يا

 ؟است شده
 

 تقلب در بازار كاالهاي اعتباري در قالب يك بازي -4

اي اصـلي ايـن   هـ  مشخصـه  ي شود كه در بردارنـده  پرداخته مي حال به معرفي مدلي 
شـود كـه بـه     اين مدل با اين فرض شروع مي). 128-123: 2004، ١ازبورن(موضوع است

درمـان بـا   طور كلي موضوع مورد بررسي ما يعني مشكلي كه فرد متخصص در تعميـر و  
وولينسـكي،  ( ٣است و يـا  جزئـي   ٢عمده مسألهخارج نيست يا  آن روبرو است از دو حال

احتمال مشكالت عمـده   . ٥)2006آلگر و ساالني، ؛ 2001س،؛ امون1997٤امونس،؛ 1993
فـرد متخصـص بـا نگـاه بـه      . باشـد   كه شود و فرض ميشده نشان داده  با 

عمـده اسـت يـا جزئـي؛ از سـوي       مسألهتواند تشخيص دهد كه اين  مشكل به خوبي مي
خيصِ عمـل تشـ  . (آگـاهي دارد   كننده يا همـان مشـتري تنهـا از احتمـال     ديگر مصرف

فـرد  ) كـدام هزينـه بـر نيسـت     مشكل، نه براي فرد متخصص و نه بـراي مشـتري، هـيچ   
متخصص ممكن است پس از تشخيص مشكل، پيشـنهاد تعميـر و درمـان مشـكل را بـه      

كه البته ممكن اسـت  (د مطرح كنعنوان يك مشكل عمده يا به عنوان يك مشكل جزئي 
يا اين كـه   ،مشتري با دو راه روبروست ، از سوي ديگر)اين اظهار نظر برخالف واقع باشد

مهـم   ي نكتـه . به پيشنهاد فرد متخصص گردن نهد و يا به دنبال راه درمان ديگري باشد
  باشـد  اين است كه اگر تعمير و درمان مشكلي، به عنوان يك مشكل عمده  مسألهدر اين 

كل بـا ايـن   و به دنبال درمان آن به عنوان يك مشكل عمده باشيم، به هر حال ايـن مشـ  
 .  اين مشكل جزئي يا عمده باشد، حل خواهد شدكه  اين از جداتشخيص، 

فرض بعدي اين مدل اين است كه فرد متخصص، براي يك مشكل عمده، هميشه به 
چرا كه تعميـر يـك    ،دهد تعمير و درمان مشكل به عنوان يك مشكل عمده پيشنهاد مي

ند يك مشكل عمده را تعمير يا درمان توا نميگاه  هيچمشكل به عنوان يك مشكل جزئي 
اي براي فرد متخصص وجود ندارد تا يك چنين پيشـنهادي را   از اين رو هيچ انگيزه ،كند

 

 

1- Osborne. 

2- Major. 

3- Minor. 

4- Emons. 

5 - Alger and Salanie. 
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اما در مقابل براي تعمير و درمـان يـك مشـكل جزئـي      ،براي يك مشكل عمده ارائه كند
 .باشدپيشنهاد تعمير اين مشكل به عنوان مشكلي عمده را داشته ي  انگيزهممكن است 

خدمات  ي از ارائه) به ازاي هر واحد از زمان(فرض بر اين است كه يك فرد متخصص 
سود خواهد برد كـه درسـت    πتعمير و درمان جزئي براي مشكل جزئي، به ميزان  

خدمات تعمير و درمان عمده براي يـك مشـكل    ي برابر با سودي است كه حاصل از ارائه
گر خدمات تعمير و درماني عمده را بـراي مشـكلي   متخصص ااما همين فرد  ،عمده است

توجيه اين برخـورد در مـورد   . (سود كسب خواهد كرد جزئي ارائه دهد به ميزان 
اي را انجـام   فـرد متخصـص اصـالً تعميـر و درمـان عمـده      در حقيقـت  آخر اين است كه 

 )دهد نمي
متخصـص انجـام   اي كـه فـرد    خدمات تعمير و درمان عمـده  ي مشتري در ازاي ارائه

را به فـرد   خدمات تعمير و درمان جزئي مقدار  ي و در ازاي ارائه  دهد مقدار  مي
ي تعميـر و  هـا  راهكند؛ اگر مشـتري بـه دنبـال     متخصص به عنوان دستمزد پرداخت مي
و اگر براي  اي برابر  خود باشد، هزينه ي درمان ديگري نيز براي حل مشكل عمده

چه بسا مشـتري قبـل از   . (هزينه خواهد شد د باشد متحمل حل مشكل جزئي خو
حل مشكل، با متخصصان ديگري مشورت كند كه هر مورد مشـورت بـه    برايهر اقدامي 

 .است فرض ديگر مدل عبارت .) فرصت است ي خودي خود مستلزم هزينه
 اسـتراتژيك  توان اين شرايط را به عنوان يـك بـازي   مي ها با در نظر گرفتن اين فرض

يا درمان جزئي براي يك مشـكل   پيشنهاد يك تعميركه در آن فرد متخصص دو انتخاب 
دو انتخـاب قبـول    ،و مشتري) پيشنهاد يك درمان عمده براي يك مشكل جزئي و جزئي

