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چکیده
طی چند سال اخیر ،اصرار زیادی بر استقرار بودجهریزی عملیاتی به منظور هدفمند نمودن
فعالیتهای دستگاههای اجرایی دولت وجود داشتهاست .دانشگاهها نیز بعنوان یکی از
دستگاههای اجرایی در نظام مالی دولت مکلف شدهاند که بودجهریزی عملیاتی را پیاده
نمایند .یکی از اهداف اصلی نظام بودجهریزی عملیاتی پاسخگو نمودن زیر بخشها و
همچنین توزیع متناسب بودجه بین آنها از طریق تخصیص درآمد و هزینه میباشد .در این
مقاله با استفاده از مفهوم تئوری بازیها روشی برای تخصیص بودجه به زیر مجموعهها در
یک دانشگاه ارائه میشود .به طور مشخصتر ،تخصیص بودجه به شکل یک بازی مشارکتی
مدل میگردد که دانشکدهها بازیگران آن میباشند و تابع ویژگی ارزش میزان عایدی را
نشان میدهد .ابتدا ،از مفهوم هسته برای تخصیص استفاده میگردد که موجب حفظ منافع
همه بازیگران و ادامه فعالیت در دانشگاه گردد .سپس ،و با توجه به امکان عدم وجود هسته،
از مفهوم نوکلئوس برای کمینه کردن نارضایتی احتمالی بازیگران استفاده میشود .در
نهایت ،روش نوین ارائه شده در مقاله در یک دانشگاه اجرا میگردد که نتایج به دست آمده
تا حدود زیادی با انتظارات خبرگان منطبق بوده است.
واژههای کلیدی :نظریه بازی ،بازیهای مشارکتی ،هسته ،نوکلئوس
طبقهبندی .G31 ،H72 ،C71 :JEL
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 -1مقدمه
یکی از ابزارهای مهم مدیریت مبتنی بر عملکرد بودجهریزی عملیاتی است .این موضوع
در ماده  7برنامه ششم توسعه بعنوان تکلیف برای دولت تعیین شده تا در طی برنامه،
بودجه تمام دستگاهها را مبتنی بر عملکرد نماید .بودجه دولت بهعنوان بیان مالی
عملیات دولت ،بعنوان یکی از مهمترین اسناد دولتی محسوب میشود ،که دستگاههای
اجرایی را برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز ،برنامههای توسعهای کشور و همچنین
اهداف سازمانها و انجام اثربخش فعالیتهای آنها ،کمک میکند .بودجهریزی عملیاتی
نیز تالش میکند تا با پیوند دادن عملیات سازمانها به بودجه ،شفافیت ،اثربخشی و
کارایی را تا حد ممکن افزایش داده و باعث صرفهجویی شود (قلیزاده و کهنورز،1
 .)1394هرچند این شفافیت ،کارایی و اثربخشی ،مد نظر دولت برای بهبود وضعیت
بودجهای در سطح کشور میباشد ،اما سازمانها نیز با تعمیم بودجهریزی عملیاتی به زیر
مجموعههای خود ،میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند .مخصوصاً استفاده از مزیت
صرفهجویی بودجهای و گسترش فعالیتهای توسعهای سازمانها با استفاده از مزایای
بودجهریزی عملیاتی ،امری شدنی است.
عالوه بر اینکه دانشگاههای دولتی قانوناً ملزم به پیاده سازی نظام بودجهریزی عملیاتی
هستند ،مدیران دانشگاهها میتوانند در شرایط فعلی اقتصادی ،از بودجهریزی عملیاتی
بهعنوان یک ابزار مناسب و مفید در بهبود وضعیت اداره دانشگاهها استفاده نمایند.
بررسیها نشان میدهد که در دهههای گذشته نیز توجه زیادی به امور بودجهریزی در
دانشگاهها صورت گرفتهاست و دولتها همواره سعی داشتهاند با مکانیزمهایی ،از جمله
بودجهریزی عملیاتی اثربخشی و کارایی را در این نهادها افزایش دهند (عزتی.)1387 ،2
تخصیص بودجه مناسب ،در کنار نظارت و ارزیابی میتواند باعث رشد و توسعه
دانشگاه ها و به تبع آن ،آموزش عالی شود .در سند توسعه آموزش عالی کشور ،یکی از
محدودیتها و تنگناهای نظام آموزش عالی «نبود نظام جامع نظارت ،ارزیابی و اعتبار
گذاری در عرصه آموزش عالی» عنوان شدهاست (قلیزاده و کهنورز .)1394 ،از این رو
پرداختن به مباحث بودجهای در دانشگاهها از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .یکی از
مهمترین مباحثی که در بودجهریزی مطرح بوده؛ تقسیم و توزیع منابع بودجهای

)Gholizadeh & Kohanvarz (2015
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میباشد .از آنجایی که منابع همواره محدود بوده و اقدامات مد نظر دستگاهها برای اجراء
بیش از منابع موجود میباشد ،بحث تخصیص منابع به فعالیتها مطرح میشود که
موضوع اصلی بودجهریزی محسوب میشود.
آنچه تاکنون در فرآیند بودجهریزی مطرح بوده ،رعایت سقف هزینهکردها بودهاست که
دانشگاهها برای عملیاتهای خود در سطح بودجه اقدام مینماید .در این مدل ،برای
بودجه سال آتی نیز درصدی به این سقف با توجه به تورم و سایر متغیرهای احتمالی،
اضافه کرده و بعنوان بودجه درخواستی خود به دولت ارائه میکنند .این روند صرفا بقای
دستگاهها را تضمین کرده و توجهی به نیازهای واقعی جامعه ندارد (قلیزاده و کهنورز،
 .)1394نظام بودجهریزی عملکردی سعی دارد تا از این حالت خارج شده ،و تخصیص
بودجه به دستگاهها را مبتنی بر عملکرد نماید .بدین ترتیب ،دستگاهی که در راستای
اهداف جامعه حرکت میکند ،بودجه متناسب و بیشتری ،در مقایسه با دستگاهی که
صرفا به بقای خود میاندیشد ،دریافت میکند.
این رویکرد میتواند در داخل دستگاههای دولتی نیز اتفاق بیافتد .در این حالت،
زیرمجموعههایی که در راستای اهداف دستگاه تالش بیشتری میکنند ،بودجه بیشتری
دریافت خواهندکرد .به همین منوال ،دانشگاهها نیز میتوانند در این جریان وارد شده ،و
ضمن تع ریف اهداف راهبردی و کلیدی ،در راستای آموزش و پژوهش ،سعی نمایند تا
بودجههای خود را بین زیر مجموعهها متناسب با تحقق اهداف توزیع نمایند.
1
به همین منظور ،در این مقاله ،سعی شدهاست تا با استناد به تئوری بازیهای گروهی ،
روشی برای توزیع بودجه بین زیر مجموعههای دانشگاهها ارائهکرد .روش ارائهشده،
بخصوص در ابتدای پیاده سازی بودجهریزی عملکردی بسیار مفید خواهد بود .روشی که
در ادامه به آن پرداخته میشود ،مبتنی بر میزان مشارکت زیر مجموعهها و نقش آنها در
جذب بودجه برای دانشگاه میباشد .در این روش ،نقش زیر مجموعه (دانشکده یا
پژوهشکده) در تثبیت وضعیت دانشگاه مالک تخصیص بودجه خواهد بود.
در ادامه و پس از بیان مقدمات ،به صورت مختصر به نظریه بازی و کاربرد آن در
حوزههای مختلف پرداخته میشود .سپس معرفی مختصری از کارهای پژوهشی که در
حوزه بودجهریزی دانشگاهها انجام شده آورده میشود .در نهایت به موضوع تخصیص
Coalitional Game
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بودجه به زیر مجموعهها در نظام بودجهریزی دانشگاهی با رویکرد استفاده از مفهوم
بازیهای مشارکتی پرداخته میشود.
نوآوری اصلی در این مقاله استفاده از مفهوم نوکلئوس در بودجهریزی میباشد .به
طوریکه هر دانشکده در دانشگاه ،معادل یک بازیگر در تئوری بازیها در نظر گرفته شده
و با توجه به مفاهیمی که وجود دارد ،هر بازیگر به دنبال این خواهد بود که منافع خود
را به حداکثر ممکن برساند .از آنجایی که تضاد منافع بین بازیگران وجود دارد ،مفهوم
نوکلئوس سعی میکند تا این تضاد را به حداقل ممکن برساند و این کار از طریق بازی
مشارکتی امکانپذیر می شود .بنابراین با طراحی یک بازی مشارکتی ،دانشکدهها به
بودجه مطلوب خود میرسند و از طرف دیگر ،چون دانشکدهها هنوز انگیزه دارند که
کنار هم به فع الیت ادامه دهند ،قالب کلی دانشگاه نیز حفظ شده و تمایل همه اجزاء
دانشگاه به همکاری ،بیشتر جلب خواهدشد.

