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  :چکیده

صـنایع   وري بهـره در این مطالعه کوشش شده اسـت تـا رابطـه دسـتمزد و     

بـه ایـن   . ایران در سناریوهاي مختلف مورد بررسی قـرار گیـرد   اي کارخانه

 هـاي ایـران طـی    کارخانـه  ISICردیـف از طبقـات    21 هاي دادهمنظور از 

به ناهمسانی در پردازش اطالعات، . استفاده شد 1391الی  1377ي ها سال

هنده د نتیجه ابتدایی بررسی نشان. ها بین مقاطع توجه شده است رفتار داده

و  به همین دلیل. استصنایع بین به دستمزد در  وري بهرهواکنش ناهمسانی 

شکل  1380ها طی دهه  با توجه به تغییراتی که در بافت نیروي کار کارخانه

و  بنـدي شـد   طبقـه به دو دسته از جنبه سرمایه انسانی صنایع  ت،گرفته اس

در هر گروه بصورت جداگانه مـورد آزمـون قـرار     وري بهرهرابطه دستمزد با 

در صـنایع داراي سـرمایه    دهد که می نشانهاي این پژوهش  یافته. گرفت

 امـا در  .وري منجر شود تواند به بهبود بهره افزایش دستمزد می ،انسانی باال

اي بـین دسـتمزد و    صنایعی که داراي سرمایه انسانی پایینی هستند، رابطه

  .مشاهده نشد وري بهره
  

اي، سـرمایه   وري، دسـتمزد، صـنایع کارخانـه    بهـره  :کلیديهاي  واژه

  .انسانی

  .JEL I25 ،E24 ،C33: بندي طبقه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract: 
This study tries to investigate wage-productivity relation 
in Iranian manufacturing industries. For this purpose, 21 
rows of ISIC categories of Iranian factories have been 
used during years of 1998-2012. Panel data Econometric 
method has been applied for data processing in 
homogenous and heterogeneous mode. The initial result 
shows a unique explanation could not be found 
regarding productivity reaction to wage in different 
manufacturing industries. Therefore, the industries have 
been divided to two separate groups: the industries with 
high and low human capital. Then, wage-productivity 
relation has been tested separately for each group. The 
results show wage-productivity relation occurs in the 
industries with higher human capital. In other words, 
productivity will be increased by wage rising. However, 
there is not wage-productivity relation for the industries 
with low human capital. 
 
Keywords: Productivity, Wage, Manufacturing 
Industries, Human Capital. 
JEL: I25, E24, C33. 
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  مقدمه .1

مطالعـاتی در زمینـه رابطـه دسـتمزد و کـارایی در      پیش از این 

تفـاوت عمـده ایـن    . اي ایران انجام شـده اسـت   صنایع کارخانه

تحقیق با مطالعات پیشین، بارز دانستن نقش سرمایه انسـانی در  

به عبارتی این فرضیه مطرح . کارایی است-ایجاد رابطه دستمزد

اي  خانـه وري در صـنایع کار  گردد که رابطه دستمزد و بهـره  می

در صـنایع داراي  . ایران منوط به سطح سـرمایه انسـانی اسـت   

وري از طریـق دسـتمزد    نیروي کار تحصیل کرده، تحریک بهره

  .تر است اثر بخش

گیري این فرضیه عالوه بر مبانی نظري اقتصادي بـه   شکل

در شرایط بیکاري عمـومی  . شرایط خاص ایران نیز مربوط است

زنـی نیـروي کـار     ، تـوان چانـه  و سهم اندك صنعت در اشـتغال 

غیرمتخصص در بازار ضعیف است و صنایعی کـه از ایـن افـراد    

براي . کنند انگیزه کافی براي افزایش دستمزد ندارند استفاده می

هاي تولید پوشاك، تعداد زیادي نیروي کار کـه   نمونه در کارگاه

صاحب تحصیالت یا مهارت خاصی نیستند، حاضر به فعالیت در 

 ایی حتـی کمتـر از حـداقل دسـتمزد قـانونی هسـتند      دستمزده

ــاربري،  ( ــانی و مظــاهري م ــروه از . )61: 1393رحم ــن گ در ای

صنایع، شاغل بودن و بیمه شدن براي نیـروي کـار بـه خـودي     

آید و کـارگر از بـیم بیکـار شـدن      خود یک مزیت به حساب می

  .دهد نهایت تالش خود را صورت می

حصـیالت و مهـارت نیـروي    اما در صنایعی که نیازمند به ت

بـراي نمونـه طـی    . کنـد  کار هستند، موضوع فوق صـدق نمـی  

ي اخیر تعداد قابل توجهی شـرکت پتروشـیمی تأسـیس    ها سال

ها در مناطقی مستقر هستند که  برخی از این شرکت. استشده 

تـر از متوسـط    از لحاظ آب و هوایی و امکانـات شـهري پـایین   

توجه به خصوصی بودن این با . معیارهاي شهري در ایران است

ها، امکان جابجایی نیروي کار به دلیل اختالف دسـتمزد   شرکت

نیروي کار ماهر و با تجربه  در این صنایع براي حفظ. وجود دارد

شود، کارفرما انگیـزه کـافی بـراي     وري می که موجب ارتقا بهره

  .را خواهد داشت 1پرداخت دستمزد بیشتر از نرخ تسویه بازار

ی در حالی مطرح است که بافت صنعت در ایـران  این ویژگ

تغییر به ایـن  . ي اخیر تغییر چشمگیري داشته استها سالطی 

هـاي   نحو بوده است که صنایع بـا فنـاوري بـاال نظیـر شـرکت     

پتروشیمی، صنایع خودروسازي و تولیدکنندگان قطعـات رایانـه   

                                                   
1. Market Clearing Rate 

درصـد نیـروي    62در حال حاضر . اند رشد یافته 1380طی دهه 

هـایی شـاغل هسـتند کـه بـه       فعال در صنعت، در کارخانـه  کار

در سوي مقابل، تعداد شاغلین . سرمایه انسانی باالتري نیاز دارد

سـال اخیـر، تغییـر     15در صنایع با سرمایه انسانی پایین، طـی  

اي نداشته و بنابراین سهم آنها از شـاغلین صـنعتی کمتـر     عمده

یـک هـر صـنعت    ، موضوع فوق به تفک)3(در بخش . شده است

به طور کلی تغییر بافت شاغلین . مورد تحلیل قرار خواهد گرفت

کارایی در صنایع -تواند موجب تقویت رابطه دستمزد صنعتی، می

این مقاله در راسـتاي شـناخت موضـوع    . اي ایران شود کارخانه

  .فوق تدوین شده است

. کوشد تا به دو سـؤال اساسـی پاسـخ دهـد     این مطالعه می

اي ایـران و   وري در صنایع کارخانه دستمزد و بهره نخست رابطه

دوم نقــش ســرمایه انســانی در نحــوه ارتبــاط بــین دســتمزد و 

توانـد نشـانگر    از هر چیـز مـی   نتیجه این مقاله بیش. وري بهره

بـراي  . اهمیت تمایز رفتـار صـنایع مختلـف بـا یکـدیگر باشـد      

تـوان بـه الگـوي اقتصادسـنجی      دستیابی به ایـن نتیجـه نمـی   

به همـین  . هاي تابلویی به شکل کلی و همسان اکتفا نمود دهدا

اعمال شده ) 4بخش (دلیل مالحظاتی در برآورد الگوي تحقیق 

 .است

چارچوب مقاله حاضر بدین صورت است که پس از مقدمـه،  

بخـش سـوم بـه    . شـود  در بخش دوم ادبیات تحقیق مرور مـی 

یه صـنایع بـا سـرما   . هاي تحقیـق اختصـاص دارد   توصیف داده

بـرآورد  . گـردد  انسانی باال و پایین در همین بخش تفکیک مـی 

وري و  هاي علیت و همچنین بـرآورد کشـش بـین بهـره     آزمون

ها بخش  بندي یافته جمع. شود دستمزد در بخش چهارم ارائه می

 .دهد پنجم تحقیق را تشکیل می

  

