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 : آیا منافع آنها در یک جهت است؟ بررسی تعامل استراتژیک کارگر و کارفرما در محیط کار
 

 1یونس برومند

 

 چکیده

کارفرمتا در راستفا  شتود  کار با استفااد  ا  نرریته با ی تا بررست  مت در این مقاله تعامل میان کارگر و کارفرما در محیط

چنتین ممیت  بتدون ای تاد   را افتاای  ددتد خود ور بیشفر کار کند و ب ر حداکثرسا   سود خود تمایل دارد که کارگر 

ا  مفحمل شتود  ا  رترد دیگترا کتارگر دو استفرات   باشد و ا  اینرو کارفرما باید داینهپذیر نم انگیا  برا  کارگر امکان

ب این دو ممل بسفگ  به ایتن دارد کته کار  نماید  انفخا یاد کار کند و دیگر  اینکه کمرو  داردا یک  آنکه با تالشپی 

کند  راد  که این مقاله پیشن اد م  کند آن است کته کارفرمتاا کارفرما چه محرک  برا  ای اد انگیا  در کارگر انفخاب م 

کارگر خود را ا  رریق تغییرات دسفماد تحریک نمایدا یعن   مان  که درآمدش  یاد است به کارگر دستفماد بتاب بددتد و 

حل نیا بترا  کارفرمتا بررست  دا  مربوط به این را   که درآمدش کم است به کارگر دسفماد پایین بددد  البفه داینه مان

ددد که اگر کارگر تصمیم بگیرد که  یاد کار کندا کارفرما نیتا بته آمد  ا  بررس  این رادکار نشان م گردد  نفایج بدستم 

  و  دسفماد بابی  خوادد پرداخت 

 

 

 

 

 داواژگان کیید : کارگرا کارفرماا نرریه با  

 O38ا J31ا J24ا E24ا JEL:C7 بند ربقه

 

 

                                                           
 y.brumand@yahoo.com دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ارومیه 1
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 مقدمه .1

ا  را در روند تولید نق  بسیار برجسفه اترین موامل تولید است که ا  رریق مشارکت در تولیدکار یک  ا  م منیرو 

بر یک  ریا  صحیح فن  و تکنولوژاگر برنامه اباشد کار فعال و پویاکند  در صورتیکه یک جامعه دارا  نیرو ایاا م 

سریعاً مراحل رشد و ترق  را ر  خوادد نمود و به بابترین مراتب پیشرفت و  اجریان تولید آن جامعه حاکم باشد

 ا  و ساخفار  در اقفصاد یک جامعه به نررتوسعه دست خوادد یافت  ا  اینرو بررس  با ار کار بعنوان یک با ار پایه

 باشد رو  اقفصاددانان آن جامعه م ترین مسائل پی نگارند  یک  ا  م م

تعامالت میان کارگر و کارفرما در با ار کار ا  دیربا  ا  مسائل م م اقفصاد  و اجفمام  جوامع مخفیف بود  است  شکل 

د  با ار یعن  مرضه و دا کشمک  و م ادله میان دو ررد بوجود آورنفعی  با ار کار در اکثر جوامع حاصل قرن

  دلیل اصی  ای اد اخفالد میان کارفرما و کارگر در نحو  تو یع سود حاصل ا  فروش کاب و 1باشدتقاضا  کار م 

خدمات بود  و دست  در واقع سود حاصل ا  فروش کاب و خدمات توسط بنگا  اقفصاد  باید بین موامل تولید تو یع 

صاحب بنگا  و یا دنبال کنند  منافع صاحب بنگا  بدنبال کسب حداکثر س م ا   گردد  ا  یک ررد کارفرما بعنوان

برساند و چون  قبولمیاان  قابلبدنبال آن است که س م خود را ا  سود به  گرباشد  ا  ررد دیگر کارسود حاصیه م 

بنابراین افاای  س م یک  بامث کاد  س م دیگر  خوادد بود و این یعن  وجود تضاد  اسود یک مقدار ثابف  است

-میان منافع کارگر و کارفرما  در نفی ه چنین تضاد منافع  بامث ای اد اخفالد و کشمک  میان کارگر و کارفرما م 

کنند؟ به چه صورت  تعیین م  گردد این است که کارگر و کارفرما س م خود را ا  سودگردد  حال سؤال  که مطرح م 

پردا د که در معموبً نرریه با ی ا به حل مسائی  م کند  ارائه م  با ی اب فرین رادکار برا  این گونه مسائل را نرریه 

نرریه با   بر نوم  اسفدبل ذدن  حاصل ا     2آن میان شرکت کنندگان در با   تضاد منافع وجود داشفه باشد

آمیا  ناظر است که دا  منا مهه بر رففار صحیح مقالی  در وضعیتمنطق اسفوار است  این نرری تیایق ریاضیات و

 ن دارند  در  آن شرکت کنندگان در منا مه سع  در بر

  برا  آنکه تحییل مقاله حاضر 4و دیگر  کارفرما 3شود که دو با یکن وجود دارد  یک  کارگرفرض م  ادر با   مذکور

-گردد و شرایط  که بر با ار تحمیل م ت نیا بعنوان محیط وارد با   م لایران نیا کاربرد داشفه باشد دوبرا  اقفصاد 