-2ادبیات موضوع
نظریه بازیها که از اوایل قرن بیستم توسعه دادهشد و به تعامل متقابل بین دو و یا چند
بازیکن در اتخاذ استراتژی میپردازد ،به مرور با کاربردهای متنوعی روبرو شد .این
تئوری در حوزههای مختلفی خصوصاً حوزههای مالی ،مدیریت ریسک و نظایر اینها مورد
استفاده قرار گرفتهاست .لمایر)1984( 1کاربرد تئوری بازیها را در تخصیص هزینهها
بررسی کرده و کاربرد آنها را در تسهیم هزینهها بین واحدهای مختلف تولیدی نشان
میدهد .نتسین و شومسکی )2005( 2به کاربرد بازیهای مشارکتی در قیمت گذاری در
صنعت حمل و نقل هوایی پرداختهاند .مثالهایی از کاربردهای دیگر ،نظیر حراجها
(کاتوک و وامبچ ،)2008 ،3مدیریت ریسک (ادوارد ،)2012 ،4تعامالت در زنجیره ارزش
(گالیگو و طالبیان )2014 ،5و همچنین بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی
بانکها (اشرف زاده 6و همکاران )1395،نیز در مقاالت عملی منتشر شدهاند.
در بررسیهای صورت گرفته ،مقالهای که در آن به استفاده از مفهوم نظریه بازی در
بودجهریزی پرداخته باشد ،یافت نشد .اما چندین مقاله در رابطه با مفهوم بودجهریزی
1
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عملیاتی ،زیرساختهای الزم و روشهای آن مشاهدهشد که برخی از آنها بر بودجهریزی
در دانشگاهها نیز تاکید داشتند .فرری و کاون ،)1993( 1مقالهای در رابطه با پارامترهای
موثر در بودجهریزی در دانشگاهها را با توجه به توسعه دانشگاههای خصوصی در آمریکا
ارائه دادهاند .تمرکز این مقاله بر برنامهریزی مالی ،و فرآیندهای کنترل در بین
دانشگاههای خصوصی ،غیر متمرکز و پژوهش محور میباشد.
وانگ )2019( 2مدل سادهای را بر اساس مدلهای تخصیص منابع ،برای توزیع بودجه
بین موسسات پژوهشی در کشور چین مبتنی بر عملکردشان توسعه دادهاست .تحقیق
وی ابعاد مختلف عملکرد مراکز پژوهشی از جمله ،تعداد مستندات منتشر شده ،تعداد
اختراعات و درآمد حاصل از فروش دانش ،را مد نظر قرار میدهد .رضایی )1395( 3به
الزامات مورد نیاز بودجهریزی عملیاتی از بعد قوانین و مقررات حقوقی پرداختهاست و
اعتقاد دارد که بسیاری از زیرساختهای مورد نیاز وجود ندارد .حیدری ،امیری و جمور4
( )1397به نقش عوامل درون سازمانی ،در پیاده سازی نظام بودجهریزی پرداختهاند .در
این مقاله ،ضمن معرفی عوامل اصلی تاثیر گذار در استقرار نظام بودجهریزی ،تالش شده
تا میزان تاثیر گذاری هرکدام از این عوامل درون سازمانی مشخص گردد.
پورعلی و کاکوان )1395( 5هم به عوامل ضروری در استقرار بودجهریزی عملیاتی در
دانشگاه علوم پزشکی بابل پرداختهاند .نگین تاجی و زمان زاده ،)1394( 6الگویی را برای
بودجهبندی بهینه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ارائه کردهاند .در این تحقیق
آنها بر اساس بررسی دادههای آماری مربوط به سالهای  1391و  ،1392پیشنهادی در
مورد نحوه تقسیم اعتبارات سازمان بین استانها ارائه دادهاند.
آذر ،امینی و احمدی ،)1392( 7مدلی برای تخصیص بودجه برای مراکز دانشگاهی ارائه
کردهاند که مبتنی بر طراحی یک مدل ریاضی میباشد .هدف آنها از ارائه این مقاله ،ارائه
یک مدل استوار-فازی بوده که هم تخصیص سرانه بودجه بر اساس تعداد دانشجو را

1

Ferreri & Cowen
Wang
3
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)Heydari, Amiri & Jomor (2018
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پوشش دهد و هم اینکه برنامه محوری و اهمیت هر برنامه را مورد توجه قرار دهد .این
روش برای بودجهبندی داخلی دانشگاهها مناسب بوده و نمونهای که در مقاله نیز انجام
شده ،مرتبط با یکی از دانشگاههای دولتی میباشد .اما تعداد پارامترهای زیاد ،و استفاده
از روش علمی مبتنی بر برنامهریزی استوار و برنامهریزی فازی موجب پیچیدگی مدل
شده و امکان استفاده عمومی از این روش را کمتر میکند .ولیپورخطیر ،آذر و امینی1
( )1396نیز در رابطه با بودجهریزی بر مبنای عملکرد استوار-فازی ،پژوهشی را در حوزه
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادهاند.
آذر ،امینی و احمدی )1393( 2در مقاله دیگری به استفاده از برنامهریزی آرمانی فازی
در تنظیم بودجه دانشگاهها پرداختهاند .در این مقاله ،با توجه به بودجه سرانه تخصیصی
توسط دولت به دانشگاهها ،با در نظر گرفتن معیارهای مختلف در سطح دانشگاه و با
توجه به حدود باال و پایین بودجه در سطوح مختلف دانشگاه ،مدل برنامهریزی آرمانی
فازی برای بودجهریزی در دانشگاهها طراحی شدهاست .این تحقیق مشابهت زیادی با
مقاله قبلی (آذر ،امینی و احمدی )1392 ،در زمینه تعیین اولویت برنامهها و تعیین وزن
گروههای آموزشی دارد ،اما در تدوین مدل ریاضی با آن متفاوت است و از مدل آرمانی
فازی در این مقاله استفاده شدهاست.
آذر ،دولتخواهی و گودرزی ،)1394( 3در مقاله دیگری ،به ارائه مدل مفهومی
بودجهریزی بر مبنای عملکرد پرداختهاند .آنها تاکید دارند که «بودجهریزی بر مبنای
عملکرد ،یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه ساالنه است که روابط بین سطح اعتبارات
برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان میدهد ».رویکرد اصلی در این مقاله ،مطالعه و
بررسی مدلهای مفهومی بودجهریزی بر مبنای عملکرد و سپس ارائه مدل مفهومی
متناسب با استفاده از نظرات خبرگان در سازمانهای پروژه محور بودهاست.
هرچند به نظر میرسد ،نظریه بازیها در بودجه بندی تاکنون مورد استفاده قرار
نگرفتهاست ،اما استفاده از آن در تسهیم هزینهها مور توجه محققان بوده است .بعنوان
نمونه میتوان به تیجز و دریسن )1986( 4اشاره کرد که به تشریح روشی پرداختهاند که
افراد برای کاهش هزینهها ،به همکاری با یکدیگر روی میآوردند و برای توزیع منافع از
1