دارد بـه  را رد توصـيه بـه تعميـر و درمـان عمـده       و توصيه به يك تعمير و درمان عمده
 :شوند به صورت زير ناميده ميها  نتخاباين ا. صورت يك مدل درآورد
كه براي تعمير و درمان يك مشكل جزئـي توصـيه بـه تعميـر و     (١متخصص درستكار

كند و در مقابل براي تعمير و درمان يك مشكل عمده توصيه به تعميـر   درمان جزئي مي
اعـم از   كلكه براي تعمير و درمان هر مشـ ( ٢و متخصص متقلب) كند و درمان عمده مي

 )كند ده يا جزئي توصيه به تعمير و درمان عمده ميعم
كنـد و يـا    هر تعمير يا درماني كه متخصص پيشنهاد دهد را قبول مـي  اي كه مشتري

اگر تعمير و درمان مشكل به عنوان يك مشكل عمده توصيه شـود، مشـتري بـه دنبـال     (

 

 

1- Honest. 

2- Dishonest. 
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ك مشـكل  به حل مشكل به عنـوان يـ  ي ديگري خواهد بود و در صورتي كه توصيه ها راه
 .كند رد مي را پذيرد جزئي شود مشتري آن را مي

. شود فرض كنيد كه ترجيحات هر بازيكن با عايدي پولي مورد انتظار بازيكن بيان مي
 :ها به قرار زير است بازيكنان در چهار جفت از انتخاب  بنابراين عايدي

كنـد و از  هزينـه   مقـدار  عمده بوده و بايـد  مشكل مشتري با احتمال  : -
 ،هزينـه كنـد   مشكل مشتري جزئـي بـوده و بايـد مقـدار      ديگر با احتمال  سوي

خواهـد   و سود فرد متخصص  بنابراين عايدي مورد انتظار مشتري 
 . بود

عمده  مشكل مشتري با احتمال . است در اين مورد عايدي مشتري :  -
فرد متخصص به همراه خواهد داشت و از سوي ديگـر  را براي  بوده و از اين رو عايدي 

را بـراي فـرد متخصـص خواهـد      مشكل مشتري جزئي بوده و عايدي  با احتمال 
 .خواهد بود داشت، بنابراين عايدي مورد انتظار فرد متخصص 

كه در اين (خواهد بود  مشتري  ي اگر مشكل مشتري عمده باشد، هزينه:  -
فرد متخصص به تعمير و درمان اين مشكل به عنوان يك مشـكل   ي ورد مشتري توصيهم

و عايدي مـورد   مشتري  ي و اگر مشكل مشتري جزئي باشد، هزينه) كند عمده را رد مي
فرد متخصص  ،اما اگر مشكل مشتري جزئي باشد. خواهد بود انتظار وي 

 راين عايـدي مـورد انتظـار مشـتري     كند، بنـاب  را كسب مي تنها يك عايدي 
 .خواهد بود

كند، از ايـن رو عايـدي    فرد متخصص را قبول نمي ي مشتري هرگز توصيه  -
فرد متخصص نيز كاري براي انجام نداشـته و  . كند را كسب مي انتظاري 

 .از اين رو عايدي وي صفر خواهد بود
 

 و مشتري در صورت وجود مشكلبازي متخصص پيامد  -1جدول 

 مشتري

 )رد(  )قبول(  ها استراتژي 

 متخصص

 )درستكار( 

 )متقلب(

 گفته  مطالب پيش: منبع
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 تعادل نش در اين مدل -4-1
توان قبـل از هـر چيـزي توابـع بهتـرين       يبراي رسيدن به تعادل نش در اين بازي، م

و احتمـال قبـول كـردن     احتمال درستكار بودن متخصص با . را استخراج كرد ١واكنش
 . شود نشان مي پيشنهاد از سمت مشتري با 

 تابع بهترين واكنش فرد متخصص  -4-1-1
از آن ) متخصص را رد كند ي يعني مشتري با احتمال يك، توصيه(باشد  اگر  

خواهد   ،در نتيجه بهترين واكنش فرد متخصص ،است   ايي كهج
از ) متخصص را قبـول كنـد   ي يعني مشتري با احتمال يك توصيه(باشد  اگر . بود

بنـابراين بهتـرين واكـنش    است،  و در نتيجه  آن جايي كه 
، فـرد  چه مقـدار از   ازاي اين است كه به سئوالحال . خواهد بود فرد متخصص 

 ازايتفـاوت خواهـد بـود؟ بـه      بـي ) D(و متقلب بودن ) H(متخصص بين درستكار بودن 
ــابتي از   ــدار ث ــودن     مق ــتكار ب ــراي درس ــص ب ــار متخص ــورد انتظ ــدي م ، عاي

بنابراين اگر تسـاوي   است، و براي متقلب بودن   
 :تفاوت خواهد بود دو انتخاب بي زير برقرار باشد وي بين اين

)1(  

 سازي به اين عبارت خواهيم رسيد كه با ساده
)2( ′     

 تابع بهترين واكنش مشتري  -4-2-1
تـابع بهتـرين    ،)يعني متخصص با احتمال يك، فردي متقلب شـود (باشد  اگر 

