הקצה חומר למחשבה
תיאוריה ומציאות אריאל רובינשטיין

כמעט כל ספר בתורת
המשחקים פותח במשפט
"תורת המשחקים רלוונטית
ל "...וכאן באה רשימה
אינסופית של תחומים.
בעיתונות היומית מתפרסמות
תדיר רשימות שבהן מוצגת
תורת המשחקים כמקור
לפתרון בעיות העולם .אבל
אחרי כמעט  40שנה של עיסוק
בה ,טרם נתקלתי ביישום
אחד שלה בחיי היומיום

איך תורת
המשחקים תפתור
את בעיות גוש
היורו ותעצור את
הגרעין האיראני
 את מרבית חיי הקדשתי לתיאוריה כלכלית ו�ל
תורת המשחקים .אעיד על עצמי שאני רוצה להועיל
לאנושות ובמיוחד לחברה הישראלית שלתוכה נול
לדתי .הייתי רוצה להשפיע .לכאורה ,כל זה היה
צריך להוביל אותי לרצות להשתמש בידע המקצועי
שלי להביא מזור לעולם .אז העניין הוא שאני לא
מרגיש כך.
כנראה שוב אני צריך להתחיל בתשובה לשאלה
הנדושה מהי תורת המשחקים .יש לתורת המשל
חקים שם סקסי ,אבל למעשה אין מדובר אלא
באוסף של מושגים ומודלים פורמליים .פשרם
התנהגות אנושית רציונלית בסיטואציות אסטרל
טגיות ,דהיינו במצבים שבהם שיקוליו של שחקן
רציונלי תלויים בהערכתו איך יתנהגו שחקנים
אחרים .השחקן הרציונלי צריך להיכנס לנעליהם
של השחקנים האחרים ,שגם לפניהם משימה דול
מה .המעגליות הזאת היא מקור הסיבוך (והעניין)
בתורת המשחקים.
הנה סיטואציה אופיינית לתורת המשחקים ,גרסה
של המשחק “מחבואים” :השליט האכזר יכול להל
סתתר באחד מארבעה ארמונות הניצבים לאורך
הנהר הזורם ממערב למזרח ומסומנים במספרים ,1
 .4 ,3 ,2ארמון  2צבוע בזהב ,בעוד ששלושת הא�ר
מונות האחרים לבנים .הרודף יכול לתקוף ארמון
אחד בלבד .הנרדף הרציונלי ינסה להתחבא בארמון
שהוא מעריך שההסתברות שבה יותקף תהיה הקטנה
ביותר .הרודף הרציונלי יתקוף במקום שהוא מאמין
שסביר ביותר שהנרדף ימצא בו מחסה .תורת המשל
חקים שואלת את השאלה איך בונים הרודף והנרדף
את אמונותיהם באופן המתיישב עם ההנחה שיריבם
הנו רציונלי גם הוא .הניבוי של תורת המשחקים
למה שיקרה הוא ששווים הסיכויים שכל אחד מהשל
חקנים יבחר בכל אחד מהארמונות ,והסיכוי שהרודף
ילכוד את הנרדף הוא רבע.
הליבה של תורת המשחקים אינה מדע אמפירי .היא
אינה חוקרת איך בני אדם באמת מתנהגים בסיל
טואציות אסטרטגיות .ספק אם אפשר בכלל לדבר
בהכללה על האופן שבו בני אדם יתנהגו במצב
הדומה ל”מחבואים” .בני אדם הם הרי מגוונים.
יש אמנם עדויות מניסויים שנעשו בקרב סטודנל
טים המשחקים וירטואלית את משחק ה”מחבואים”,
שכ– 40%מהרודפים והנרדפים בוחרים בארמון 3
הלבן המרכזי ,כ– 25%בארמון  2הזהוב ,והשאר,35% ,
מתחלקים בין שני הארמונות שבקצוות .בניסויים
אלה ,סיכויי הרודף למצוא את הנרדף הם כ–,30%
דהיינו ,גבוהים משמעותית ממה ש”מנבאת” תורת
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בין העוסקים בכלכלה
ובתורת המשחקים יש גם כאלו
שלא חיים רק בעולם האקדמי,
אלא ניצבים עם שתי רגליים
על הקרקע ...אבל כשיתבקשו
לחוות דעתם על אסטרטגיה
ראויה בעניין האיראני ,בענייני
משא ומתן לשלום או בעניין
הנצחת הכיבוש ,לא צריך
לייחס לדעתם משקל יתר
כלשהו מעבר לדעתו של
כל אזרח ישראלי אחר
הפגנה בקפריסין .משבר היורו יכול להזכיר סיטואציות מתורת המשחקים ,אז מה?

