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 چکیده
وری و ارتقای سطح آن چندان مورد توجه قرار ندارد و کارکنان اغلب در موضوع بهرههای دولتی کشور امروزه در سازمان

گردد. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد و باشند که از طرف مدیران به آنها الزام میپی انجام وظایف روزمره خود می
وری ندارد، در این ارتقای کارایی و بهره های سنتی تأثیر بسزایی درپرداخت پاداش/ تنبیه کارکنان صرفاً بر مبنای روش

ها جهت تفکیک وری، در ابتدا از فناوری بالکچین خصوصی و تحلیل پوششی دادهپژوهش با هدف ارتقای سطح بهره
واحدهای کارا و غیرکارا در یک سازمان دولتی استفاده شده است و در ادامه با کاربرد مباحث و قضایای تئوری بازی، انواع 

دو بازیگر اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.  در نقشها و عملکردهای مدیریت سازمان و کارکنان تژیاسترا
تواند در راستای دهد که بکارگیری راهکارهای ارائه شده بر مبنای نقطه تعادل و بهینه تعیین شده مینتایج نشان می

 تی قرار گیرد.های دولوری مورد توجه مدیران سازمانارتقای سطح بهره
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 مقدمه .1

موضوعاتی است که به طور مکرر از سوی نهادهای ارزیابی های دولتی ایران از جمله وری پایین سازمانبهره
وری و تأثیر عمده آن بر گرفته است. با توجه به اهمیت حیاتی بهرهداخلی و بعضاً خارجی مورد تأکید قرار 

دستیابی سازمانها به اهداف مورد نظر و همچنین نقش مهم آن در توسعه کشور، بررسی ابعاد گوناگون و به بیان 
های صورت گرفته در این خصوص، بیشتر یابی موضوع ضروری به نظر می رسد. علیرغم تالشدیگر ریشه

اند که بدون توجه به نیازها و مدیریتی، به ارائه الگوهایی عمومی پرداخته اًبا تکیه بر ابزارهای صرف هاپژوهش
؛ در سازمان، به اندرز مدیران می پردازندیک توقعات واقعی کارکنان به عنوان عوامل اصلی رشد و یا سقوط 

ن رضایت کافی نداشته باشند، در جهت های خود از سازمااز میزان عایدیکارکنان  که صورتی که تا زمانی
 اقدامات آنان همسو با اهداف متعالی سازمان نخواهد بود.

ارزیابی عملکرد مناسب و تخصیص پاداش در فضای کنونی کشور و با توجه به مشکالت اقتصادی موجود، 
ها بوده به ازمانوی مدیران ارشد سرهای مهم پیشمنصفانه به کارکنان واحدهای اداری همواره یکی از چالش

چالش  بروز نداشته بلکه از محورهای اصلی در پیطوری که در اکثر موارد نه تنها این مورد رضایت کارکنان را 
باشد، اما نمی هاسازمانجلب رضایت کارکنان هدف اصلی صرفاً باشد. هر چند میان مدیران و کارکنان نیز می

آن هم بدون در نظر وری و موارد انگیزشی جهت بهبود عملکرد صحبت از مواردی همچون ارتقای سطح بهره
لحاظ نمودن با توجه به فضای اقتصادی کشور، رسد؛ بنابراین چندان منطقی به نظر نمیگرفتن این موضوع 

برای نخستین که در این پژوهش  رسدهای ارائه شده ضروری به نظر میهای اقتصادی کارکنان در مدلانگیزه
 مورد توجه قرار گرفته است.وع بار این موض

تمامی موارد مرتبط و مؤثر بر آن های صورت گرفته تاکنون الگویی جامع که بتوان بر مبنای با وجود تالش
عملکرد و واقعی بر مبنای نتایج نهایی و صرفاً عملکرد کارکنان را در نظر گرفته و به طور صددرصد عادالنه 

ورزی نسبت به تعیین حقوق و مزایای آنها اقدام نمود، ارائه قضاوت و غرضپیش و به دور از هر گونه پرسنل 
تالش در جهت ارائه  بنابرایننگردیده است و تحقق صددرصدی این مورد چه بسا هیچ زمان میسر نباشد؛ 

 تواند تا حدی خألها میالگوهای جدید و یا ارتقای سطح الگوهای ارزیابی موجود و مورد استفاده در سازمان
 برخالفسازی و توجیه کارکنان، از بروز دلخوری در آنان پیشگیری نمود. آگاهالاقل با یا موجود را پوشش داده و 

های دولتی تر بوده، در سازمانهای صددرصد خصوصی که عوامل تشویق و تنبیه کارکنان در آنها شفافسازمان
استخدام افراد فاقد صالحیت های استخدام و یعضاً روشبه سبب وجود مشکالت و موانع فراوان از جمله تنوع در 

الزم، سخت بودن امکان برخورد و یا قطع همکاری با پرسنل دارای عملکرد ضعیف، قوانین بعضاً دست و پاگیر 
کم و کاست دقیق و بیهای متعدد اجرای شامل استثنائات و تبصره های باالدستها و سازمانوزارتخانه

جهت  قویای نیازمند اراده در واقعو  نبودهچندان میسر  برخواسته از ادبیات پژوهشیهای آکادمیک روش
. است های به ظاهر خصوصی )در اصل دولتی و به بیان دیگر خصولتی(بازسازی ساختار غیرمنعطف سازمان

دولتی  هایالخصوص در سازمانای که در اینجا مطرح است، بحث تعارض منافع سازمان و کارکنان علینکته
 . است

محوله با باالترین سطح خواهد، انجام تمامی وظایف می شکارکنانتک تک آنچه که یک سازمان از 
مواردی همچون حقوق، مزایا و پاداش، مرخصی، تشویق با صرف با داشتن کمترین توقع در خصوص وری و بهره

حضور در محل خدمت بوده و از طرفی کارکنان به دنبال انجام وظایف در کمترین  الزامیزمانی حتی ورای زمان 
بدون توجه به سطح  البته عموماً  و مزایا وو دریافت بیشترین سطح حقوق در قالب زمان الزامی حضور زمان 
اراند که در یک انگمی بازییک زمین مثابه  سازمان را بهمحیط که در واقع این تضاد موجود  باشندوری میبهره
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در سوی دیگر کارکنان حضور دارند که هر طرف سعی در کسب بیشترین سود و  ارشد سازمان و مدیریتطرف 
  .داردهای گوناگون گیری از ابزارها و استراتژیامتیاز از طرف مقابل آن هم با بهره

نفر کارمند سازمان  nبازی دو نفره میان مدیریت ارشد و  n مداوم متشکل از انجام به بیان دیگر این کارزار
را رضایت حداقل گردد که هر یک از طرفین از نتایج بازی باشد و قاعدتاً سود نهایی سازمان زمانی بهینه میمی

مندی از های سنتی موجود و لزوم کند و کاو در خصوص بهرهبا این تفاسیر گذر از رهیافت داشته باشند.
های دولتی ضرورری به نظر ها و ارتقای سطح کارایی سازمانرعایت عدالت در پرداخت با هدفنوین  هایروش

ای که با توجه به مزایای بالقوه و برجسته 1کارگیری فناوری نوظهوری همچون بالکچینرسد و در این راه بهمی
  .تواند مورد توجه قرار گیرددارد، می

های متعددی ها تاکنون پژوهشکارایی واحدهای سازمانی مانند ادارات و بانکدر زمینه محاسبه و ارزیابی 
 اشاره نمود که در آن با کاربرد [۶] و همکاران جوانشیرتوان به پژوهش صورت گرفته است که از آن جمله می

 متغیر و( CCR) ثابت بازده هایمدل از گیریبهره با و خطی ریزیبرنامه تحت هاداده پوششی تحلیل تکنیک
(BCC )افزار نرم محیط در محور خروجی پوششی GAMS زمانی بازه در بانک شعب از شعبه ۳۱ کارایی ارزیابی 

 تحلیل مدل ترکیب از استفاده با [1۱] همچنین عمرانی و شفاعت گرفته است. قرار مطالعه مورد 1۸1۳ سال
 بندیرتبه و ارزیابی مندی،رضایت طور به را واحدها همکارانه هایبازی مدل از بازی تئوری و هاداده پوششی

 مطلوبیت افزایش برای دیگر بازیکنان با و شودمی گرفته نظر در بازیکن کی واحد هرآنها  مطالعه در اند.نموده
ها با ترکیب رویکردهای تحلیل پوششی دادهعمدتاً های انجام شده نیز در سایر پژوهش .شودمی ائتالف وارد خود
ها، های مختلف بر مبنای تغییر مقادیر ورودی و تعیین مجدد خروجیتئوری بازی سعی شده است که حالتو 

ها وری واحدهای تحت بررسی ارتقا داده شوند. نکته قابل ذکر آن است که اکثر پژوهشکارایی و در نتیجه بهره
و نقش اساسی آن در تعیین سطح  های موجود به ویژه وضعیت اقتصادی کارکنانبدون در نظر گرفتن واقعیت

در  هاییتوصیهقرار داده و به ارائه  در اولویتانگیزه آنان، صرفاً ارتقای سطح عملکرد و منافع و تعالی سازمانی را 
های دولتی )به ظاهر خصوصی های فراوان ساختاری شرکتبا توجه به شباهتحال اند. این زمینه بسنده نموده

به منظور پر نمودن شکاف تحقیقاتی مزبور، در این پژوهش هدف آن است که ، ایران( در دولتی در عملولی 
های واقعی که با همکاری های اقتصادی کارکنان و بر مبنای دادهبا در نظر گرفتن انگیزهبرای نخستین بار 

توجه به با  عه وزارت نیرو فراهم گردیده است؛های توزیع نیروی برق زیرمجموسیستم مالی یکی از شرکت
اند، مدلی را تجربه نموده هاهایی محیط کاری شرکت مزبور که نویسندگان مقاله به صورت عینی وقوع آنواقعیت

تواند در راستای ارتقای سطح که می ها و نظریه بازی ارائه گردددادهتحلیل پوششی ترکیب ریاضی با استفاده از 
بنابراین سؤاالت اصلی که در این  مدیران راهگشا باشد.ان و کارکنهای در ضمن تأمین خواستهسازمان  وریبهره

 پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد، عبارتند از:
 های دولتی ایران چیست؟وری در سازماندلیل اصلی پایین بودن بهره 
 به و نظریه بازی و در نظر گرفتن منافع اقتصادی کارکنان  هاتحلیل پوششی دادهتوان با کاربرد آیا می

 وری کمک نمود؟ارتقای کارایی و بهره
های ناپارامتری ارزیابی کارایی یکی از روش( ۳DEAها )د تحلیل پوششی دادهدر این پژوهش با کاربر

به صورت یک محیط  دولتی سازی محیط سازمان، سعی شده است با مشابهت(DMU) گیریواحدهای تصمیم
گیری از بهره در یک سو و پرسنل تحت مدیریت در سوی دیگر با و بازیکنانی شامل مدیران ارشد سازمانبازی 