نمایدروش تحقیق یک روش تحییی  ت توصیا  است که کند آن است که مقدار حداقل دسفماد با ار کار را تعیین م 

 شود  دا  کم  تحییل م و بدون وارد کردن داد  در آن رابطه میان کارگر و کارفرما با اسفااد  ا  نرریه با ی ا

گردد و بعد ا  آن با   میان کارگر و بررس  م  دادر ادامه کاردا  ان ام شد  در با ار کار با اسفااد  ا  نرریه با  

 تحییل خوادد شد  اکارفرما و چگونگ  تعامل این دو

                                                           
 ابوالفضل رنجبری رجوع گردد.جهت مطالعه مجادالت تاریخی میان کارگران و کارفرمایان به کتاب حقوق کار تألیف 1

 ع شود.جهت مطالعه مباحث مربوط به نظریه بازیها و کاربردهای اقتصادی به کتاب نظریه بازی برای اقتصاددانان کاربردی نوشته رابرت گیبونز رجو2
3 Employee 
4Employer 
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 پیشینه تحقیق .2

 شود اشار  م  ااندبعض  ا  مقابت  که تعامالت میان کارگر و کارفرما را به کمک نرریه با ی ا بحث کرد  به در این ا

-  ارالمات دقیق در مورد کارگر م آورکار که شامل جمعبیشفر بر ضوابط اسفخدام نیرو   (2002) 1میفرو و کاریدا

موضوم  با منوان تقابل میان وجود حق خیوت کارگر و نیا  اند  دمچنین آن ا بعد ا  اسفخدام به تاکید کرد  اباشد

اما  ااند  یعن  کارگر دوست دارد در خیوت خوی  به کارش بپردا دکارفرما به کنفرل و نرارت بر کارگر پرداخفه

ود بامث که این خ اکارفرما نیا نیا  دارد که بر چگونگ  ممیکرد کارگر نرارت کند و به نوم  خیوت کارگر را بردم باند

پیشن اد  انگارندگان مقاله ج ت حل این مباحث اگردد  در این راسفاآمیا میان کارگر و کارفرما م ای اد بحث  م ادله

را در دسفور کار خود قرار ددند   2(ISOمانند ) این موارد کنند که کارفرما اسفاندارددا  کاماًل پذیرففه شد  درم 

دسفماد قبل ا  قبول شغل توسط کارگر   ن  میان کارگر و کارفرما بر سرچانهدا  به بحث (2002) 3رکروگدال و 

روند و بقیه بر سر دسفماد با کارفرمایان قبل  ن  بر سر کار م پردا ند  به امفقاد آنان یک سوم کارگران بدون چانهم 

ارگران  که فعالً مشغول به کار  ن  کقدرت چانه اربق تحقیق این محققان دمچنینکنند   ن  م ا  قبول شغل چانه

به تعیین  (2002) 4بیشفر است  جونا و سیمون اخوادند دمان شغل را بگیرنددسفند نسبت به کارگران  که تا   م 

ثیرات أاند که م ارت و تحصیالت تاند و اظ ار کرد کار با توجه به م ارت و تحصیالت آن ا پرداخفهدرآمددا  نیرو 

چگونگ  انفخاب اسفرات   یک کارگر در ( 2002)5گذارند  لو و دمکارانکار م دسفماد و نیرو  مثبت و قو  بر رو 

در مقاله خود دو حالت ا  با   میان دو کارگر را ( 2000)6اند  دافنبرگ و کریسفیگرمعرض اخراج را بررس  کرد 

کنند  در این ک بنگا  با دم رقابت م شغی  در ینمایند که در حالت اول دو کارگر به منرور بدست آوردن ح م رمط

بنگا  آن کارگر  را اسفخدام  اکنند که در ن ایتشن اد  خود را به بنگا  ارائه م در دو کارگر دسفماددا  پی اراسفا

یک  ا  کارگران در داخل بنگا  با  اکند که دسفماد بیشفر  ریب کرد  باشد  در حالت دوم با   میان دو کارگرم 

ب مشغول به کار است وکارگر دیگر در خارج ا  بنگا  در تالش برا  گرففن جا  کارگر داخی  به کارفرما دسفماد با

فرما پیشن اد کارگر خارج  را )که حاضر است با دسفماد پایین راما این ا نیا کا ادددپیشن اد دسفماد پایین را م 

اند که بنگاد ا تمایل به قبول پیشن اد دسفماد نفی ه رسید  پذیرد  نگارندگان این مقاله در ن ایت به اینکار کند( نم 

( با ار کار کشوردا  در حال توسعه را در دو بخ  رسم  و غیر 2010) 7سو اآراجو و د  پایین کارگران ندارند 

-بخ  دا با ار کار در کشوردا  در حال توسعه بطور غیررسم  دارا اند  ربق نرر آنرسم  مورد مطالعه قرار داد 

کند یک سیسفم دا  غیررسم  تشویق م دا   یاد  است و مامل م م  که کارگران و کارفرمایان را به سمت بخ 

شود اقفصاد رسم  ا  جذابیت کمفر  برخوردار باشد  محققان در مقاله خود به گر است که بامث م بسیار مداخیه

