
  
  

  



  
تربیتمدرس   دانشگاه 

مدیریت و اقتصاددانشکده

  اقتصاد نظري -علوم اقتصادينامه دوره کارشناسی ارشدپایان
  

  هايباز هیکارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظرنیرابطه بلیتحل
  

   

  
  

  

حس
دکتر

  
  

  
  

  
  



  چکیده

تحقیق تحلیل رابطه میان کارگر و کارفرما و دولت در بازار کار با استفاده از نظریه هدف از انجام این 
براي هر . گیردبازي میان این سه بازیکن در دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می. باشدها میبازي

ي تمایل به حفظ گردد؛ یکی تمایل به تغییر وضع موجود و دیگراتژي تعریف میکدام از بازیکنان دو استر
در تعادل نش بدست آمده از بازي ایستا، هر سه بازیکن استراتژي تمایل به حفظ وضع . وضع موجود

ند هرچند که بیشترین پیامد را براي آنها به دنبال ندارد، از اینرو یک تعادل در کنمیموجود را انتخاب 
یکن به مراتب بهتر از بازي ایستا صورت بازي پویا میان این سه باز. آیدوري پایین بدست میسطح بهره

یک  معروف است، SPEگیرد و اگر دولت شروع کننده بازي باشد، تعادل بدست آمده، که به تعادل می
در این تعادل، دولت استراتژي تمایل به  .گرددوري باال خواهد بود و مفید ارزیابی میتعادل در سطح بهره

ند و به کنمیتمایل به تغییر وضع موجود را انتخاب حفظ وضع موجود و دو بازیکن دیگر استراتژي 
  .گرددطریقی، اهداف تمامی بازیکنان تامین می
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  کلیات -1 فصل

  مقدمه -1-1

بازار سطح  نیو نقطه تعادل در ا باشدیدو طرف عرضه و تقاضا م يبازارها دارا ریبازار کار مانند سا
آورنده عرضه و دیپد يروهایبه تعادل و ن دنیرس ینظر از چگونگصرف. کندیم نییاشتغال و دستمزد را تع
 نیا تیاهم. است یاتیمهم و ح اریمشغول به کار بس يروین يوربهره تیوضع ران،یتقاضا در اقتصاد ا

  :کرده است ادی رانیدر ا یافتگینمدار توسعه نیعنوان اولاز آن به یمیعظ نیاست که حس يمقوله تا حد

خود را  دیعدم تحرك در تول. است دیدر تول ییایمشکل اقتصاد ما رکود، فقدان تحرك و پو نیمهمتر"
و  دیتول شتریب یماندگفقر گسترده، عقب ،يکاریب شیافزا ه،یسرما لیتشک یمانند کاهش نسب یدر مقوالت

مدار بسته  نیاول ب،یرتت نیبد. دهدینشان م دیدر تول ییایعدم تحرك و پو ،يباالخره تداوم رکود اقتصاد
 ،یمیعظ("گرداندیاول باز م يما را دوباره به همان جا یحرکت نیکه چن ابدییتداوم م یافتگینتوسعه
1388.(  

اش چه يورو بهره رساندیبه ثمر م يدیچگونه تول رانیاقتصاد ا یفعل طیشاغل در شرا تیجمع نکهیا
در رشد  ياندهینقش فزا د،یتول یاز عوامل اصل یکیکار به عنوان يروین. دینمایمهم م اریمقدار است بس

کشورها با  ینسب تیمز عه،توس يهاهیدر نظر ریاخ يدر چند دهه ژهیدارد، چنانکه به و داریپا ياقتصاد
  ).1388،يو قنبر یصادق(شودیآنها مشخص م یانسان هیتوجه به سرما

  کارگر و کارفرما -1-2

کار و کارفرما انسانی، نیازمند تعادل دو طرفه نیروينیرويوري وکار و افزایش بهرهرونق محیط کسب
کار را سرمایه کار را از آن خود بداند و کارفرما هم نیرويوکار، محیط کسباي که نیروياست به گونه
کار پویا، رشد و توسعه تولید در سطوح بنگاه و به دنبال یکی از مهمترین دستاوردهاي نیروي. تلقی کند

