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    Решения в социална дилема 

 
T > R > P > S  

 
 
 

•Беглецът от сътрудничество получава T (Temptation-
изкусителните точки),  
•Ако и двамата играчи си сътрудничат, всеки получава R 
(Reward- награда) 
•Ако и двамата играчи дефектират помежду си, всеки от тях 
получава сума от точи P (Punishment- наказаниe); 
• Ако единият играч дефектира, а другият сътрудничиа този, 
който е сътрудничил получава S (Sucker-точките на губещия); 

2 

Централният принцип за 
игри на Социалнa дилемa 
е "рационалното" 
преследване на 
незабавен личен 
интерес. 



Използване на Дилема на Затворника за 
изучаване на взаимоотношения в група 

1. Социални взаимодействия и изследването им чрез 
Социална дилема 

- Дилема на затворника- класически и модифицирани 
условия 

2.    Изследване 1- Кибертопка и Социално изолиране 
(Остракизъм) 

- BEF-4R-1- скала за измерване на настроението 

3.    Изследване 2 – Остракизъм в повтаряема Дилема на 
затворник 

- Сътрудничество в периоди на изолация 

4.  Изследване 3 – Сътрудничество в повтаряема Дилема на 
затворника 

-  Предоляване на социална болка-изследване на 
регулацията чрез ретроспективни и нереактивни методи 

5.  Защо е важно изследването на социалната болка- 
стигматизация и преодоляване на автоматичната агресия 
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Из facebook 
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Стигматизация 
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• социалното отхвърляне    < --  > споделени ценности и 
предпочитания на физически лица по отношения на групи 

• Стигмата - форма на отклонение (1);  

осъждаме други хора като нелегитимни за участие в групата и 
недостойни за взаимодействие. 

• Веднъж класифициран като нелегитимен за участие и 
взаимодействие, човек остава извън защитата на социалните 
норми, които важат в групата 

 

 

• (1) Kurzban, Robert& Leary,Mark (2001) 
. 

 



Социални процеси 
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• Себекатегоризация 

• Подчинанието на социални норми → 

вътрешен конфликт у индивида, който се 
намира на кръстопът между нормите на 
групата и личните си предпочитания 

• „поведенческа мимикрия” 

• Наказание чрез остракизъм и стигматизация 
(2) Bargh et al.(1996) 

(3) Operatio& Fiske, (2008) 

(4) Arenson,(2003) 

 



Функция на Групите 
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• Да имаме положителни социални взаимоотношения е 
от съществено значение за психологическото и 
физическото ни здраве. Хората, които се чувстват 
социално отчуждени или отхвърлени са податливи на 
множество поведенчески, емоционални и физически 
проблеми 

• фундаментална нужда от принадлежност 

 
       (5) Kerr, Rumble, Park, Ouwerkerk, Parks, Gallucci, van Lange (2009)  

       (6) Williams, (2001)  

       (7) Baumeister & Leary (1995) 

 

 

 

 



Социални процеси 
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    Решения в социална дилема 

Емоции 

Личностови 
особености 

Умствени 
нагласи 

Фактори: 

Негативни Позитивни 

Решения, 

които биха 
взели преди 
манупулацията 

След манипулацията 

Интуитивна  

саморегулация 

Дефицити в саморегулацията 
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• Атинската  демокрация (500 п.н.е) ostrakismos  (cf. Forsdyke, 2000). Гласа = 
ostraca); 6000 гласа, или повече- на заточения за период или в продължение 
на 10 години 

• самата заплаха от отлъчване от обществото е била достатъчна да възпира 
хората от алчни поведение 

• остракизмът (заплахата от него, както и реалните епизоди) имат важна 
функция - потискане на поведението на измами, вредни за групата и нейните 
членове. 

(8) Ouwerkerk, J. and Kerr, Norbert L. and Gallucci, M. and Van Lange P. (2005)  

  
 

 

Остракизм 
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Остракизма според теорията за социален обмен 

• Tooby and Cosmides (1996): ограничен брой приятели < = > ограничен 
период от време, в което може да взаимодейства с тях.  

             всяко приятелство или принадлежност представлява 
решение на човек да се откаже други възможности 

• Теорията за социалната размяна (Cosmides and  Tooby , The adapted mind, 1992) 

предполага когнитивната система, която да открива измамници 
и да иска да ги накаже като ги изключи от бъдещи връзки 

• зад избягването на връзки, остракизъма, и наказанването чрез 
изолация- >процес на експлоатация (не просто налагане на 
разходи за други хора, но извличане ползи от техните 
дефицити) 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Social_exchange_theory


    Решения в социална дилема 

Емоции 

Фактори: 

Негативни Позитивни 
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BEF-4R-I 
Въпросник за измерване на настроението 

•Колко щастлив се чувствате в момента? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко безопомощен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко изпълнен с енергия? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко напрегнат? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Koлко муден? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко спокоен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко изпълнен с агресия? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

Не 
 

•Колко доволен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

 

 

 

 

•Колко отчаян? 