ــادير ن  ــه مق ــنش مشــتري ب ــود  و  ســبي واك ــد ب ــته خواه ــر . وابس اگ
ــد  ــتري    ،باش ــنش مش ــرين واك ــابع بهت ــاه ت ــر   آن گ و اگ
خواهــد بــود؛   باشــد تــابع بهتــرين واكــنش مشــتري      

آن گـاه مشـتري بـين قبـول يـا رد پيشـنهاد متخصـص         ،باشداگر
 .تفاوت خواهد بود بي

آن گـاه   ،)يعني متخصص با احتمـال يـك، فـردي درسـتكار شـود     (باشد  اگر 
مشـتري  كه  اين حال براي. خواهد بود ، )(بهترين واكنش مشتري با فرض 

 :دشوزير برقرار  ي تفاوت باشد بايد رابطه بين قبول يا رد پيشنهاد متخصص بي
 

 

 

1- The best response function. 
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 : شود كه اين عبارت به شكل زير خالصه مي

)3(  

 تعادل  -4-3-1

باشـد، تعـادل نـشِ     با فرض وجود توابع بهترين واكـنش، اگـر   
شـرايط  . خواهـد بـود   هـاي خـالص    منحصر به فرد، جفت اسـتراتژي 

يك تعمير و درمان عمده توسط يك متخصـص   ي ن است كه هزينهآحاكي از  
اسـت؛ ايـن تعـادل،     تـر  كـم مورد انتظار يك تعمير و درمان جـايگزين ديگـر    ي از هزينه

چـرا كـه در ايـن تعـادل فـرد       ،سف بار را براي مشتري بـه بـار خواهـد آورد   تأاي  نتيجه
واره پيشـنهادات وي را خواهـد   متخصص همواره تقلب خواهد كـرد و مشـتري نيـز همـ    

 .پذيرفت
هاي مختلط  باشد، تعادل منحصر به فرد بازي در استراتژي اگر 

 :برقرار خواهد بود آن هم درجايي كه با 
3 
 

در اين تعادل، فرد متخصص گاهي درستكار و گاهي متقلـب اسـت و از سـوي ديگـر     
 مشـكل عمـده را   مشكل به عنـوان يـك   هاد متخصص براي حلمشتري نيز گاهي پيشن
 . كند پذيرفته و گاهي رد مي

حال پس از بيان تئوريك از وجود تقلـب و امكـان بـروز رفتـار غيرصـادقانه از سـوي       
طراحـي سـازوكار و   ي  نظريـه هـا، بـه تعريـف     بـازي ي  نظريهمتخصص در قالب مدلي از 

 . شود ه مياين مشكل پرداخت دنبرطرف كرهاي آن براي  استفاده از داللت
 

 طراحي سازوكاري  نظريه -5

سازوكار، چگونگي تعيين تصميمات اقتصادي به عنوان تابعي از اطالعات معلوم افـراد  
با اين تعريف تقريباً هر نوع نهـاد، بـازار   . ١)2008ميِرسن، (كند  در اقتصاد را مشخص مي

بنـابراين يـك   . وكار در نظـر گرفتـه شـود   تواند به عنوان يك ساز يا سازمان اقتصادي مي
يكـي از  . دهد خاصي را نتيجه مي  كه خروجي ٢اي سازوكار عبارتست از نهاد، بازي يا رويه

و  هاي مفيد براي طراحي بـازار  نماييين وظايف طراحي سازوكار، فراهم آوردن راهتر مهم
. هـاي بـازار اسـت    وجيقرار دادن نتايج و خر تأثيرتنظيم قواعد جديد در بازار براي تحت 

كنند و  طراحان سازوكار ابتدا از شناسايي هدف اجتماعي يا پيامد مطلوب خود شروع مي

 

 

1- Myerson. 

2- Procedure. 
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ند كه آيا نهاد يـا سـازوكار مناسـبي كـه بتـوان از      سئوال هستسپس در پي پاسخ به اين 
تـوان طراحـي كـرد؟ در     طريق آن به اين اهداف يا همان خروجي مطلوب نائل شد را مي

 دسـت  بـه اي است كه در آن افـراد بـراي    شروع مسئله ي راحي سازوكار، نقطهطي  نظريه
اي براي بروز اطالعات خصوصي نداشته، آن را مخفي كـرده   انگيزه تر بيشآوردن منفعت 

 .دهند و يا اطالعات نادرستي مي
كنندگان در ايـن سـازوكار،    اما با طراحي يك سازوكار توسط طراح و شركت مشاركت

در ) خواسـته يـا ناخواسـته   (طالعات الزم براي رسيدن به خروجـي بهينـه را   خود افراد ا
ي تـر  بـيش دهند، هر چند ممكن است از عدم افشاي آن منفعت  اختيار سازوكار قرار مي

كننـدگان معمـوالً كـاري بـا هـدف       اما ذكر اين نكته الزم است كه مشاركت. كسب كنند
را هـا   آن سازوكار است كه عمل جا اينر كنند و د خويش عمل مي ي ندارند و طبق انگيزه

بنـابراين طـراح سـازوكار،     ،كنـد  هـدايت مـي   ،جهت تحقق هـدف ها  آن ي فارغ از انگيزه
 .كند مي توليد طور غيرمستقيماطالعات الزم را به 