המשחקים .סביר שנתונים דומים יתקיימו אצל קול
ראי העיתון ,אבל ישתנו אחרי שהקוראים ייחשפו
לעובדה זו .וזה כמובן קושי מרכזי ביכולת הניבוי
של מדעי החברה בכלל .אנשים ,להבדיל מאבנים,
פרחים ופרפרים  -מקשיבים למנבאים.
תורת המשחקים כתובה בשפה מתמטית .היתרונות:
השפה הפורמלית מחייבת דיוק ,מאפשרת להיפטר
מאסוציאציות שגויות ובוחנת בקפדנות טיעונים.
אישית ,החיבור המאגי כמעט שבין הסמלים והמיל
לים הוא מה שריתק אותי לתורת המשחקים .אבל יש
גם חסרונות :השפה הפורמלית מצמצמת מאוד את
קהל האנשים שבאמת מבינים את הדברים ,ההפל
שטה מעמעמת גורמים שהמחשבה הטבעית מביאה
בחשבון והפורמליות יוצרת אשליה שמדובר במדע.

דילמת האסיר וטרגדיה יוונית

תורת המשחקים מרתקת אותי .היא נוגעת בשול
רשי המחשבה האנושית במצבים אסטרטגיים.
אלא שהשימוש במושגים מהשפה הטבעית בצד
שימוש בכלים “מדעיים” כביכול מפתה אנשים
לחפש בתורת המשחקים תשובות לשאלות מעל
שיות ,כגון איך לבנות מערכת משפט ,אם כדאי
לקיים עמימות גרעינית או איזו קואליציה להל
רכיב במשטר פרלמנטרי .כמעט כל ספר בתול
רת המשחקים פותח במשפט “תורת המשחקים

צילום :רויטרס

רלוונטית ל ”...וכאן באה רשימה אינסופית של
תחומים ,כגון אסטרטגיה גרעינית ,שוקי כספים
וסיטואציות אינטימיות שבין המינים .בעיתונות
היומית מתפרסמות תדיר רשימות שבהן מוצגת
תורת המשחקים כמקור לפתרון בעיות העולם.
אבל אחרי כמעט  40שנה של עיסוק בה ,טרם
נתקלתי ביישום אחד שלה בחיי היומיום.
חלק מהטענות לשימוש בתורת המשחקים אינן
אלא הדבקת תווית לסיטואציות מהחיים .לאחרונה,
למשל ,נטען שמשבר גוש היורו כמוהו כמשחקים
הקרויים הדילמה של האסיר Chicken ,או דילמת
המסעדה .יש במשבר משהו המזכיר כל אחת מהל
סיטואציות הללו .אבל באמירות שכאלה אין עומק
מעבר לאמירה שמשבר היורו דומה לטרגדיה יוונית.
בעוד שההשוואה לטרגדיה יוונית נתפסת כאמירה
רגשית של אינטלקטואלים מנותקים ,הדבקת תווית
מאוצר המושגים של תורת המשחקים מתקבלת
משום מה כאמת מדעית.
בהקשר הישראלי ,מדי פעם מופיעים בציבור אנשים
המשיאים עצתם בנושאים “אסטרטגיים רגישים”
על סמך מומחיותם בתורת המשחקים .מאמרים
כאלה גורמים לי לגיחוך או מעוררים בי זעם .נכון,
האקדמיה מלאה אנשים שופעים ידע ,שכל ומל
קוריות .בין העוסקים בכלכלה ובתורת המשחקים
יש גם כאלו שלא חיים רק בעולם האקדמי אלא
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ניצבים עם שתי רגליים על הקרקע ומסוקרנים
ממה שהם רואים ומ”איך שבני אדם חושבים” .זה
צירוף נדיר ,שמביא לכך שלכמה מאנשי תורת המל
שחקים יש אולי יכולת לתרום לדיונים מורכבים
שיש בהם אלמנט אסטרטגי .ייתכן שיציעו רעיון
חדש (אולי מגוחך) וייתכן שיפנו את תשומת הלב
לשיקול (אולי תפל) שאחרים לא חשבו עליו .אבל