  .توسعه اقتصادي در سطح ملی و کالن کشوري خواهد بودآن رشد و 

خدمت از هاي فردي در کنار مسئله مهمی چون آموزش ضمنخلق انگیزه و استقبال از فعالیت
توقعات . باشد) کار پویاوجود نیروي(تواند به عنوان دستیابی به این هدف مهمهایی است که میخصیصه
اً برخورداري از قدرت خرید مناسب، امنیت شغلی و ارتقاي مقام و کار از کارفرماي خود یقینیک نیروي
وري، عاملی خواهد بود که ناخودآگاه سبب وجود مسایلی همچون فقدان بهره. سازمانی استمنزلت درون

کار و باید توجه داشت که پویایی، تنها در صورت تعامل دو طرف نیروي. شودکار میتنزل پویایی نیروي
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حس وفاداري طرفین پدید خواهد آمد که البته آن هم از مسایلی همچون درك متقابل، خلق کارفرما و 
  .گیردوکار و رعایت سلسله مراتب نشات میانگیزه، ایجاد فضاي رقابتی محیط کسب

هاي اجتماعی، به یکی از دغدغههاي تامینهاي مناسب اجتماعی از جمله بیمهپوشش، عدمنهمچنی
کار محسوب ها از حقوق اولیه نیروياین درحالی است که این پوشش. تبدیل شده استاصلی کارگران 

  .ها توسط بنگاه اقتصادي وجود نداردتامین آنشوند و هیچ توجیه مناسبی براي عدممی

است که  يکاريروین يوربودن بهره نییبر پا یلیدل رانیدر ا ياقتصاد يهابنگاه يبودن سودآور نییپا
 یکاف زهیافراد، نبود انگ شتریب يوربودن سطح بهره نییعلت پا. هستند تیها مشغول به فعالبنگاه نیدر ا
 شتریاست که ب يفکر يهاوجود دغدغه لیبه دل یعدم وجود تمرکز و آرامش روان نیکار و همچن يبرا
سطح حقوق . آنهاست یزندگ يهانهیهز نیافراد در جهت تام ياز عدم کفاف درآمدها یها ناشدغدغه نیا

. آنها را پوشش دهد یزندگ هیاول يهانهیکه بتواند تمام هز ستین يابه اندازه کاريروین شتریو دستمزد ب
بر آن است که  تحقیق نیفرض ا. باشدیکار م طیدر مح کاريروین يورآمدن بهره نییمسئله باعث پا نیا

 يفکر يهادهند، دغدغه شیرا افزا کاريرویمزد نو سطح دست ندیمهم توجه نما نیبه ا انیاگر کارفرما
عوامل . دهند شیخود را افزا دیتول ،یبا برگشت تمرکز و آرامش روان توانندیو آنها م افتهی کارکاهشيروین
، ...)و  شرفتهیپ يمانند وجود تکنولوژ(موثر باشد کاريروین يوربودن سطح بهره نییدر پا تواندیم يادیز

- یفرض م نیهمچن. عوامل ثابت هستند نگونهیا شودیو بنا به عرف اقتصاد، فرض م يسازاما جهت ساده
 شیزاکه با اف نصورتیباشد، بد کاريروین تیقضاوت در مورد مطلوب يبرا ياریسطح دستمزد مع شود

  .ابدییکاهش م یزندگ نهیهز نیتام ياو برا يهاو دغدغه افتهی شیکار افزايروین تیدستمزد مطلوب

 .کندیم نییدر بازار کار را تع)دستمزد و سطح اشتغال(نقطه تعادل متهایق ستمیبازار آزاد، س کیدر 
مرتبط با بازار کار بر عرضه و تقاضا  ریغ يروهاین رایاقتصاد آزاد است، ز کیمتفاوت با  رانیاقتصاد ا طیشرا
 یاست و نقش مهم يقو اریکه بس اروهین نیاز ا یکی. گردندیو باعث بر هم زدن تعادل م گذارندیاثر م
 رانیگذار در بازار کار در اقتصاد ا ریدر واقع عوامل تاث. سطح دستمزد و اشتغال دارد، دولت است نییدر تع