)Valipour Khatir, Azar & Amini (2017
)Azar, Amini & Ahmadi (2014
3
)Azar, Dolatkhahi & Godarzil (2015
4
Tijs & Driessen
2
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مفاهیم شیپلی و نوکلئوس بهره میگیرند .همچنین اِنگوال و گوته )2004( 1نیز در
مقاله ای به نحوه تقسیم هزینه در یک مسئله مسیر یابی با استفاده از نظریه بازیها
بخصوص مفهوم نوکلئوس ،پرداختهاند.
حال در ادامه ،به بیان مسئله پرداخته میشود و سپس به صورتی مختصر و گذرا ،به
مفهوم هسته 2و همچنین نوکلئوس 3در تئوری بازیهای مشارکتی اشاره کرده و در
نهایت با استفاده از مفهوم نوکلئوس که نوآوری اصلی این مقاله نیز میباشد ،روش
توزیع بودجه در بین دانشکدهها و پژوهشکدههای یک دانشگاه ارائه میشود.

-3روش پژوهش
 -3-1بیان مسئله
دانشگاهها ،ساالنه مقدار مشخصی منابع مالی برای امور آموزشی ،پژوهشی و سایر
فعالیتهای خود ،از دولت دریافت میکنند .و سوال اصلی این است که ،با چه مکانیزمی
باید بودجه دریافت شده ،بین واحدهای دانشگاه ،تقسیم شود.
با توجه به محدودیت بودجه دانشگاه ،مدیریت ارشد به دنبال راهکاری منطقی برای
تقسیم بودجه است ،تا میزان رضایت واحدها به حداکثر ممکن برسد .رویکردهای
متفاوتی میتوان برای توزیع بودجه اتخاذ کرد .بعنوان مثال ،میتوان بودجه تخصیص
دادهشده را متناسب با هزینههای بوجود آمده در هر بخش از دانشگاه تخصیص داد ،که
در این صورت ،عملکرد بخشها چندان مورد توجه قرار نمیگیرد .رویکرد دیگر این است
که بودجه را بر اساس معیارهایی از جمله عملکرد یا نقش آنها در تحقق اهداف دانشگاه،
از همان ابتدا ،بین واحدها تقسیم کرد .هرچند بررسی رویکردها و انتخاب نهایی آن
نیازمند بررسیهای دقیقتر میباشد ،اما در این مقاله ،فرض بر این است که دانشگاه
مورد مطالعه ،تصمیم دارد سهم هرکدام از واحدها را در ابتدای سال از بودجه مشخص
نماید .برای ادامه بحث ،چند فرض زیر را در نظر گرفتهایم:
فرض اول :دانشگاه کسری بودجه ندارد و هزینهها با بودجه تخصیصی همخوانی دارد.
فرض دوم :امکان استقالل دانشکدهها و یا ائتالف با دیگر دانشکدهها برای ایجاد یک
واحد دانشگاهی جدید با صرف هزینه بیشتر وجود دارد.
1

Engevall & Gothe
Core
3
Nucleolus
2
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فرض سوم :بودجه براساس تعداد دانشجو محاسبه و پرداخت میشود
ال مستقل
فرض چهارم ،هزینههای دانشکدهها ،و پژوهشکدههای که به فرض ،کام ً
میشوند ،و یا اینکه با تشکیل ائتالفی ،یک واحد دانشگاهی مستقل را تشکیل میدهند،
از رابطه زیر به دست میآید:
||S

)) ∑i∈S I(i

()1

N

cost of coalition = (2 −

در این رابطه S ،اعضای ائتالف ،و  Iنیز میزان بودجه دریافتی هر زیر مجموعه بر اساس
معیارهای تعریف شده ،از دولت میباشد .برای روشن شدن فرض چهارم ،مثال زیر ارائه
میشود:
مثال  :1فرض کنید که یک دانشگاه از  4دانشکده تشکیل و دولت به ازای هر دانشجو
 10واحد پولی به هر دانشگاه مطابق جدول ( )1بودجه اختصاص میدهد
جدول ( :)1اطالعات دانشگاه در مثال 1
ردیف

نام دانشکده )(i

تعداد دانشجو

بودجه )I(i

1

مهندسی صنایع()IE

100

1000

2

مهندسی مکانیک)(ME

250

2500

3

مهندسی برق )(EE

200

2000

4

مدیریت و اقتصاد )(EM

150

1500

700

7000

جمع کل دانشگاه

منبع :یافتههای تحقیق

حال اگر دانشکده صنایع ،بعنوان یک دانشگاه مستقل در نظر گرفته شود ،همان بودجه
 1000واحد را دریافت خواهد کرد .اما طبیعی است هزینههای این دانشگاه بیشتر
خواهد شد که بر اساس فرمومول ( ،)1به صورت زیر محاسبه میشود:
cost of Industrial University= (2- 1/4)(1000)=1750

اگر دانشکدههای مکانیک و برق نیز ،ائتالف کرده و یک دانشگاه جدید ایجاد کنند،
بودجه آنها  4500واحد خواهد بود ،اما هزینهها به صورت زیر خواهد شد.
cost of Me&Ee University = (2- 2/4)(2500+2000)=6750

همچنین اگر وضعیت فعلی ادامه داشتهباشد ،یعنی هر چهار دانشکده یک دانشگاه
تشکیل دهند ،هزینه همان  7000خواهد بود که از فرمول ( )1نیز قابل استخراج است.
در این شرایط ،صورت مسئله این است که هزینه  7000واحدی را با چه مکانیزمی بین
این چهار دانشکده تقسیم کنیم که همه راضی باشند.
رویکرد دیگری که در بررسی بودجه دانشگاه میتوان در پیش گرفت رویکرد درآمد
محوری است .در این رویکرد ،فرض میشود که باالترین درآمد دانشگاه ،در همین
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وضعیت فعلی اتفاق میافتد ،و چنانچه دانشکدهها یا پژوهشکدهها بخواهند مستقل
شوند ،میزان درآمد آنها در مقایسه با وضعیت فعلی و بر اساس فرمولی که جلوتر به آن
خواهیم پرداخت ،کمتر می شود .حال اگر مراکز با هم دیگر ادغام شوند (اتئالف تشکیل
دهند) به واسطه اعتباری که از این ادغام کسب میکنند ،میتوانند بودجه بیشتری از
دولت دریافت کنند .فرض بر این است که فرمول ( )2این مقدار را مشخص میکند.
||S

)) ∑i∈S I(i

()2

N

Income of coalition = (1 +

در این رابطه S ،ائتالف تشکیل شده از مراکز میباشد ،و  Iنیز درآمد مرکز iام بر اساس
معیارهای دولت ،مشروط به استقالل یک واحد دانشگاهی ،خواهد بود .مثال ( )1را
مجدد در نظر بگیرید ،با این تفاوت که فرض کنید ،هرکدام از مراکز ،دانشگاههای
مستقلی هستند که هرکدام بودجه خود را مطاببق جدول ( )2دریافت میکنند.
جدول ( :)2اطالعات مربوط به دانشکدهها در صورتی که مستقل باشند
ردیف

نام دانشکده مستقل )(i

تعداد دانشجو

بودجه(انفرادی) )I(i

1

مهندسی صنایع()IE

100

500

2

مهندسی مکانیک)(ME

250

1250

3

مهندسی برق )(EE

200

1000

4

مدیریت و اقتصاد)(EM

150

750

700

3500

جمع کل دانشگاه

منبع :یافتههای تحقیق

حال فرض کنید که واحد مهندسی صنایع ،و مهندسی مکانیک ،با هم ائتالف تشکیل
دهند ،در این صورت میزان درآمد آنها از رابطه زیر به دست خواهد آمد:
Income of Ie&Me University= (1+ 2/4)(500+1250)=2625