 
1-Blockchain 
1-Data Envelopment Analysis 
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های ناوری بالکچین، ضمن ارزیابی استراتژیفپلتفرم مبتنی بر  بکارگیریپیشنهاد  وهای تئوری بازی استراتژی
تأمین منافع مدنظر بازیکنان ارائه  و در عین حالارتقای سطح عملکرد سازمان  موجود، راهکارهایی در جهت

  دد.گر
پژوهش بیان  شناسیروش ،۸پژوهش ارائه گردیده است. در بخش و پیشینه مبانی نظری  ،۳در بخش 

کارگیری با کاربرد یک مثال عددی نحوه به ،4در بخش باشد. که شامل الگوریتم پیشنهادی نیز میگردیده 
این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارهایی جهت  نتایج ،۱الگوریتم تشریح شده است. نهایتاً در بخش 

 های آتی پیشنهاد گردیده است.توسعه پژوهش و انجام پژوهش
 
 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

 پژوهش مدل مفهومیتحقیق و پیشینه ، های پایه پژوهشتئوریاین بخش از تحقیق شامل سه بخش 
 جاری است.
گیری کارایی به سبب ماهیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان، همواره اندازه. های پایه پژوهشتئوری

ریزی خطی های ریاضی مبتنی بر برنامهها از مجموعه مدلمورد توجه محققان بوده است. تحلیل پوششی داده
بندی، رده ها، آنها راگیری کارایی نسبی سازمانرسان مدیران است و با اندازهاست که به مثابه ابزاری قوی، یاری

 .[1۳]کند نقاط ضعف و قوت هر کدام را مشخص و پیشنهادهایی برای بهبود و ضعف کارایی هر سازمان ارائه می
گیری ارائه گردیده که هدف اصلی آنها اندازه BCCو  CCRهای مهمی از جمله مدل در این زمینه تاکنون مدل

ها با چندین و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی از قبیل مدارس، بیمارستانها، شعب بانک و شهرداری
 :[1۳] گرددبه صورت زیر محاسبه میکارایی فنی  CCRورودی و چندین خروجی مشابه است. در مدل نسبت 

کارایی =
مجموع موزون خروجی ها

مجموع موزون ورودی ها
                                                                        (1)   

باشد،  1خروجی( مطابق شکل  sورودی و  mواحد )هر واحد دارای  nدر صورتی که هدف بررسی کارایی 
 :[1۳] شودام به صورت زیر محاسبه می jکارایی واحد 

کارایی واحد 𝑗 ام =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

                                                                   (۳)   

 که در آن داریم:
𝑥𝑖𝑗  میزان ورودی :i  ام برای واحدj ( امi=1,…,m) 
𝑦𝑟𝑗  میزان خروجی :r  ام برای واحدj ( امr=1,…,s) 
𝑢𝑟  وزن داده شده به خروجی :r  قیمت خروجی( امr )ام 
𝑣𝑖  وزن داده شده به ورودی :i  هزینه ورودی( امi )ام  
 

 
 های مربوطهبا ورودی و خروجی j واحد .1شکل 

 

𝑦𝑟𝑗 

𝑦1𝑗 

𝑦𝑠𝑗 
𝑥𝑚𝑗 

𝑥1𝑗 

𝑥𝑖𝑗 

DMU 
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( وجود دارد و DMU) 1گیریواحد تصمیم nبرای ساختن مدل در حالت بازده به مقیاس ثابت فرض کنید 
هدف ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی )واحد صفر یا واحد تصمیم گیرنده( است. برای یافتن حداکثر کارایی مدل 

 :گردد بیشینهزیر باید برای تمامی واحدها 
(

۸) 
𝑀𝑎𝑥 𝑍0 =

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1

 

(
4) 

St: 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1 

 𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 

 
ها برای تمامی واحدها در الزم به ذکر است تابع هدف فقط برای یک واحد )واحد تحت بررسی( و محدودیت

ترین و مساعدترین مقادیر را برای هاست و جواب مسأله مناسبوزن مذکورشود. متغیرهای مسأله نظر گرفته می
کند. با توجه به غیرخطی و غیرمحدب بودن، میگیری های واحد موردنظر ارائه داده و کارایی آن را اندازهوزن

 Maxشود که برای به روش چارنز، کوپر، و رودز اینگونه استدالل می CCRبرای خطی کردن مدل نسبت 

حداکثر نمودن صورت با ثابت نگه داشتن مخرج  (1توان عمل نمود: نمودن یک عبارت کسری به دو شیوه می
نگه داشتن صورت کسر. بسته به استفاده از هر یک از دو شیوه فوق دو نوع حداقل نمودن مخرج با ثابت  (۳کسر 

خروجی محور. کارایی را با توجه به این دو دیدگاه به دو  (۳ورودی محور  (1گردد که عبارتند از: مدل حاصل می
 :[1۳]اند تعریف نمودهصورت 
 که امکان کاهش هر یک از  گیرنده در صورتی ناکاراستدر یک مدل ورودی محور، یک واحد تصمیم

 ها وجود داشته باشد.های دیگر یا کاهش هر یک از خروجیها بدون افزایش ورودیورودی
  در یک مدل خروجی محور، یک واحد تصمیم گیرنده در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک

 .ها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشداز خروجی
های روزمره داریم. هر کدام از منظور کلی از یک بازی همان منظوری است که در مورد بازی ،در نظریه بازی

در  باشد.حرکت حائز اهمیت می نمایند که انتخابها انتخاب توانند حرکتی از میان دنباله حرکتبازیکنان می
داند کدامیک از چندین حرکت ممکن به طور نمی ، بازیکن قادر به تصمیم گرفتن نیست و دقیقاًهابازیبرخی از 

دهد، موقعیت تصادفی توسط طرف مقابل انجام گرفته است. در نتیجه زمانی که یک بازیکن حرکتی را انجام می
های متعدد و دقیق ممکن انجام دهد. داند و باید حرکت خود را با به خاطر آوردن موقعیتدقیق بازی را نمی
ازی معموالً برد و باختی به صورت پول، رضایت و برتری وجود دارد که به ادامه بازی بستگی باالخره در خاتمه ب

توان یک تابع )که مقدار پرداخت را برای یک موقعیت بازی مشخص دارد. میزان پرداخت )برد و باخت( را می
 .[4]کند( تلقی نمود می

 پژوهشپیشینه 

و نظریه بازی استفاده شده است،  DEAهای انجام شده که در آنها از رویکرد ترکیبی در بیشتر پژوهش
 یک در پژوهشی [1]لوزانو مطلوب توصیه گردیده است از جمله  روشی ،غیرتعاونیی تعاونی/ هابازیاستفاده از 

 مصرف میزان هب مربوط هایداده توانندمی مختلف هایسازمان که ایده این بر مبتنی مشارکتی DEA بازی
 بازی تئوری از آورند، ارائه نموده که در آن استفاده به دست را خود پردازشی واحدهای خروجی تولید و ورودی
 متعادل و این بازی فرعی که شده داده بوده و نشان راحت همکاری مزایای گذاشتن اشتراک به برای تعاونی

 
1-Decision Making Unit 
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 تعاونی هایبازی و هاداده پوششی وتحلیلتجزیه از ترکیبی پژوهشی دیگر  امکان در [۳]لوزانو و همکاران  .است
 .اندانتقال را مد نظر قرار داده قابل هایبازی و زنیچانه هایبازی خاص طور و به اندداده قرار بررسی را مورد

 تأمین کارآیی بررسی برای داده تحلیل هایمدل از کلی شبکه یک پژوهش خود در [11]سجادی و بیاتی 
/ هاورودی آنها از هر یک آن در اند کهنموده ایجاد غیرتعاونی و تعاونیهای استراتژی تحت الیه دو کنندگان
  .برگردد دوم الیه به تواندمی اول الیه ازها خروجی از برخی و داشته را خود خاصهای خروجی

 مشتری، مالی، اندازچشم ( با چهارBSC) کارت امتیازی متوازن از [۱]و شکری جهانگشای رضایی 
 در را DEA آنها. اندسطحی استفاده نموده چند ساختار یک طراحی برای رشد و یادگیری و داخلی فرآیندهای
. اندنموده ارائه هدفه چند مدل مقابل را در تعاونی مدل نموده و اعمال BSC بر مبتنی مراتبی سلسله ساختارهای

 بررسی را ایمرحله دو هایسیستم DEA کارایی مطالعات از توجه به اینکه بسیاری در پژوهشی با [۸]فنگ 
 برای بازی تئوری اساس بر هستند و دوم مرحله هایورودی تنها اول مرحله هایخروجی تمام آن در که کرده
 در با ایمرحله و کلی کارایی ارزیابی برای روش یک ،تعاونی غیر مدل و بهینه حل راه چندین با متمرکز مدل
 با توجه به اینکه مطالعات [1]همکاران . آن و اندرا توسعه داده DMU خاص و متفاوت اولویت درجه گرفتن نظر

در واقع  واقعی، هایبرنامه از بسیاری در و گرفته نادیده را ها سیستم داخلی ساختار مکرر طور زیاد انجام شده به
 تخصیص فرآیند در مسئله این گرفتن نظر در با کنند؛می همکاری یکدیگر با مرحله چندین با اقتصادی هایبنگاه
به  را DEA و بازی تئوری ها،DMU بین همکاری رابطه و یک مدیریت در نهادها از گروهی بین در ثابت هزینه
 هر که کندمی آنها تأیید نتایج .اندنموده ادغام منصفانه و فرد به منحصر تخصیص برنامه یک تولید منظور

DMU برساند حداکثر به بهینه متغیرهای سری یک با را خود نسبی بازده ثابت، هزینه تخصیص از پس تواندمی .
 رویکرد از ها،DMU کلیه کامل بندیرتبه برای هتریب روش ارائه ای با هدفدر مطالعه [1۸]عمرانی و همکاران 

در پژوهش آنها مدل . اندنموده استفاده هاDMU از منصفانه کامالً بندیرتبه یک تولید برای تعاونی بازی تئوری
DEA-Game مقدار Shapley ائتالف هر برای را DMU هایوزن بر نهایی بندیرتبه و نموده محاسبه 

 بندیرتبه برای Shapley مقدار از استفاده با و منصفانه مشترک هایباشد و نهایتاً این وزنمتکی می مشترک
DMUگردندمی مشخص کامل طور به ها.  