  :شودیم میبه سه قطب تقس

  دولت  .1

  يبنگاه اقتصاد  .2

  کاريروین  .3

تقاضا و  يهاکه بوجودآورنده طرف کاريرویاقتصاد آزاد تنها دو قطب بنگاه و ن کیدر  کهیدر حال
 ستمیبر س یکه مبتن زینوع از اقتصاد ن نیالبته دولت در ا. عرضه در بازار کار هستند، وجود دارند

در  رانیدولت ا لتدخا یبه پررنگ کندیکه دولت در اقتصاد م یاما دخالت کندیم فایا ینقش متهاستیق
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با هم بر سر دستمزد و  کاريرویدهد که بنگاه و نیدولت اجازه م يعاد طیدر شرا. ستین رانیاقتصاد ا
که نزاع بر سر دستمزد  يعاد ریغ طیدر شرا یول ندینما نییاشتغال به توافق برسند و نقطه تعادل را تع

). 1992 بونز،یگ( سازدیبازار را متعادل م تیدولت با دخالت خود وضع ردیگیکار باال ميرویبنگاه و ن نیب
  .کندیم يحکم در اقتصاد را باز ایناظر  کیدر واقع دولت نقش 

  دولت -1-3

 ارینقش بس ،يکارگر يهاهیوجود اتحادعدم ایمهم خود در رابطه با وجود و  اریدولت در کنار نقش بس
و  یپول يهایانضباطیب. کندیم فایا کاريروین یدر زندگ) یو مال یپول يهابا استفاده از اهرم(را  یپررنگ
بر  یو البته منف میر مستقیدر جهت گسترش تورم در جامعه بوده است، تاث یدولت که عامل مهم یمال
در  متهایرشد شاخص ق لیبه دل يو رفاه فرد دیخرکاهش قدرت. گذاردیکار ميروین یشتیمع تیوضع

) گاهاً(ضابطه و بجايحاکم بودن رابطه  ،يساالرستهیعدم شا ،يکار يورهمچون فقدان بهره یلیکنار مسا
در . گذاشته است بجاي يادیز یمنف راتیتاث زین کشوربر اقتصاد  کار،يرویعالوه بر ن ،يکارفقدان وجدان

 يمشکالت مربوط به حوزه يدر راستا يگریرا که عوامل د يکارگر يهاهیاتحاد لیتشکعدم انیم نیا
اقدام به  کار،يرویاز ن تیحما لیمواقع دولت به دل یدر برخ. برد ادیاز  دیو دولت است، نبا کاريروین
که ( يکارگر يهاعدم وجود تشکل لیامر به دل نیها و دستمزدها نموده است که احقوق يدستور شیافزا

را فراهم آورده  کاريروین لیموجبات تعد) دیآیکارگران به شمار م یعامل در جهت هماهنگ نیمهمتر
- کسب طیبتواند با اصالح شرا یکه از طرف کندیدو جانبه را گوشزد م یاستیاتخاذ س ط،یشرا نیا. است

را  کاريرویموجبات بهبود اوضاع ن گرید يقرار دهد و از سو يسود باالتر هیکننده را در حاش دیتول ،کارو
  .فراهم آورد يوربهره شیدر جهت افزا

و  يقنبر(رودیبه شمار م رانیا يکارفرما نینفر بزرگتر ونیلیم 5/3به  کیبا استخدام نزد رانیدولت ا
دخالت دولت در اقتصاد . باشدیدولت در بازارکار م انکاررقابلیبر نقش غ یلیخود دل نیکه ا)1386،یصادق
مطابق با . شودیم يرعادیغ یطیاست و باعث قرار گرفتن اقتصاد در شرا فیضع ناکارآمد و یدخالت رانیا

- نامناسب درصدکشورها92از یحکمرانيهااز شاخص یدر برخ رانیا تیوضع ،یبانک جهان يآمارها یبرخ

 ياکننده نییتع اریو نقش بس شودیکه وارد بازار م یقطب سوم نیبنابرا). 1386،یو صادق يقنبر(است تر
  ).1389،یو مهراب یلیسماعا(گرددیدر بازار کار م يدارد، خود باعث ناکارآمد

اي را ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید، نقش بسیار برجستهاز مهمکار یکی نیروي
ریزي کار فعال و پویا باشد، اگر برنامهدر صورتیکه یک جامعه داراي نیروي. کنددر روند تولید ایفا می