1 -----------2-----------3----------4 

Изобщо не                          много 

 

•Колко превъзбуден? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко неспокоен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко пасивен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко сигурен в себе си? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

14. Колко изпълнен с яд? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко жизнерадостен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко подтиснат? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

 

 

 

 

 

•Колко изпълнен със сили? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко претоварен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко отпуснат? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко раздразнен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко апатичен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко тъжен? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 

•Колко изпълнен с опасения? 

1 -----------2-----------3----------4 

изобщо                               много 

не 
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    Решения в социална дилема 

 
 
 

Prisoner B мълчи Prisoner B предава 

Prisoner A Stays мълчи six months и за двамата 

Prisoner A 10 години 

Prisoner B се измъква 

Prisoner A предава 
Prisoner A се измъква, 

Prisoner B- 10 години 
Both serve – 5 години 
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Kласическата теория на игрите:  
- за да може да вземе решение всеки играч знае поне 
какво е полезно за самия него. 
 - В основните приниципи лежи перфектното познание, 
което предполага, че знаем какво е изгодно за всички 
играчи в играта. 

Умствени 
нагласи 

Решения, 

които биха 
взели преди 
манупулацията 

След манипулацията 



Личностови особености 

• 2000г- “Теория на самоопределението” 

 Куъл (1984, 2000)- личностовата скала, Теорията за 
взаимодействията на личностовите системи 

 

 

          ACS-90 
• State - inhibition orientation 

• Action - orientation 

affect shielding; intention shielding; self- shielding 
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Личностови 
особености 

Интуитивна  

саморегулация Дефицити в саморегулацията 



Анализ на данните 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Личностовата предразположеност 
на насочените към действие  под 
негативен афект да сътрудничат (F 
= 3.331, р < .1).  
Колкото повече  ориентираните 
към действие лица се чувстваха 
безпомощните, толкова по-
кооперативни ставаха в играта на 
Дилема на затворника  (р <. 01).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Не намерихме значителна взаимовръзка между негативното настроение 
след манипулацията в групата на остракираните  и изборът им към 
съдействие в Дилема на затворника. 
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Остракизъм в Дилема на 

затворника 
изследване 2 

НБУ, 2012 
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Остракизъм в повтаряема Дилема на 
затворника 

•Приемането на игра е въпрос на избор:  ИЛ може както да приеме, така и да откаже игра: 
 
• Ако един от двата потенциални партньори откаже да влезе, играта се прекратява;  
• Ако се съгласят да влязат и двамата, те отиват към втората фаза и прават избор в Дилема на Затворника. 
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Meтод 

Периоди: 

1.Преди: 9пробни хода и 21 игри - ИЛ има 
възможност да играе в около 2/3 от игрите. 

 

2. Манипулация: 30 игри манипулация- ИЛ 
има възможност да играе в около 1/3 от 
игрите. 

  

3. След: 30 игри-  ИЛ има възможност да 

играе в около 2/3 от игрите. 

Многократна (повтарияема) Дилема на затворника да заприлича на игра на 
хвърляне с топка, в която в едната група участниците отпадат от групата . 
Сътрудничеството: Процент игри, в които ИЛ е кооперирало /общ брой игри 
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Статистика на играта 

Игри, в които ИЛ взима участие в групата  

- с манипулация на изолиране  От 40 - 48 (Mean 47) 

- контролна група - играни от 62 до 66 еднократни игри (Mean 66) 

 

16 от хората опитаха опцията да откажат игра 

8  от контролната и групата с манипулация 

 

Condition Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Manipulation 

condition 
22 9 23 

Control condition 24 25 24 
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Остракирани/Включени 

22 

% на кооперирането по 
етапи на играта в групата 
на остракираните 

% на кооперирането по 
етапи на играта в групата 
на включените 



• При изчисление на кооперативни ходове, само в игрите след като 
участникът е бил изключен от играта. 
 

Допълнителни резултати 

Процентът на сътрудничеството в 
групата на изключените бе по-висок, в 
сравнение със сътрудничеството сред 
ИЛ в контролната група (F (1,51) = 10,567, р 

< .005). 