پژوهشگران بر انجام ارزیابی عملکرد واحدهای تشکیل دهنده سیستمهای مختلف  تأکیدها پژوهشدر سایر 
بندی جهت تعیین واحدهای کارا و غیرکارا متمرکز بوده که در این راه از و دستیابی به نوعی رتبه DEAاز طریق 

موردی ارزیابی خطوط  در یک مطالعه [1۶]رضایی و همکاران  بهره گرفته شده است. تئوری بازی و نقاط تعادل
 عملکرد گیریاندازه را برای( مکانی و عملیاتیها )ورودی از دسته دو نش، و DEA معامله اتوبوس، با ترکیب

 عملکرد دسته کدام که کنندمی تعیین مدیران این در مدل آنها بر و عالوه نموده تعریف نقل و حملهای سیستم
گیری با هدف تقسیم واحدهای تصمیم [۳۸]یایا و همکاران  .هستند ناکارآمد کدامیک از خطوط و داشته بهتری

(DMU به یک گروه همگن از طریق روش )و الگوریتم سایبان و ارزیابی کارایی خدمات درمانی هر  چند میانگین
 مدیریت و کیفیت بهبود برای را مؤثر مدلی بازی، ظریهن و وزنیهای داده پوششی تحلیل خوشه و با ترکیب

 اند. نموده ایجاد بهداشتیهای مراقبت
 گیریتصمیم واحدهای تعداد که هنگامی تجربی نظر از با توجه به این موضوع که [1۴]محمودی و همکاران 

 دهند، در تمایز کامالً را رآمدکا واحدهای توانندنمی داده هاداده پوششی تحلیل کالسیکهای مدل باشد، ناکافی
های داده وتحلیلتجزیههای تکنیک» جملهترکیب چندین روش ریاضی از  خود برای غلبه بر این مشکل از مقاله
با  «آلایده حل راه به شباهت توسط ترجیح ترتیب تکنیک» و «شانون آنتروپی» ،«بازی تئوری» ،«متغیره چند

DEA ترکیبی داده پوششی تحلیل یک ایمطالعه در [۳4]همکاران اند. زارع و استفاده نموده (DEA )مدل و 
 در پژوهش آنها متغیرهای. اندنموده ارائه درمانی مراکز در وریبهره و عملکرد گیریاندازه برای بازی تئوری
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 استفاده مورد سازمانی داخلیهای داده با ارتباط در بهداشتیهای مراقبت مراکز کارآیی با مرتبط خروجی و ورودی
آنها  نهایتاً نتایج شده و بندیاولویت و دهیوزن شده آوریجمعهای داده و منتخبهای شاخص اند وگرفته قرار

  .انجام شده بوده است موردی مطالعه در ایمنطقه درمانی بهداشتی مراکز اثربخشی از حاکی
 هایوزن یافتن و DEA مدل در تمایز قدرت شافزای منظور در مقاله خود به [14]عمرانی و همکاران 

بندی به منظور رتبه آنها. انداستفاده نموده بازی تئوری رویکرد از متقابل، بازده با DEA زمینه در منصفانه
 از واقعی،های داده آوریآنها و سپس جمع بندیمناسب، طبقه شاخص ۶۳ شهرهای یک استان، پس از تعیین

 دهیوزن روش از ،DEA-Game تئوری اعتبار و تأیید برای استفاده نموده و DEA-Game تئوری مدل
 جدیدی روش با هدف ارائه [۳]اند. بنی هاشمی و خلیل زاده نموده استفاده TOPSIS و( SAW) ساده افزودنی

 اند که بینزمینه، نتیجه گرفته این در شده ارائه روشهای سایر با آن مقایسه و کارآمد واحدهای بندیرتبه برای
 و اندرسن ابرکارایی مانند هاروش سایر و آنها پیشنهادی روش با آمده دست به کارآمد واحدهای بندیرتبه

 خود، مقاله در [11]محمودی و همکاران  .دارد وجود زیادی ارتباط Shapley ارزش روش و بازی تئوری پترسون،
 تلفیق با پایداری، ابعاد گرفتن نظر در ، با(NDEA) شبکه هایداده پوششی تحلیل جدید از ارائه مدل پس

DEA، بازی تئوری ( و مسأله طراحی شبکه شهریUNDP) ،برنامه و انتخاب برای سطحی دو مدل یک پایدار-

 برای فراابتکاری الگوریتم در ادامه یک و نموده ( پیشنهادURCP) های شهریهای ساختاری جادهریزی پروژه
 مصرف سازیبهینه برای شده توزیع روش مقاله خود یک در [۳۴]اند. استفان و همکاران ارائه نموده مدل حل
 یکو  ارائه نموده باتری یک و بارها الکتریکی، نقلیه وسایل ،فتوولتائیک ژنراتورهای شامل دانشگاه شبکه در خود
 آنها نهایتاً . کندمی استفاده تولید و مصرف واقعی هایداده از مدل این اند کهداده توسعه را شبکه از فیزیکی مدل

 را مصرف و تولید هایداده که خصوصی بالکچین یک از استفاده با را شده توزیع روش که این اندداده پیشنهاد
 نمایند. سازیپیاده کند،می ذخیره

مورد توجه قرار  DEAهای مبتنی بر از جمله موضوعاتی است که در برخی پژوهش استکلبرگ سرانجام بازی 
 تئوری اساس بر جزء دو با موازی گیریاندازه مسأله بررسی به پژوهش خود در [1۳]گرفته است. شی و همکاران 

 مدل یک آنها. هستند فازی اعدادها خروجی/ هاورودی آن هم در شرایطی که برخی اندپرداخته استکلبرگ  بازی
DEA سیستم کل برای بازده نمرات محاسبه برای جدید موازی فازی DMU پیشنهاد  آنهای سیستم زیر و

 هر برای کارایی رتبه دارای سیستم کل ،(پیرو -رهبر) استکلبرگ  بازی تئوری طریق در مدل آنها از نموده که
DMU با کاربرد  [۳۳]وو و همکاران  .شودمی تجزیه خودهای زیرسیستم برای وریبهره نمرات از ایمجموعه به
DEA و  نموده استفاده بازی در تئوری پیرو -رهبر تحلیل ای، ازمرحله دو تولید آالینده کنترل سیستم یک برای

 با نموده و تعریف شده تعیین اهداف با را مرحله هر نارضایتی درجه ها،این مدل توسط شده تولید نتایج اساس بر
 را مدلی تا اندنموده استفاده زنیچانه بازی تئوری از مرحله، دو خروجی و ورودی تنظیمات بین هماهنگی به توجه
 با زنیحل چانه روش در واقع به مثابه یک که کند ایجاد هماهنگ تنظیمات از ایمجموعه تواندمی که دهند ارائه

-مدل قیمت یک در مطالعه خود [1]ژیانگ و همکاران  .است دو این رضایت عدم درجه دو هر گرفتن نظر در

( PBFT-CBمتمرکز بر پایه کنسرسیوم بالکچین ) بر تئوری بازی در تحمل خطای بیزانس عملیگذاری مبتنی 
 گرفته نظر در فروشندگان بین تعامل و خریدار و فروشنده بین آنها تعامل پیشنهادی مدل در. اندپیشنهاد نموده

 است که شده تدوین استکلبرگ  بازی در( پایین سطح در) خریداران و فروشندگان از سطحی دو مدل و یک شده
 تا شده پیشنهاد قانون بر مبتنی گذاریتکراری قیمت الگوریتم یک نموده و در ادامه مشخص را نش تعادل وجود
 به دست آورد. را غیرتعاونی استاتیک بازی تعادل قیمت

موردنظر کارکنان و های مالی انجام شده موضوع وضعیت اقتصادی و مطلوبیت مطالعات تجربیبا توجه به 
-ها علیهای انتخاب شونده از سوی کارکنان و مدیران سازماننقش اساسی آن در تعیین تعامالت و استراتژی
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وهش لحاظ نمودن موارد رفته است و در واقع نوآوری این پژهای دولتی مورد توجه قرار نگالخصوص در سازمان
و وری پایین( )یا با بهرهور نقاط تعادل فعلی غیر بهره دنمشخص نموتشویق/ تنبیه کارکنان در نظریه بازی و 

-در سازمانوری هسطح بهر ارتقایکه تضمین کننده  باشدی میپیشنهاد جایگزینی این نقاط با نقاط تعادل جدید

 بر مبنای مقادیر ورودی وعموماً وری محاسبه کارایی و بهره DEAپایه  هایچرا که در مدلباشند؛ های دولتی می
  .باشدمیوری تغییر این مقادیر افزایش بهرهراهکار ها بوده و  DMUخروجی 

های مورد نیاز مدل توسط کاربران )کارمندان سهم این پژوهش بدین صورت است که پس از ثبت دقیق داده
شرکت( بر روی پلتفرم طراحی شده شرکت که مبتنی بر بالکچین خصوصی است، در مرحله اول بر اساس مدل 

CCR ریاضی گیری که پس از حل مدل ارائه شده کارایی واحدهای مختلف بررسی شده و واحدهای تصمیم
CCR ها برابر بیشترین ها/ خروجیبرای آنها، مقدار کارایی محاسبه شده مربوط به آنها بر مبنای میزان ورودی

گیری با کارایی واحدهای تصمیم باشد، حذف گردیده و در ادامه سایر واحدها )یعنی 1مقدار ممکن یعنی عدد 
 ( بر مبنای بازی دو نفره در نظریه بازی و مفهوم تعادل بررسی گردند.1کمتر از عدد 

 مدل مفهومی پژوهش

 .است، ۳شکل مدل مفهومی پژوهش به صورت  با توجه توضیحات ارائه شده

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش۳شکل 

 

 پژوهششناسی روش .3

توسط های کارا و غیر کارا DMUتعیین و  هاDMUمیزان کارایی  محاسبهدر ابتدا پژوهش حاضر  موضوع
یابی دقیق صورت با توجه به مشاهدات عینی و ریشهدر ادامه  وباشد می DEAبا کاربرد مدیریت ارشد سازمان و 

دولتی زیرمجموعه وزارت  شرکتیک گرفته توسط نویسندگان پژوهش و بر مبنای نظام پرداخت پاداش/ تنبیه 
گیری از اصول نظریه بازی و ، با بهرههای دولتی دیگر(تاری با سازماننیرو و در حوزه برق )دارای تشابه ساخ

گردد و در پیشنهاد میهای دولتی وری سازمانتعیین نقاط تعادل جدید، الگویی کاربردی جهت ارتقای سطح بهره
هش از بررسی های مورد استفاده در این پژوداده گردد.این راه از فناوری نوظهور و کارای بالکچین استفاده می

بندی مشاغل شرکت های مالی و طبقهاحکام ساالنه پرسنل رسمی و با همکاری کارشناسان شاغل در حوزه
 .هستندرسمی شرکت مزبور  کارکنانهمچنین جامعه آماری این پژوهش  توزیع برق تهیه گردیده است.

 عمال سنتی هایداده پایگاه دارد. مناسب حفاظت به نیاز هر سازمان برای ارزشمند سرمایه یک داده پایگاه
 هایسیستم پایدار شرایط ایجاد و نگهداری و اندشده زیادی خسارات موجبات که اندبوده نواقصی دارای همیشه

های دولتی وری پایین سازمانبهره مسأله پژوهش:
 ایران

 
 پژوهش:شکاف 

 لحاظ نمودن منافع اقتصادی کارکنان در الگوی پیشنهادی

 سؤاالت اصلی پژوهش:
های دولتی ایران وری پایین سازماندلیل اصلی بهره -1

 چیست؟
وری با شرایط فعلی راهکاری جهت ارتقای سطح بهره -۳

 اقتصادی کشور وجود دارد؟

 هدف پژوهش:
های وری سازمانارائه راهکاری جهت ارتقای سطح بهره

 دولتی کشور

 ابزار پژوهش:
و مباحث نظریه بازی با  DEAاستفاده از مدل ریاضی 

های واقعی نظام پرداخت یک شرکت دولتی در گیری از دادهبهره
 ایران
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 فناوری گیرد. قرار سازمان داخل استفاده سوء مورد است ممکن حالت بهترین در که دارد باالیی هزینه سنتی
 افزایش بر عالوه تواندمی سازمانی هایسیستم در شفاف و اعتماد قابل و امن داده پایگاه یک به عنوان بالکچین

 ممکن حداقل به را سیستم در خطا درصد همچنین و داشته بهتری دهیسازمان اطالعات، نگهداری در امنیت
  برساند.