قی را طی صحیح فنی و تکنولوژي یکی بر جریان تولید آن جامعه حاکم باشد، سریعاً مراحل رشد و تر
از اینرو بررسی بازار کار بعنوان یک . خواهد نمود و به باالترین مراتب پیشرفت و توسعه دست خواهد یافت
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روي ترین مسائل پیشاي و ساختاري در اقتصاد یک جامعه به نظر نگارنده یکی از مهمبازار پایه
  .باشداقتصاددانان آن جامعه می

بازار کار از دیرباز از مسائل مهم اقتصادي و اجتماعی جوامع مختلف تعامالت میان کارگر و کارفرما در 
ها کشمکش و مجادله میان دو طرف بوجود شکل فعلی بازار کار در اکثر جوامع حاصل قرن. بوده است

دلیل اصلی ایجاد اختالف میان کارفرما و کارگر در نحوه . 1باشدآورنده بازار یعنی عرضه و تقاضاي کار می
در واقع سود حاصل از فروش کاال و خدمات . ود حاصل از فروش کاال و خدمات بوده و هستتوزیع س

از یک طرف کارفرما بعنوان صاحب بنگاه و یا . توسط بنگاه اقتصادي باید بین عوامل تولید توزیع گردد
کارفرما  از طرف دیگر. باشددنبال کننده منافع صاحب بنگاه بدنبال کسب حداکثر سهم از سود حاصله می

بدنبال آن است که سهم خود را از سود به بیشترین مقدار برساند و چون سود یک مقدار ثابتی است، 
بنابراین افزایش سهم یکی باعث کاهش سهم دیگري خواهد بود و این یعنی وجود تضاد میان منافع 

- ن کارگر و کارفرما میدر نتیجه چنین تضاد منافعی باعث ایجاد اختالف و کشمکش میا. کارگر و کارفرما

گردد این است که کارگر و کارفرما سهم خود را از سود به چه صورتی حال سؤالی که مطرح می. گردد
معموالً نظریه بازیها به . کندکنند؟ بهترین راهکار براي این گونه مسائل را نظریه بازیها ارائه میتعیین می

  .  گان در بازي تضاد منافع وجود داشته باشدپردازد که در آن میان شرکت کنندحل مسائلی می

شناسی آن از نظر گیري به دلیل روشقدرت و توانایی تئوري بازي بعنوان یک ابزار ریاضی براي تصمیم
. هاي استراتژیک با آن روبروستت و مسایلی است که بشر در انتخابوتحلیل مشکالساخت و تجزیه
طور شفاف، گیرنده به بازي مستلزم آن است که تصمیمسازي یک وضعیت به صورت یک فرآیند مدل

ها را مدنظر هاي آنها را به حساب آورده و ترجیحات و واکنشهاي استراتژیک آندیگر بازیکنان و گزینه
  .قرار دهد

هر یک از بازیکنان . کارگر، کارفرما و دولت: با توجه به مباحث فوق در اینجا سه بازیکن خواهیم داشت
به . کنند که این منافع لزوما در جهت یکدیگر نیستندنافع کوتاه مدت و بلندمدت را دنبال مییک سري م

شان هستند و در نتیجه حفظ دادن شغلدلیل عدم وجود بیمه بیکاري، کارگران به شدت نگران از دست
بیکاري درصدي از مدت باعث تغییر شرایط موجود در کوتاه. ها اهمیت بسزایی داردشغل موجود براي آن

کارند، اما اگر به کارفرما اجازه داده شود بر حسب حداکثرسازي سود شود که فعال مشغول بهکارگرانی می
دهد و در صدد یابد و بنابراین تشکیالت خود را توسعه میمدت سود کارفرما افزایش میعمل کند، در بلند

دیگر، تغییر به عبارتی . آیددستمزدي باالتر بر می با) شامل کارگران اخراج شده(استخدام افرادي بیشتر 
 عمناف. کندها را تامین نمیمدت آننفع کارگران است اما منافع کوتاهمدت به شرایط موجود در بلند

                                                
 .جهت مطالعه مجادالت تاریخی میان کارگران و کارفرمایان به کتاب حقوق کار تألیف ابوالفضل رنجبري رجوع گردد ١