اگر همه مراکز با هم ائئالف تشکیل دهند و وضعیت فعلی حاکم باشد ،درآمد کل به
صورت زیر مشخص خواهد شد:
Income of Grand Coalition = (1 + 4/4)(500 +1250+1000+750) = 7000

مالحظه میشود که تحت این شرایط ،تشکیل ائتالف به نفع دانشکدهها خواهد بود .در
اینجا سوال مسئله این است که درآمد  3500واحدی مازاد چگونه تقسیم شود؟
 -3-2بازیهای مشارکتی
روشی که برای توزیع بودجه بین زیر مجموعهها در نظر گرفته شده و در پیخواهد آمد
برگرفته از مفهوم نظریه بازیهای مشارکتی است .به طور کلی ،میتوان بازیها را به دو
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دسته مشارکتی و غیر مشارکتی تقسیم کرد .بازیهای غیر مشارکتی ،بازیهای هستند
که در آن تمام بازیکنان به صورت مستقل در بازی شرکت میکنند و هر بازیکن در
صدد است تا منافع خود را از بازی به حداکثر ممکن برساند (عبدلی .)1396 ،1اما
بازیهای مشارکتی در واقع ،مدلی از تصمیمسازی است که بر روی رفتار گروهی
بازیکنان تاکید دارد .این نوع بازی به مجموعهای از رفتار بازیکنان به صورت گروهی
وابسته است و تمرکزی بر روی رفتار فردی بازیکنان ندارد (اوزبورن .)2004 ،2در این
نوع بازیها ،تالش میشود تا با مشارکت تمام بازیکنان ،یا زیر مجموعهای از آنها،
عایدی 3آنها را افزایش داد .هر بازیکن چنانچه به صورت انفرادی اقدامی را انجام دهد،
عایدی خود را خواهد داشت .ولی این بازیکن هنگامی عالقمند به مشارکت با یک
بازیکن دیگر خواهد شد که ،عایدی هنگام مشارکت ،بیشتر از میزان عایدی در حالت
انفرادی باشد.
برای روشن شدن موضوع ،فرض کنید سه دانشگاه  B ،Aو  Cمیتوانند یک پروژه
پژوهشی را هم به صورت مجزا ،و هم به صورت مشترک انجام دهند .این سه دانشگاه،
هنگامی وارد مشارکت با هم دیگر خواهند شد که ،او ًال همه از نتایج پژوهش بتوانند
بهره ببرند ،و دیگر اینکه هزینه انجام پروژه ،هنگام مشارکت ،در مقایسه با انجام پروژه به
صورت انفرادی ،کمتر شود.
مسئله اصلی در بازی های ائتالفی این است که منافع حاصل از ائتالف با چه مکانیزمی
بین بازیکنان حاضر در ائتالف تقسیم شود ،تا اعضاء انگیزه الزم برای مشارکت را داشته
باشند .فرض کنید که در مثال مشارکت دانشگاهها در پروژه پژوهشی 50 ،واحد پولی
منافع حاصل از مشارکت شده باشد .برای اینکه این مقدار پول ،بین مشارکت کنندگان،
تقسیم شود ،در ادبیات بازی های ائتالفی ،راهکارهای مختلفی پیشنهاد شدهاست که
یکی از معروفترین و شناخته شده ترین آنها هسته است .هسته ،راهکاری است برای
تقسیم منافع ائتالف بزرگ ،4یعنی ائتالفی که در آن همه بازیکنان حضور دارند.
هسته در یک بازی مشارکتی ،عبارت است از مجموعه پاداشهای  aNدر ائتالف بزرگ
 Nبه گونهای که هیچ ائتالف دیگری وجود نداشتهباشد که تمام اعضای آن ائتالف،
1

)Abdoli (2017
Osborne
3
Payoff
4
Grand Coalition
2
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پاداشهای بزرگتری را نسبت به  aNکسب کنند (اوزبورن .)2004 ،الزام ًا این روش
تقسیم منافع ،یکتا نبوده و ممکن است جوابهای متعددی برای یک هسته به دستآید
که همه این جوابها به گونه ای باشد که اعضاء ائتالف بزرگ ،تمایل به خروج از آن
نداشته باشند .فرض کنید که در مثال دانشگاهها ،از  50واحد پولی منافع ائتالف20 ،
واحد به دانشگاه A ،و به دو دانشگاه دیگر هم هرکدام  15واحد پرداخت شود .در این
وضعیت ،این نوع تقسیم منافع ،در صورتی مورد قبول هر سه دانشگاه خواهد بود ،که
اقدام انفرادی هرکدام از آنها عایدی کمتری نسبت به این وضعیت داشته باشد .بعنوان
مثال اگر دانشگاه B ،به صورت انفرادی  20واحد عایدی داشته باشد ،در این صورت
دریافت  15واحد پولی از ائتالف را نخواهد پذیرفت و حتما از آن خارج میشود .لذا،
تقسیم منافع به صورت ( )15،15،20به ترتیب برای دانشگاههای  B ،Aو  Cنمیتواند
بعنوان هسته این بازی ائتالفی در نظر گرفته شود.
 -3-3محاسبه هسته
به طور کلی ،برای محاسبه هسته ،الزم است تا اطالعاتی در رابطه با میزان عایدی
بازیکنان ،هنگامیکه به صورت انفرادی اقدام میکنند ،و همچنین در حاالتی که در
ائتالفها شرکت میکنند ،داشته باشیم .از عالئم زیر برای محاسبه هسته استفاده
میشود.
) =X(iسهم عضو  iدر ائتالف بزرگ (که به نوعی مجهول مسئله است و باید پیدا شود)
) =V(Sتابع ویژگی ارزش ائتالف ( Sهنگامی که مشارکت شکل میگیرد ،حاصل این
مشارکت ،منافعی را ایجاد میکند که با  Vنشان داده میشود .اگر منافع ائتالف از
جنس هزینه باشند ،اعضاء به دنبال آن هستند که سهم خود از هزینهها را کم کنند.
ولی اگر از جنس درآمد و سود باشد ،اعضای ائتالف به دنبال افزایش سهم خود هستند.
 =Nتعداد اعضای ائتالف بزرگ (شامل همه بازیکنان میشود)
منظور از محاسبه هسته ،یافتن مقادیر برای )X(iها میباشد ،به طوریکه ،نامعادالت()3
و معادله( )4همواره برقرار باشند.
()3
()4

𝑁 ∑𝑖𝜖𝑆 𝑋(𝑖) ≥ 𝑉(𝑆)  𝑆
𝑁∑
)𝑁(𝑉 = )𝑖(𝑋 𝑖=1
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در بسیاری مواقع ،برای این معادله و نامعادالت ،پاسخی پیدا نمیشود ،که در اینصورت
اصطالحاً گفته میشود ،هسته خالی است .لذا در بسیاری مواقع ،هدف در بازیهای
مشارکتی یافتن راهی است که بتوان برای بازی حداقل یک هسته پیدا کرد.
مثال  :2در مثال پروژه پژوهشی سه دانشگاه ،برای یافتن هستۀ این ائتالف سه گانه
روابط زیر باید نوشتهشده و پاسخی یافت شود که در این روابط صدق کند.
)𝑋𝐴 + 𝑋𝐵 + 𝑋𝐶 = 𝑉(A, B, C