 نسخه هیچ و شودنمی ذخیره خاص مکان یک در که است شده توزیع داده پایگاه یک عنوان به بالکچین
بالکچین  باشد. پذیر آسیب غیرمجاز بازنگری یا تضعیف با مقابله در تا ندارد وجود اطالعات این از متمرکزی

 از بسیاری خالف بر و شده ثبت آن در وقایع تمام و کندمی عمل کامل تاریخچه یک مانند زدایی تمرکز بر عالوه
 با دارد احتمال و شوندمی در آنها ثبت محدودی زمان مدت تا تنها اطالعات تاریخچه که سنتی هایداده پایگاه
 شوند، حذف اطالعات تمامی آنها، غیرمجاز به دسترسی از طریق یا و سرور برای کوچکترین مشکل وقوع
 رمزنگاری هاداده بالکچین در نماید. ذخیره تغییر قابل غیر و نامحدود شکل به را گزارشات و تاریخچه تواندمی
 بلوک 1هش نماید، ایجاد تغییری موجود بلوک آخرین جز به هابلوک از یکی در کند تالش کسی اگر و شوندمی

 زدنی حدس قابل غیر طرز باشد( به)شناسه رمزنگاری شده بلوک که مشابه اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد می
 به بالکچین که بگوییم گرددمیموجب  همین که شودمی پاره زنجیره و شده تطابق عدم دچار و کندمی تغییر

 یا و دستکاری تغییر، خواندن، استفاده، غیرمجاز، دسترسی همچون هاییفعالیت در برابر اطالعات نگهداری منظور
 کننده کنترل هیچ بدون یکپارچگی بالکچین، در هاداده رمزنگاری به توجه با و بوده ایمن اطالعات کردن افشا

 آنها عملکرد شفافیت تا شود محسوب سازمان مدیریت در قوتی نقطه تواندنتیجه میدر  و شودمی حفظ مرکزی
 .[11] باشد را دارا همگانی اطمینان قابلیت
، امکان ثبت ۸گردد که در آن بر خالف بالکچین عمومیبه نوعی از بالکچین اطالق می ۳چین خصوصیکبال

 مانند اتریوم نوعی عمومی بالکچین به بیان واضحتر یکباشد. ها در آن بدون داشتن مجوز امکانپذیر نمیداده
 اطالعات و نوشتن خواندن، به و بپیوندد بالکچین شبکه به تواندمی کس هر باشد کهمی مجوز بدون بالکچین
 هابالکچین این ندارد؛ کنترل شبکه روی بر کس هیچ و بوده غیرمتمرکز عمومی هایبالکچین .بپردازد مشارکت

باشند. اما بالکچین نمی تغییر قابل دیگر شدند اعتبار دارای بالکچین روی بر هاداده که زمانی زیرا هستند؛ ایمن
نماید و امکان مشارکت عموم کاربران دارند، اعمال می مشارکت اجازه که افرادی بر را هاییمحدودیت خصوصی

در آن وجود ندارد. با توجه به اینکه در این پژوهش استفاده از فناوری بالکچین به منظور طراحی پلتفرمی جهت 
های مرتبط با کارایی کارکنان شرکت )مانند ورودی هر بخش( با قابلیت ردیابی دقیق و کاماًل دادهدقیق ثبت 

واقع نیازی به مشارکت سایر افراد خارج از شرکت در شبکه بالکچین شرکت  شفاف مورد نظر است و در
 .[۳1] باشدباشد، در اینجا نوع بالکچین پیشنهادی به صورت بالکچین خصوصی و مختص سازمان مینمی

 پیشنهادی الگوریتم

 :[1۳] باشدمیورودی محور به صورت زیر  CCRمدل اولیه )مضربی( . CCRمدل 

 

𝑀𝑎𝑥 𝑍0 =  ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0
𝑠
𝑟=1                                                                      (۱)  

S.t.: ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1 = 1                                                                           (۶)  

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣𝑖

𝑚
𝑖=1 ≤ 0         (𝑗 = 1.2 … . 𝑛) (1)                               

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 

 
1-Hash 

2-Private Blockchain 
3-Public Blockchain 
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در جواب نهایی مدل و در نتیجه عدم توجه و حذف ورودی/  𝑣𝑖و  𝑢𝑟با توجه به امکان صفر شدن متغیرهای 
ورودی محور به صورتی که مقادیر متغیرهای تصمیم مدل از مقدار  CCRخروجی صفر شده از محاسبات، مدل 

و آخرین محدودیت مدل فوق به صورت زیر ارائه  در نظر گرفته شوند، اصالحبزرگتر  𝜀بسیار کوچکی مانند 
 گردید:

 
𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀                                                                                               (۳)                                                                                                         

تر بوده که به صورت زیر به دلیل حجم باالی محاسبات مدل مضربی، استفاده از مدل ثانویه )پوششی( راحت
 باشد:می

𝑀𝑖𝑛 𝑌0 =  𝜃 − ε(∑ 𝑠𝑟
+𝑠

𝑟=1 + ∑ 𝑠𝑖
−𝑚

𝑖=1 ) (1)                                              
S.t.: ∑ 𝑦𝑟𝑗𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 − 𝑠𝑟

+ = 𝑦𝑟0         (𝑟 = 1.2 … . 𝑠) (1۴)                                 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 + 𝑠𝑖

− = 𝜃𝑥𝑖0         (𝑖 = 1.2 … . 𝑚) (11)                                       

𝜆𝑗 , 𝑠𝑟
+ , 𝑠𝑖

− ≥ 0 , 𝜃 آزاد در عالمت  (𝑗 = 1.2 … . 𝑚) 

 
𝑠𝑟متغیر کمکی 

𝑠𝑖و  rدهنده کمبود در میزان تولید برای خروجی مشخص شده نشان +
نشان متغیر کمکی  −

ضریبی است که در تابع هدف قرار دارد و مدل به دنبال  𝜃 باشد.استفاده شده از آن می iمیزان ورودی دهنده 
کند و میحداقل کردن آن است و چون مقدار آن کوچکتر یا مساوی یک است، عدد سمت راست را یا کوچکتر 

دهد و یا به همان اندازه رابطه فوق را برای ورودی میزان منابع ورودی کمتری را در اختیار واحد مجازی قرار می
∗𝜃توان تعبیر نمود. یک واحد تصمیم گیرنده در صورتی کاراست که دوم به همین صورت می = 𝑠𝑟و  1

+ =

𝑠𝑖
− = ها ساختن واحد مجازی است تا واحد مورد بررسی با آن مقایسه . فلسفه تحلیل پوششی دادهبرقرار باشند 0

و کارایی آن سنجیده شود. واحد مجازی از ترکیب واحدهای کارا تشکیل شده و باید خروجی بیشتر از واحد تحت 
که  های تمامی واحدها راها و خروجینسبتی از ورودی 𝜆𝑗بررسی یا معادل آن با مقدار ورودی کمتر را ارائه کند. 

 دهد به طوری که:سازند، نشان میآمیزند و واحد مجازی را میبا هم می
 

میزان ورودی واحد مجازی ≤ 𝜽(میزان ورودی واحد تحت بررسی)                             (1۳)             
 

بازیکن های دو نفره مجموع صفر، عموماً صحیح نیست که بگوییم منافع دو برخالف بازی. تئوری بازی
ها را توانند از طریق تعاون سود به دست آورند. این نوع بازیدقیقاً متقابل یکدیگر هستند؛ چراکه اغلب هر دو می

نامند که بازیهای با مجموع صفر نوع خاصی از این نوع بازیهاست. به های غیرتعاونی و یا دو ماتریسی میبازی
𝐴𝑚×𝑛وج ماتریس توان با یک زطور کلی یک بازی دو نفره را می = (𝑎𝑖𝑗)  و𝐵𝑚×𝑛 = (𝑏𝑖𝑗)  یا به صورت

(𝐴. 𝐵)𝑚×𝑛 های نشان داد که هر یک از عناصر این ماتریس زوج مرتب(𝑎𝑖𝑗 . 𝑏𝑖𝑗) های به ترتیب پرداخت
ب امین استراتژی خالص خود را انتخا jامین و  iبازیکن اول و دوم بوده با فرض اینکه این بازیکنان به ترتیب 

تواند به سود هر دو باشد. از طرفی ممکن کرده باشند. بدیهی است که در بیشتر حاالت تعاون بین دو بازیکن می
است حتی مواقعی که این تعاون به طور متقابل سودمند هست، توسط مقررات بازی )مثالً یک قانون ضداعتماد( 

 :[4]د دارد حالت وجو ۳مکتوم نگه داشته شود. بنابراین 
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 های همبسته و پرداخت جانبی مخفی نگه غیرتعاونی: در این حالت هر نوع تبانی نظیر استراتژی حالت
 شود.داشته می

 .حالت تعاون: که در آن موارد باال مجاز است 
های دولتی، حالت غیرتعاونی را ها و شرکتدر این پژوهش با توجه به ماهیت و عملکرد مشاهده شده سازمان

کمتر از یک را به عنوان بازیکن دهیم. در اینجا هر یک نفر از پرسنل در یک حوزه با کارایی مورد بررسی قرار می
I  و مدیریت ارشد سازمان را به عنوان بازیکنII نماییم. بنابراین مسأله به صورت انجام فرض میn  بازی دو نفره

های مخلوط را به ترتیب با باشد. برای این بازیکنان استراتژیثابت می IIهمه آنها بازیکن در خواهد آمد که در 
های این بردارها غیرمنفی بوده و مجموع آنها برابر یک کنیم که مؤلفهگانه تعریف می nگانه و  mبردارهای 

.∗𝑥)است. یک زوج استراتژی  𝑦∗)  برای بازی دو ماتریسی(𝐴. 𝐵)𝑚×𝑛  در حال تعادل است، هر گاه برای هر
 داشته باشیم: yو  xاستراتژی مخلوط 

𝑥 𝐴 𝑦∗𝑇 ≤ 𝑥∗ 𝐴 𝑦∗𝑇 (31)                                                                        

𝑥∗ 𝐵 𝑦𝑇 ≤ 𝑥∗ 𝐵 𝑦∗𝑇                                                                       (14)   
 نماید که چنین زوجی وجود دارد. هایی را تحقیق کنیم. قضیه زیر اثبات میکه بایستی وجود چنین زوج

 .[4]تعادل دارد : هر بازی دو ماتریسی حداقل یک نقطه قضیه

.𝐴) یک زوج استراتژی برای بازی دو ماتریسی yو  xفرض کنیم  اثبات: 𝐵)𝑚×𝑛 کنیم:باشد. تعریف می 

 
𝑐𝑖 = 𝑀𝑎𝑥{𝐴𝑖0𝑦𝑇 − 𝑥𝐴𝑦𝑇 . 0} (1۱)                                                           
𝑑𝑗 = 𝑀𝑎𝑥{𝑥𝐴𝑗0 − 𝑥𝐴𝑦𝑇 . 0} (1۶    )                                                             

𝑥𝑖
′ =

𝑥𝑖+𝑐𝑖

1+∑ 𝑐𝑘𝑘
(11       )                                                                                

𝑦𝑗
′ =

𝑦𝑖+𝑑𝑗

1+∑ 𝑑𝑘𝑘
(1۳     )                                                                              

 
.𝑇(𝑥بدیهی است که تبدیل  𝑦) = (𝑥 ′. 𝑦 𝑥شود که هم پیوسته است و به عالوه به سهولت دیده می (′ و  ′

𝑦 هم .𝑥)دهیم که های مخلوط هستند. حال نشان میاستراتژی ′ 𝑦) = (𝑥′. 𝑦′) اگر و تنها اگر (𝑥. 𝑦)  یک
 داریم: iبدیهی است برای جمیع  زوج در تعادل باشد.