  ادبیات تحقیق .2

بـانی  ابتـدا م . گـردد  ادبیات این تحقیق در سه بخش مـرور مـی  

در بخـش دوم برخـی از   . شـود  کارایی ارائه می-نظري دستمزد

-مطالعات تجربی خارجی و داخلی مـرتبط بـا نظریـه دسـتمزد    

کارایی معرفی شده و در بخش سوم، نقش سـرمایه انسـانی در   

 .گردد کارایی تشریح می-رابطه دستمزد
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 کارایی-مبانی نظري دستمزد -2-1

دستمزد بر اساس تعادل عرضـه و  در نظریه کالسیکی بازار کار، 

با افزایش تقاضـاي نیـروي   . گردد تقاضاي نیروي کار تعیین می

هاي تولیدي، دستمزد حقیقی افزایش یافته و  کار از سمت بنگاه

این . یابد با افزایش عرضه نیروي کار دستمزد حقیقی کاهش می

. دیدگاه در نظریات اقتصادي کینز مورد نقد قـرار گرفتـه اسـت   

هایی مانند توهم پولی و چسبندگی دستمزدها از مبانی  واژهکلید 

ها  این نظریات توسط نیوکالسیک. نظري کینز پدیدار شده است

گیري منحنـی فلـپس    انتظارات عقالیی و شکل. زیر سؤال رفت

کارایی -بعد از این دوره نظریه دستمزد. حاصل این دوران است

اي جدید معتقدند ه زیننکی. هاي جدید معرفی شد توسط کینزین

بازار کار این امکان وجود دارد کـه دسـتمزد بـه موجـب     که در 

ایجاد کارایی بیشتر و بنابر مالحظات بنگاه فراتر از نرخ تسـویه  

و ) 433: 1984، 1شاپیرو و استگلیتز(در مطالعات . بازار قرار گیرد

گیـري   متعددي براي شکل دالیل) 1986، و الورنس 2آکرلوف(

  :آنها اشاره خواهد شد کارایی ذکر شده است که به-دستمزد

پرداخـت دسـتمزد بـاالتر بـه     : سالمتی کـارگران تغذیه و 

شود، نتیجه آن کـه   می يتر رژیم غذایی مغذي موجبکارگران 

بنگاه . شود بیشتر می شان تر خواهند بود و بازدهی کارگران سالم

د که پرداخت دسـتمزد بـاالتر و داشـتن    شو به تدریج متوجه می

هـایی کـه دسـتمزد     کارگران سالم و مولد در مقایسـه بـا بنگـاه   

کنند و کـارگرانی ناسـالم و غیرمولـد دارنـد      پرداخت می يکمتر

 دلیـل بـراي  ایـن  شـاید  . منجر به سودآوري بیشتر خواهد شـد 

در این کشورها دسـتمزدهاي  . مناسب نباشدکشورهاي ثروتمند 

اي اکثـر کـارگران بـاالتر از سـطح حـداقل نیازهـاي       تعادلی بر

ها  یکی از مسائل بنگاه تغذیه کارگران سوءاما . خوراکی آنهاست

  .در کشورهاي کمتر توسعه یافته است

سـنجش و ارزیـابی تـالش کـارگران     : کـاري  اجتناب از کم

دشوار است و به همین دلیل ممکن است کارگران انگیـزه فـرار   

لـذا  . میزان مورد انتظار فعالیت داشته باشند پیدا کرده و کمتر از

کـاري، دسـتمزد را در    ي کمها کارفرما به منظور افزایش هزینه

سطحی باالتر از دستمزد تعادلیِ تسـویه کننـده بـازار پرداخـت     

بـر ایـن   . کارانه کارگر تلنگري زده باشد نماید تا به رفتار کم می

امل را جبران کمبود نظارت ک تا حدودي کارایی-اساس دستمزد

البته توجه . کاري موثر خواهد بود نموده و در کاهش انگیزه کم

                                                   
1. Shapiro &  Stiglitz (1984) 
2. Akerlof & Lawrence (1986) 

 به این نکته ضروري است که در شرایط وجود بیکاري گسترده،

کـاري   اي بـراي کـم   حتی در نرخ تعادلی نیز کارگران انگیـزه 

که هزینه اخراج و یافتن شغل جدیـد زیـاد    چرا. نخواهند داشت

  .به انجام چنین ریسکی نیستبوده و لذا کارگر مایل 

کارایی این استدالل مطرح -به طور کلی در نظریه دستمزد

برابري عرضـه و تقاضـاي بـازار     اگر دستمزد در سطح است که

کـارگران تـالش کمتـري     کار یا همان نرخ تسویه قـرار گیـرد،  

در یک بنگاه دیگـر   به سرعتخواهند کرد زیرا اگر اخراج شوند 

  . دام خواهند شدبا همان دستمزد استخ

کارایی، -پرداخت بر اساس نرخ دستمزد: وفاداري نیروي کار

انگیزه کارگران براي ترك شـغل و جسـتجوي شـغل جدیـد را     

ترك یک شغل و دستیابی به شغلی دیگر براي . دهد کاهش می

بر است لذا هرچه دستمزد کارگران بـاالتر باشـد    کارگران هزینه

غل جدید افزایش یافته هزینه فرصت ترك شغل و جستجوي ش

از سـویی  . و کارگران تمایل کمتري به اسـتعفا خواهنـد داشـت   

استخدام و آموزش نیروي کار جدید نیز براي بنگاه  فراینددیگر 

عالوه بر این، حتـی پـس از آمـوزش، کـارگران     . بر است هزینه

خواهنـد  جدید استخدام شده به اندازه کارگران ماهر قبلی مولد ن

 نـد، دار يکـار زیـاد    انتقـال نیـروي  که هایی  بنگاه بنابراین. بود

 یابـد  درمـی  از این رو بنگاه. ي خواهند داشتهزینه تولید بیشتر

، موجـب کـاهش   نـرخ تسـویه  که پرداخـت دسـتمزد بـاالتر از    

  .گردد جایی کارگران و افزایش سودآوري می جابه

ــتخدام  ــاعد در اس ــاب نامس ــایی  : انتخ ــارت و توان مه

توانـد بـا    بنگاه مـی . شغلی متفاوت است تمتقاضیان یک موقعی

پرداخت دستمزد باالتر توانـاترین جوینـدگان کـار را اسـتخدام     

به عبـارت دیگـر بـه دلیـل ایـن کـه بـازار کـار شـامل          . نماید

اي از افراد ناهمگن است و بنگاه نیز با توجه به وجـود   مجموعه

وري  اطالعات نامتقارن اطالعـات ناقصـی از توانمنـدي و بهـره    

توانـد از   تقاضیان شغلی دارد، با پرداخت دستمزهاي کـارا مـی  م

وجـود اطالعـات   . بین داوطلبان، بهترین گزینه را انتخاب نماید

نامتقارن در بازار کار بدین مفهـوم اسـت کـه کـارگران قبـل از      

ها، صداقت و تعهـد   استخدام اطالعات بیشتري راجع به توانایی

بنگـاه بـر آن اسـت کـه     در مقابـل تـرجیح   . خود به کار دارنـد 

وري پایین را استخدام نکند زیرا هزینه استخدام  کارگران با بهره

و اخراج کارگران قابل توجه است و با هر انتخاب اشتباه متحمل 

هـاي بـرون رفـت از ایـن      یکـی از راه . هزینه باالیی خواهد شد

این اقـدام بـر   . مسئله پیشنهاد دستمزد باالتر توسط بنگاه است
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توانـد   کیفیت متقاضیان شـغل مـوثر بـوده و بنگـاه مـی      تعداد و