)𝐵 𝑋𝐴 + 𝑋𝐵 ≥ 𝑉(𝐴,
)𝐶 𝑋𝐴 + 𝑋𝐶 ≥ 𝑉(𝐴,
)𝐶 𝑋𝐵 + 𝑋𝐶 ≥ 𝑉(𝐵,
)𝐴(𝑉 ≥ 𝐴𝑋
)𝐵(𝑉 ≥ 𝐵𝑋
)𝐶(𝑉 ≥ 𝐶𝑋

همانگونه که مالحظه میشود ،برای اینکه بتوان سهم هر دانشگاه ،را پیدا کرد ،الزم است
تا بدانیم که در صورتی که هردانشگاه ،انفرادی این پروژه را انجام میداد ،چه مقدار
عایدی داشت ،و همچنین اگر دانشگاهها دو به دو با هم ائتالف تشکیل میدادند ،چه
مقدار عایدی نصیبشان می شد .توجه شود که اینجا ،منافع ائتالف از جنس درآمد بودند.
چنانچه آنچه بین بازیکنان تقسیم میشود ،از جنس هزینه باشد ،در این صورت باید
نامعادالت به صورت کوچکتر یا مساوی نوشته شوند.
 -3-4محاسبه نوکلئوس
در بسیاری از بازیهای مشارکتی ،این امکان وجود دارد که هسته خالی باشد ،یعنی
اینکه عمال ائتالف شکل نخواهد گرفت .یا اینکه تعداد بیش از یک هسته برای یک بازی
ائتالفی به دستآید .بسیاری از محققین به دنبال یافتن مفاهیم مشابه با هسته هستند
که یکتا باشد ،تا ضمن داشتن مزایای منطق هسته ،صرفا یک جواب یکتا برای هر بازی
نیز شکل بگیرد .یکی از این محققین فردی است به نام اشمیدلر )1969( 1که مفهوم
نوکلئوس را ارائه کرده ،که سعی دارد تا اختالف توزیع منافع بین بازیکنان را به حداقل
خود برساند (اِنگوال و گوته .)2004 ،در نوکلئوس ،شاخصی با عنوان «مازاد عدم رضایت
برای هر ائتالف» تعریف میشود که حاصل تفاضل سهم مشارکت کنندگان در ائتالف
بزرگ ،از عایدی همان ائتالف میباشد.
) = e(S,Yمازاد عدم رضایت از مشارکت در ائتالف .S
 = Yمجموعه مشارکت کنندگان در ائتالف S
Scheidler

1
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) = Y(Sمجموع سهم مشارکت کنندگان مجموعه  Yاز ائتالف𝑌(𝑆) = ∑𝑖𝜖𝑆 𝑋(𝑖) .

) = V(Sمشابه همان تعریفی که در هسته انجام شد.
با توجه به این عالمت گذاری و تعریفی که ارائهشد ،میتوان مازاد عدم رضایت را از
رابطه زیر به دست آورد.
()5

)𝑖(𝑋 𝑆𝜖𝑖∑ 𝑒(𝑆, 𝑌) = 𝑉(𝑆) − 𝑌(𝑆) = 𝑉(𝑆) −

بنابراین برای هر ائتالف باید رابطه ( )5بدست آید .هدف در نوکلئوس ،کم کردن
بیشترین مقدار ) e(S,Yمیباشد .لذا برای رسیدن به این منظور باید یک مدل
برنامهریزی خطی را نوشته و سپس حل کرد.
()6

𝑍 𝑛𝑖𝑀
𝑁 𝑠. 𝑡 𝑒(𝑆, 𝑌) ≤ 𝑍  𝑆
)𝑁(𝑉 = )𝑁(𝑌

با جایگزینی معادله ( )5در روابط ( )6مدل برنامهریزی خطی زیر را خواهیم داشت:
()7

𝑍 𝑛𝑖𝑀
𝑁 𝑠. 𝑡 𝑉(𝑆) − ∑𝑖𝜖𝑆 𝑋(𝑖) ≤ 𝑍  𝑆
∑

)𝑁(𝑉 = )𝑖(𝑋
𝑁𝜖𝑖

مثال  : 3این مدل برای مثال مشارکت پژوهشی دانشگاهها به صورت زیر خواهد بود:
𝑍 𝑛𝑖𝑀
𝑍 ≤ )𝐴(𝑋 𝑉(𝐴) −
𝑍 ≤ )𝐵(𝑋 𝑉(𝐵) −
𝑍 ≤ )𝐶(𝑋 𝑉(𝐶) −
𝑍 ≤ ))𝐵(𝑋 𝑉(𝐴, 𝐵) − (𝑋(𝐴) +
𝑍 ≤ ))𝐶(𝑋 𝑉(𝐴, 𝐶) − (𝑋(𝐴) +
𝑍 ≤ ))𝐶(𝑋 𝑉(𝐵, 𝐶) − (𝑋(𝐵) +
) 𝐶 𝑋(𝐴) + 𝑋(𝐵) + 𝑋(𝐶) = 𝑉(𝐴, 𝐵,

برای استفاده از نوکلئوس نیاز به تعداد  2N − 2محدودیت در مدل برنامهریزی خطی
می باشد که با افزایش تعداد بازیکنان ،عمال استفاده از این روش غیر ممکن خواهد شد.
اما اگر جوابی برای نوکئلوس بدست آید ،این جواب یکتا بوده و همچنین اگر هسته
تهی نباشد ،نوکلئوس به دست آمده حتما در هسته نیز قرار دارد (اِنگوال و گوته،
 .)2004مفهوم دیگری نیز برای تقسیم منافع بازیهای مشارکتی بین اعضاء ائتالف،
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تحت عنوان شیپلی 1وجود دارد که برای آشنایی با آن میتوانید به منبع (دونگ ،لنگ و
ژونگ )2014 ،2مراجعه کنید.
 -3-5تشریح مدل توزیع بودجه در داخل دانشگاه با استفاده از مفهوم
نوکلئوس
در این بخش می خواهیم مسئله تقسیم بودجه را براساس آنچه توضیح دادیم ،مدل
کنیم .در استفاده از مفهوم هسته و نوکلئوس 2 ،نکته اساسی وجود دارد .نخست تعریف
مناسب از عایدی بازیکنان و به تبع آن ،عایدی هر ائتالف ،و دیگری تعیین مناسب تعداد
بازی کنان .همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،تعداد بازیگران ،اگر افزایش یابد ،عمالً امکان
حل معادالت در هسته ،و همچنین مدل برنامهریزی خطی در نوکلئوس وجود نخواهد
داشت .در این مسئله ،از آنجا که ما به دنبال یک راه حل منطقی ،شدنی و یکتا برای
توزیع بودجه هستیم ،لذا از مفهوم نوکلئوس برای این منظور استفاده خواهیم کرد.
موضوع دیگری که باید در استفاده از این مفاهیم به آن توجه شود ،تابع ارزش هر ائتالف
میباشد که در بخش قبل با نماد ) V(Sنشان دادیم .بعبارت بهتر ،ما باید بتوانیم به
صورت مستقل ،یا با استفاده از یک رابطه منطقی ،مقادیر تابع ارزش را برای تمام
ائتالفهای ممکن به دست آوریم.
در مطاله موردی ،کل پژوهشکدهها بعنوان یک بازیگر( ،به خاطر محدود بودن بودجه
پژوهش) و هرکدام از دانشکده ها نیز بعنوان یک بازیگر درنظر گرفته شدهاست .ستادها
را نیز در نظر نگرفته و فرض بر این است که بعد از مشخص شدن سهم بودجه
دانشکده ها و مراکز پژوهشی ،هرکدام درصدی از بودجه خود را در اختیار واحدهای
ستادی خواهندگذاشت .بنابراین در این مطالعه موردی با  15بازیکن مواجه هستیم که
هر دانشکده یک بازیکن و تمام مراکز پژوهشی نیز بعنوان یک بازیکن لحاظ شدهاست.
تابع ارزش هر ائتالف نیز بر اساس فرمولهای ( )1و ( )2مشخص شدهاست،
 =Nتعداد اجزاء دانشگاه که بودجه بین آنها تقسیم میشود( .در مسئله  15میباشد)
) =X(iسهم هر زیرمجموعه از هزینه/بودجه کل دانشگاه ،در اتئالف بزرگi = 1, 2, …,N
 =Sائتالف شدنی حاصل از حضور تعداد مشخصی از زیرمجموعهها ( S  Nتمام زیر
مجموعههای شدنی مجموعه  Nعضوی)