منـد از فرآينـدها و    طراحي سازوكار به عنوان تحليل سيسـتماتيك و نظـام   ي مطالعه
دوم قـرن حاضـر    ي علم اقتصاد در نيمـه ي  توسعهترين  دينهادهاي تخصيص منابع، بنيا

هـا و   بوده است كه به تبيين هر چـه بهتـر نقـش اطالعـات، ارتباطـات، كنتـرل، انگيـزه       
اولين تالش  .١)2009فادن،  مك(بر شكست بازار كمك كرده است  مؤثرتشخيص عوامل 

. ه استگرفت نجاما )1960(طراحي سازوكار توسط هورويچ ي  نظريهدر جهت بيان علمي 
هاي متفاوتي رشـد   كه اين ادبيات در شاخه هي را ايجاد كردبزرگكارهاي هورويچ ادبيات 

ها، عقالنيت محدود، توليد كاالهاي عمـومي،   هايي با موضوعات انگيزه شاخه. اشته استد
 . هاي اقتصادي ها، اقتصاد رفتاري و بازي مشكالت مربوط به مدير و عامل، حراجي

هـا   بـازي ي  نظريـه هايي كه در اقتصاد طراحي سازوكار و در ارتباط بـا   ششاخص تال
بـه برخـي از اقتصـاددانان ايـن      2008نوبلي است كه تا سـال   ي جايزه 18 ،گرفته انجام

بنيـان نهـادن   «نيز، بـه پـاس    2007نوبل اقتصاد سال  ي جايزه. شده است تقديمعرصه 
 هورويچ، اريـك ماسـكين و راجـر ميرسـن،     لئونيدبه » ي طراحي سازوكار هاي نظريه پايه

تجربي و تئوريك  از نظر و طراحي سازوكار بازار طراحيادبيات  هرچند. ه استاعطاء شد
سـرعت بسـيار زيـادي در حـال      بازي و اقتصاد آزمايشگاهي باي  ي نظريه توسعه دليلبه 

 نگرفته است الزم راشتاب  ،علمي ي طراحي بازار هنوز به عنوان يك رشتهاما  ،رشد است
  .٢)2006كيتستينر و اوكنفلس، (

 
 

 

1- McFadden. 

2- Kittsteiner and Ockenfels. 
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 هاي پيشنهادي حل راه -6

توان دريافت كه بسياري از مشـكالت بـازار كاالهـاي     به مشكالت تجربي، مي توجهبا 
و در نتيجـه غيرقابـل   باشـد   مـي و كـار غيررسـمي، ثبـت نشـده      اعتباري ناشي از كسب 

راهكارهايي كه براي حل مشكالت بـازار   تر بيشرو طبيعي است كه  از اين. گيري است پي
تواند پيشنهاد شود بايد به دنبال رسميت بخشيدن بـه فضـاي بـازار     كاالهاي اعتباري مي

در اين راستا تشكيالتي كه به عنوان يك نهاد مردمي بر اصناف زير . كاالها باشدگونه  اين
 . ه داشته باشندتوانند بر عهد نظر خود كنترل و نظارت دارند نقش بسيار مهمي مي

ي از كاالهـا و خـدمات   ا گسـترده ديگر بازار كاالهاي اعتبـاري شـامل طيـف     از سوي
در هـا   آن ي هاي خاص خود را دارد و هر چنـد همـه   شود كه هر يك از آنها، مشخصه مي
را بـراي بررسـي   هـا   آن ي هتـوان همـ   اما نمي ،گيرند كاالهاي اعتباري جاي مي گروه زير

مثـال تعميـر اتومبيـل، خـدمتي اسـت كـامالً متمـايز از پرسـتاري از          براي. انتخاب كرد
آن  تـوان برخـورد يكسـاني بـا     و از ايـن رو نمـي  باشـد   ميكودكان يا كهنساالن در منزل 

ها، بايد به طور جداگانـه و تفصـيلي،    بنابراين براي حل و فصل مسايل آن. داشتخدمات 
بـه   جـا  اينساده شدن بحث، بازاري كه در  براي. را مورد بررسي قرار دادها  آن هر يك از

 .است» مراكز تعمير اتومبيل«گيرد  حل قرار مي راه ي عنوان نمونه مورد بررسي و ارائه
 

 حل فروض راه  -6-1

. شـود  ه ميحل مشكل كاالهاي اعتباري پرداخت به بيان فروض مربوط به راه جا ايندر 
 :اين فروض عبارتند از

 . سودخواهي در آن وجود ندارد ي نظر دولت بوده و انگيزه اين نهاد مستقل زير -1

معتبـر و  ي  نامـه و دريافـت گواهي  تأييـد  برايالزم است تمامي فعاالن اين صنف  -2
 . هاي تخصصي ملزم شوند شناسه منحصر به فرد از سوي اين نهاد، به گذراندن دوره

ليت در بازار را داشته و معتبر نهاد دارند حق فعاي  نامهتنها متخصصاني كه گواهي -3
 .اي را ندارند فعاالن غير قانوني چنين اجازه

اي داخلـي ميـان نهـاد و مشـتريان و      فرض بر اين است كه اطالعات توسط شبكه -4
متخصصان به سرعت قابل انتقال اسـت و از ايـن رو بـه طـور مثـال هـر مشـتري و هـر         