دا با اسفااد  ا  و ار یاب  اثر مالیاتقفصاد رسم  و غیررسم  دا در ادا  ورود و خروج کارگران و بنگا تحییل پویای 

اند که در آن موامل اقفصاد  تصمیم به مشارکت در یک  ا  با اردا )  رسم  یک ردیافت نرریه با   تکامی  پرداخفه

                                                           
1Mitrou and Karyda 
2 International Organization of Standardization 
3 Hall and Krueger 
4Jones and simon 
5Lo, et al  
6Dufwenberg and Kirchsteiger 
7  
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  و اجرا  قانون دا دمچنین رابطه ب ینه بین قانونگذارگیرند  آنیا غیررسم ( با توجه به ماید  موردانفرار خود م 

( وجود و پایدار  تعادل در یک مدل نرریه با   2014) 1اند  آراجو و موریرابوسییه دولت را مورد ار یاب  قرار داد 

دا )که دارا  چندین تعادل ن  اند  مدل آنتکامی  برا  با ار کار را با اسفااد  روش لیاپانود مورد مطالعه قرار داد 

چنین یک توصیف جامع دا  ایسفاا تعادل پایدار تکامی  دسفند  دمدا  ن  در با  که تعادلددد باشد( نشان م م 

 دا  مدل تکامی  با ار کار در این مقاله ارائه شد  است  ا  پویای 

اند  در دیچ کدام ا  مقابت ذکر شد  مقابت فوق درکدام به رریق  به بررس  روابط میان کارگر و کارفرما پرداخفه

ا  اشار  نمود که در آن دولت شود )چه بعنوان با یکن و چه بعنوان محیط(  اما میفوان به مقالهدولت وارد با   نم 

در مقاله خود به بحث بیمه کارگران م اجر روسفای  که در  (2002) 2گردد  وانگبعنوان یک با یکن وارد با   م 

کند این کارگران را مؤسسات را م بور م  ادولتدر این راسفا   پرداخفه است اشوندمؤسسات ش ر  مشغول به کار م 

 شود دا  سنگین  ا  مؤسسات گرففه م جریمه ابیمه کنند و در صورت امفناع ا  بیمه کردن آن ا

( در مورد تحییل با ار کار با اسفااد  ا  نرریه با   1331توان به کار صادق  و برومند)در میان مقابت داخی  م      

اند و با توجه به دا در مقاله خود به بررس  با   میان کارگر و کارفرما و دولت در حالت ایسفا پرداخفهاشار  نمود  آن

ور  و سطح دسفماد پرداخف  به دا  تعریف شد  برا  با یکنانا نفی ه با   بیانگر پایین بودن سطح ب ر اسفرات  

 ن  بدست آمد  ا  با  ا درسه با یکن تمایل به حاظ وضع موجود دارند  کار است  در واقع با توجه به تعادل نیرو 

نماید )ا  رریق وضع م  اول اینکه دولت را بعنوان محیط حاکم بر با   وارد با   :مقاله حاضر ا  دو جنبه نوآور  دارد

جست؛ در واقع برا  در اقفصاد  توان برا  تحییل با ار کار اقفصاد ایران ب ر  ا دوم آنکه ا  نفایج آن م کف دسفماد(

 میفوان ا  نفایج این مقاله اسفااد  نمود  انمایددر با ار کار دخالت م  که در آن دولت ا  رریق وضع حداقل دسفماد

 تحلیل بازی .3

 یاد  در فرآیند تولید پیامد کارفرما بسفگ  به ممل کارگر دارد  یعن  درچه کارگر تالش ادر مدل کارگر ت کارفرما

در چه کارگر در فرآیند تولید فعالیت کمفر  ان ام  او بر مکس است  ام ددد احفمال افاای  درآمد کارفرما بیشفران

کارگر دارد که در  N+  1شود یک بنگا  اقفصاد  ددد احفمال افاای  درآمد کارفرما کمفر است  در این ا فرض م 

ا   سشود میان کارفرما و کارگر است  ددد کارفرما حداکثرا  که ان ام م کار دسفند  با  آن بنگا  مشغول به

 :میفوان برا  کارفرما دو سطح ممکن درآمد تعریف نمود اینروا   اباشددرآمد )یا سود( م 

 ددیم نشان م  𝑅Hکه آنرا با  :3درآمد  یاد  1

 ددیم نشان م  𝑅Lکه آنرا با  :4درآمد کم  2

 :تعریف نمودتوان برا  کارگر دو اسفرات   م  دمچنین

                                                           
1  
2Wang  
3High Revenue 
4Low Revenue 
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 ددیمنشان م  𝐸𝐻آنرا با  هک :1 یادتالش  1

 ددیم نشان م  𝐸𝐻که آنرا با  :2کمتالش  2

  کندحداقل دسفماد را تعیین م دولت نیا 

کم و اگر کارگر اسفرات   تالش 𝑃Hتوسط کارفرما با  (𝑅H)درآمد  یاد   یاد را انفخاب کند احفمال کسباگر کارگر تالش

لذا میفوان انفرار داشت رابطه  یر بین شود  نشان داد  م  𝑃Lاحفمال کسب درآمد  یاد توسط کارفرما با  ارا انفخاب کند

 احفمابت برقرار باشد: 