Shapley
Dong, Lan & Zhong

1
2
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) = V(Sتابع ارزش ائتالف شدنی S

) = I(iمقدار درآمد دانشگاه بواسطه جزء iام دانشگاه (دانشکده ،یا پژوهشکده)
()8

𝑍 𝑛𝑖𝑀
})≤ 𝑍  𝑆 ∈ {(1), (2), … (1,2), (1,3), … (1,2, … 15

)𝑖(𝑋 ∑𝑆𝑖=1

𝑠. 𝑡 𝑉(𝑆) −
15

∑

)𝑋(𝑖) = 𝑉(15
𝑖=1

}𝑋(𝑖) ≥ 0  𝑖 ∈ {1,2, … ,15

با توجه به تعداد  15زیر مجموعه که برای دانشگاه وجود دارد ،تعداد محدودیتهای این
مدل  32767محدودیت خواهد بود که امکان نشان دادن آنها در مقاله وجود ندارد .اما
برای آشنایی با محدودیتها ،بر اساس مدل ( ،)8مدل ( )9برای مثال ( )1توسعه داده
شدهاست .در جدول ( )3نیز ارزش ائتالفهای هردانشکده در مثال( )1آورده شدهاست.
𝑍 𝑛𝑖𝑀

()9

𝑍 ≤ )𝑉(1) − 𝑋(1
𝑍 ≤ )𝑉(2) − 𝑋(2
𝑍 ≤ )𝑉(3) − 𝑋(3
𝑍 ≤ )𝑉(4) − 𝑋(4
𝑍 ≤ ))𝑉(1,2) − (𝑋(1) + 𝑋(2
𝑍 ≤ ))𝑉(1,3) − (𝑋(1) + 𝑋(3
𝑍 ≤ ))𝑉(1,4) − (𝑋(1) + 𝑋(4
𝑍 ≤ ))𝑉(2,3) − (𝑋(2) + 𝑋(3
𝑍 ≤ ))𝑉(2,4) − (𝑋(2) + 𝑋(4
𝑍 ≤ ))𝑉(3,4) − (𝑋(3) + 𝑋(4
𝑍 ≤ ))𝑉(1,2,3) − (𝑋(1) + 𝑋(2) + 𝑋(3
𝑍 ≤ ))𝑉(1,2,4) − (𝑋(1) + 𝑋(2) + 𝑋(4
𝑍 ≤ ))𝑉(1,3,4) − (𝑋(1) + 𝑋(3) + 𝑋(4
𝑍 ≤ ))𝑉(2,3,4) − (𝑋(2) + 𝑋(2) + 𝑋(3
)(𝑋(1) + 𝑋(2) + 𝑋(3) + 𝑋(4)) = 𝑉(1,2,3,4

جدول ( :)3تابع ارزش ائتالفهای مختلف در مثال 1
تابع ارزش )V(S

رابطه محاسبه تابع ارزش )𝑖(𝐼 𝑆∈𝑖∑ )

|𝑆|
𝑁

(2 −

ائتالف )(S

1750

)(2-1⁄4)(1000

() 1

4375

)(2-1⁄4)(2500

() 2

3500

)(2-1⁄4)(2000

() 3

2625

)(2-1⁄4)(1500

() 4

5250

)(2 − 2 ⁄ 4)(1000 + 2500

()1،2

4500

)(2 − 2 ⁄ 4)(1000 + 2000

()1،3
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3750

)(2 − 2 ⁄ 4)(1000 + 1500

()1،4

6750

)(2 − 2 ⁄ 4)(2500 + 2000

()2،3

6000

)(2 − 2 ⁄ 4)(2500 + 1500

()2،4

5250

)(2 − 2 ⁄ 4)(2000 + 1500

()3،4

6875

)(2 − 3 ⁄ 4)(1000 + 2500 + 2000

()1،2،3

6250

)(2 − 3 ⁄ 4)(1000 + 2500 + 1500

()1،2،4

5625

)(2 − 3 ⁄ 4)(1000 + 2000 + 1500

()1،3،4

7500

)(2 − 3 ⁄ 4)(2500 + 2000 + 1500

()2،3،4

7000

)(2 − 4 ⁄ 4)(1000 + 2500 + 2000 + 1500

()1،2،3،4

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به اطالعات جدول ( )1و جدول ( ،)3مدل ( )9را با استفاده از نرم افزار گمز حل
کرده و نتایج جدول ( )4حاصل شدهاست.
جدول ( :)4هزینه تخصیصی به هر دانشکده در مثال  ،1بر اساس مفهوم نوکلئوس
ردیف

نام دانشکده )(i

)I(i

)X(i

1

مهندسی صنایع()IE

1000

625

2

مهندسی مکانیک)(ME

2500

2875

3

مهندسی برق )(EE

2000

2125

4

مدیریت و اقتصاد )(EM

1500

1375

7000

7000

جمع کل دانشگاه

منبع :محاسبات تحقیق

همانگونه که پیش تر نیز اشاره ،شد ،ماهیت این مدل هزینهای بود ،و لذا مدل به دنبال
حداقل کردن اختالف هزینهها بود.
اما اگر بخواهیم بر اساس ماهیت درآمدی ،ائتالفها را بررسی کنیم ،مدل شماره ( )6به
صورت ذیل تغییر خواهد کرد:
𝑍 𝑛𝑖𝑀
()10
𝑆
})𝑠. 𝑡 ∑𝑖=1 𝑋(𝑖) − 𝑉(𝑆) ≤ 𝑍  𝑆 ∈ {(1), (2), … (1,2), (1,3), … (1,2, … 15
} 𝑋(𝑖) ≥ 0  𝑖 ∈ {1,2, … ,15و )𝑋(𝑖) = 𝑉(15

15

∑

𝑖=1

در اینجا چون ماهیت درآمدی میشود ،لذا ائتالفها به دنبال حداکثر کردن درآمد
خواهند بود و هرچه وضعیت درآمدی در ائتالفهای بزرگتر ،در مقایسه با ائتالفهای
کوچکتر ،بیشتر باشد ،مطلوب تر خواهد بود .لذا در مدل اختالف درآمدها در ائتالفها
باید حداقل شود .مدل برنامهریزی خطی برای مثال ( )1در این حالت به صورت زیر
خواهد بود.
()11

𝑍 𝑛𝑖𝑀
𝑍 ≤ )𝑋(1) − 𝑉(1
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𝑍 ≤ )𝑋(2) − 𝑉(2
𝑍 ≤ )𝑋(3) − 𝑉(3
𝑍 ≤ )𝑋(4) − 𝑉(4
𝑍 ≤ )(𝑋(1) + 𝑋(2)) − 𝑉(1,2
𝑍 ≤ )(𝑋(1) + 𝑋(3)) − 𝑉(1,3
𝑍 ≤ )(𝑋(1) + 𝑋(4)) − 𝑉(1,4
𝑍 ≤ )(𝑋(2) + 𝑋(3)) − 𝑉(2,3
𝑍 ≤ )(𝑋(2) + 𝑋(4)) − 𝑉(2,4
𝑍 ≤ )(𝑋(3) + 𝑋(4)) − 𝑉(3,4
𝑍 ≤ )(𝑋(1) + 𝑋(2) + 𝑋(3)) − 𝑉(1,2,3
𝑍 ≤ )(𝑋(1) + 𝑋(2) + 𝑋(4)) − 𝑉(1,2,4
𝑍 ≤ )(𝑋(1) + 𝑋(3) + 𝑋(4)) − 𝑉(1,3,4
𝑍 ≤ )(𝑋(2) + 𝑋(2) + 𝑋(3)) − 𝑉(2,3,4
)(𝑋(1) + 𝑋(2) + 𝑋(3) + 𝑋(4)) = 𝑉(1,2,3,4

