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1. Panel Data
كنند.نويسندگان از دكتر حميد آماده  به خاطر ارائه نظرات سودمندشان  تشكر مي.٢
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اي ايران دستمزد با ...آيا در صنايع كارخانه١٤٢

قدمهم

بـه لحـاظ   خرد و کالن در دو سطحو هستندكليدي بازار كار ر يدو متغکاريروينوريبهرهمزد و دست
يتغير از يك سـو قرار دارند. اين دو مه صاحبنظران اقتصادي مورد توجاري ذمنطق اقتصادي و سياستگ

شوند.مربوط مييو رفاه اقتصادتوسعهرشد، آحاد اقتصادي و از سوي ديگر به هايبه كارايي تصميم
هاي نوين در داري به شيوهو شيوع بنگاهيصنعتهکار همراه با توسعنيروييوردستمزد و بهرهارتباط 

منطبـق بـا بـازده و    يمـزد يهـا انواع نظام،آنهامطرح شد و همگام با رشد هاي اقتصادي عرصه فعاليت
ا ييفردوريبهرهآن به يا تمامياز مزد ي، بخشهاي دستمزدينظامتمامدر .به وجود آمدديحجم تول

امروزه پرداخت بـه نيـروي كـار  بـر اسـاس نتـايج و       ،در ادامه اين تحوالت١کند.يمدايارتباط پيگروه
هـاي  ها در تمـام سـطوح كـاري و گـروه    شده و تعديل دستمزدديلتاوردهاي او به يك امر بديهي تبدس

پـذيرد. خالصـه   انجام نمـي نيروي كار و وضعيت اقتصادي كشور وريبهرهتغيير در شغلي بدون توجه به
دسـتمزد بايـد   ،کند. در واقـع رساني مهمي را ايفا ميدستمزد مانند هر قيمت ديگري نقش اطالعاينكه"

کار را منعکس کند و انحرافات اين دو متغير از يکديگر، عدم کـارايي اقتصـادي و   واقعي نيرويوريبهره
٢"کاهش اشتغال را به دنبال دارد.

و وريبهـره ن يببه ارتباط مهميتوجهيبعنوان يك اصل پذيرفته شده است كه ه در تمامي جوامع ب
هـا در بـازار كـار و كـل     ي از عـدم تعـادل  بسيارأتواند منشو ميداشتهدنبالبه يميخج ويدستمزد، نتا
بگيرد.اقتصاد قرار

. كـرد يماشاره خواهوريبهرهبه مباحث نظري دستمزد و  اولدر بخشپس از مقدمه،مقالهاين در 
موضـوع در داخـل و خـارج   دربـاره انجـام گرفتـه   هـاي پـژوهش تـرين  به برخـي از مهـم  دومدر بخش 

است كه بـا اسـتفاده از   تابلوييهاي، روش دادهپژوهشيل تجربي در اين روش تجزيه و تحل.پردازيممي
. در ايـن  دهيممورد بررسي قرار ميرا توضيحي ديگر هاي وري و متغيرارتباط تجربي دستمزد با بهرهآن

پـردازيم.  بـرآورد و آزمـون آن مـي   به چهارمبه تصريح الگو و سپس در بخش سومراستا، ابتدا در بخش 
در بخـش انتهـايي ارائـه    را هـا  و خالصـه يافتـه  يافتـه  هـا اختصـاص  م به بررسي نتايج بـرآورد بخش پنج

.نماييممي

مباني نظري.۱

اريبسـ يامسألهياقتصادپيشرفتهمطالعات يهرچند که در برخ،وريبهرهن دستمزد و يت رابطه بياهم
رود.يبه شمار مينعتدر روابط صيآن بحث اصليدگيچيواضح در نظر گرفته شده، اما پ

كننـد.  را در يك اقتصاد تعيين مـي هاي آنها ساختار دستمزديعرضه و تقاضاي نيروي كار و مهارت
صيص پاداش به نيروي كار وجود دارد، كه در جاي خـود قابـل تأمـل    براي تخنيزييهامحدوديت،البته
كـار درون يـك گـروه شـغلي     ي شـغلي يـا حتـي برخـي از نيـرو     يهـا گـروه برخـي از  كاركنـان  . است