  .ورترین افراد را جذب نماید بهره

به عقیده آکرلوف دستمزدهاي بـاالتر از نـرخ   : نگاه اجتماعی

گیري قواعد رفتاري بهتري بـین کـارگر و     تسویه موجب شکل

فردي که نوع دوست است از دیگـران انتظـار   . گردد کارفرما می

طرفی را رعایت کرده و قدرشـناس   صاف و بیدارد که ضوابط ان

در صورت نبود عمل متقابـل، نـوع دوسـتی فـرد تکـرار      . باشند

توانـد شـکل    طرفی مـی  همچنین ضوابط انصاف و بی. شود نمی

در نظریـه  . منفی تقابل به خود گرفتـه و بـه انتقـام بـدل شـود     

کارایی کار منصفانه در برابـر دسـتمزد منصـفانه ارائـه     -دستمزد

بر این اساس آکرلف اولین الگوي اجتماعی را کـه بـه   . ددگر می

او معتقد است . شود ارائه نمود فرضیه دستمزد کارایی منتهی می

تواند ضوابط کـاري و میـانگین تـالش گـروه را بـا       کارفرما می

آکرلـف،  ( اي عالوه بر حقـوق معمـول بـاال ببـرد     پرداخت هدیه

1982 :543( . 

  

  کارایی-زمینه دستمزدمطالعات تجربی در  -2-2

از جمله نخستین مطالعات تجربی است  1مطالعه کروگر و سامرز

این مطالعـه  . کارایی پرداخته است-که به بررسی رابطه دستمزد

اي امریکا انجـام شـده اسـت و وجـود      در فضاي صنایع کارخانه

کروگـر و  (دهـد   رابطه دستمزد کارایی را مورد تأییـد قـرار مـی   

  .)259: 1988سامرز، 

وري  رابطه دستمزد و بهره 2در مطالعه گلیسنکایا و لوکشین

هاي مرتبط با بخش عمومی هنـد مـورد بررسـی قـرار      در بنگاه

وري علّت  بهره دهد که نتیجه این بررسی نشان می. گرفته است

اما این مطالعه در ادامه همین رابطـه  . تغییر نرخ دستمزد نیست

رار داد که نتیجه آن را در صنایع بخش خصوصی مورد بررسی ق

به عبارتی . وري بود بالعکس، نشان دهنده رابطه دستمزد و بهره

هـا پـیش    دهد که خصوصی بـودن بنگـاه   این مطالعه نشان می

. کارایی در هنـد اسـت  -گیري رابطه دستمزد شرطی براي شکل

نیز مـورد تأییـد   ) 2007(و همکاران  3این نتیجه توسط چاترجی

  .)12 :2005ایا و لوکشین، گلیسنک(قرار گرفته است 

وري در  به بررسـی شـکاف ارتبـاط دسـتمزد و بهـره      4میال

                                                   
1. Krueger & Summers (1988) 
2. Glinskaya & Lokshin (2005). 
3. Chatterji et al. (2007) 
4. Millea (2002) 

پرداختـه و نشـان    OECD برخی از کشورهاي منتخب عضـو 

وري وجـود   دو طرفه بین دسـتمزد و بهـره   اي رابطه هد کهد می

  .)314: 2002، میال(است داشته 

نشان داده شـد کـه بـر    و همکاران  5پرسون مکدر مطالعه 

کـارایی در نهایـت بـه    -تصور کارفرمایان، نرخ دسـتمزد خالف 

تر از حفـظ دسـتمزد در سـطح نـرخ تسـویه بـازار اسـت         صرفه

  .)90: 2014 ،و همکاران پرسون مک(

دستمزد با  که گیرد مینتیجه  سوريدر بین مطالعات داخلی 

وري نیروي کار رابطـه معنـادار و مثبتـی     شاخص کارایی و بهره

بـه  . کـم اسـت  حساسیت کارآیی نسبت به دستمزدها  ولی دارد

تواند اثر محسوسی بر  میدستمزدها ن اندكافزایش همین دلیل 

ها  تأثیر اندازه بنگاه در این مطالعه همچنین. کارآیی داشته باشد

بـه ایـن   . مورد بررسی قرار گرفت وري دستمزد و بهره رابطهدر 

و کـارایی بـه    ترتیب که با بزرگ شدن بنگـاه، رابطـه دسـتمزد   

تر  هاي بزرگ شود و به طور عمومی بنگاه تر ظاهر می شکل قوي

 :1384، سوري(نمایند  در ایران، دستمزدهایی باالتر پرداخت می

15(.  

که برخالف  اده استمهرآرا نشان ددر بین مطالعات داخلی 

را کـاهش   صـنایع  نظریه دستمزد کارا، افزایش دستمزدها سود

وري نیـروي کـار در    داده و تأثیر منفی بر انباشت سرمایه و بهره

وري  هرچند که در بلندمدت رشـد بهـره   .بلندمدت گذاشته است

وري در نوسـانات   اثر مثبتی بر دسـتمزدها دارد امـا سـهم بهـره    

  ). 95: 1381، مهرآرا( پایین است حقیقیدستمزد 

تفاوت دستمزد در هاي  در مطالعه کردبچه و سوري به ریشه

آنهـا نشـان دادنـد کـه     . صنایع بزرگ ایران پرداخته شده اسـت 

بخشی از این تفاوت به خصوصیات قابل مشاهده نیروي کـار و  

بنگاه مانند جنسیت، تحصیالت، مهارت، تجربه و انـدازه بنگـاه   

اما با کنترل این عوامل همچنان تفاوت معنـاداري  . گردد باز می

ماند که بر مبنـاي آن   ی صنایع باقی میبین دستمزدهاي پرداخت

کـارایی را نتیجـه   -کردبچه و سوري تأییدي بر نظریه دسـتمزد 

  ).27: 1390کردبچه و سوري،( گیرند می

رابطــه دســتمزد و  خــواه و همکــاران محمــديدر مطالعــه 

ی ئهـاي تـابلو   داده اسـتفاده از روش اقتصادسـنجی  وري با  بهره

اي ایـران طـی    یع کارخانـه نفر و بیشـتر در صـنا   50هاي  بنگاه

نتـایج  . مورد بررسی قرار گرفته است1386الی  1373ي ها سال

                                                   
5. Macphersona et al. (2014) 
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وري به دستمزد  از بهره سانت همعلّیبه دست آمده بیانگر عدم 