در جدول ( )5ارزش ائتالفهای مربوط به دانشکدههای مختلف در مثال( )1با رویکرد
درآمدی و با استفاده از فرمول ( )2و با توجه به جدول ( )2آورده شدهاست.
جدول ( :)5تابع ارزش ائتالفهای مختلف در مثال 1
تابع ارزش )V(S

رابطه محاسبه تابع ارزش )𝑖(𝐼 𝑆∈𝑖∑ )

|𝑆|
𝑁

(1 +

ائتالف )(S

625

)(1+1⁄4)(500

() 1

1562.5

)(1+1⁄4)(1250

() 2

1250

)(1+1⁄4)(1000

() 3

937.5

)(1+1⁄4)(750

() 4

2625

)(1 + 2 ⁄ 4)(500 + 1250

()1،2

2250

)(1 + 2 ⁄ 4)(500 + 1000

()1،3

1875

)(1 + 2 ⁄ 4)(500 + 750

()1،4

3375

)(1 + 2 ⁄ 4)(1250 + 1000

()2،3

3000

)(1 + 2 ⁄ 4)(1250 + 750

()2،4

2625

)(1 + 2 ⁄ 4)(1000 + 750

()3،4

4812.5

)(1 + 3 ⁄ 4)(500 + 1250 + 1000

()1،2،3

4375

)(1 + 3 ⁄ 4)(500 + 1250 + 750

()1،2،4

3937.5

)(1 + 3 ⁄ 4)(500 + 1000 + 750

()1،3،4

5250

)(1 + 3 ⁄ 4)(1250 + 1000 + 750

()2،3،4

7000

)(1 + 4 ⁄ 4)(500 + 1250 + 1000 + 750

()1،2،3،4

منبع :محاسبات تحقیق
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با توجه به اطالعات جدول ( )2و جدول ( ،)5مدل ( )11را با استفاده از نرم افزار گمز
حل کرده و نتایج حاصله در جدول ( )6آورده شدهاند.
جدول ( :)6درآمد هر دانشکده در مثال ،1پس از حل مدل بر اساس مفهوم نوکلئوس
ردیف

نام دانشکده )(i

)I(i

)X(i

1

مهندسی صنایع()IE

500

1187.5

2

مهندسی مکانیک)(ME

1250

2500

مهندسی برق )(EE
3
مدیریت و اقتصاد )(EM
4
جمع کل دانشگاه

1812.5
1500
7000

1000
750
3500
منبع :محاسبات تحقیق

الزم به ذکر است که ستون سوم که با ) I(iنشان داده شدهاست ،مربوط به درآمد مراکز
در حالتی است که به صورت مستقل اداره شوند .با توجه به اینکه ،بودجه تخصیص
دادهشده به دانشکده ها ،حداقل برابر با حالت استقالل آنها خواهد بود ،لذا مدل هیچگاه
بودجه هیچ مرکزی را برابر صفر قرار نمیدهد.

-4یافتهها
در رابطه با مطالعه موردی این مقاله که  15مرکز بودجهای دارد ،اطالعات اولیه
گردآوری شده و با توجه به اینکه ،هر دانشکده میتواند بعنوان یک مرکز آموزشی
مستقل درآمد مربوط به خود را داشته باشد (یعنی فرض بر این است که هر دانشکده
این امکان را دارد که به یک دانشگاه مستقل تبدیل شود که در اینصورت بودجه
مستقلی دریافت خواهد کرد ،).از رویکرد درآمدی (فرمول  )2برای تقسیم درآمد بین
مراکز استفاده شدهاست .همچنین ،فرض بر این است که  440/000واحد پولی بودجه
کل دانشگاه است که باید بین  15مرکز توزیع شود .در جدول ( ،)7اطالعات این مراکز
ال مستقل باشند،
شامل تعداد دانشجو و همچنین برآورد درآمد آنها در صورتی که کام ً
آورده شدهاست.
جدول ( :)7اطالعات مربوط به تعداد دانشجو و برآورد درآمد در صورت استقالل مراکز
ردیف

نام مراکز )(i

تعداد دانشجو

بودجه )I(i

1

مرکز بودجه 1

2017

33،091

2

مرکز بودجه 2

1291

21،177

3

مرکز بودجه 3

1367

22،433

4

مرکز بودجه 4

1473

24،164

5

مرکز بودجه 5

983

16،123

6

مرکز بودجه 6

719

11،799

7

مرکز بودجه 7

1662

27،266
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مرکز بودجه 8

95

746

12،242

9

مرکز بودجه 9

314

5،145

10

مرکز بودجه 10

528

8،665

11

مرکز بودجه 11

703

11،536

12

مرکز بودجه 12

640

10،503

13

مرکز بودجه 13

865

14،195

14

مرکز بودجه 14

123

2،010

15

مرکز بودجه 15

158
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14،318
234،667

اطالعات جدول فوق به همراه مدل برنامهریزی خطی شماره ( )10توسط گمز حل شده
و نتایج توزیع درآمد بین مراکز زیر مجموعه دانشگاه در جدول شماره ( )8آورده
شدهاست.
جدول ( :)8نحوه تقسیم بودجه بین مراکز دانشگاه ،با رویکرد درآمدی
ردیف

نام مراکز )(i

1

مرکز بودجه 1

برآورد بودجه در حالت استقال ل مراکز
)I(i
33،091

54869

2

مرکز بودجه 2

21،177

36304

3

مرکز بودجه 3

22،433

37940

4

مرکز بودجه 4

24،164

42059

تخصیص بودجه در ائتالف بزرگ

5

مرکز بودجه 5

16،123

29659

6

مرکز بودجه 6

11،799

23833

7

مرکز بودجه 7

27،266

46028

8

مرکز بودجه 8

12،242

24443

9

مرکز بودجه 9

5،145

14683

10

مرکز بودجه 10

8،665

19869

11

مرکز بودجه 11

11،536

23472

12

مرکز بودجه 12

10،503

22051

13

مرکز بودجه 13

14،195

27127

14

مرکز بودجه 14

2،010

10374

15

مرکز بودجه 15

14،318

27289

234،667

440000

جمع کل دانشگاه

منبع :محاسبات تحقیق

تخصیص درآمد و هزینه در بودجه ریزی عملیاتی دانشگاهها...