ג'ון נאש .לפחות הסרט עליו הועיל במשהו
צילום :איי־פי
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כשיתבקשו לחוות דעתם על אסטרטגיה ראויה בעל
ניין האיראני ,בענייני משא ומתן לשלום או בעניין
הנצחת הכיבוש ,לא צריך לייחס לדעתם משקל יתר
כלשהו מעבר לדעתו של כל אזרח ישראלי אחר.
תורת המשחקים היא אוסף של אגדות ומשלים.
האפשרות ליישם מודל מתורת המשחקים שקולה
ליישום אגדה .אגדה טובה מאפשרת לנו לראות
סיטואציה מהחיים מזווית חדשה ואולי להשפיע
ביום מהימים על מהלכנו או על שיפוטנו .במקרה
הטוב ,תורת המשחקים מנבאת את המציאות כמו
שהאגדה “בגדי המלך החדשים” מנבאת את המשך
דרכו הפוליטית של יאיר לפיד.
יש דמיון בין האפשרות ליישם את תורת המשחקים
לבין האפשרות להשתמש בלוגיקה בחיי היומיום.
ספק אם לוגיקן יועיל לשופט העוסק בבירור האמת,
ולא הייתי ממליץ להחליף שופטים בפילוסופים או
במתמטיקאים .כך גם לא הייתי ממנה חוקר בתורת
המשחקים להיות יועץ אסטרטגי.
חיפוש המשמעות המעשית של תורת המשחקים נול
בע מהתפיסה שההוראה והמחקר האקדמי מועילים
לחברה באופן ישיר .זו אינה תפיסת עולמי .אוניברל
סיטאות המחקר ובמיוחד החוגים למדעי הרוח והחל
ברה הם חלק ממארג תרבותי .תרבות נמדדת בהיותה
מעניינת ומאתגרת ולא בהיותה מועילה .תורת המל
שחקים היא חלק מתרבות המהרהרת על האופן שבו

אנחנו חושבים .זה בעיני אידיאל שיכול להיות מושג
בדרכים רבות ,ספרות ,אמנות ,חקר המוח וכן ...תורת
המשחקים .אם מישהו ימצא גם שימוש מעשי לתורת
המשחקים  -מה טוב .אבל להשקפתי האוניברסיטאות
אמורות להיות חלקת אלוהים הקטנה ,שבה החברה
מטפחת את המעניין ,המסקרן ,האסתטי והמאתגר
שכלית ,ולאו דווקא את המועיל באופן ישיר.
ודרך אגב ,בעשור האחרון תרמו הספר והסרט “נפל
לאות התבונה” (העוסק בסיפור חייו של מי שהל
מושג המרכזי של תורת המשחקים ,שיווי המשקל
של נאש ,נקרא על שמו) לפופולריות של תורת
המשחקים ,אף על פי שלא התיימרו להסביר אותה
(וטוב שכך) .אבל הסופרת סילביה נאסאר והבמאי
רון האוורד הצליחו במשימה אחרת :להפנות תשול
מת לב ציבורית למעמדם החברתי הנחות של חולי
הנפש ולהעניק תקווה לאנשים שהם או בני משפל
חותיהם נאבקים במחלות נפש .בכך עשו את תורת
המשחקים “שימושית” יותר מכל מודל שלה.

זוכרים את כותרת המאמר? עבדתי עליכם .לא הייתי
בטוח שהכותרת “מדוע תורת המשחקים לא תפתור
את בעיות גוש היורו ולא תעצור את הגרעין האיראל
ני” תפתה אתכם לקרוא את המאמר ,אז התנהגתי
באופן אסטרטגי והדבקתי כותרת מטעה .הרעיון

לעשות זאת לא בא לי מתורת המשחקי ם
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