(1) 0 < 𝑃𝐿 < 𝑃𝐻 < 1 

اما او  ؛یاد با کارگر بنویسد  تواند قرارداد  با تالشکند براحف  م اگر کارفرما بداند که کارگر کدام اسفرات   را انفخاب م 

 3تقارن ارالماتکار با مشکل مدممبادله کنندگان خدمات نیرو  ا یرا که در حو   با ار کار اا  انفخاب کارگر ارالم  ندارد

امکان نرارت مسفمر و لحره به اما کارفرمادا بخارر مدم امواجه دسفند  یعن  کارگران ا  میاان تالش خود ارالع دارند

ا  نحو  تالش کارگران ارالمات کامل ندارند و اصوًب نرارت کامل دم مسفیام تحمل داینه  یاد است  ا  اینرو  الحره

کار  کارکنان انفخاب نمایند توانند برا  جیوگیر  ا  کمکنند  یک  ا  راد ای  که بنگاد ا م کار  م کارگران اقدام به کم

 یاد نمود شود کارگر را تشویق به تالشراد  که در این ا پیشن اد م البفه د  باشم   اسفااد  ا  منحن  دسفماد کارای 

( 𝑊H( به کارگر دسفماد باب )𝑅H)مالو  بر نرریه دسفماد کارای ( این است که کارفرما  مانیکه درآمدش  یاد است )

 ( بددد 𝑊L( است به کارگر دسفماد پایین )𝑅𝐿بددد و  مانیکه درآمدش پایین )

کند که در اینصورت پیامد کند  کارگر یا آنرا رد م ( به کارگر پیشن اد م 𝑊Hیا  𝑊Lیک دسفماد ) کارفرما فرض کنید

کند  در صورتیکه کارگر پیشن اد کارفرما ماد پیشن اد  کارفرما را قبول م خودش و کارفرما برابر صار خوادد بود و یا دسف

درآمد کارفرما یاد خوادد بود  𝑃H یاد کار کند با احفمال کم  اگر با تالشکند یا با تالش  یاد کار میا با تالش ارا قبول کند

کم به فعالیت خود (  اگر کارگر با تالش𝑊H( و با دمین احفمال دسفماد دریافف  کارگر نیا  یاد خوادد بود )𝑅H)یعن  

ا  که در این ا شود  نکفهکارگر نیا با دمین احفمال  یاد م شود و دسفماد سود کارفرما  یاد م  𝑃Lبپردا د با احفمال 

 یاد  باید به آن توجه شود این است که باید داینه کارگر را نیا در انفخاب دو اسفرات   در نرر گرفت  اگر کارگر تالش

وارد مدل کرد  اگر کارگر او  4ان ام ددد خسفه خوادد شد و بنابراین داینه خسفگ  او را میفوان با منوان داینه اسف الک

کم را انفخاب نماید داینه اسف الک و اگر اسفرات   تالش 𝐷H یاد را انفخاب کند داینه اسف الک او برابر با اسفرات   تالش

𝐷Hخوادد بود که دموار   𝐷Lاو برابر  با  > DL  

 :5شودیر نشان داد  م نمودار درخف  این با   به شکل   اکنند  با   باشددر صورتیکه کارفرما شروع

 

                                                           
1High Effort 
2Low Effort 
3 asymmetric information problem 
4Depreciation 

 کند.است با این تفاوت که در این مقاله دولت حداقل دستمزد را تعیین میتحلیلی مشابه این در کتاب توسعه نظریه بازی نوشته هربرت گینتیس آورده شده 5

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما -نمودار درختی بازی میان کارگر . 1شکل

  ( نشان داد  شد  است 2( و کارگر با )1آن کارفرما با ) که در

𝑊𝐻  یاد با پیامددا  احفمال کارگر در صورت انفخاب اسفرات   تالش − 𝐷𝐻  و𝑊𝐿 − 𝐷𝐻  با احفمابت𝑃𝐻  1و −

𝑃𝐻 بصورت  یر قابل محاسبه استانفرار  این اسفرات   روبرو خوادد بود  ار ش: 

𝐸𝑉(𝐸𝐻) = 𝑃𝐻(𝑊𝐻 − 𝐷𝐻) + (1 − 𝑃𝐻)(𝑊𝐿 − 𝐷𝐻)
= 𝑃𝐻𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐻)𝑊𝐿 − 𝐷𝐻                                       (2) 

 :گرددانفرار  این اسفرات   نیا بطور مشابه بصورت  یر محاسبه م ار ش اکم توسط کارگربا انفخاب اسفرات   تالش

𝐸𝑉(𝐸𝐿) = 𝑃𝐿(𝑊𝐻 − 𝐷𝐿) + (1 − 𝑃𝐿)(𝑊𝐿 − 𝐷𝐿)
= 𝑃𝐿𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐿)𝑊𝐿 − 𝐷𝐿                                        (3) 

 :ددد کهپایین ترجیح م  تالش  یاد را به اسفرات  کارگر درصورت  اسفرات   تالش

𝐸𝑉(𝐸𝐻) ≥ 𝐸𝑉(𝐸𝐿)                                                                                    (4)                           

 :بنابراین

𝑃𝐻𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐻)𝑊𝐿 − 𝐷𝐻 ≥ 𝑃𝐿𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐿)𝑊𝐿 − 𝐷𝐿                  (5) 