𝐴𝑖0 𝑦𝑇 ≤ 𝑥 𝐴 𝑦𝑇 (11           )                                                                    

𝑐𝑖بنابراین  = j ،𝑑𝑗و به همین ترتیب برای جمیع مقادیر  0 =  و در نتیجه 0
𝑥′ = 𝑥 و   𝑦′ = 𝑦 (۳۴                                                                                     )  

.𝑥)کنیم که از طرف دیگر فرض می 𝑦)  یک زوج در حال تعادل نباشد. این بدان معناست که یک�̅�  وجود
 دارد به طوری که:

�̅� 𝐴 𝑦𝑇 ≤ 𝑥 𝐴 𝑦𝑇 (۳1                                   )                                                             
   

 طوری که:وجود دارد به  �̅�یا یک 
𝑥 𝐵 �̅�𝑇 ≤ 𝑥 𝐵 𝑦𝑇                                                                                 (۳۳)   

دار میانگین وزن �̅� 𝐴 𝑦𝑇ه ک جایز مشابه حالت اول است. از آناول برقرار باشد؛ اثبات حالت دوم ن حالت اگر
 موجود باشد به طوری که: iاست، در نتیجه باید  𝐴𝑖0 𝑦𝑇عبارت 
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𝐴𝑖0 𝑦𝑇 > 𝑥 𝐴 𝑦𝑇 (۳۸            )                                                                      

𝑐iو در نتیجه  >  :𝑐iمنفی بودن موجود است. با توجه به غیر 0

∑ 𝑐𝑖𝑘 > 0                                                                                          (۳4)  

 داشته باشیم: i باید برای یک مقداراست. بنابراین  𝐴𝑖0 𝑦𝑇( عبارت 𝑥iدار )با وزن میانگین وزن 𝑥 𝐴 𝑦𝑇حال 
𝐴𝑖0 𝑦𝑇 ≤ 𝑥 𝐴 𝑦𝑇                                                                                 (۳۱)   

𝑥iبه طوری که  >  داریم:  i. حال برای این 0

𝑐i = 0                                                                                                 (۳۶)  

 و بنابراین:

𝑥𝑖
′ =

𝑥𝑖

1+∑ 𝑐𝑘𝑘
< 𝑥i ⇒ 𝑥′ ≠ 𝑥                                                            (۳1)  

 

′𝑥دهیم که در حالت دوم نشان می ≠ 𝑥  است و در نتیجه(𝑥. 𝑦) = (𝑥′. 𝑦′)  اگر و تنها اگر(𝑥. 𝑦)  در
ها بسته و محدود و محدب است و در نتیجه قضیه نقطه حال تعادل باشد. اکنون مجموعه همه زوج استراتژی

.𝑇(𝑥ثابت برقرار است. چون تبدیل  𝑦) = (𝑥′. 𝑦′)  پیوسته است، باید یک نقطه ثابت داشته باشد که این نقطه
 □ثابت یک زوج تعادل خواهد بود.

دهد. همچنین های تعادل ارائه نمیباشد که روشی برای یافتن زوجاثبات صرفاً یک اثبات وجودی میاین 
 نفره محدود نیز تعمیم داد. nهای گانه بازی nتوان این اثبات را در مورد تعادل می

( 𝑝𝑛 ... ،،𝑝2،𝑝1)یک بازی با مجموع صفر نوعی بازی و سیستم بسته است به طوری که برای تابع پرداخت 
 :[4] باشدرابطه زیر برقرار 

∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 = 0                                                                                        (۳۳)  

بنابراین در یک بازی دو نفره با مجموع صفر برد یک طرف دقیقاً برابر با باخت طرف مقابل است. در اینجا 
بپردازد؛ با توجه به اینکه دومین  Iباید این مقدار را به بازیکن  IIدهد بازیکن اولین مؤلفه بردار پرداخت نشان می

ین بازی یک زوج استراتژی در حال تعادل خواهد بود اگر و باشد. در امؤلفه قرینه مؤلفه اول در تابع پرداخت می
تنها اگر عنصر متناظر این زوج هم کمترین مقدار در سطر و هم بیشترین مقدار در ستون مربوطه باشد. چنین 

شود. با توجه به قضایای اثبات شده، اگر ماتریس یک بازی با عنصری در صورت وجود نقطه خنثی نامیده می
های مربوط به نقطه خنثی استراتژیارای نقطه خنثی باشد، در این صورت برای بازیکنان انتخاب مجموع صفر د

  .[4] باشدباشد و ارزش بازی نیز میزان عنصر خنثی میاستراتژی بهینه می
واند در یک تمی خصوصی با توجه به مزایای بالقوه آن ینبالکچسازی فناوری پیاده. سازی بالکچینپیاده

باشد )یعنی می ، حذف نهادهای واسطبالکچیناصلی  باشد. از مزایای/ خدماتی کارگشا با ماهیت تولیدیشرکت 
عمومی در یک شرکت  بالکچینسازی نهادهایی که اطالعات را به صورت انحصاری در اختیار دارند(، پیاده

های باالدستی همچون وزارتخانه( )یا نهادکلی سازمان  هایای با سیاستمتمرکز مانند شرکت توزیع برق به گونه
مزایایی از قبیل ثبت اطالعات قبوض به صورت  ،سازیباشد. اما در صورت پیادهمی مغایر و در تعارض

ای، دسترسی آزاد همه مشترکین به سلیقههای غیرمتمرکز، عدم امکان دستکاری در اطالعات و اعمال تعرفه
خواهد داشت. با این وجود را ی از نگهداری اطالعات توسط شرکت اضافی ناشهای اطالعات و جلوگیری از هزینه
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 توجه قرار گیرد تواند موردمی صرفاً مختص افراد شاغل در سازمان)سازمانی( خصوصی  بالکچینسازی پیاده
های برنامه نویسی و ثبت اطالعات مشترک و مختص سازمان با استفاده از زبان بالکچین)یعنی پس از تعریف 

افراد خارج از سازمان به سبب  به نحوی که نیاز کارکنان سازمان مانند ورودی و خروجی هر بخش( مورد
 مندی از اطالعات سازمان را نخواهند داشت. امکان بهرهو امنیت باال، رمزنگاری صورت گرفته 

از دیتاسنترها را استفاده های به عنوان یک پایگاه داده غیرمتمرکز هزینه خصوصی بالکچیندر واقع در اینجا 
همراه با  هایی از جمله هزینه آموزش کارکناننیازمند صرف هزینه سازیپیادهخود که البته داده کاهش 

ها، عدم یکی از مشکالت کنونی سازمان از طرفی .باشدمیآن  در پذیرش هایی همچون مقاومت کارکنانچالش
 –باشد که این موضوع موجود میان مدیران سازمانها در یک طرف و کارکنان در طرف دیگر می 1تقارن اطالعاتی

منجر به ارزیابی  -به دلیل عدم اشراف اطالعاتی کامل مدیر سازمان بر وضعیت و عملکرد تمامی کارکنان
گردد. فناوری ر مینادرست و گاهاً ناعادالنه وی از آنان و در نتیجه کژگزینی و کژمنشی و بعضاً تکدر خاط

سازی و صحت و اطمینان باالی اطالعات، به بهینه نمودن تقارن بالکچین قادر خواهد بود با کمک به شفاف
های ناشی از عدم تقارن اطالعات که در موارد حاد به شکست چالشبروز اطالعات در سازمان کمک نموده و از 
 د.انجامد، بکاهسازمان در دستیابی به اهداف خود می

های موجود و تبعات و به سبب عدم قطعیت DMUبه جهت اهمیت موضوع تعیین دقیق میزان کارایی هر 
سازی هر چه شفاف منظورهای ناشی از ارزیابی ناعادالنه کارکنان توسط مدیریت ارشد و همچنین به حساسیت

های و خروجیها دقیق ورودیو تعیین خصوصی  بالکچینپس از بسترسازی و اجرای گردد می پیشنهادبیشتر، 
طور به همراه سایر اطالعات پرسنل از جمله میزان تحصیالت، سوابق آموزشی ، این اطالعات به DMUهر 

و با نظارت مدیریت ارشد خصوصی سازمان  بالکچیندقیق در زمان مناسب )مثالً ابتدای هر سال( بر روی 
ثبت و رمزنگاری سازمان و سایر مدیران مرتبط از جمله مدیر فناوری اطالعات، مدیر مالی و مدیر منابع انسانی 

  گردیده به نحوی که امکان هیچگونه تغییری در آنها وجود نداشته باشد.
در انتهای هر که  استرت بدین صونشان داده شده است،  ۸ که در شکلالگوریتم پیشنهادی این پژوهش 

ارائه شده در  CCRبا کاربرد مدل مدیر سازمان ، بالکچینهای دقیق و ثبت شده در سال با توجه به خروجی
با توجه به اینکه بر مبنای ، نسبت به تعیین واحدهای کارا و ناکارا اقدام نموده و این پژوهش CCRبخش مدل 

و ها چندان تأثیری بر میزان بهبود کارایی تغییر ورودیصرفاً های دولتی در سازمانعینی نویسندگان تجربیات 
و برقراری نقطه تعادل های دو نفره در نظریه بازی بازیکارکنان ندارد، با تغییر نقطه تعادل وری ارتقای بهره

ن تأمین منافع که در آن همزمان ضمهای پیشنهادی این پژوهش برای بازیکنان، از استراتژیگیری و بهرهجدید 
تحقق هر چه ، در راستای بازیکنان، کارایی سازمان نیز مدنظر قرار گرفته و تا حد قابل قبول ارتقا یابدمورد نظر 

 . در سازمان گام برداشته شودوری و ارتقای سطح بهرهبیشتر عدالت 
 

 
1-Information Asymmetry 
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 پیشنهادی پژوهش . الگوریتم۸شکل 