٥  

کند که وضع موجود تغییر کند، بلندمدت بنگاه از قبیل افزایش ظرفیت تولید و افزایش سود، ایجاب می
شود که ممکن با مقاومت شدید از سوي کارگران و حتی گاهی دولت مواجه میاما تغییر شرایط موجود 

هاي بسیار مهم و در امان ماندن از اعتصابات کارگري یکی از گزینه. است منجر به تعطیلی بنگاه شود
کند مدت کارفرما ایجاب مینافع کوتاهبنابراین م). حتی اگر سودش کم باشد . (حیاتی براي کارفرما است

چنین شرایطی در صورت . وري و افزایش تولید به نفع دولت استبهره. وي به وضع موجود قانع باشد که
از . هاي تدوین شده توسط دولت در بلندمدت باشدتواند راهی براي رسیدن به اهداف برنامهوقوع می

ت حفظ مدت دولت در صورطرفی حفظ اشتغال موجود براي دولت بسیار حیاتی است و منافع کوتاه
  .شودوضعیت موجود تامین می

سازي این وضعیت به صورت فرآیند مدل. باشدهدف، تحلیل روابط میان کارگر و کارفرما و دولت می
چنین یافتن تعادل بین این سه بازیکن و تبیین شرایط فعلی اقتصاد ایران با کمک تعادل یک بازي و هم

ها برروي باتوجه به موارد فوق و تأثیرات آن. باشدمی تحقیقدست آمده، مهمترین موضوع موردبحث به
  .شودبازیکنان استراتژي هر بازیکن تعریف خواهد شد و بازي میان بازیکنان تحلیل می

  :سواالتی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم عبارتند از

عادلی که به دست رسند و تچگونه به تعادل می در حالت ایستا سه بازیکن کارگر، کارفرما و دولت. 1
  باشد؟آید به چه صورت میمی

  تعادل بدست آمده در بازي پویا میان سه بازیکن فوق چگونه است؟. 2

 هافرضیه -1-4

  :گردندباشد، به صورت زیر ارایه میعنوان جواب سواالت مطرح شده در باال میکه به تحقیقفرضیات 

وري ی در بهرهتعادل هاو بازي میان آن) و دولتکارگر، کارفرما (هاي بازیکنانبا توجه به استراتژي. 1
بدلیل ریسکی ( مدت بر بلندمدت براي هرسه بازیکندلیل آن ارجحیت منافع کوتاه. آیدپایین بدست می

 . باشدمی )بودن منافع بلندمدت

خواهد بدلیل شناخت بازیکنان از یکدیگر در حالت پویا، وضعیت آنها در تعادل بهتر از حالت ایستا . 2
  .بود
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 روش تحقیق -1-5

جهت . کندتوصیفی است که روابط میان کارگر، کارفرما و دولت تشریح می - روش تحقیق، تحلیلی
- بهیک رابطه توصیفی در این تحقیق در واقع . ها کمک گرفته شده استتحلیل این روابط از نظریه بازي

     .کردحل ) نظریه بازي(هیافت ریاضیرا با استفاده از یک رتا بتوان آن شده استصورتی کمی درآورده 

  بودن و نوآوري جنبه جدید - 1-6

است و تحقیقاتی که انجام ابط کارگر و کارفرما پرداخته شده در ادبیات اقتصادي ایران کمتر به رو
وري بر رشد اقتصادي معطوف کار و یا تاثیر بهرهاند بیشتر به بررسی عوامل موثر بر بهره وري نیرويشده
. به شمار می آید تحقیقهاي این ها از نوآوريتحلیل رابطه بین سه بازیکن به کمک نظریه بازي .اندشده

شود و بیشتر همچنین در مباحث نظري بازي میان کارگر و کارفرما از دولت به عنوان یک بازیکن یاد نمی
کَم معرفی می کند که تاثیر چندانی بر نتیجه بازي ندارد نیز بهدر اینجا دولت . دولت را به صورت یک ح -

که تاثیري برابر با تاثیر دو گردد و براي او استراتژي تعریف می شودعنوان یک بازیکن وارد بازي می
گذارد و این بدین خاطر است که شرایط فعلی اقتصاد ایران با بر بازي می) و حتی بیشتر(ن دیگر بازیک

  .وضعیت عادي فاصله دارد

  

  

  

  

  

  

  

  