 .داردمتخصص از طريق پايگاه اينترنتي با اين نهاد ارتباط 
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 رتبه بندي -6-2

راه حل پيشنهادي اين تحقيق براي حل مشكل اطالعات نامتقارن در بـازار كاالهـاي   
امـا  . آزمايشگاهي است در فضاي ١رساني هم حلي شبيه به روش به اعتباري، استفاده از راه

و  بندي مراكز تعميراتـي اتومبيـل را دارد   توانايي رتبه فقطبا اين تفاوت كه نهاد مربوطه 
در حـالي   ،بندي مشتريان و متقاضيان كاالهاي اعتباري ندارد گونه معياري براي رتبه هيچ

بنـدي   ها الزم است تا هر دو گـروه رتبـه   رساني هم آل و همراه با ثبات به كه در شكل ايده
بنـدي دو   عالوه بـر رتبـه   ،رساني باثبات هم الزم است ذكر شود براي داشتن يك به. شوند

كنندگان در دو گروه مقابل بايـد تـرجيح خـود از انتخـاب طـرف       مشاركت ي گروه، همه
از آن  ،اگر مراكز تعميراتي رتبه بنـدي شـوند  ) 470: 2006كمپل، (مقابل را اعالم كنند 

به دليل تنوع، غيرهمگوني و كثرت  -بندي مشتريان آن جايي كه هيچ معياري براي رتبه
 .   رساني انجام نخواهد گرفت هم ارد، اين بهاز سوي مراكز تعميراتي وجود ند -مشتريان

بنـدي   و معيارهـاي موجـود بـراي رتبـه       بندي و مالك حال در اين قسمت روش رتبه
در ابتـداي ايـن    شـده  مراكز تعميراتي اتومبيل از سوي نهاد را با توجه به فروض مطـرح 

متخصـص و  بندي در تغييـر رفتـار فـرد     ده و سپس به بررسي اثر اين رتبهشبخش بيان 
 .شود ه ميمشتري پرداخت

 

 رتبه بندي  روش -6-3

حل، فهرستي از مراكز معتبـر تعميـر    نهاد مربوطه طبق فروض مطرح شده در اين راه
ايـن فهرسـت   . كنـد  همين نهاد اسـت را معرفـي مـي    تأييداتومبيل در هر شهر كه مورد 

هـايي   توانـد بـا مـالك    يه ميبندي اول اين رتبه. شود بندي اوليه ارائه مي همراه با يك رتبه
كـار فـرد    ي معتبـر و سـابقه  ي  نامـه شـده در زمـان اعطـاي گواهي    چون تخصص آزمـون 

حال متقاضيان تعمير اتومبيل بنـا بـه سـهولت دسـتيابي و     . گرفته باشد انجاممتخصص 
. كننـد  مـي  مراجعهبندي اوليه، به اين مراكز براي كسب خدمات مورد نظر  رتبه چنين هم

شتريان پس از كسب خـدمت مـورد نظـر، فـاكتوري داراي شـماره دريافـت       هر يك از م
در هـا   آن كنند كه شرح فعاليت انجام گرفته و قطعات استفاده شده همراه بـا قيمـت   مي

 . آن ذكر شده است
رسد كه امتياز خود از خدمت ارائه شـده و رضـايت خـود از     حال نوبت به مشتري مي

فـاكتور دريـافتي را كـه     ي  شـماره منظـور مشـتري    بـه ايـن  . قيمت مذكور را ارائه دهد

 

 

1- Matching. 
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مركز تعمير اتومبيل است، بـراي نهـاد مربوطـه     ي اطالعات فاكتور و شناسه ي دربردارنده
هاي مقرر براي مثال بعد از دريافت شماره، يك مـاه   فرستد، نهاد مربوطه نيز در زمان مي

ت ارائـه شـده دارد بـراي    كه البته بستگي به قيمت خـدم (سال بعد از دريافت آن  و يك
از  تـر  كـم ي پرداخت شده باشد، حساسيت بر روي تقلب متخصص تر كممثال اگر قيمت 

. كنـد  ، از مشتري كسـب امتيـاز مـي   )ي پرداخت شده استتر بيشزماني است كه قيمت 
 فقـط تواند در هر مقطع بنا به رضايت خود از خدمت ارائه شـده و   براي مثال مشتري مي

، در صـورت عـدم   )آن هم بـه طـور جداگانـه   (د و تخصص فرد متخصص تعه ي در زمينه
رضايت امتياز منفي، در صورت عدم نظر صفر و در صورت داشتن رضايت، امتيـاز مثبـت   

 تـر  بيشمشتريانِ  ي اين امتيازدهي با توجه به مراجعه. خود را به نهاد مربوطه اعالم كند
ايـن امتيـازات دريافـت    . به خود بگيـرد تواند صورتي نزديك به واقع  ميها  آن و مشاركت

بندي جديدتري را بـراي   و رتبه شودتواند هر روز توسط نهاد به روز  از مشتريان مي دهش
 .متقاضيان تعمير اتومبيل به متخصصان ماهر و متعهد فراهم آورد ي مراجعه

 