 :و یا

(𝑃𝐻 − 𝑃𝐿)(𝑊𝐻 − 𝑊𝐿) ≥ 𝐷𝐻 − 𝐷𝐿                                                            (6) 

ا  تااوت احفمابت و اخفالد بین دسفماد )درآمد( کارگر بی  ا  اخفالد داینهضرب گوید که اگر حاصلاین رابطه م 

ا  درنرر گرفت که و  در ج ت توان بعنوان داینهشود )در این ا اسف الک جسم  کارگر را م باشد که و  مفحمل م 

𝑊𝐻شود که در چهگا  کارگر تالش  یاد را انفخاب خوادد کرد  دقت پردا د(ا آنتالش برا  ان ام کار م  − 𝑊𝐿  و𝑃𝐻 −

1 − P𝐿 

PL 

1 − PH 

PH 

(2)  

 ردپیشن اد

پیشن ادقبول  

کمتالش  

  یادتالش

    (1)      پیشن اددسفماد       ( 2)

(1) 

(0و0)  

(RH , 𝑊𝐻 − 𝐷𝐻) 

(RL , 𝑊𝐿 − 𝐷𝐻) 

(RH , 𝑊𝐻 − 𝐷𝐿) 

(RL , 𝑊𝐿 −  𝐷𝐿) 
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𝑃𝐿 اگر  دا احفمال اینکه کارگر با تالش  یاد کار کند بیشفر خوادد بود  دمچنیننبارگفر باش𝐷𝐻 − 𝐷𝐿   به اندا   کاف

𝑃𝐻)بارگ باشد بطوریکه بر  − 𝑃𝐿)(𝑊𝐻 − 𝑊𝐿) گا  دیگر کارگر با تالش  یاد کار نخوادد کرد  بچربدا آن 

پیشن اد  گررا به کار �̅�بود که حداقل دسفماد  کارفرما م بور خوادد اتعیین کند �̅�د  معادل حداقل دسفمااگر دولت 

  :رابطه  یر باید برقرار گردد ا1 یاد کار کند ددد  اگر کارفرما بخوادد که کارگر با اسفرات   تالش

𝑃𝐻𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐻)𝑊𝐿 − 𝐷𝐻 ≥ �̅�                                                              (7) 

گردد)حداقل ( به معادله تبدیل 7نامعادله ) را باید در سطح  تعیین کند که 𝑊Lو  𝑊Hکارفرما مقادیر ب ینه دسفماددا  

( را به معادله تبدیل نماید  2ا نامعادله )𝑊Lو  𝑊Hدمچنین کارگر نیا باید ج ت تعیین دسفماددا    داینه برا  کارفرما(

 :آیند( بصورت  یر درم 7( و )2روابط )

(𝑃𝐻 − 𝑃𝐿)(𝑊𝐻 − 𝑊𝐿) = 𝐷𝐻 − 𝐷𝐿                                                             (8) 

𝑃𝐻𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐻)𝑊𝐿 − 𝐷𝐻 = �̅�                                                              (9) 

 WLو  𝑊Hمقادیر  اکند  با حل دمامان دو معادله فوقفرد را ارائه م   منحصربهدل نحل دو معادله فوق نقطه تعا

  :آیندبصورت  یر بدست م 

𝑊𝐿
∗ = �̅� +

𝑃𝐻𝐷𝐿 − 𝑃𝐿𝐷𝐻

𝑃𝐻 − 𝑃𝐿

                                                                        (10) 

𝑊𝐻
∗ = 𝑊𝐿 +

𝐷𝐻 − 𝐷𝐿

𝑃𝐻 − 𝑃𝐿

                                                                                (11) 

 :داد  شد  استنشان  (2) شکلبصورت  𝑊𝐿و  𝑊𝐻بدست آمد  و مقادیر تعادل   ن نقطه تعادل 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 آمده یکسان خواهد بود. اثبات این موضوع در پیوست آمده است.کم نیز کار کند نتایج بدستاگر کارگر با تالش1
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 کارفرما -نقطه تعادل نش بازی میان کارگر . 2شکل

میفوان تعیین کرد که کارفرما ا  کارگر درخواست  احال که داینه کارفرما برا  در دو اسفرات   انفخاب  کارگر مشخص شد

کند؟ سود موردانفرار کارگرا سود کارفرما را حداکثر م  ؟ و یا بعبارت  کدام اسفرات  کندانفخاب کدام اسفرات   را م 

  :باشدبصورت  یر م  ایاد را انفخاب کند  تالش کارفرما درصورتیکه کارگر اسفرات   

  𝐸𝜋 𝐸𝐻
=  𝑃𝐻𝑅𝐻 +  (1 −  𝑃𝐻)𝑅𝐿 −  𝐸𝐻 (𝑊)                                        (12) 

 : یاد را انفخاب کند در صورتیکه کارگر اسفرات   تالش اکارگر است ردسفماد موردانفرا 𝐸H(𝑊)که  

𝐸H(𝑊) = 𝑃𝐻𝑊𝐻 + (1 −  𝑃𝐻)𝑊L                                                             (13) 