96

در رابطه با نتایج به دست آمده چند موضوع باید مورد توجه قرارگیرد .نخست اینکه،
این روش وابستگی شدیدی به میزان تابع ارزش ائتالفها یعنی )V(Sها دارد .اگر
خطایی در برآورد این ارزشها وجود داشتهباشد ،نتیجه حاصل نیز دچار خطا خواهد
شد .و برعکس ،اگر میزان تابع ارزش ائتالفها به درستی برآورد شود ،روشی منطقی و
مناسب برای تقسیم بودجه خواهد بود.
نکته بعدی این است که ،با توجه به اطالعات جدول ( ،)8ائتالف زیر مجموعهها باهم و
ایجاد یک واحد دانشگاهی باعث شده تا درآمد ائتالف بزرگ 205333 ،واحد بیشتر از
حالتی باشد که مجموعهها به صورت انفرادی فعالیت میکردند.آنچه بین زیر مجموعهها
تقسیم شدهاست همین مازاد درآمد  205333واحدی است.
جدول( :)9سهم هریک از مراکز بودجه ،از تشکیل ائتالف بزرگ
ردیف

نام مراکز )(i

بودجه مراکز در حالت
استقال ل

درصد سهم
هر مرکز

سهم مراکز از ائتالف
بزرگ

درصد سهم هر
مرکز

1

مرکز بودجه 1

33،091

%14.10

21،778

%10.6

2

مرکز بودجه 2

21،177

%9.02

15،127

%7.4

3

مرکز بودجه 3

22،433

%9.56

15،507

%7.6

4

مرکز بودجه 4

24،164

%10.30

17،895

%8.7

5

مرکز بودجه 5

16،123

%6.87

13،536

%6.6

6

مرکز بودجه 6

11،799

%5.03

12،034

%5.9

7

مرکز بودجه 7

27،266

%11.62

18،762

%9.1

8

مرکز بودجه 8

12،242

%5.22

12،201

%5.9

9

مرکز بودجه 9

5،145

%2.19

9،538

%4.6

10

مرکز بودجه 10

8،665

%3.69

11،204

%5.5

11

مرکز بودجه 11

11،536

%4.92

11،936

%5.8

12

مرکز بودجه 12

10،503

%4.48

11،548

%5.6

13

مرکز بودجه 13

14،195

%6.05

12،932

%6.3

14

مرکز بودجه 14

2،010

%0.86

8،364

%4.1

15

مرکز بودجه 15

جمع کل دانشگاه

14،318

%6.10

12،971

%6.3

234،667

% 100

205،333

%100.0

منبع :محاسبات تحقیق

همانگونه که مالحظه میشود ،مرکز بودجهای  1بیشترین بهره را از تشکیل ائتالف
بردهاست .دلیل اصلی این امر این است که این مرکز ،اگر با هر مرکز دیگری تشکیل
ائتالف بدهد باعث میشود در مجموع اعضای ائتالف ،در مقایسه با حالت تکی ،سهم
بیشتری داشته باشند .در واقع ،مرکز بودجه  ،1یک بازیکن با ارزش است که وجودش
در هر ائتالفی باعث می شود تا اعضای ائتالف درآمد بیشتری داشته باشند .نقطه مقابل
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مرکز  ،1مرکز بودجه  14است که بواسطه اثر گذاری کم در ائتالف ،کمترین سهم را در
ائتالف بزرگ داشتهاست .این جدول نشان میدهد که سهم هر مرکز از رشد درآمد به
واسطه ائتالف بزرگ و گردآمدن زیر مجموعهها تحت لوای دانشگاه منطقی بوده و تمام
اعضاء از این افزایش سهم ،رضایت خواهند داشت .این همان مفهوم تعادل در بازیهای
مشارکتی است .اعضاء در نقطهای ایستادهاند و سهمی را دریافت میکنند که تمایلی به
تغیی ر آن ندارند .یعنی تک تک اعضاء اگر ائتالف را ترک کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند
ائتالفهای جدیدی شکل دهند ،وضعیت نسبت به االن بهتر نخواهد شد.

 -5نتیجهگیری
این توزیع بودجه با استفاده از نظریه بازیهای مشارکتی ،روش نسبت ًا جدیدی است که
نیازمند مطالعه ،پژوهش و بررسی های بیشتری است .در این مقاله ،با استفاده از مفهوم
نوکلئوس ،روشی برای توزیع بودجه بین دانشکدهها و زیر مجموعههای یک دانشگاه
ارائهشد .هرچند مدلهای ریاضی توسعه یافته برای توزیع بودجه بین مراکز مختلف
مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اما در هیچ کدام از مدلهایی که بررسی شدند ،مفهوم
نظریه بازیها بکار گرفته نشدهاند .آنچه که از بررسی منابع میتوان بدان رسید ،این
است که مدلهایی که عمدت ًا برای توزیع بودجه مورد استفاده قرار گرفتهاست ،مبتنی بر
مدلهای تحقیق در عملیات بودهاند .این مدلها عمدتاً نیازمند تعریف متغیرها و
پارامترهای متعددی میباشند که بدست آوردن اطالعات آنها کمی دشوار خواهد بود.
اما روش توسعه داده شده در این مقاله در مقایسه با برخی مدلهای پیچیده بهینه
سازی ،روش نسبتا سادهای محسوب میشود ،که اگر بتوان تابع ارزش هر ائتالف را با
کمترین خطا تخمین زد ،با دقت قابل توجهی میتوان سهم هرکدام از زیر مجموعهها را
تعیین کرد .بنابراین عمده مزیت روش توسعه دادهشده در این مقاله ،سادگی و قابل
استفاده بودن آن برای اکثر سازمانها و مراکزی میباشد که به دنبال توزیع عادالنه
بودجه بین زیر مجموعههای خود میباشند.
الب ته الزم است قبل از استفاده از این روش ،امکان استقالل زیرواحدها بررسی شود.
بعبارت دیگر یکی از ضروریات استفاده از این روش ،این است که زیرمجموعهها بتوانند
به صورت مستقل فعالیت کرده و بودجه مستقلی نیز بتوانند کسب نمایند .نکته دیگری
که البته در سایر مدلها نیز ممکن است وجود داشته باشد ،تعداد زیر مجموعهها است.
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اگر این تعداد بسیار زیاد باشد ،در این صورت مدل پاسخگو نبوده و نمیتوان از این
روش استفاده کرد .دلیل عمده آن هم بزرگ شدن بیش از حد مسئله میباشد ،چراکه
تعداد حالتهایی که باید مورد بررسی قرار گیرند از درجه نمایی میباشد و در این
شرایط چنانکه زیر مجموعهها بیش از  30زیر مجموعه باشد ،در این صورت امکان
مقایسه ائتالفه ا به خاطر تعداد بسیار زیاد آنها امکانپذیر نخواهد بود .در چنین شرایطی
برای حل مدل با کامپیوترهای معمولی زمان زیادی صرف خواهد شد .بنابراین ،استفاده
از مفهوم نوکلئوس در توزیع بودجه برای تعداد زیرمجموعههای محدود و کمتر از 30
زیر مجموعه توصیه میشود.

 -6تحقیقات آینده
با توجه به اینکه بکارگیری نظریه بازی در بودجهبندی ،نسبتا جدید محسوب میشود،
لذا کار پژوهشی در این زمینه میتواند در ابعاد وسیعی صورت گیرد .ذیالً مواردی برای
ادامه پژوهش در این حوزه معرفی میشود:
 -1اولین کار پژوهشی در ادامه این تحقیق ،میتواند بررسی میزان مقبولیت آن بین
افراد خبره در حوزه بودجه باشد .بدین معنی که ،اقدامات و بودجهبندیهای صورت
گرفته در سازمانها ،با استفاده از این روش مجدد بودجهبندی شده و نتایج را مورد
بررسی قرار داده و میزان رضایت متولیان امر از بکارگیری این روش را سنجید.
 -2استفاده از سایر مفاهیم تئوری بازیها نظیر شیپلی ،برای بودجهبندی زیر مجموعهها
و مقایسه آن با این روش نیز میتواند موضوع تحقیق عالقمندان این حوزه در آینده
باشد.
 -3موضوع دیگری که میتواند در این حوزه مورد توجه قرارگیرد ،بکارگیری مفاهیم
بازیهای غیر مشارکتی در بحث بودجهریزی میباشد .اینکه بتوان سهم هر زیر بخش از
سازمان ،به صورت رقابتی و در قالب بازیهای غیر مشارکتی تعیین کرد ،موضوعی است
که نیازمند بررسی و پژوهش است.
 -5توسعه مدل ارائه شده برای حاالتی که مقدار بودجه ،پارامترهای تاثیر گذار در تعیین
تابع ارزش ائتالفها ،تعداد زیر مجموعههای دانشگاهی و نظایر اینها ،دارای عدم قطعیت
باشند نیز ،میتواند بعنوان موضوع تحقیق در نظر گرفتهشود.
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