 حل مشكل -6-4

اين نهـاد مسـتقل،    بندي مراكز تعميراتي اتومبيل توسط با توجه به امتيازدهي و رتبه
بنـدي و قـرار گـرفتن در     امتياز در اين رتبه باال رفتنارتقاء و  ،بعد از اين، هدف هر مركز

مراتب باالي آن خواهد بود، تا به سبب باال بودن تخصص و تعهد، در ميان ديگـر مراكـز،   
ر در ضمن مراكزي كه د. ي برخوردار باشدتر بيشو در ضمن از سود  تر بيش ،از مشتريان

يـا از بـازار خـارج     ،قرار دارند به دليل عـدم اقبـال از سـوي مشـتريان     تر پايينهاي  رتبه
و قرار گـرفتن در مراتـب   ها  آن شوند و يا براي افزايش مشتريان خود و كسب رضايت مي

خدمت بهتر به كـار بـرده و حتـي بـراي      ي باالي اين فهرست تمام سعي خود را در ارائه
ي هـا  شـاخص خدمت بهتر، با افـزايش ديگـر    ي د عالوه بر ارائهاثبات تعهد و صداقت خو

در . كننـد  بسـنده مـي   تـر  كمبه قيمت  ،تر بيشكسب رضايت مشتري به اميد كسب سود 
شوند، تحـت   قرار دارند و يا با افت امتياز روبرو مي تر پايينهاي  ضمن مراكزي كه در رتبه

 .ندگير نظارت محسوس و غيرمحسوس نهاد مربوطه قرار مي
 

 هاي تعادل نش در استراتژي مختلط مشخصه -6-5

پـذيري  تأثيرپذيري تعادل از تغييرات پارامترهاي مدل و چگونگي اين تأثير ي مطالعه
حـال در ايـن   . كنـد  به ما در درك ماهيت وضعيت استراتژيك ما بين بازيكنان كمك مي

 .شود مي پرداخت گرفتهانجام قسمت به بررسي اثر تغييرات 



    92  ، سال1 ي هشمار، 48ي  دوره/ ي تحقيقات اقتصادي  مجله 134

فـرد   ي مدل اوليه كه در آن هيچ طراحي خاصي جهت كاهش رفتار متقالبانـه در  -1
يـك تعميـر عمـده     ي كه تقبل و تحمل هزينه مشاهده شدنگرفته است، انجام متخصص 

هاي جسـتجو،   ي نسبت به هزينهتر كم ي هر چند واقعاً مشكل آن جزئي بوده باشد هزينه
همان تعمير عمده خواهـد  ) هزينه مبادله(زني  چانه ي هاي كسب اطالعات و هزينه هزينه

 ). (داشت 

)4(  

هاي مذكور با توجـه   از آن جايي كه هزينه ،گرفتهانجام هاي قواعد  اما پس از طراحي
شود كه  باال به خوبي مشخص مي ي يابد، از رابطه رساني نهاد مربوطه كاهش مي به اطالع

 .درو باال ميفرد متخصص  ي صادقانهاحتمال رفتار 
هر چنـد   ،، تن دادن به يك تعمير عمدههبا توجه به فرضي كه در مدل آورده شد -2

هـاي جسـتجو،    هزينـه تـر از تحمـل و تقبـل     زينـه براي يك مشكل واقعـاً جزئـي، كـم ه   
 همـان تعميـر جزئـي   ) مبادلـه  ي هزينـه (زني  چانه ي هاي كسب اطالعات و هزينه هزينه

 .است) (

  

هاي مـذكور بـا توجـه بـه      گرفته از آن جايي كه هزينهصورت هاي  اما پس از طراحي
شـود كـه    يابد، از رابطه باال به خـوبي مشـخص مـي    رساني نهاد مربوطه كاهش مي اطالع

 . خواهد يافتافزايش نيز احتمال رفتار صادقانه فرد متخصص 
طراحـي قواعـد در بـازار كاالهـاي اعتبـاري، بـه دليـل اسـتقبال           فرض كنيد بـا  -3

بيش از پـيش همـراه بـا اعتمـاد      ي افراد متخصص و مراجعه ي از رفتار صادقانه مشتريان
 تـر  كـم متخصصـان، مشـكالت عمـده     ي مقابل رفتار درسـتكارانه در ، و ها به آنمشتريان 

 .شوند

  

يابـد   افزايش مـي  ، كاهش كه با  شود مشاهده ميه عبارت باال به خوبي با توجه ب
بنابراين در تعادل استراتژي مخـتلط   ،)يابد صورت كسر كاهش و مخرج كسر افزايش مي(

بـه همـين   . تـر باشـند، متخصصـان درسـتكارترند     هنگامي كه مشكالت عمده غيرمعمول
ي از رد پيشـنهاد متخصـص ضـرر    شكل اگر مشكالت عمـده غيرمعمـول باشـند، مشـتر    

كه پيشنهاد وي به مشتري مـورد توجـه قـرار گيـرد،      بنابراين براي اين ،دبيني ي ميتر كم
، تحـت  بـا تغييـر در    مقـدار  . بايد احتمال درست رفتار كردن متخصص افزايش يابد