 :است ا مبارت ابرگایند کم راسود موردانفرار کارفرما اگر کارگر اسفرات   تالش 

𝐸𝜋 𝐸𝐿
=  𝑃𝐿𝑅𝐻 +  (1 −  𝑃𝐿)𝑅𝐿 −  𝐸𝐿 (𝑊)                                             (14) 

 :گرددبصورت  یر محاسبه م  𝐸𝐿(𝑊)که بطور مشابه 

𝐸𝐿(𝑊) = 𝑃𝐿𝑊𝐻 + (1 −  𝑃𝐿)𝑊L                                                               (15) 

 یاد را انفخاب در این ا سوال  که باید به آن پاسخ داد  شود این است که آیا کارفرما تمایل دارد که کارگر اسفرات   تالش

برا   ااحفمال افاای  س م کارگر ا  سود(نفی ه در  یاد توسط کارفرما )وکند؟ به مبارت دیگر آیا تشویق کارگر به تالش

 کارفرما ار ش دارد؟

�̅� + 𝐷𝐻

𝑃𝐻

 

𝐷𝐻 − 𝐷𝐿

𝑃𝐻 − 𝑃𝐿

 
𝑃𝐻𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐻)𝑊𝐿 − 𝐷𝐻 =  �̅� 

(𝑃𝐻 −  𝑃𝐿)(𝑊𝐻 − 𝑊𝐿) =  𝐷𝐻 −  𝐷𝐿 

     E 

𝑊𝐿 

𝑊𝐿
∗ 

𝑊𝐻
∗ 

𝑊𝐻 
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 یاد را انفخاب کند که سود حاصل ا  انفخاب این اسفرات   برا  کارفرما درصورت  تمایل دارد که کارگر اسفرات   تالش

 :کم توسط کارگر باشد یعن کارفرما حداقل به اندا   سود حاصل ا  انفخاب اسفرات   تالش

  𝐸𝜋 𝐸𝐻
≥    𝐸𝜋 𝐸𝐿

                                                                                        (16) 

 :یا

𝑃𝐻𝑅𝐻 + (1 −  𝑃𝐻)𝑅𝐿 −  𝐸𝐻(𝑤) ≥  𝑃𝐿𝑅𝐻 +  (1 − 𝑃𝐿)𝑅𝐿 −  𝐸𝐿  (𝑊) 

(17) 

 :برابر است با 𝐸L(𝑊)( در پیوست 3ربق رابطه )

   𝐸𝐿(𝑊) =  𝑃𝐿𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐿)𝑊𝐿 =  �̅� +  𝐷𝐿                                                              (18) 

  :آیدبدست م  ادن( قرار داد  شو17( در سمت چپ رابطه )13( در سمت راست و رابطه )12رابطه ) اگر

𝑃𝐻(𝑅𝐻 − 𝑊𝐻) + (1 − 𝑃𝐻)(𝑅𝐿 − 𝑊𝐿) ≥ 𝑃𝐿𝑅𝐻 + (1 − 𝑃𝐿)𝑅𝐿 − (�̅� + 𝐷𝐿) 

(19) 

  :و یا

(𝑃𝐻 − 𝑃𝐿)(𝑅𝐻 − 𝑅𝐿) ≥ 𝑃𝐻𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐻)𝑊𝐿 − (�̅� + 𝐷𝐿)             (20) 

𝑃𝐻𝑊𝐻( مبارت 3ربق رابطه ) + (1 − 𝑃𝐻)𝑊𝐿 مبارت برابر با �̅� + 𝐷𝐻  یر ( بصورت20باشد  بنابراین رابطه )م  

  :آیددرم 

(𝑃𝐻 − 𝑃𝐿)(𝑅𝐻 − 𝑅𝐿) ≥ �̅� + 𝐷𝐻 − (�̅� + 𝐷𝐿)                                     (21) 

 :و یا

(𝑃𝐻 − 𝑃𝐿)(𝑅𝐻 − 𝑅𝐿) ≥ 𝐷𝐻 − 𝐷𝐿                                                            (22) 

ا  باشد که ضرب تااوت احفمابت و اخفالد بین درآمد کارفرما بی  ا  اخفالد داینهگوید که اگر حاصلاین رابطه م 

کند بیشفر ا  حالت دیگر خوادد بود  فخاب کارگر تالش  یاد را انکه سود کارفرما در صورت گا  آنشودا م کارگر مفحمل 

𝑃𝐻 دقت شود که در چه − 𝑃𝐿  ( این نفی ه 2باشد )قبال در رابطه )احفمال افاای  سود کارفرما بیشفر م بارگفر باشندا

   را انفخاب خوادد کرد(تالش  یاد  نیا کارگربدست آمد که در این حالتا 

 :آید( بدست م 23رابطه ) اتقسیم شوند 𝑃H - 𝑃L( بر 22حال اگر ررفین رابطه )

𝑅𝐻 − 𝑅𝐿 ≥
𝐷𝐻 − 𝐷𝐿

𝑃𝐻 − 𝑃𝐿

                                                                                  (23) 
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 تر خوادد بود  یاد توسط کارگر خشنودکارفرما ا  انفخاب اسفرات   تالش  ( برقرار باشد23بنابراین وقف  رابطه )

 یاد نماید این است که به کارگر دسفماد ابفدا  این بخ  گافه شد راد  که کارفرما میفواند کارگر را تشویق به تالشدر 