Съпоставяне на % на кооперирането по 
етапи само след като ИЛ е било изключено 



Слабости 
• и в двете групи можеше, човек да бъде 

избран или не за партньор в играта 

 

 трябва да контролираме за индивидуално 
разбиране на включване и изключване от 
групата 
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Сътрудничество е Дилема на 

затворника  
НБУ, 2015 и 2016 
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http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.savethechildren.org.uk/scuk_cache/scuk/cache/cmsattach/313_wafrica_liberia.jpg&imgrefurl=http://www.savethechildren.org.uk/scuk/jsp/wherewework/country.jsp?ukww=ww&section=wafrica&subsection=liberia&h=195&w=165&sz=13&tbnid=R1zz7VRvD3kJ:&tbnh=98&tbnw=82&hl=nl&start=1&prev=/images?q=playing++ball&svnum=10&hl=nl&lr=
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: 

Тестване, 2014:  

27 

14 ИЛ, студенти НБУ 

Остракизъм + негативно настроение α= . 844; Включеност + позитивно 

настроение 

 α= . 922  
СКАЛИ: принадлежност, самочувствие, смисъл на същесътвуването и 
контрол 
(скала на Ликерт от 1 до 5) 



Острацизъм/принадлежност 
 (ostracism/) belonging 

Усетих се "изключен"  

(disconnected) 

Чувствах се отхвърлен (rejected)  

Чувствах се като аутсайдер 

 (outsider)  
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Тест, 2015:  

11 ИЛ, студенти НБУ 



0% - not at all 
 

2 

1 

5 

2 

0 

2 

4 

6 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

self esteem 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

felt liked 

Моето самочувствие е високо 

 (high self-esteem)  

Чувствах се харесван 

(felt liked)  
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Самочувствие (Self-esteem ) 



Самочувствие (Self-esteem ) 

 
           Доволен съм от играта  

          (felt satisfied) 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

felt satisfied 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

felt insecure 

Чувствах се несигурен 

(felt insecure)  
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Смисъл на съществуването 
 (Meaningful existence) 

 

 
Усетих се важен (important) 
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0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

felt important 



not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

felt invisible 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

felt meaningless 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

5 

10 

felt nonexistant 

Чувствах се невидим 

(invisible)  

Усетих присъствието си за 

безсмислено  

(meaningless) 

Усетих се несъществуващ 

 (nonexistant)  
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Смисъл на съществуването 
 (Meaningful existence) 



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

angry 

0 

2 

4 

6 

8 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

bad 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

sad 

Лошо настроение (bad mood) 

Ядосан  (angry) 

Тъжен (sad) 
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        Настроение (Mood) 



             Настроение (Mood) 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

5 

10 

Friendly 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

unfriendly 

Приятелски настроен (friendly) 

  

Недружелюбен (unfriendly)  
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Контрол (Control) 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Other Players Decided Everything 

Почувствах, че другите 

играчи решаваха всичко 

(the other players decided 

everything)  

Имах чувството, че не съм в 

състояние да повлияе на 

действията на другите  

(unable to influence) 
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Контрол (Control) 

not at all at some extent much very much extremely a lot 

0 

2 

4 
felt powerful 

not at all at some 
extent 

much very much extremely a 
lot 

0 

1 

2 

3 

4 

control over the course of the 
game 

0 

2 

4 

6 

not at all at some 
extent 

much very much extremely a 
lot 

In Ability to Alter the Course of 
the Game 

Почувствах, че имам 

възможността да променя играта 

значимо (ability to alter the course of 

the game) 

Почувствах, че имам контрол върху хода 

на играта (control over the game)  

Усетих се силен (powerful)  
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Подобрения в дизайна 

• Да се манипулира типа играч, с който ИЛ 
взаимодейства чрез показване на фиктивни ходове, 
които “непознатия” е имал в предишни турнири. 

• Да се премахне възможността от отказ от игра, като 
остане само изборът на ход “заключен тип” на 
връзката 

• Изследване връзка със скалата за 
колективност/индивидуализъм (виж. Singelis, T. M., Triandis, H. C., 

Bhawuk, D. P. S., & Gelfand, M. J. (1995)) 

• Изследване на връзката между последиците от 
остракизма и тревожността. (виж. Snaith & Zigmond, 1994) 

• Още?? 
37 



• Защо е важно това изследване 
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Социалната болка 
• социалната болка в резултат от епизоди за 

изключване от група, възниква в същите области на 
мозъка, отговарящи за физическата болка  

(11)Eisenberger, Liberman, & Williams, 2003. 

 

• Доказана връзка с dACC (dorsal anterior cingulate), 
област отговорна  за неприятното възприемането на 
физическа болка  
 

 

 

(докато соматосензорната област на кората и задната част на инсулата – 
обработва сензорната-дискриминация на болката (PET study, Peyron, Laurent & Garcia-

Larrea, 2000). 
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Благодаря! 

• THANK YOU 
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