. باشـد  میصنایع ایران  وري در از دستمزد به بهره تعلّیوجود و 

وري اثـر معنـاداري بـر     بهره در صنایع ایران تغییراتی به عبارت

در حـالی کـه تغییـرات    ) رد نظریـات کالسـیک  ( رددستمزد ندا

) کارایی-دستمزد هتأیید نظری(وري معنادار بوده  دستمزد بر بهره

متفـاوت اسـت   مذکور از صنعتی بـه صـنعت دیگـر     آثارهرچند 

  .)181: 1391، خواه و همکاران محمدي(

وري در  در مطالعه احمدي و همکاران رابطه دستمزد و بهره

ت ایران با استفاده از روش خطی گوك مورد بررسی بخش صنع

ي هـا  سـال دوره زمانی اطالعات این تحقیـق بـین   . قرار گرفت

در ایـن مطالعـه کوشـش شـد تـا      . بـوده اسـت   1386تا  1360

کارایی -اي بین نظریات سنتی دستمزد و نظریه دستمزد مقایسه

نتیجه تحقیق حاکی از آن بـود کـه هـر دو نظریـه     . انجام شود

هـا در بخـش صـنعت     کارایی و نظریه سنتی کالسیک-مزددست

کـارایی داراي کـارکرد   -باشد اما نظریه دسـتمزد  ایران معتبر می

  ).107: 1392احمدي و همکاران، (بهتري است 

  

-نقش سـرمایه انسـانی در رابطـه دسـتمزد     -2-3

  کارایی

نیل به توجه ویژه این تحقیق به نقش سـرمایه انسـانی و   براي 

کارایی، برخـی از مطالعـات   -ایجاد رابطه دستمزدتحصیالت در 

انجام شده در مورد نقش سرمایه انسانی در ارتباط با دسـتمزد و  

  . وري مرور شده است بهره

تعـدادي از نظریـات مربـوط بـه     ) 1383(در مطالعه نادري 

یکـی از ایـن   . وري خالصه شده است در بهرهنقش تحصیالت 

. بـه فیلتـر ارو معـروف اسـت    باشد که  می 1ارونظریات مرتبط با 

 ي ازمعیـار بـراي کارفرمایـان   مدارك تحصـیلی   طبق این نظر

هـاي کسـب    مهـارت  ي ازنه معیـار و است  هاي ذاتی توانمندي

هـاي تولیـدي بـه منظـور بهبـود       یعنی بنگـاه . شده نیروي کار

هاي تحصیل کرده دانشـگاهی اسـتفاده    وري خود از نیروي بهره

از . دانند تر می تر و منضبط فرادي باهوشچراکه آنها را ا. کنند می

نظر ارو مهارت کسـب شـده نیـروي کـار در دانشـگاه اهمیـت       

ــوق دارد    ــوع ف ــه موض ــبت ب ــري نس . )193: 1973 ،ارو( کمت

ورزا  نیـز نقـش بهـره    2اسـپنس  همچنین، نظریه عالمت دهنده

بودن آموزش را انکار نموده و در مقابل، نقش اطـالع رسـانی و   

                                                   
1. Arrow (1973) 
2. Spence (1974) 

هـاي ذاتـی افـراد بـراي      در مورد توانمندي را عالمت دهندگی

براساس این نظریه، کارفرمایـان اقتصـادي   . آموزش قایل است

. دهنـد  هاي خاصی از طریق نظـام پرداخـت بهـا مـی     به ویژگی

هاي خاصـی   ها، عالمت بنابراین، براي پدیدار نمودن این ویژگی

مالك کار متقاضیان خدمات نیروي کار است که به کمـک آن،  

حدودي فقر اطالعات به هنگام استخدام نیروي کار برطـرف   تا

ها تحصیالت دانشـگاهی افـراد    شود که از جمله این عالمت می

به همین دلیل ممکن است که کارفرما به افراد تحصـیل  . است

  .)355: 1974، اسپنس( کرده دستمزد بیشتري پرداخت نماید

در  وري تفاوت دستمزد و بهـره  3سیجسساهو و در بررسی 

. هاي مختلف اقتصاد هند مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت   بخش

آنها در یک تحلیل تعادل عمومی نحـوه پرداخـت دسـتمزد بـه     

ــال    ــاهر را در دو س ــاهر و غیرم ــار م ــروي ک  2002و  1994نی

دهد که نیروي کـار مـاهر    این بررسی نشان می. مقایسه نمودند

د در حـالی کـه   با گذر زمان دریافتی بـاالتر از نـرخ تعـادلی دار   

نیروي کار غیرماهر دستمزدي کمتر از نرخ دسـتمزدهاي رایـج   

دهـد کـه نظریـه     این نتیجه به نوعی نشان می. آورد می دست به

کارایی در صورتی برقرار است کـه نیـروي کـار داراي    -دستمزد

  .)341: 2012، ساهو و همکاران(مهارت کافی باشد 

که تغییـر   استنشان داده شده  امینیازوجی و در پژوهش 

وري  دستمزد متناسب با متغیرهاي کلیدي بازار کار از جمله بهره

در ایـن  . ها نقـش مهمـی دارد   نیروي کار در جهت گیري بنگاه

وري نیروي کـار   پژوهش به شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره

 ایـن مطالعـه  نتـایج  . در بخش صنعتی ایران پرداخته شده است

ي هـا  سـال نیـروي کـار، متوسـط     وري بهـره که  دهد نشان می

ی نقش مؤثري حقیق تحصیل شاغالن صنعتی و حداقل دستمزد

ی بخــش صــنعتی داشــته و ایــن رابطــه در حقیقــبـر دســتمرد  

در حـالی کـه متغیرهـاي    . شـود  مدت و بلندمدت تأیید می کوتاه

دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاري در بلندمدت بـر دسـتمزد   

مـدت دسـتمزدهاي    در کوتاه بخش صنعت اثر ندارد، هرچند که

ازوجـی و  ( شود بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متأثر می

  .)81: 1387، امینی

در کنار بررسی رابطه دستمزد  همکارانمطالعه سوري و در 

وري در صنایع ایران، به نقش تحصیالت نیـروي کـار در    و بهره

نتیجـه ایـن مطالعـه نشـان     . وري توجه شـده اسـت   بهبود بهره

                                                   
3. Sahoo & Thijs (2012) 
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د که بـا افـزایش سـهم شـاغلین بـا تحصـیالت عالیـه،        ده می

در ایـن مطالعـه از سـري    . یابد وري نیروي کار افزایش می بهره

 1381تـا   1374ي هـا  سـال زمانی اطالعات صنایع ایران بـین  

  ). 311: 1389، همکارانسوري و (استفاده شده است 

  