 
 کارگیری الگوریتم پژوهش شرح داده خواهد شد.هدر بخش بعدی با ارائه مثال عددی نحوه ب

 
 هایافتهها و تحلیل داده .4

اطالعات از یک شرکت به دست آمده است.  DMUمورد  ۱در خصوص  1جدول فرض کنید اطالعات 
باشد می DMUی )از قبیل خدمات( برای هر مورد خروج ۳مورد ورودی )از قبیل دستمزد و مواد اولیه( و  ۳شامل 
 .را محاسبه نمائیم 1خواهیم کارایی واحد شماره و می
 

 های مربوط به ورودی و خروجی. داده1جدول 

 2خروجی  1خروجی  2ورودی  1ورودی  DMUشماره 

1 4 ۶ 14 ۳۸ 

2 ۳ ۸ ۳1 1۳ 

3 ۶ 1 11 14 

4 ۸ 1 ۳۱ ۳۳ 

5 ۱ 4 ۳۴ 1۶ 

 
 :است مدل ریاضی مسأله و دوگان آن به صورت ذیل

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 14𝑢1 + 23𝑢2 
S.t.: 14𝑢1 + 23𝑢2 − 4𝑣1 − 6𝑣2 ≤ 0 

21𝑢1 + 18𝑢2 − 2𝑣1 − 3𝑣2 ≤ 0 

 خیر

 بله

 شروع

 ثب اطالعات بر روی پلتفرم مبتنی بر بالکچین

 CCRحل مدل 

کارایی محاسه 
شده برای تمام 

DMU ها مساوی
 است؟ 1با 

های با کارایی DMUبرقراری نقطه تعادل جدید برای 
 1کمتر از 

 CCRحل مدل 

 پایان
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19𝑢1 + 14𝑢2 − 6𝑣1 − 1𝑣2 ≤ 0 
25𝑢1 + 22𝑢2 − 3𝑣1 − 7𝑣2 ≤ 0 
20𝑢1 + 16𝑢2 − 5𝑣1 − 4𝑣2 ≤ 0 
4𝑣1 + 6𝑣2 = 1 

𝑢1 ≥ 𝜀.  

𝑢2 ≥ 𝜀. 
𝑣1 ≥ 𝜀. 
𝑣2 ≥ 𝜀. 

 
𝑀𝑖𝑛 𝑌 = 𝜃 − 𝜀(𝑠1

+ + 𝑠2
+ + 𝑠1

− + 𝑠2
−) 

S.t.: 14𝜆1 + 21𝜆2 + 19𝜆3 + 25𝜆4 + 20𝜆5 − 𝑠1
+ = 14 

23𝜆1 + 18𝜆2 + 14𝜆3 + 22𝜆4 + 16𝜆5 − 𝑠2
+ = 23 

4𝜆1 + 2𝜆2 + 6𝜆3 + 3𝜆4 + 5𝜆5 + 𝑠1
+ = 4𝜃 

6𝜆1 + 3𝜆2 + 𝜆3 + 7𝜆4 + 4𝜆5 + 𝑠2
+ = 6𝜃 

𝜆𝑗. 𝑠𝑟
+. 𝑠𝑖

− ≥ 0.      𝜃  آزاد 
 

که این به معنای کارا نبودن بوده  ۶۸/۴جواب نهایی برابر است با ، GAMSافزار توسط نرمپس از حل مدل 
DMU  صفر به دست آمده است با توجه به اینکه قیمت سایه محدودیت دوم مخالف. باشدمی 1شماره (𝜆2 =

صفر ناشی از حل مدل سایه غیرهای بر اساس قیمت و با توجه به اینکه واحدهای مرجع هر واحد ناکارا (1.28
برای و خروجی ورودی به ترتیب  هایمیانگین موزون بردار پس، [1۳] شوندمی مربوط به آن واحد ناکارا شناسایی

 :برابر است باهای واحد مجازی( ها و خروجی)یا ورودیواحد اول 

1.28 [
2
3

] = [
2.56
3.84

]                                                 1.28 [
21
18

] = [
26.88
23.04

] 

 
 های کمتر در مقایسه با واحد اول، مقدار خروجی بیشتریبا توجه به اینکه واحد مجازی با میزان ورودی

 هایش،بایستی قادر باشد با کاهش میزان ورودی 1شماره  DMUاز دیدگاه مدیریت تواند تولید نماید، پس می
ها به دست DMUهای ریاضی را برای تمامی ما ابتدا مدل این پژوهشدر  مقدار خروجی بیشتری را تولید نماید.

، مقادیر به دست آمده را مورد بررسی قرار داده و ادامه پژوهش را بر مبنای سازیبهینهآورده و پس از 
DMU نماییم. می باشد، پیگیریمی عدد کارایی به دست آمده برای آنها کمتر از یکهایی که 
 

 های قابل انتخاب توسط بازیکنان. استراتژی۳جدول 

 (IIانواع استراتژیهای مدیریت )بازیکن  (I بازیکنکارمندان شرکت ) هایاستراتژیانواع  ردیف

 کاهش ورودی وری )عدم افزایش(ثابت نگه داشتن بهره 1

 ثابت نگه داشتن ورودی و افزایش انتظارات وریافزایش بهره ۳

 ساالنه افزایش درصد حق جذب کاریانجام اضافه ۸

 ساالنه کاهش درصد حق جذب کاریعدم انجام اضافه 4

 تشویق کارمند افزایش خالقیت ۱

 
، تعدادی موردنظرهای کارکنان شرکت مورد عملکرد و واکنش تجربی درهای در اینجا پس از بررسی

های خالص کارکنان و همچنین مدیریت سازمان به ترین استراتژیرسد مهمترین و اصلیاستراتژی که به نظر می
ارائه گردیده است. الزم به  ۳در مواجهه با یکدیگر باشند، در نظر گرفته شده که در جدول  IIو  Iعنوان بازیکنان 

ارائه شده در ابتدای پژوهش ورودی محور بوده و در نتیجه واحد  DEAذکر است که با توجه به اینکه مدل 
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شود، با کاهش به عنوان الگو برای واحدهای ناکارا در نظر گرفته می DEAکارای مجازی که بر مبنای مدل 
نماید، کاهش ورودی به میزان ورودی، خروجی بیشتر و یا حداقل مساوی با خروجی واحد ناکارای مدنظر ارائه می

 ( در نظر گرفته شده است.IIان یک استراتژی برای مدیریت شرکت )بازیکن عنو
معرف نقاطی هستند که در هر یک از آن  سمت چپ هر خانه از جدولو داخل مربع باال اعداد  ۸در جدول 

 مقدار دریافتی هر بازیکن چقدر ،کنیهر دو بازهای خواهیم بررسی کنیم که در محل تالقی استراتژیمی نقاط
و اعداد پایین سمت و چپ هر  II)اعداد باال و سمت راست هر خانه معرف دریافتی/ پرداختی بازیکن  باشدیم

 بوده و عالمت مثبت به معنای دریافت و عالمت منفی به معنای پرداخت Iخانه معرف دریافتی/ پرداختی بازیکن 
کاهش  II نوری و استراتژی بازیکثبات در بهره I، استراتژی بازیکن 1به عنوان مثال در نقطه شماره  .باشد(می

 باشد. می ورودی
 

 های خالص بازیکنان )مبالغ به هزار تومان(. بررسی استراتژی۸جدول 

  IIهای خالص بازیکن استراتژی

  کاهش ورودی ثبات ورودی افزایش حق جذب کاهش حق جذب تشویق کارمند

۸۴- ۱ ۱۴۴+ 4 ۱۴۴- ۸ ۴ ۳ ۳۴+ 1 
 وریثبات بهره

ی
تژ

را
ست

ا
ی

ها
 

ص
خال

 
ن 

یک
از

ب
I 

 

 ۸۴+  ۱۴۴-  ۱۴۴+  ۴  ۴ 

۸۴- 1۴ ۱۴۴+ 1 ۱۴۴- ۳ ۴ 1 ۳۴+ ۶ 
 وریافزایش بهره

 ۸۴+  ۱۴۴-  ۱۴۴+  ۴  ۴ 

1۸۴- 1۱ ۳۴۴- 14 1۳۴۴- 1۸ 1۴۴- 1۳ ۶۳۴- 11 
 کاریاضافه

 1۸۴+  ۳۴۴+  1۳۴۴+  1۴۴+  1۴۴+ 

۸۴- ۳۴ ۱۴۴+ 11 ۱۴۴- 1۳ ۴ 11 ۳۴+ 1۶ 
 کاریعدم اضافه

 ۸۴+  ۱۴۴-  ۱۴۴+  ۴  ۴ 

۸۴- ۳۱ ۱۴۴+ ۳4 ۱۴۴- ۳۸ ۴ ۳۳ ۳۴+ ۳1 
 خالقیت

 ۸۴+  ۱۴۴-  ۱۴۴+  ۴  ۴ 

 
گیری دقیق میزان دریافتی هر بازیکن از هر الزم به ذکر است که با توجه به پیچیدگی محاسبات جهت اندازه

ها به عواملی دیگر، نیازمند در استراتژی در بازی دو ماتریسی و به عالوه عدم قطعیت و بستگی داشتن دریافتی
خاص به صورت ذیل  Iنظر گرفتن تعدادی فرض اولیه واقعی در سازمان مورد بررسی و برای یک بازیکن 

 باشیم:می

 :مدل فرضیات

اهش ورودی به معنای کاهش منابع تخصیص داده شده به هر یک از پرسنل از قبیل حقوق و مزایا، ک -1
گردد که می هایی است که سازمان در قبال کارکنان خود متحملآموزشی، انرژی و سایر هزینههای دوره

و مزایا در انرژی و همچنین لحاظ شدن کاهش حقوق های در اینجا با توجه به عدم امکان کاهش هزینه
های برگزاری دورهناشی از مورد حق جذب، صرفاً منظور از کاهش ورودی کاهش هزینه سرشکن شده 

 باشد.می در طول سالآموزشی برای یک فرد 
به معنای انجام وظایف در سطح و دقت باالتر و در واقع با کیفیت از طرف کارمندان وری افزایش بهره -۳

 باشد.می مورد قبول سازمان
مصوب کاری تا ساعات معین، هزینه پرداخت شده به فرد به اندازه سقف در صورت انجام اضافه -۸

 .ستا (شخص )از قبیل کارشناسی، مدیریتشغل کاری اضافه
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فرض به میزان نصف سقف تعیین شده هر شغل در نظر گرفته درصد حق جذب هر فرد به صورت پیش -4
)به سبب پیچیده  باشد.می قطع پرداخت معنایسقف مجاز و کاهش آن به شده و افزایش آن تا سرحد 

 است( نگردیدهشدن محاسبات مقادیر میانی لحاظ 
در سازمان به معنای اعطای یک گروه تشویقی به وی بوده که در اینجا میانگین  کارمندتشویق هر  -۱

  محاسبه گردیده است. تومان ۸۴0۴۴۴افزایش حقوق برای هر گروه برابر با 
 باشد.یک نفر می DMUتعداد افراد تشکیل دهنده هر  -۶
 باشند. )به جهت دریافت حق جذب(کارکنان موردنظر همگی از نوع استخدام رسمی می -1