).١٣٧٩. مهرآرا. (٢).۱۳۸۲طاهري. (. ١
٢) . ا رآر ه .١٣٧٩. م (



٤٣١٤٣هاي اقتصادي ايران/ شمارهوهشفصلنامه پژ

پژوهش به اين پديده نگريسـته  يامسألهدارند. هنگامي كه از منظر يك ديگرانهاي بيشتري از دريافتي
وجـود تفـاوت بـين    مسـأله تـرين  هسـتند. اولـين و مهـم   ائل بنيادين قابل تفكيكدو دسته از مسشود،
وري بـين منـابع انسـاني بيشـتر     ندگي بهـره كار است. بديهي است كه هرچه ميزان پراكي نيرويوربهره

، نـرخ بـازدهي  مسـأله است. دومـين  تر نيروي كار نيز متنوعديگر هاي ريافتيدستمزدها و دسطح باشد، 
هاي كاري است كه در بازارهاي متعدد كار در طول زمـان در واكـنش بـه عرضـه و تقاضـاي آن      مهارت
ها، شكاف دستمزديبيشتر به دارندگان برخي مهارتپاداش،گيرد. در اين چارچوبها، تعلق ميمهارت
توزيـع متفـاوت  مسـأله دهد كه ايـن  افزايش ميرامهارتكمنيروي كار و باالمهارتروي كار بايبين ن

آورد. نيروي كار به ارمغان ميبيندرآمدها را 
ل دهـه  كـه افـزايش حـداقل دسـتمزد در طـو     مسـأله ايـن  ،پـژوهش با توجـه بـه چـارچوب نظـري     

وري، افزايش دانش و مهارت نيروي كار، بهره، ناشي از كداميك از عوامل كليدي از جمله۱۳۷۵-۱۳۸۵
و هـاي دقيـق  بررسينيازمند،باشداجتماعي ميهاياستانداردهاي نسبي گروهها و سطح عمومي قيمت

.اقتصادي و اجتماعي اين متغيرها استدر هم تنيدگيتوجه به
وري نيـروي كـار داراي توجيـه    ي اقتصادي، افزايش دستمزد واقعي را بر اساس افزايش بهرههانظريه

وري نيروي كار را بـه عنـوان   ها، بهرهدر شرايط رقابتي بازار محصول و نهادهها هدانند و بنگااقتصادي مي
انسـاني، از آن  دستمزد يا هرگونه پرداخت به منـابع وليپذيرند. عامل اساسي تعيين دستمزد واقعي مي

ها، هزينه سطح عمومي قيمتطور مستقيم بر ه يرات آن بدسته متغيرهاي كالن اقتصادي است، كه تغي
كـه  طـور ش فقر و رفاه اجتماعي اثـرات جـدي دارد. لـذا همـان    هتوليد، اشتغال، بهبود توزيع درآمد، كا

درآمد براي منابع انساني تلقـي  عنوانه بيشود دستمزدها ماهيتي دوگانه دارند، از يك سومالحظه مي
و از كننـد  صادي (بازارهاي كاال و خدمات)  حركت مـي هاي اقتفعاليتهمراه با رونق و ركودشوند و مي

كـالن اقتصـادي  هاي اثرگذاريأتواند منشها، حتي ميوان هزينه براي صاحبان بنگاهبه عن،ديگرسوي 
دهي و تعيين حقـوق و دسـتمزد بـراي كـاهش انـواع      پاداشهاي متعددنظامرو امروزهايناز.هم باشد

هاي كارفرمايي و كارگري ابداع شده است.ها بين اتحاديهتنش
ن يبـ مشـکالت بـه ولئمسـ يکار و نهادهـا يروينيکنار سازماندهدرمعموالًيروابط صنعتمطالعه

گيريو اندازهنييتر تعياديبنمسألهکنديتر مرا پررنگن بحث يآنچه ا. پردازدميکار يرويو نتيريمد
بـر  ياسـتخدام يداد و سـتدها ز يـ عت بحث برانگيبه طبمسألهن يان روابط است.يبا توجه به اوريبهره

ييزان کـارا يـ طور متوسـط چـه م  ه د واقع شده که بيکه بارها مورد تردافزون بر اين، پرسشيگردد؛ يم
کار را بـه سـمت   يرويشود که نييهاتواند باعث کشمکشيزان پاداش مورد انتظار است، ميچه ميبرا

ان يـ کـار، کارفرما يروينيا عدم سازماندهييدر صورت سازماندهسوق دهد.و ايجاد تشكليسازمانده
از يکـ يبـه مثابـه   برند. دستمزد يمبه کارکارکنانوريبهرهش و حفظ يافزايرا برايمتفاوتيابزارها