  هاي تحقیق توصیف داده .3

 10اي ایران با اشـتغال   هجامعه آماري این تحقیق صنایع کارخان

ISICصــنایع بــر اســاس کدبنــدي . نفــر و بیشــتر اســت
بــه  1

اطالعـات موجـود در ایـن    . انـد  هاي مختلفی تقسیم شـده  گروه

هـاي آمـاري مرکـز آمـار ایـران بـین        زمینه بر اساس سـالنامه 

 .است 1392تا  1375ي ها سال

متناسب بـا   1376و  1375هاي سال  الزم به ذکر است که داده

در اطالعـات منتشـر شـده سـال     . نیست ها سالهاي سایر  ادهد

تنها به تعداد شاغلین در هر صنعت اشـاره شـده اسـت و     1392

به . هنوز مبلغ جبران خدمت به تفکیک صنایع اعالم نشده است

 1391الـی   1377همین دلیـل در ایـن تحقیـق از دوره زمـانی     

ـ   . استفاده شده است ه جبـران  در استفاده از اطالعـات مربـوط ب

. خدمت جهت محاسبه دستمزد اشاره به دو نکته ضروري اسـت 

اي  هاي نیروي کار صنایع کارخانـه  نخست آنکه بخشی از هزینه

شـود بلکـه    ایران به شکل حقوق و بصورت مستقیم منتقل نمی

. گیـرد  هاي نیروي کار قرار مـی  اي در بین هزینه بصورت حاشیه

هـاي   وه سایر هزینـه عال جبران خدمت شامل حقوق پرداختی به

توانـد   دوم آنکه تغییر مبلغ جبـران خـدمت مـی   . اي است حاشیه

هرچند تفکیک . ناشی از نرخ دستمزد یا تغییر ساعت کاري باشد

هـاي   کنـد امـا داده   این عوامل به بهبود نتایج تحقیق کمک می

اي وجـود نـدارد و در    مربوط به ساعت کـاري صـنایع کارخانـه   

بـا توجـه بـه    . گـردد  آوري نمی مبدا جمعاساس این اطالعات از 

توان یکسـان بـودن    عدم تغییر ساعت موظفی در قانون کار، می

اسـتفاده از  . ي تحقیـق را مفـروض دانسـت   ها سالوضعیت در 

اطالعات جبران خدمت به شکلی که در این مقاله لحـاظ شـده   

است در مطالعات داخلی قبلی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      

  . است

ظور حذف اثر تورم از مقـادیر ریـالی و قابـل مقایسـه     به من

نمودن آنها، ارزش افزوده صنایع با شاخص قیمـت محصـوالت   

براي محاسبه دستمزد سرانه  .هر گروه تولیدي تعدیل شده است

                                                   
1. International Standard Industry Code 

و حقیقی نیـروي کـار در هـر یـک از صـنایع، جبـران خـدمت        

تعـدیل شـده    )CPI(شاغلین با شاخص قیمت مصـرف کننـده   

از آنجایی که اطالعات منتشر شده از این دو شاخص بـه  . است

گـردد، جهـت مشـخص نمـودن      ي پایه مختلفی باز مـی ها سال

و  CPIوري، دو شــاخص  تغییــرات همســوي دســتمزد و بهــره

WPI  تنظیم شده است به نحوي که هر دو  1377به سال پایه

آن  تعـدیل شـده و پـس از    1به مقـدار   1377شاخص در سال 

  .یابد متناسب با نرخ تورم مربوطه رشد می

مقایسه ارزش افزوده و تعداد شاغلین صنایع  .1جدول 

 1390و  1380در

 

ارزش افزوده حقیقی 

 )هزار میلیارد ریال(

  تعداد شاغلین 

 )هزار نفر(

 1390 1380 1390 1380 صنعت

 117 64 14414 8745 محصوالت شیمیایی

 8 5 154 65 پوشاك

 7 10 212 649 ارتباطیوسایل 

 192 130 6669 4692 مواد غذایی

 28 17 6160 4452 پاالیشگاه

 7 13 173 197 محصوالت چرمی

 77 50 2297 1637 محصوالت فلزي

 80 73 2948 2441 ماشین آالت

 12 10 272 291 چاپ و تکثیر

 118 71 10899 6306 فلزات اساسی

 174 127 7649 4306 محصوالت کانی

 149 60 11532 5669 وسایل نقلیه

 53 34 2401 1252 وسایل برقی

 5 2 223 84 ماشین آالت اداري

 12 9 488 216 ابزار اپتیک و پزشکی

 19 10 414 188 تولید مبلمان

 20 15 468 677 محصوالت کاغذي

محصوالت 

 پالستیکی
1292 1732 36 59 

 84 143 1893 2509 منسوجات

 16 13 573 400 وسایل حمل و نقل

 7 9 229 204 محصوالت چوبی

 هاي مرکز آمار ایران محاسبه تحقیق بر اساس داده :مأخذ
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به منظور نشـان دادن  ) 1(اطالعات خالصه شده در جدول 