برابر  آنهاجبری و مجموع  مقادیر مثبت و منفی برابر بودهها پیداست، در بیشتر خانه ۸همانطور که از جدول 
توان از تحلیل می بنابراین در اینجا (۳1و  1۶، 11، ۶، 1شماره های بجز خانهها باشد. )برای تمام خانهمی صفر
در نتیجه ستون مربوط به کاهش ورودی را حذف نموده و جدول  های دو نفره با مجموع صفر استفاده نمود.بازی

های گوناگون هر دو بازیکن به صورت ی استراتژیازا به Iرا دوباره و این بار بر مبنای میزان دریافتی بازیکن  ۸
 نماییم.می ترسیم 4جدول زیر 

 
 I. میزان دریافتی بازیکن 4جدول 

  IIهای خالص بازیکن استراتژی

 ثبات ورودی افزایش حق جذب کاهش حق جذب تشویق کارمند

 ۱  4  ۸  ۳ 
 وریثبات بهره

ی
ها

تژی
ترا

اس
 

ص
خال

 
ن 

یک
باز

I 

۸۴+ ۱۴۴- ۱۴۴+ ۴ 

 1۴  1  ۳  1 
 وریافزایش بهره

۸۴+ ۱۴۴- ۱۴۴+ ۴ 

 1۱  14  1۸  1۳ 
 کاریاضافه

1۸۴+ ۳۴۴+ 1۳۴۴+ 1۴۴+ 

 ۳۴  11  1۳  11 
 کاریعدم اضافه

۸۴+ ۱۴۴- ۱۴۴+ ۴ 

 ۳۱  ۳4  ۳۸  ۳۳ 
 خالقیت

۸۴+ ۱۴۴- ۱۴۴+ ۴ 

 
)مقادیر منفی به سبب  ۸۴و  ۸۴، ۳۴۴، ۸۴، ۸۴مقادیر مینیمم سطرها به ترتیب برابر است با:  4در جدول 

، 1۳۴۴، 1۴۴ها به ترتیب برابر است با: . همچنین مقادیر ماکزیمم ستونگردد(ماهیت پرداخت شوندگی لحاظ نمی
 ۸ ولادر جد 14)نقطه شماره  +۳۴۴. بنابراین واضح است که درایه سطر سوم و ستون سوم با مقدار 1۸۴و  ۳۴۴

کاری و استراتژی بازیکن انجام اضافه Iباشد. در این نقطه استراتژی بازیکن می نقطه خنثی برای این بازی( 4 و
IIباشد؛ می در مورد نتایج حاصله بایستی گفت که این نتایج کامالً منطبق با واقعیت باشد.می ، کاهش حق جذب

چراکه در حالت طبیعی مدیریت سازمان با کاهش حق جذب واحدهای ناکارا، سعی در مجازات و تنبیه آنها داشته 
 در جهت توجیه مدیران ضمن تالشکاری انجام اضافه ابدر چنین مواقعی و از طرفی کارکنان این واحدها نیز 

ند؛ بنابراین انتخاب این نقطه به عنوان سعی در جبران کاهش دریافتی خود دار، خودنسبت به تعهد کاری  سازمان
باشد و می بی و بهینه هر دو بازیکندهنده استراتژی انتخانقطه خنثی در این بازی کامالً توجیه پذیر بوده و نشان

از طرف دیگر اگر بخواهیم از دیدگاه کسب منافع، بهترین استراتژی  .باشدمی ۳۴۴به عالوه ارزش بازی برابر با 
 ۶و  ۱اول انتخابی هر بازیکن به ازای هر استراتژی انتخابی بازیکن دیگر را مشخص نماییم، نتایج به صورت جد

 :است
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 Iهای ممکن بازیکن به ازای تمام استراتژی II. بهترین استراتژی انتخاب شونده توسط بازیکن ۱جدول 

 Iاستراتژی انتخاب شده توسط بازیکن  IIبهترین استراتژی انتخاب شونده توسط بازیکن 

 وریثبات بهره کاهش حق جذب

 وریافزایش بهره کاهش حق جذب

 کاریاضافه کاهش حق جذب

 کاریعدم اضافه کاهش حق جذب

 خالقیت کاهش حق جذب

 
گردد که در این شرایط استراتژی انتخاب شونده توسط هر دو ثابت میباز هم  ۶و  ۱با توجه به جداول 
باشد؛ یعنی در حالتی که هر دو بازیکن به دنبال ماکزیمم کردن های بخش قبل میبازیکن همان استراتژی

دریافتی )و یا مینیمم کردن هزینه( خود در مواجهه با هر استراتژی انتخاب شده توسط بازیکن دیگر باشند، 
 نماید. در تمام حاالت کاهش حق جذب را انتخاب می IIکاری و بازیکن در همه حاالت انجام اضافه Iیکن باز

 
 IIهای بازیکن به ازای تمام استراتژی I شونده بازیکن. بهترین استراتژی انتخاب ۶جدول 

 II بازیکن منتخباستراتژی  I بازیکن منتخباستراتژی بهترین 

 ورودی کاهش کاریانجام اضافه

 ثبات ورودی کاریانجام اضافه

 افزایش حق جذب کاریانجام اضافه

 کاهش حق جذب کاریانجام اضافه

 تشویق کارمند کاریانجام اضافه

 
ها )حال به صورت آگاهانه و یا غیرآگاهانه( اتخاذ رغم وجود چنین بازی در اکثر سازمانواضح است که علی

کننده منافع هر طرف بوده و توجهی به منافع کلی سازمان ندارند، راهگشا  تضمینچنین تصمیماتی که صرفاً 
ها در دستیابی به اهداف مورد نظر شاید همین مسأله نبوده و در واقع یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت سازمان

باشد. در ادامه پژوهش راهکارهای پیشنهادی برای حالتی که بازیگران این پژوهش در یک بازی تعاملی، ضمن 
را در مسیر موفقیت سوق  شانسازمان ،هم ضمن تأمین منافع خودهمگرا با به نحوی ائتالف با یکدیگر بتوانند 

 .گیردمیقرار  دهند، مورد بحث
ها را تواند سازماننمی است که تعیین استراتژی صرفاً با هدف کسب منابع مالی بیشتر واضح ،نتایجبا توجه به 

مدیران میان تازه و برقراری نقاط تعادل  نوینهای رسد تعیین استراتژیمی در مسیر تعالی قرار داده و لذا به نظر
کاری در بتواند مؤثر واقع گردد. با توجه به تجربیات موجود انجام اضافه یدجدسازمان و کارکنان در نقاطی ارشد 

های ای موارد عالوه بر تحمیل هزینهبوده و در پاره ثبت ساعات حضور بیشتر در سازمان ها اغلب با هدفسازمان
چندان وری بهرهبهبود از لحاظ کاری، ضور کارمندان از قبیل صرف انرژی و ساعت اضافهاضافی ناشی از ح

مصوب قانون کار  ساعت در هفته 44باشد. به عالوه ساعات کاری روزانه و اجباری حضور کارمند )نمی مثمرثمر
جهت انجام مناسب ریزی ( با احتمال قریب به یقین )و جز در موارد خاص( در صورت انجام برنامهکشور ایران

با توجه به باشد. نمی زمان اداریمند در ساعات خارج از امورات محوله کافی بوده و معموالً نیازی به حضور کار
کاری برای کارمندان را متوقف نموده تا عالوه بر ها انجام اضافهگردد سازمانمی پیشنهاد مذکورمطالب 

 جویی در هزینه، کارمندان را ترغیب به انجام وظایف خود صرفاً در قالب زمان اداری نمایند. صرفه
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باشد که از بودجه دولتی می های دولتیبه اینکه عمده تأکید این پژوهش بر روی سازماناز طرفی با توجه 
هایی و لذا عملکرد آنها معموالً به صورت ساالنه توسط نهادهایی همچون استانداری در قالب برنامه نموده ارتزاق

های مادر تخصصی و وزارتخانه شرکت شاملهای باالدستی از قبیل ارزیابی عملکرد ساالنه و یا توسط سازمان
برتر در های ، اخذ نمرات باال و کسب رتبهگیردمیقرار  مورد ارزیابیطریق مواردی مانند ممیزی ساالنه  متبوع از

های یکی از استراتژی در نتیجهو  بوده برخورداراهمیت کلیدی برای مدیران صورت گرفته از های نتایج ارزیابی
در هزینه، ارائه تشویقات مناسب به کارمندانی باشد که به دنبال جویی من صرفهها بایستی ضاصلی سازمان

باشند و سازمان را در دستیابی به می عدد سطح یک و نگه داشتن سطح کارایی در اینکارایی خود به  ارتقای
ت پیشنهادی در به صور ۸جدول نمایند. با توجه به اهمیت موضوع می آتی پشتیبانیهای نمرات باال در ارزیابی

های سازمان ویق ویژه کارمند به استراتژیکه در آن ستون افزایش حق جذب و تشگردد می اصالح 1جدول 
کار با اضافه گردیده و جایگزین ستون کاهش ورودی گشته است و از طرفی برای کارمند استراتژی انجام اضافه

  است. شدهجایگزین  1استراتژی ارتقای کارایی به سطح 
اشاره دارد که سازمان در و موقعیت مطلوبی  ی بزرگدر سطر سوم ستون اول به عدد M+مقدار  1در جدول 
عالی ارزیابی عملکرد های باال و نمرههای رتبهکارمند در باالترین سطح کارایی و متعاقباً کسب پی عملکرد 

رغم صرف هزینه از سوی ر نتیجه علیبدان دست یافته است و ددر حوزه مرتبط با آن کارمند ساالنه و ممیزی 
در نظر گرفته شده است( پولی واحد  ۸۴۴سازمان جهت افزایش حق جذب و تشویق ویژه کارمند )که در اینجا 

  .استموردپسند مدیران سازمان بسیار 
 

 . بررسی نقطه تعادل در حالت جدید1جدول 
  IIهای خالص بازیکن استراتژی

 ثبات ورودی افزایش حق جذب کاهش حق جذب تشویق کارمند
 افزایش حق جذب و تشویق

 کارمند ویژه
 

ثبات  1 -1۴۴۴ ۳ ۴ ۸ -۱۴۴ 4 +۱۴۴ ۱ -۸۴
 وریبهره

ی
اتژ

ستر
ا

ن 
یک

باز
ص 

خال
ی 

ها
I

 

 ۸۴+  ۱۴۴-  ۱۴۴+  ۴  1۴۴۴+ 

افزایش  ۶ -1۴۴۴ 1 ۴ ۳ -۱۴۴ 1 +۱۴۴ 1۴ -۸۴
 +1۴۴۴  ۴  +۱۴۴  -۱۴۴  +۸۴  وریبهره

۸۴- 1۱ ۱۴۴+ 14 ۱۴۴- 1۸ ۴ 1۳ +M 11  ارتقای
کارایی 

به سطح 
1 

 ۸۴+  ۱۴۴-  ۱۴۴+  ۴  1۴۴۴+ 

عدم  1۶ -1۴۴۴ 11 ۴ 1۳ -۱۴۴ 11 +۱۴۴ ۳۴ -۸۴
-اضافه

 کاری
 ۸۴+  ۱۴۴-  ۱۴۴+  ۴  1۴۴۴+ 

۸۴- ۳۱ ۱۴۴+ ۳4 ۱۴۴- ۳۸ ۴ ۳۳ 1۴۴۴- ۳1 
 خالقیت

 ۸۴+  ۱۴۴-  ۱۴۴+  ۴  1۴۴۴+ 

 
یک به یک  1های جدول با توجه به اصول نظریه بازی جهت دستیابی به نقطه تعادل، در صورتی که خانه

رار خواهد گرفت. نحوه دستیابی به این نقطه ( ق11( )نقطه شماره ۸01بررسی شوند، نهایتاً نقطه تعادل در آرایه )
کنیم که آیا هر بازیکن امکان دستیابی به های جدول بررسی میبه این صورت است که با شروع از یکی خانه

ها را دارد و یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد بازیکن تمایل به تغییر استراتژی خود سود بیشتر در سایر خانه
 ر این صورت بازیکن میلی به تغییر استراتژی خود ندارد. داشته و در غی
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گردد که هر دو بازیکن همزمان به ماکزیمم سود خود دست یافته و ای واقع مینهایتاً نقطه تعادل در نقطه
منفعتی به دست  II( چون بازیکن 101به عنوان نمونه در آرایه ) تمایلی برای تغییر استراتژی خود نداشته باشند.