و وريبهـره ن يجه، رابطـه بـ  ي. در نتشوديمان ينماکمتريتيشتر و گاه با اهميت بيهمگاه با ان ابزارها يا
١رسد.ياست که به نظر مآنتر از دهيچيار پيدستمزد بس

1. Brown& Nolan. (1988). p.2.



اي ايران دستمزد با ...آيا در صنايع كارخانه١٤٤

ـ ، بـه و ياقتصـاد يهـا ليـ در تحليگاه خاصيجاربازيداقتصاد ازر دکاريينهاوريبهرهه ينظر ژه در ي
در حالـت  يد در اقتصاد رقـابت يهر عامل توله، سهمين نظريااساسع درآمد داشته است. بر يل توزيتحل

واحـد و بـه   يد با درجه همگنـ يل توسط توابع تولين تحليآن عامل است. ايينهاوريبهرهبرابر با تعادل 
د يـ ه است و ارزش توليت کار و سرمايجه فعاليمجموع ارزش افزوده، نت.استريپذه اولر اثباتيکمک قض

خـود از  ييد نهـا يـ تولةکه هر عامل به انـداز يابه گونهشوديم ميه تقسيد کار و سرمايتولان عوامل يم
از رشـد  يدستاورد ناشرود كهانتظار ميد است يکل تولبرابرها، برد و چون مجموع سهميد سهم ميتول

ياوردهام دسـت ين امـر ضـرورت تسـه   يد. اوه شيو سرماکاريرويب نيد نصيتولةويو بهبود شيتکنولوژ
١کند.يمهيه را توجيو سرماکاريرويان ني، موريبهرهو يرشد اقتصاد

پژوهشنه يشيپ.۲

قابل توجهي انجام شده است، از جملهيهاو دستمزد، مطالعات و پژوهشوريبهرهان يارتباط ممورددر 
۱۶يع بـرا يرا در صـنا نيروي کار يو دستمزد واقعيواقعوريبهرهدر مطالعه بين كشوري روند ٢سبنم

، اردن، يا، انـدونز يـ کشور (بنگالدش، کامرون، مصر، زامب۹سه کرده و نشان داده است که در يکشور مقا
ـ . در ااسـت ش داشته يکار افزايواقعوريبهره، هم مزدها و هم ه)ي، پاکستان و ترکيمالز يران، مزدهـا ي
ش و در يافـزا وريبهـره کـاهش و  يواقعـ يافته و در تـونس، مزدهـا  يکاهش وريبهرهش و يافزايواقع

دا کرده يکاهش پيواقعوريبهرهو هم يواقعيهم مزدهاير، مراکش، سنگال و سوماليافغانستان، الجزا
.است

ةرسـد کـه در طـول ده   يجه مـ ين نتيکا به ايو مزدها در آمروريبهرهروند يبا بررس٣بيل كانينگهام
ها را کاهش و درآمد آنها بنگاههزينهن امر، يافته و ايش يافزايامالحظهبه صورت قابل وريبهره، ۱۹۹۰
قـدرت  واقع،نداشته و در وريبهرهاز دستاورد ين مدت سهميکار در ايرويش داده است. اما، نيرا افزا

ارشـد  يـي ران اجرايمـد يهـا گر، سودها و حقـوق يدياز سوافته است.يکار کاهش يروينيد واقعيخر
علـت بـه وجـود آمـدن     ينگهام مربوط به بررسـ يکانيشته است. بخش مهم و قابل توجه بررسجهش دا

و مزدهـا، نقـش   وريبهـره ، عـدم تعـادل در   يستم است. به اعتقـاد و يبزرگ قرن بيها و رکودهابحران
داشـته اسـت. در   ۱۹۹۵گر از جمله رکود سال يمهم ديو رکودها۱۹۲۹م يجاد بحران عظيدر اياساس
ش يکـه افـزا  يحـال دا کـرد، در يـ کـاهش پ يکنندگان به طور محسوسد مصرفي، قدرت خر۱۹۹۵سال 
د نتوانسـته بـود بـه    يگر، قدرت خريدبيانشتر قادرساخته بود. به يد بيدکنندگان را به تولي، تولوريبهره

ابد.يش يافزاوريبهرهرشد ةهمان انداز
هـاي مختلـف كـارگران    ي توليد نهايي در بين گـروه هابرآورد تفاوتبه ٤هيلتستين، نومارك و تروش

انـد كـه   نتايج را با برآوردهاي دستمزد حقيقي مقايسه كرده و به اين نتيجـه رسـيده  ،اند. سپسپرداخته

.۳۹-۴۱). ص۱۳۸۲طاهري. (.١
2. Sebnem. (1988). 3. Bill Cunningham. (1996).
3. Bill Cunningham. (1996).