اي ایران تنظـیم شـده    تغییرات رخ داده در بافت صنایع کارخانه

این جدول حاوي اطالعات ارزش افزوده حقیقـی صـنایع   . است

باشد که بـه ازاي هـزار میلیـارد ریـال و تعـدیل نسـبت بـه         می

اطالعات دیگـري  . شاخص بهاي تولیدکننده محاسبه شده است

که در این جدول خالصه شده است، تعداد شـاغلین هـر گـروه    

  .صنعتی به ازاي هزار نفر است

هاي نساجی  شود، فعالیت کارخانه طور که مشاهده می همان

ارزش افزوده ایـن  . هش یافته استبه شدت کا 1380طی دهه 

هزار نفر کمتـر   60درصد افت داشته و شاغلین حدود  64بخش 

اما در سوي مقابل فعالیت برخی از صـنایع بـیش از   . شده است

بـراي نمونـه تولیدکننـدگان وسـایل نقلیـه      . دو برابر شده است

سـازان خـودرو تشـکیل     موتوري که بخش عمـده آن را قطعـه  

رشد در ارزش افزوده داشته و نزدیـک بـه   درصد  103دهد،  می

صـنایع  . اند هزار نیروي کار جدید در آن مشغول به کار شده 90

شود  آالت اداري که شامل لوازم مربوط به رایانه می تولید ماشین

داشته و همچنین تولید ابزارهاي  1380بیشترین رشد را در دهه 

فـزوده از  درصد رشد ارزش ا 125دقیق اپتیکی و پزشکی نیز با 

جمله صنایعی است که طی این دهه رشد قابل تـوجهی داشـته   

از جمله صـنایعی   1380عمده صنایع رشد یافته طی دهه . است

یـا بـه   . هستند که به نیروي تحصیل کرده بیشتري نیـاز دارنـد  

  .اصطالح در گروه صنایع با سرمایه انسانی باال قرار دارند

سرمایه انسانی باال  جهت تقسیم بندي صنایع به دو گروه با

رجـوع شـده   ) 91: 1393(و پایین به مقاله زمانیان و همکـاران  

اي ایران بـر   در این مطالعه سرمایه انسانی صنایع کارخانه. است

شیوه محاسـبه شـاخص   . بندي شده است رده ISICاساس کد 

ــراد       ــبت اف ــبه نس ــذکور، محاس ــه م ــانی مطالع ــرمایه انس س

رك کارشناسـی و بـاالتر بـه    کرده دانشگاهی داراي مد تحصیل

  . کل شاغلین است

ــه ســرمایه انســانی صــنایع    ــدا میان ــق حاضــر ابت در تحقی

 16/0ایـن مقـدار در حــدود   . اي محاسـبه شـده اسـت    کارخانـه 

باال یا پایین بودن سرمایه انسانی هر گروه صنعتی بـر  . باشد می

بندي در جـدول   نتیجه این طبقه .حسب میانه تنظیم شده است

  .مشاهده است قابل) 2(

هاي ایران به روشـنی   بررسی روند تعداد شاغلین در کارخانه

دهد که صنایع با سرمایه انسانی باال سهم بیشـتري از   نشان می

آورده و شاغلین بیشـتري در آن مشـغول بـه     دست بهصنعت را 

تعداد شاغلین در صـنایع   77به شکلی که در سال . شوند کار می

کـل   سال تعداددر آن . نفر بود 448120با سرمایه انسانی پایین 

درصد از  52به عبارتی . نفر بوده است 868268شاغلین صنعتی 

اشـت  شاغلین در صنایعی که به سرمایه انسانی کمتـري نیـاز د  

 1269127، از مجمـوع  1392اما در سـال  . مشغول به کار بودند

 482438درصد آنها یعنـی   38اي، تنها  شاغل در صنایع کارخانه

مقابـل،   در. نفر در صنایع با سرمایه انسانی پایین فعالیت داشتند

درصد  48سهم شاغلین فعال در صنایع با سرمایه انسانی باال از 

توان انتظار داشـت   ه همین دلیل میب. درصد رسیده است 62به 

که نوعی دگردیسی در روابط شاغلین و کارفرما ایجاد شده باشد 

همـانطور  . وري موثر باشد تواند در ارتباط دستمزد با بهره که می

شـود، رابطـه بـین دسـتمزد و      مشـاهده مـی  ) 3(که در جـدول  

بـراي  . اي ایران بسیار متنوع اسـت  وري در صنایع کارخانه بهره

 1380وري طی دهـه   مونه در صنایع شیمیایی، دستمزد و بهرهن

اما در صنعت تولیـد  . اند درصد رشد داشته 40صورت همزمان  به

درصدي دستمزد حقیقـی،   14محصوالت کاغذي، با وجود رشد 

در برخـی از  . درصـد افـت داشـته اسـت     24وري در حدود  بهره

و در برخی  باشد وري می صنایع رشد دستمزد بیشتر از رشد بهره

هـدف از  . وري بیشتر از رشد دستمزد بوده است دیگر رشد بهره

ارائه این جدول نشان دادن رفتار ناهمسان و متفاوت دسـتمزد و  

  .وري بین صنایع مختلف ایران است بهره

 
  بندي صنایع بر اساس سرمایه انسانی طبقه .2جدول 

 سرمایه انسانی باال سرمایه انسانی پایین

 محصوالت شیمیایی پوشاكتولید 

 وسایل ارتباطی مواد غذایی و آشامیدنی

 پاالیشگاه محصوالت چرم و کفش

 ماشین آالت محصوالت فلزي

 فلزات اساسی چاپ و تکثیر

 وسایل نقلیه موتوري محصوالت کانی غیرفلزي

 وسایل برقی مبلمان و مصنوعات

 ماشین آالت اداري محصوالت کاغذي

 ابزار اپتیک و پزشکی و پالستیکی محصوالت الستیکی

 وسایل حمل و نقل منسوجات

 محصوالت چوبی
 
  )1393(محاسبه تحقیق بر اساس زمانیان و همکاران : مأخذ
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وري صنایع  رشد دستمزد و رشد بهره .3جدول 

  )درصد( 1380اي ایران طی دهه  کارخانه

 

ساله  10رشد 

 دستمزد

ساله  10رشد 

 وري بهره

 38 42 شیمیاییمحصوالت 

 51 31 پوشاك

 -53 21 وسایل ارتباطی

 1 14 مواد غذایی

 25 52 پاالیشگاه

 27 6 محصوالت چرمی

 - 6 19 محصوالت فلزي

 - 2 10 ماشین آالت

 -35 14 چاپ و تکثیر

 23 10 فلزات اساسی

 65 33 محصوالت کانی

 - 7 35 وسایل نقلیه موتوري

 14 34 وسایل برقی

 9 33 اداريماشین آالت 

 52 53 ابزار اپتیک پزشکی

 1 35 تولید مبلمان

 -24 14 محصوالت کاغذي

 -22 18 محصوالت پالستیکی

 19 -38 منسوجات

 10 49 وسایل حمل و نقل

 34 52 محصوالت چوبی

  هاي مرکز آمار ایران محاسبه بر اساس داده :مأخذ

توان تنها  نمیوري  به منظور بررسی دقیق رابطه دستمزد و بهره

اي دو سال توجه داشت بلکه بـا اسـتفاده از    به اطالعات مقایسه

کـارگیري رگرسـیون    سري زمانی متغیرها در مقاطع موجود و به

وري را  رابطـه بـین دسـتمزد و بهـره     توان ، میهاي تابلویی داده

در ادامه الگوي اقتصادسنجی تحقیق جهـت بـرآورد   . تخمین زد

  .ددگر رابطه فوق معرفی می

  

  برآورد الگوي اقتصادسنجی تحقیق -4

وري و دسـتمزد در   در این تحقیق به منظور برآورد رابطـه بهـره  

هاي تابلویی  اي ایران از روش اقتصادسنجی داده صنایع کارخانه

وري و  متغیرهاي الگوي تحقیـق شـامل بهـره   . شود استفاده می

گـروه صـنعتی طـی     21دستمزد سـرانه و حقیقـی شـاغلین در    

در این بخش پس از معرفـی  . باشد می 1391تا  1377ي ها سال

الگوي اقتصادسنجی تحقیـق، آزمـون ریشـه واحـد متغیرهـاي      

ت علّیـ پـس از آن بـا اجـراي آزمـون     . تحقیق انجام خواهد شد

ــاي درون  زا و  همســان و ناهمســان و مشــخص شــدن متغیره

  .گردد وري برآورد می زا، کشش بین دستمزد و بهره برون

  

  وري بین دستمزد و بهره علّیآورد رابطه بر -4-1

در . اسـت هاي مقطعی و زمانی  ترکیبی از داده هاي تابلویی داده

 15در ) i(مقطـع   21وري  این تحقیق اطالعات دستمزد و بهـره 

مختلف با یکدیگر ترکیب شده و در نهایت بـا بـرآورد   ) t(زمان 

یم یک رابطه رگرسیونی، ضریب واحدي به تمامی اطالعات تعم

آوردن یـک   دسـت  بـه مزیت استفاده از این روش . شود داده می

امـا محـدودیت   . رابطه کلی و قابل تعمیم به همه مقاطع اسـت 

هـا در بـین مقـاطع     فرض همسـانی رفتـار داده   این روش پیش

براي نمونه در این تحقیـق ممکـن اسـت رفتـار     . مختلف است

ایـن  . باشـد  ها در صنعت مواد غذائی با سایر صنایع متفاوت داده

هاي تـابلویی ممکـن اسـت در نظـر      تفاوت در برآورد کلّی داده

هـاي تـابلویی    با استفاده از الگوهاي ناهمسان داده. گرفته نشود

بـه همـین   . ها بین مقاطع را لحاظ نمود توان تمایز رفتار داده می

وري  دلیل به منظور تشخیص رابطه علّی یـبن دسـتمزد و بهـره   

  .شوند اهمسان به کار گرفته میهر دو روش همسان و ن

)1(  

y�� = λ�y���� + λ�y���� …+ λ�y����
+ γ�x���� + γ�x���� + ⋯
+ γ�x���� + θ� + ε�� 

)2(  

x�� = φ�y���� + φ�y���� …+ φ�y����
+ ω�x���� + ω�x���� + ⋯
+ ω�x���� + θ� + ε��			 

در صورتی که نتیجه الگوي همسان با نتیجه الگوي ناهمسـان  

هـاي   که رفتار گـروه توان به این مهم پی برد  متفاوت باشد، می

مختلف صنعتی در مورد رابطه دستمزد و کارایی با یکدیگر فرق 

یعنی ( xضرایب کلیه متغیرهاي با وقفه ) 1(اگر در معادله  .دارد

γاز نظر آماري تفاوت معناداري با صفر نداشته باشد؛ آنگـاه  ) ها

x  علّت گرنجريy به منظـور بررسـی ایـن موضـوع از     . نیست
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�γبا قید ، 1آزمون والد = ⋯ = γ� = . گـردد  استفاده می 0