کارفرما  شودو به کارگر دسفماد پایین بددد  مانیکه درآمدش کم است  فرض م  اباب بددد  مانیکه درآمدش  یاد است

میفوان  افوق ممل نماید فرضکارفرما بخوادد بر اساس اگر (  𝜋مانند یک سود تضمین شد  را میفواند کسب نماید )

 :را برا  او بصورت  یر تعریف نمود 𝑊𝐿و  𝑊𝐻دسفماددا  

𝑊𝐻 = 𝑅𝐻 − 𝜋  

𝑊𝐿 = 𝑅𝐿 − 𝜋                                                                                                (24)  

 :خوادیم داشت ابخوادیم تااضل دو سطح دسفماد را بیابیماگر 

𝑊𝐻 − 𝑊𝐿 = 𝑅𝐻 − 𝑅𝐿                                                                                  (25)  

 :آید( بصورت  یر بدست م 22رابطه ) ا( قرار ددیم23( را در رابطه )25اگر رابطه )

𝑊𝐻 − 𝑊𝐿 ≥
𝐷𝐻 − 𝐷𝐿

𝑃𝐻 − 𝑃𝐿

                                                                               (26) 

 و یا 

(𝑊H - 𝑊L) (PH - PL) ≥  𝐷 𝐻 − 𝐷𝐿                                                                ( 72 ) 

 ( است  2که دمان رابطه )

( تامین گردد(ا 2 یاد را به اسفرات   تالش پایین ترجیح ددد )و رابطه ) اسفرات   تالشبنابراین در صورتیکه کارگر 

کند  بیشفر م کارگر انفرار  سود خود را نسبت به اسفرات   دیگر کارفرما نیا ا  این اسفرات   اسفقبال کرد  و ار ش

ا دم با انفخاب این اسفرات   توسط کارگر یاد را انفخاب کند   کارفرما تمایل دارد که کارگر اسفرات   تالش در واقع

 برند  کارگر و دم کارفرما دردو ناع م 

 گیرینتیجهخالصه و . 4

مربوط به با ار کار بود  تعامالت میان کارگر و کارفرما  اموضوم  که در این مقاله مورد ت ایه و تحییل قرار گرفت

دموار  تاثیر بساای  بر رو  سایر با اردا گذاشفه است  در صورتیکه  ابعنوان دو ررد با ار کار )یعن  مرضه و تقاضا(

نگاد ا افاای  سود ب ادا  تولید کاد  یاففهداینه اور   یاد  باشدپویا و دارا  ب ر  افعال اکار یک اقفصادنیرو 

کار فعال باشد و ددند نیرو کند  کارفرمایان دموار  ترجیح م د و توسعه اقفصاد  سریعفر کار م یابد و موتور رشم 

تولید و سود بنگاد ا   یرا چنین امر  بامث افاای   احداکثر تالش خود را برا  تولید محصول و خدمات بکار گیرد

باشند  دای  نیا م کار  م بور به پرداخت داینهاد  برا  داشفن چنین نیرو گردد  بنگاد ا  اقفصاقفصاد  م 

کارگران در نرر بگیرند  بایست امفیا ات  برا م  ا یاد در فرآیند تولید یعن  کارفرمایان برا  تشویق کارگران به تالش
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تحقیق این است که آیا تشویق کارگران به آور است  سوال اصی  این گرففن این امفیا ات برا  کارفرما داینهو در نرر

 مثبتبرا  کارفرما سودآور است؟ پاسخ به این سئوال  ادا  آنفعالیت  یاد توسط کارفرما با در نرر گرففن داینه

و ا   راض  بود کارفرما ا  این انفخاب کارگر  ا یاد را انفخاب کنداست  یعن  اینکه در صورتیکه کارگر اسفرات   تالش

نرریه با ی ا بود که به ب فرین نحو ممکن  اکند  روش  که برا  یاففن پاسخ این سوال انفخاب شدفقبال م آن اس

 مسئیه را حل نمود  

اما در  اکندداند کارگر کدام اسفرات   را انفخاب م در چند که کارفرما در ابفدا ا  اسفرات   کارگر ارالع ندارد و نم 

شود که کارگر اسفرات   کارفرما سودش بیشفر ا  حالف  م  ا یاد را انفخاب کند شصورت  که کارگر اسفرات   تال

کند  البفه انفخاب این اسفرات   برا  کارگر نیا ب فر ا  انفخاب اسفرات   دوم است  نفایج این کم را انفخاب م  تالش

البفه اگر مداخیه دولت  اتعمیم داد اکندتحقیق را میفوان به کییه کشوردای  که در آن دولت در اقفصاد مداخیه م 

 فقط ا  رریق تعیین حداقل دسفماد باشد 

گردد  کار در فرآیند تولید بامث کاد  تولیدات بنگا  اقفصاد  و کاد  با دد  آن م تحرک و پویای  نیرو مدم

-کاد  تولیدات م  کار وور  نیرو در نفی ه کاد  ب ر  و گذار  بنگا سرمایه بنگا  بامث کاد  کاد  با دد 

-پیشرفت و توسعه اقفصاد  جامعه م  کار فعال در یک اقفصاد بامث رکود تولیدات و مدمنبود نیرو  اشود  بنابراین