نهاد معمول باشند، احتمال قبـول پيشـ  زماني كه مشكالت عمده غير: گيرد تأثير قرار نمي
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، عايـدي  با ثبات رفتار متخصص، كاهش . ماند متخصص از سوي مشتري ثابت باقي مي
از افزايش عايديِ ناشي از قبول اين پيشـنهاد   تر بيشمشتري از رد پيشنهاد متخصص را 

اما اين تحليل جزئي . دهد، تا پيشنهاد را رد كند بنابراين وي ترجيح مي. دهد افزايش مي
شـود، مشـتري درسـت همـان      ، پيدا مير تعادلي كه بعد از كاهش د: كننده است گمراه

 .كند نيز قبول مي جا اينطور كه قبل از تغيير، پيشنهاد متخصص را قبول كرده، در 
، د كه سود حاصل از تعمير و درمان يك مشـكل جزئـي   شو ميدر نهايت فرض  -4

مربوطـه،   نهـاد . (يابـد  نسبت به سود حاصل از تعمير و درمان مشكالت عمده، كاهش مي
نـو   تعمير جاي خود را به اجـزاي  ي د تا اجزايي كه به واسطهكن متخصصان را مجبور مي

شود تا تقلـب فـرد متخصـص كـه      مي سبباند را به مشتريان بازگردانند كه اين امر  داده
افـزايش   بنـابراين   ،)نگيـرد انجـام  ، بـه راحتـي   را داردادعاي تعمير يك مشكل عمده 

ي كسـب  تـر  كـم متخصصان از تقلب، عايـدي  . شوند تر مي مالحظه يابد و مشتريان بي مي
 . كنند ي ميتر بيشمشتريان به پيشنهاد متخصصان اعتماد بنابراين  ،كنند مي

 

 اطالعات نامتقارن برطرف كردنسازوكارهاي دروني در  -7

ي هـيچ  كه به كارگير شود ميمشخص  ،ه در بخش قبلشد با توجه به مباحث مطرح
متخصص در بـازار كـاالي اعتبـاري را بـه      ي حلي، تقلب و رفتار غيرصادقانه سازوكار و راه

لبانـه در فـرد متخصـص    ابلكه حداقل به كاهش احتمال بروز رفتـار متق  ،رساند صفر نمي
حل بيروني خود مستلزم هزينـه اسـت    هر چند به كارگيري يك سازوكار و راه ،انجامد مي

تقلـب بـراي    ي از هزينـه  تر بيشزيان اجتماعي حاصل از اين هزينه  اوقات تر بيشكه در 
 .باشد ميجامعه 

اما اسالم همواره به وجود اطالعات متقارن در مناسبات اقتصادي تأكيـد داشـته و بـا    
اسـالم بـراي از   . تشريع دستورات مختلف در جهت حذف اطالعات نامتقارن برآمده است

كند؛ يكي عمل بـه تعـاليم و دسـتورات     ش را بيان ميبين بردن اطالعات نامتقارن دو رو
انگيزشي، به دنبال ارتقاي نظـارت درونـي فـرد مسـلمان     -هاي دروني اسالم كه با توصيه

بيروني به كـاهش تبعـات ايـن     ناظراست و ديگري تشريع نهادهاي حقوقي كه به عنوان 
 . پردازد عدم تقارن در بازار مي

ه در آن اسـالم در رفـع اطالعـات نامتقـارن بـين      به دو مثال كالسـيك كـ   جا ايندر 
 . كنندگان برآمده اشاره خواهيم كرد مشاركت
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 نهي از تلقي ركبان: مثال اول

براي فـروش كاالهـاي خـود     يي است كهها عني استقبال از كاروانبه م ،تلقي الركبان
ر بـراي  قبل از رسيدن به شـه ) آگاه و آشنا به شرايط(اما خريداران  ،راهي شهري هستند

 كـه افـراد   ايـن  ،اين حكـم  ي در توضيح فلسفه. روند به پيشواز ميها  آن خريد محصوالت
داخل شهر كه از شرايط كـاال اعـم از قيمـت و عرضـه و تقاضـاي آن در بازارهـاي شـهر        

و آن هـم از كـارواني كـه بـه     خرند  ها به شهر مي كاالها را قبل از وصول كاروانمطلعند، 
طوسـي،  ( اسـت  اطالع  شرايط كاالي مورد بحث در بازارهاي شهر بياز  وشهر وارد نشده 

 ). 172، ص3ق، ج1407
 )فريب(نهي از غش : مثال دوم

غش در معامله به معناي پنهان داشتن تمامي اطالعاتي است كـه دانسـتن آن بـراي    
هـاي روايـي،    در آموزه. ار استذگتأثيرخريدار ضرورت دارد و در چند و چون خريد وي، 

گ، تدليس و غش در معامله، نكوهش فراوان شده است و چنـين كسـاني بـه دور از    نيرن
از پيغمبـر  ). 160، ص5ق، ج 1407كليني، (اند  شده محسوب) ع(مكتب پيامبر و امامان 

از ما نيست كسي كـه در معاملـه   : اكرم صلي اهللا عليه وآله و سلم منقول است كه فرمود 
ند و هر كه با برادر مسـلمان  كر بزند يا تقلب و حيله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضر

بنـدد و او را بـه    بـرد و راه معـاش او را مـي    مـي  خداوند بركت روزي او را، خود غش كند
كاالي نـامرغوب بـه جـاي    ي  چون عرضه هم ،تقلب در فروش كاال .كند مي خودش واگذار

چيزهاي ديگـر و اسـتفاده   كاالي مرغوب، فروش كاالي غيراستاندارد، آميختن اجناس به 
حتي پنهان كـردن عيـب   . هاي دروغين از بارزترين مصاديق غش در معامله است از نشان

 .كاال و آگاه نكردن مشتري از آن به عنوان غش در معامله شناخته شده است
 

 نظارتي اسالم -سازوكارهاي دروني -7-1

ن از فريـب و دروغ و  كننـدگان مسـلما   تعاليم اسالمي به دوري مشاركت ي توجه ويژه
هرچنـد  . تقلب است البته اين امر در كنار تعهد، به تخصصِ قابل قبـول نيـز اشـاره دارد   

 ي مشكلي كه در كاالهاي اعتباري وجود دارد ناشي از فريب و تقلـب موجـود در مرحلـه   
چـرا كـه معمـوًال افـراد متخصـص بـراي جلـب         ،تعمير ي تشخيص است و نه در مرحله

تالش خود را براي رفـع مشـكل مشـتري انجـام     تر  بيش تعمير حد ي مشتري در مرحله
 .باشد چه اين مشكل جزئي و چه عمده ،دهند مي
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 گيري نتيجه -8

طراحـي  ي  نظريـه از مفاهيم و كاربردهـاي  » كاالهاي اعتباري«بازار براي حل مشكل 
بهـره  اين گونـه كاالهـا از آن   ي  عرضهو در جهت كاهش تقلب در شده سازوكار استفاده 

ها، ابتـدا   بازيي  نظريهاي از  طراحي سازوكار به عنوان زير شاخهي  نظريه. شود گرفته مي
آشكارسـازي ترجيحـات    جا اينكه در (از شناسايي هدف اجتماعي يا پيامد مطلوب خود 

است كـه آيـا     سئوالپاسخ اين  به دنبالده و ششروع ) در شرايط اطالعات نامتقارن باشد
 ،مناسبي كه از طريق آن بتوان به اهداف يا همان خروجي مطلوب رسيد نهاد يا سازوكار

 ؟ باشد يا خير ميقابل طراحي 
راه حل پيشنهادي اين تحقيق براي حل مشكل اطالعات نامتقارن در بـازار كاالهـاي   

حلــي شــبيه بــه روش  اســتفاده از راه حقيقــتدر . اعتبــاري، تأســيس يــك نهــاد اســت
 ).ي طراحي سازوكار نظريهاز كاربردهاي (ايشگاهي رساني در فضايي آزم هم به

معرفـي   حل، فهرستي از مراكز معتبر راه نهاد مربوطه طبق فروض مطرح شده در اين
حال نوبـت بـه مشـتري    . شود بندي اوليه ارائه مي اين فهرست همراه با يك رتبه. كند مي
ئـه شـده را ارائـه    خـود از خـدمت ارا  و رضايت رسد كه پس از دريافت خدمت، امتياز  مي

مستقل،  بندي مراكز تعميراتي اتومبيل توسط اين نهاد با توجه به امتيازدهي و رتبه. دهد
بنـدي و قـرار گـرفتن در     امتياز در ايـن رتبـه   باال بردنو  بعد از اين، هدف هر مركز ارتقا

ه دليل قرار دارند ب تر پايينهاي  در ضمن مراكزي كه در رتبه. مراتب باالي آن خواهد بود
شوند و يا براي افزايش مشتريان خـود و   يا از بازار خارج مي ،عدم اقبال از سوي مشتريان

و قرار گرفتن در مراتب باالي ايـن فهرسـت تمـام سـعي خـود را در      ها  آن كسب رضايت
 ي خدمت بهتر به كار برده و حتي براي اثبات تعهد و صداقت خود عالوه بـر ارائـه   ي ارائه

ي كسب رضايت مشـتري بـه اميـد كسـب سـود      ها شاخصافزايش ديگر  خدمت بهتر، با
قـرار   تـر  پـايين هاي  در ضمن مراكزي كه در رتبه. كنند بسنده مي تر كمبه قيمت  تر بيش

 . گيرند دارند تحت نظارت محسوس و غيرمحسوس نهاد مربوطه قرار مي
عمـل بـه   ن چـو  هـم هايي درونـي   اما در كنار اين سازوكارهاي طراحي شده، سازوكار

ي را كـه  تـر  بـيش ، زيان اجتماعي تر كماي  تعاليم اسالمي و ديني وجود دارد كه با هزينه
در حقيقـت  . دهـد  ناشي از اطالعات نامتقارن در بازار كاالهاي اعتباري است كـاهش مـي  

كند؛ يكي عمل به تعـاليم   اسالم براي از بين بردن اطالعات نامتقارن دو روش را بيان مي
انگيزشي، به دنبال ارتقاي نظارت دروني فـرد   -هاي دروني اسالم كه با توصيهو دستورات 

مسلمان است و ديگري تشريع نهادهاي حقوقي كه به عنوان نظارت بيرونـي بـه كـاهش    
 .پردازد تبعات اين عدم تقارن در بازار مي
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