آورد، پس این نقطه نقطه تعادل بازی نبوده و این بازیکن تمایل به تغییر استراتژی خود دارد. با بررسی تمام نمی
هر دو بازیکن به باالترین سود خود دست یافته و لذا هیچیک تمایلی به  1و ستون  ۸در سطر  1های جدول خانه

باشد. )مزیت این نقطه آن است که سازمان ین خانه نقطه تعادل بازی میتغییر استراتژی خود نداشته و در نتیجه ا
کاری، به باالترین میزان کارایی برسد و رتبه های ناشی از حذف اضافهجویی در هزینهتوانسته است ضمن صرفه

حل کار، و جایگاه خود را ارتقا داده و از طرفی کارمند بدون صرف زمان اضافی و حضور بیشتر از اندازه در م
 دریافتی مناسب و قابل قبولی نیز از سازمان دارد(.

تمامی واحدها موظفند اطالعات و نتایج دقیق خود را مرتباً بر روی  4شکل  بر مبنای ساختار پیشنهادی
ارشد نیز بر مبنای این  قابل ردیابی بوده و مدیران ای که کامالًپلتفرم مبتنی بر بالکچین ثبت نموده به گونه

 ها اقدام نمایند.  DMUکارایی های مشخص شده نسبت به تعیین عات در انتهای دورهاطال
 

مدیریت ارشد سازمان

1معاونت  nمعاونت 

DMU 1 DMU 2 DMU m-1 DMU m

پلتفرم مبتنی بر بالکچین خصوصی

 
 نهادی مبادله اطالعات در سازمان مبتنی بر بالکچینساختار پیش. 4شکل 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

های دولتی ایران مورد توجه قرار گرفته است و با کاربرد وری پایین سازمانمعضل بهرهدر این پژوهش 
DEA های ممکن و قابل انتخاب های دو نفره، ضمن تحلیل استراتژیو استفاده از نظریه بازی با محوریت بازی

الگوریتمی جهت ، در مواجهه با یکدیگر در یک محیط رقابتی های دولتیسط کارمندان و مدیریت ارشد سازمانوت
همزمان با تأمین های مربوط به آن نقطه با انتخاب استراتژیبتوان پیشنهاد گردیده است که  قطه تعادلتعیین ن

معموالً در . را نیز ارتقا دادوری در سازمان الخصوص منافع اقتصادی، سطح بهرهمنافع مدنظر کارکنان علی
کاری اضافهانجام حقوق و مزایا، کاهش ارزیابی عملکرد و کارایی کارکنان، مواردی همچون های سنتی مدل

وری مدنظر مدیران ارشد و کارکنان قرار داشته که عموماً تأثیر راهکارهای اصلی جهت ارتقای سطح بهره
وری ندارد. در واقع اهمیت این پژوهش در آنجاست که اوالً تأکید بر محاسبه دقیق ای بر افزایش بهرهعمده

انجام با کاربرد فناوری بالکچین را دارد؛ ثانیاً الگوریتم ارائه شده ضمن مقادیر کارایی محاسبه شده کارکنان 
های مرتبط با آن گیری از استراتژیدهد که بهرهتعادل نوینی را پیشنهاد می نقطه ،هاجویی در هزینهصرفه
 نماید. وری موردنظر مدیریت ارشد سازمان را نیز به حد مطلوب نزدیک میبهره
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های ریاضی انجام شده تاکنون صرفاً تأکید بر محاسبه کارایی بر مبنای مدل هایدر پژوهشنکته دیگر آنکه 
بوده و به کارکنان همچون ابزاری مکانیکی که بایستی چشم و گوش بسته اوامر مدیران ارشد را  DEAعمومی 

توقعات کارکنان با لحاظ نمودن برآورده نمایند، نگریسته شده که در این پژوهش  اتبا کمترین سطح توقع
بنابراین بر مبنای نتایج این  این دیدگاه مورد چالش قرار گرفته است.خصوصاً مباحث مالی و اهمیت ویژه آن، 

های دولتی ایران، فقدان درک متقابل مدیران وری پایین سازمانپژوهش مشخص گردید که دلیل اصلی بهره
در واقع نبود الگویی جهت تأمین همزمان منافع هر دو طرف های یکدیگر و ها از خواستهارشد و کارکنان سازمان
ها ارائه مندی سازمانباشد که در این پژوهش چنین الگویی جهت بهرهوری سازمان میدر ضمن ارتقای بهره

 گردیده است.
استراتژی انتخاب ها که عمدتاً بر مبنای پیشنهاد شده است که نقطه تعادل فعلی سازماندر این پژوهش 

کارکنان )به عنوان کاهش حق جذب ( و انتخاب استراتژی Iکاری برای کارمندان )به عنوان بازیکن جام اضافهان
باشد، تغییر می (IIسازمان )به عنوان بازیکن مدیریت ارشد برای  تنبیه واحدهای ناکارا و یا دارای کارایی پایین(

کاری به جای استراتژی انجام اضافه 1کارایی به سطح و در محیطی جدید با اضافه نمودن استراتژی ارتقای  یافته
برای کارمندان و استراتژی افزایش حق جذب و تشویق ویژه کارمند به جای استراتژی کاهش ورودی برای 

 نقطه تعادل جدید با انتخاب همزمان این دو استراتژی که تأمین کننده حداکثر سود هر دو بازیکن ،سازمان
های سازمان بدون در مشخص گردد. اننخاب این نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که انجام فعالیت د،باشمی

وری صرفاً بر مبنای روزمرگی بوده و کارمندان هیچگونه نظر گرفتن مفاهیمی همچون کارایی، اثربخشی و بهره
از مقادیر دریافتی، عالوه بر رضایت احساس مسئولیتی در قبال اهداف متعالی سازمان نداشته و در صورت عدم 

کاری با ایجاد حساسیت و تنش میان سازمان و کارکنان، نهایتاً کارمندان در ادامه روند روزمرگی به انجام اضافه
ها نیز از طرفی مدیران ارشد سازمان خواهد بود.بر خود آن هم برای سازمان هزینه وری پایین روی آورده کهبهره

 عایی نداشته و مطیع مطلقنگرد که هیچگونه ادمی عموماً کارمندان را به عنوان ابزاریبهتر است دیدگاهی که 
نماید، می های مدیران سازمان بوده و تأمین نیازهای آنان در حد اولیه با حداقل حقوق و مزایا کفایتسیاست

ی فراهم نمایند تا ، به جای اعمال تبعیضات مخرب در سازمان، بستری ژرفپرهیز نموده و بر مبنای نگاه
، در اعطای پاداش و تشویق به آنان یافتهارزشی مضاعف در سازمان و شایسته با عملکرد کارا و کارمندان الیق 

 برای خود قرار دهند.ارزشمند الگویی بسان دریغ نشده و دیگران نیز آنها را 
گیری از تضییع حقوق آنان چندان به عالوه از آنجایی که تعیین دقیق میزان کارایی کارمندان به منظور پیش

خصوصی استفاده نمایند به  بالکچینهای مبتنی بر تفرمابزارها و پلاز  هاگردد سازمانمی باشد، توصیهنمی ساده
و ... با تعیین میزان  ات و تنبیهاتتشویقبه میزان ورودی و خروجی هر بخش،  این صورت که موارد مربوط

های الزم در اختیار کارمندان قرار گرفته تا آموزشارائه پس از و الزم به صورت کامالً شفاف های دسترسی
و یا مجازات هر عضو سازمان بر چه مبنایی صورت گرفته و با فراهم نمودن بستری  ءهمگان بدانند که ارتقا

نمایند، عدالتی میاحساس بیهای مخرب در میان کارکنانی که احیاناً ها و رقابتعدالت محور، ضمن کاهش تنش
 علیرغم صرف هزینه در زمینه الزم به ذکر است که آورند.پرسنل را فراهم های زمینه بروز استعدادها و توانایی

ها را رضایت همه طرفها، عالوه بر جبران هزینه، در درازمدت مزایای عمده ناشی از آنان استقرار چنین سیستمی
 به دنبال خواهد داشت. 

هایی مواجه بوده از جمله آنکه علیرغم انتخاب تقریباً دقیق ها این پژوهش نیز با محدودیتند تمام پژوهشمان
ه مزبور بعددی های سازمانی و وابستگی مقادیر مقادیر حق جذب، گروه تشویقی و ... به جهت تنوع فراوان پست

عالوه این اعداد به صورت نقاط گسسته در نظر باشند؛ به می این اعداد قابلیت تغییر را دارامرتبط،  هایپست
پیوسته های توان انتخاب استراتژی بازیکنان را بر مبنای مجموعهمی اند؛ حال آنکه مطابق نظریه بازیگرفته شده
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در این پژوهش واحدهای دارای مقادیر باشند، انجام داد. می نهایت مقادیر در صفحهو دو بعدی که شامل بی
توان معیار تعیین می های آتیرای پژوهشب واند به عنوان واحد غیرکارا در نظر گرفته شده 1از کارایی کمتر 

ها عموماً یک با توجه به اینکه محیط سازماناز طرفی در بازه صفر و یک دسته بندی نمود. واحدها را ارایی ک
 ن و بر مبنای استراتژی انتخابی رقیبهای خود طی زمامحیط پویا بوده و بازیکنان مدام در حال تغییر استراتژی

سازی این بازی با بازی استکلبرگ، مسأله در گردد که با مشابهتمی های آتی توصیهباشند، برای پژوهشمی
ترکیبات چندتایی ها به صورت مندی از استراتژیامکان بهرهبه عالوه گرفته و حالت دیگری مورد بررسی قرار 

های و نهایتاً بجای لحاظ نمودن تک نفره کارمندان در بازی، هر مجموعه از دپارتمانبرای بازیکنان فراهم بوده 
 .نفر به عنوان یکی از بازیکنان در بازی دو نفره در نظر گرفته شود ۳زیرمجموعه سازمان متشکل از حداقل 
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