کار  که نیرو  ؛کار فعال و پویا داردگردد  لذا یک جامعه برا  دسفیاب  به رشد و پیشرفت اقفصاد  نیا  به نیرو 

منوان تا تولیدات جامعه افاای  یابد  در صورتیکه کارفرما به بکار گیردتالش خود را  بفواند در فرآیند تولید حداکثر

صاحب بنگا  و یا دنبال کنند  منافع صاحب بنگا  ا  این ممل کارگر اسفقبال نماید و او را تشویق به تالش بیشفر در 

گردد  با توجه به توسعه اقفصاد  فرادم م  شرایط ب م برا  ر  مراحل ااین  مینه )البفه با تقبل مقدار  داینه( کند

ا  اینرو میفوان انفرار داشت در  ؛کندکارفرما ا  ممیکرد پویا  کارگر دفاع م  انفایج بدست آمد  ا  تحقیق حاضر

 رفا  اقفصاد  و اجفمام  جامعه افاای  خوادد یافت   اصورتیکه کارگر ممیکرد خود را ب بود بخشد

ا  اتخاذ کند تا بفواند این با اردا دا  توسعها دولت باید تدابیر وی  با ار کار و محصول در برنامهبا توجه به م م بودن 

-کار با توجه به پایین آوردن سطح محصول ا  یک ررد بامث م ور  نیرو را ا  رکود خارج نماید  پایین بودن ب ر 

افاای  یابد و ا   در جامعه یل نمود  و لذا نرخ بیکار ا نیرو  کار خود را تعدسطح پایین سودشود که کارفرما بدلیل 

-ررد دیگر من ر به کاد  مرضه شد  که در ن ایت دمرا  با اثر بیکار  منوان شد ا رکود اقفصاد  را موجب م 

مدت دم ا دولت باید در نیرو  کار انگیا  ای اد نماید بطوریکه در کوتا ا  وقوع چنین اتااق شوند  ج ت جیوگیر  

دا  تواند با امطا  بسفهمفماد کارگر به کارفرما افاای  یابد و دم سود کارفرما خیی  کاد  پیدا نکند  لذا دولت م ا

در راسفا  افاای  دسفماد و ماایا  کار  نیرو  کارا به ددد ذکر شد  که دمان خروج ا  رکود حمایف  به کارفرما 

 ندمدت است دست یابد  مدت و ن ایفا دسفیاب  به توسعه در بیدر کوتا 
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 پیوست 

 آید:( بصورت  یر درم 7کم را انفخاب کند نامعادله )اگر کارگر اسفرات   تالش

𝑃𝐿𝑊𝐿 + (1 − 𝑃𝐿)𝑊𝐿 − 𝐷𝐿 ≥ �̅�                                                                 (1) 

 ( در مفن بصورت معادله در کنار دم بنویسیما داریم:2را دمرا  با نامعادله )اگر نامعادله فوق  

(𝑃𝐻 − 𝑃𝐿)(𝑊𝐻 − 𝑊𝐿) = 𝐷𝐻 − 𝐷𝐿                                                             (2) 

𝑃𝐿𝑊𝐻 + (1 − 𝑃𝐿)𝑊𝐿 − 𝐷𝐿 = �̅�                                                                (3)   

 :آیدبصورت  یر بدست م  𝑊H مقدار (ا2ا  معادله )

𝑊𝐻
∗ = 𝑊𝐿 +

𝐷𝐻 − 𝐷𝐿

𝑃𝐻 − 𝑃𝐿

                                                                                  (4) 

 را نیا اسفخراج نمود:  𝑊Lتوان مقدار ( قرار ددیما م 3را در رابطه ) 𝑊𝐻حال اگر مقدار 

𝑃𝐿 (𝑊𝐿 +
𝐷𝐻 − 𝐷𝐿

𝑃𝐻 − 𝑃𝐿

) + (1 − 𝑃𝐿)𝑊𝐿 − 𝐷𝐿 = �̅�                                      (5) 

 ا خوادیم داشت: 𝑊Lبا حل معادله فوق برا  

𝑊L
∗ = W̅ +

𝑃𝐻𝐷𝐿 − 𝑃𝐿𝐷𝐻

𝑃𝐻 − 𝑃𝐿

                                                                           (6) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

14 
 

 

Analysis of strategic interaction between employer and employee: do 
their interest in a same direction? 

 

Younes Brumand1 

 

Abstract  

In this paper, the interaction between employee and employer will be considered in the workplace 

using game theory  Employer, in order to maximize his own profit, wants the employee work more 

and increases his productivity. This would be impossible without motivating the employee, so the 

employer must incur an expense. On the other hand, employee is facing two strategies; one is to 

work more hard and another is to do that little. Choosing one of these depends on what the 

employer selects to motivate the employee. What we propose in this article is that the employer 

motivates the employee through changes in wage. It means when your income is high give the 

employee a high wage and when the income is low give the employee a low wage. Of course the 

costs associated with this solution will be dealt as well. The results achieved from the investigation 

of this approach show that if the employee decides to work more hard, then the employer will give 

him more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Employee, Employer, Game theory 

JEL Classification: C7, E24, J24, J31, O38 

 

 

                                                           
1 Ph.D. Student in Economics, Urmia University, Email: y.brumand@yahoo.com 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