در منطقـه   Fچنانچـه مقـدار آمـاره    . اسـت  Fآماره این آزمون 

 xشود و در نتیجـه   بحرانی قرار گیرد، فرضیه عدم علّیت رد می

به همین ترتیـب چنانچـه آزمـون    . خواهد بود yعلّت گرنجري 

�φوالد، فرضیه  = ⋯ = φ� = رد کند؛ ) 2(را در معادله  0

y  علّتx چنانچه در هر دو معادله فرضیه صـفر رد  . خواهد بود

رابطه علّی متقابل خواهند داشت و در صورتی کـه   xو  yشود، 

ها رد نشود این دو علّـت یکـدیگر نخواهنـد     یک از فرضیه  هیچ

  .بود

باید یک فرض مهم در مـورد   می �و  �اما پیش از برآورد 

وش کلّـی وجـود   در این مرحلـه دو ر . رفتار مقاطع صورت گیرد

. نخست اینکه فرض شود همه مقاطع رفتار همسان دارنـد . دارد

بـرآوردي از   �و  �شـود کـه ضـرایب     در این حالت فرض می

یعنـی در روش  . میانگین ضرایب انفـرادي تمـام مقـاطع اسـت    

آزمون . شود به هر مقطع تعمیم داده می �همسان، برآورد بردار 

تـوان   ض انجـام شـود را مـی   علّیت گرنجري که با این پیش فر

2(آزمون عـدم علّیـت همسـان    
HNC ( در ایـن آزمـون   . نامیـد

. ندارد و بـالعکس  yت با علّیرابطه  xفرضیه صفر این است که 

امـا  . رابطـه علّیـت دارد   yبا  xفرضیه آلترناتیو نیز آن است که 

پردازند کـه   به این نکته می )1450: 2012( 3دمترسکیو و هرلین

ممکن است رفتار مقاطع یکسان نباشد و نتوان نتیجه حاصل از 

برآورد ضرایب الگوي پانل را به رفتار تک تـک مقـاطع تعمـیم    

ـ آنها به همین منظور نوعی آزمـون ناهمسـان عـدم    . داد ت علّی

)4HENC (      طراحی نمودنـد کـه در ایـن مقالـه از آن اسـتفاده

تفـاوت و  ) 45: 1391(لعه موتمنی و زروکـی  در مطا. خواهد شد

  .نحوه برآورد الگوهاي ناهمسان به طور کامل تشریح شده است

ـ قبل از استفاده از آزمـون   ت گرنجـر، اطـالع از درجـه    علّی

به این منظور از روش لوین، لین . انباشت متغیرها ضروري است

) 4(نتیجـه آزمـون کـه در جـدول     . استفاده شـده اسـت   5و چو

. شده است، حاکی از مانـایی متغیرهـا در سـطح اسـت    خالصه 

ت گرنجر از سطح این دو متغیـر  علّیتوان در آزمون  بنابراین می

 .استفاده نمود

 

                                                   
1. Wald 
2. Homogenous Non- Causality 
3. Dumitrescu & Hurlin 
4. Heterogeneous Non Causality  
5. Levin, Lin & Chu 

  آزمون ریشه واحد متغیرهاي تحقیق .4 جدول

 نتیجه آزمون P-Value آماره متغیر

 در سطح مانا است 00/0 - 22/4 دستمزد حقیقی سرانه

 در سطح مانا است 02/0 - 05/2 وري بهره

  محاسبات تحقیق :مأخذ

ت همسان و ناهمسان براي کل علّینتیجه آزمون ) 5(در جدول 

شـود، در   طور که مشـاهده مـی   همان. صنایع گزارش شده است

اما این فرضـیه در  . وري است روش همسان، دستمزد علّت بهره

اي از  به عبـارتی زیرمجموعـه  . روش ناهمسان پذیرفتنی نیست

. باشـد  وري نمی صنایع وجود دارند که در آنها دستمزد علت بهره

اي  دستمزد کارایی به تمامی صـنایع کارخانـه   در حقیقت نظریه

  . ایران قابل تسري نیست

  )اي کل صنایع کارخانه(ت علّیآزمون عدم  .5 جدول

 روش علت آماره آزمون نتیجه آزمون نتیجه آزمون

 دستمزد 32/6 00/0 تعلّیرد عدم 
 همسان

 بهره وري 56/27 00/0 تعلّیرد عدم 

 دستمزد 28/0 77/0 تعلّیعدم 
 ناهمسان

 بهره وري - 02/0 97/0 تعلّیعدم 

  محاسبات تحقیق :مأخذ

ت گرنجـر ماننـد همـه    علّیـ هـاي   الزم به ذکر است که آزمـون 

. نیازمند تعیین تعداد وقفه است VARالگوهاي برآمده از روش 

هاي آکائیـک و شـوارتز اسـتفاده     به این منظور از کمینه کمیت

انتخـاب شـده    2هاي مختلف وقفه  شود که با مقایسه حالت می

  .است

در گام بعدي صنایع به دو دسته با سـرمایه انسـانی بـاال و    

ت در هر یک از علّیسرمایه انسانی پایین تفکیک شده و آزمون 

ـ نتیجه آزمون عـدم  . شود ها انجام می گروه این ت در گـروه  علّی

  . گزارش شده است) 6(صنایع با سرمایه انسانی باال در جدول 

صنایع بـا سـرمایه انسـانی    (ت علّیآزمون عدم  .6جدول 

  )باال

 روش علت آماره آزمون P-value نتیجه آزمون

 دستمزد 66/3 02/0 تعلّیرد عدم 

 همسان
 01/0 98/0 تعلّیعدم 

بهره 

 وري

  محاسبات تحقیق :مأخذ

ت علّیشود، در این گروه از صنایع  طور که مشاهده می همان

به عبارتی ماننـد  . شود درصد رد نمی 5دستمزد در سطح خطاي 

وري اسـت و نظریـه دسـتمزد     کل صنایع، دستمزد علـت بهـره  
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اما در سوي مقابـل،  . گردد کارایی در این گروه از صنایع رد نمی

وري بــر نــرخ دســتمزد رد  فرضــیه کالســیک اثرگــذاري بهــره

اما به خـالف نتیجـه فـوق، در صـنایعی کـه سـرمایه        .شود می

وري فاقد هرگونه رابطه  تري دارند، دستمزد و بهره انسانی پایین

  .نشان داده شده است) 7(این نتیجه در جدول . باشد می علّی

انسـانی  صنایع بـا سـرمایه   (ت علّیآزمون عدم  .7جدول 

  )پایین

 روش علت آماره آزمون P-value نتیجه آزمون

 دستمزد 59/0 55/0 تعلّیعدم 
 همسان

 بهره وري 25/0 77/0 تعلّیعدم 

  محاسبات تحقیق :مأخذ

توان تشـخیص داد کـه چـرا در روش بـرآورد      به این ترتیب می

ت، نتیجه مشابه با روش همسـان دریافـت نشـده    علّیناهمسان 

وري در طبقات مختلف سرمایه انسانی اثر  و بهرهدستمزد . است

  .متفاوتی بر یکدیگر دارند

  

  وري برآورد کشش بین دستمزد و بهره -4-2

هاي صـنعتی مـورد    در گروه علّیپس از تشخیص جهت رابطه 

وري بـر حسـب نـوع رابطـه      مطالعه، کشش بین دستمزد و بهره

  .مورد محاسبه قرار گرفته است علّی

کـل  (وري نسبت به دستمزد  برآورد کشش بهره .8 جدول

  )صنایع

 P-Value آماره آزمون انحراف معیار کشش 1وقفه 

 00/0 63/12 11/0 32/1 اثر ثابت

اثر 

 تصادفی
39/1 09/0 08/14 00/0 

  محاسبات تحقیق :مأخذ

در بررسی کل صـنایع، مشـخص شـد کـه دسـتمزد علّـت       

بنابراین، با یـک  . مقابل وجود ندارد علّیوري است و رابطه  بهره

زا در  توان به عنوان متغیري برون سویه دستمزد را می معادله یک

بر این اساس کشش دستمزد حقیقی سـرانه نسـبت   . نظر گرفت

هاي تابلویی در دو سـناریو   وري با برآورد رگرسیونی داده به بهره

  .ثابت و تصادفی انجام پذیرفته است

وري حقیقی سرانه در هر دو سناریو مثبـت و   هاثر دستمزد بر بهر

با توجه به بـرآورد لگـاریتمی رگرسـیون، ضـریب     . معنادار است

. وري نسبت به دسـتمزد اسـت   محاسبه شده بیانگر کشش بهره

به عبارتی بـا بهبـود   . برآورد شده است 39/1و  32/1این مقدار 

ــزایش  13وري حــدود  درصــدي دســتمزد، بهــره 10 درصــد اف

اما این کشش در گروه صنایع با سـرمایه انسـانی بـاال    . یابد می

  .بیشتر است

وري نسـبت بـه دسـتمزد     برآورد کشش بهـره  .9جدول 

  )سرمایه انسانی باال(

 P-Value آماره آزمون انحراف معیار کشش 1وقفه 

 00/0 82/13 16/0 25/2 اثر ثابت

اثر 

 تصادفی
14/2 15/0 03/14 00/0 

  محاسبات تحقیق :مأخذ

برآورد مشابهی در گروه صنایع با سرمایه انسانی باال انجام شده 

 دسـت  بـه ت مشابهی که در این گـروه  علّیبه دلیل جهت . است

زا در  آمده بود، در برآورد ضریب رگرسیونی، دستمزد متغیر برون

وري نسبت بـه دسـتمزد در هـر دو     کشش بهره. نظر گرفته شد

. باشـد  می 2/2شش حدود مقدار ک. سناریو مثبت و معنادار است

تـوان نتیجـه    با توجه به بزرگتر از یک بودن اندازه کشـش مـی  

گرفت که صنایع با سـرمایه انسـانی بـاال حساسـیت بیشـتري      

  .نسبت به تغییرات دستمزد دارند

  

  هاي تحقیق یافته .5

وري در  هدف اصلی این مقاله بررسـی رابطـه دسـتمزد و بهـره    

ایـن موضـوع پـیش از ایـن در     . اي ایران اسـت  صنایع کارخانه

نتایج این مطالعـات پیرامـون   . مطالعات دیگري بررسی شده بود

برخـی از آنهـا   . باشد کارایی متفاوت و گاه متناقض می-دستمزد

اي ایـران را رد و   کارایی در صنایع کارخانه-وجود رابطه دستمزد

در این مطالعه کوشـش شـده   . اند برخی دیگر آن را تأیید نموده

وري  است تا نشان داده شود که در اساس رابطه دستمزد و بهره

بـه  . اي ایران متفاوت و ناهمسـان اسـت   در بین صنایع کارخانه

هـاي   کارایی را بـراي کارخانـه  -توان رابطه دستمزد عبارتی نمی

به این منظور در گـام نخسـت از   . یا تأیید نمودایران یکسره رد 

) 1450: 2012(ت ناهمســان دمترســکیو و هــرلین علّیــآزمــون 

وري استفاده شـد و در گـام    جهت بررسی رابطه دستمزد و بهره

دوم صنایع ایران بر حسب انباشت سرمایه انسانی بـه دو گـروه   

وري در هـر گـروه    سـپس رابطـه دسـتمزد و بهـره    . تقسیم شد

نتیجه بررسی در دو گام فوق نشـان  . بصورت جداگانه انجام شد

اي ایـران   کارایی در صنایع کارخانـه -دهد که رابطه دستمزد می

اما این رابطـه در آن دسـته از صـنایعی کـه از     . ناهمسان است

سرمایه انسانی باالیی برخوردارند به شکل قوي و همسان وجود 
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اي ایران  کارایی در صنایع کارخانه-بنابراین رابطه دستمزد. دارد

در گـام بعـدي کشـش    . منوط به انباشت سرمایه انسانی اسـت 

اي ایـران بـا    وري نسبت بـه دسـتمزد در صـنایع کارخانـه     بهره

نتیجه حـاکی از  . سرمایه انسانی باالتر مورد سنجش قرار گرفت

 10وري نیروي کار در نتیجـه افـزایش    درصدي بهره 22بهبود 

  . درصدي دستمزد حقیقی بوده است

تغییـر بافــت صــنایع   در بخـش دیگــري از ایـن تحقیــق،  

اي ایران از لحاظ سرمایه انسـانی و تحصـیالت نیـروي     کارخانه

 1380دهد که طـی دهـه    این بررسی نشان می. کار تحلیل شد

صنایعی که نیازمند نیروي کار تحصیل کرده هستند رشد قابـل  

اند و در سوي مقابـل صـنایع بـا سـرمایه انسـانی       توجهی داشته

از نیروي کار صنعتی را در اختیـار  پایین به تدریج سهم کمتري 

با ادامه این روند، سهم بیشتري از نیروي کار صنعتی . گیرند می

به افرادي که داراي تحصـیالت دانشـگاهی باشـند اختصـاص     

-ي آینده رابطه دسـتمزد ها سالبه این ترتیب در . خواهد یافت

اي ایران از اهمیت بیشتري برخـوردار   کارایی در صنایع کارخانه

هد بود و ممکن است برآیند کلی منجر به افزایش دسـتمزد  خوا

حقیقی نیروي کار در صنایع ایرانی شود که بـه تبـع بـه بهبـود     

اما در سوي مقابل تمایـل  . انجامد وضعیت رفاهی نیروي کار می

.زایی نیز کمتر از نرخ تسویه بازار خواهـد بـود   صنایع به اشتغال
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