4. Helletstein, Neumark, Troshe. (1999).
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سال انعكاسي از توليد نهـايي نسـبي   ۵۵و باالتر از ۵۴-۳۵هاي سني پرداخت باالتر به كارگران در گروه
. نيسـت تر انعكاسي از توليد نهايي نسبي آنـان  از زنان دريافتي نسبي پايين. البته براي بخشياستآنان 
۳۱۰۲كارگر را از ۱۲۸۴۶۰اداره آمار آمريكا، اطالعات مربوط به ۱۹۹۰هاي سال با استفاده از دادهآنها

ع درآمـدهاي  اند، انتخاب كرده و با برآورد توليد نهايي و تـاب نفر كاركن و باالتر بوده۲۰كارگاه كه داراي 
كاري (معادله دستمزد) براي مردان و زنان كه تابعي از سن، نژاد، وضعيت تأهل، سطح تحصيلي، مشاغل 

هاي دستمزد بوده و بـه  كنندهمربوط به تعيينآنهاترين تالش باشد، پرداخته است. مهمو نوع فعاليت مي
درآمدهاي كاري بوده است. وري عامل اصلي تعيين دستمزدها واند كه بهرهاين نتيجه رسيده

هاي رقابتي با فـرض  وري در فعاليتدر رويكرد نظري به توضيح تحوالت رشد بهره١بستر و پتراكيس
كه در بلندمـدت حقـوق و دسـتمزد    دهدهاي آنها نشان مياند. يافتهها پرداختهورود و خروج آزاد بنگاه

،وري اسـت. همچنـين  كننده بهرهشود، تعييناخت ميها كه در سطح صنعت تعيين و پردپرداختي بنگاه
خوبي ثابت شده كه شرايط عمومي بازار كـار از جملـه افـزايش حقـوق و     اند بهدر مدلي كه انتخاب كرده

هـاي  ها و پيشرفتو بسياري از نوآوريداشتهوري اثر چشمگيري و بهرهدستمزد واقعي بر عملكرد بنگاه
بر پايه الگوي آنهامربوط به همين موضوع است. ،دآوروجود ميو كشور بهسطح صنعت فني كه بنگاه در

هـاي فعـال،   واسطه افزايش دستمزدها، عـاملي بـراي تعيـين تعـداد بنگـاه     وري را بهتحوالت بهره،نظري
د.ندانو محصول صنعت در بلندمدت مي٢هاي واحد كارهزينهمقياس توليد، ميزان پايداري آنها،

وري را عـاملي بـراي بهبـود وضـعيت حيـاتي طبقـه كشـاورزان در        تحوالت بهره٣اياچاندرانا جمسي
و متغيرهاي ابزاري به برآورد تابع OLSهاي با استفاده از تكنيكويداند. كشورهاي در حال توسعه مي

باشـد  يشده مدستمزد پرداخته كه البته يكي از متغيرهاي كليدي اثرگذار، ثمره كار يا محصول برداشت
در يکشـاورز يمربوط به دستمزدهايهااز دادهكه خود تابعي از چند متغير بوده است. در اين مطالعه

در وريبهـره دهـد کـه   يح مـ ياستفاده كرده  و توض۱۹۸۷-۱۹۵۶يهاه  هندوستان در ساليناح۲۵۷
آب و هـوا  أثيرتتحت ي، کشاورزبه طور مثالاست (ياديدر حال توسعه در معرض خطرات زيکشورها

مـورد  يبه صورت تجربـ رادر حال توسعهيدر کشورهاوريبهرهسک يکاهش ريهاراهويقرار دارد). 
مهاجرت يکمتر براييامرار معاش محدودتر، توانايکارگران داراي. به خصوص، وقتدهديقرار ميبررس

را يـ دستمزدها دارد، زيبر رويترشيبتأثيروريبهرهع يرات سرييشتر باشند، تغيبيت اعتباريو محدود
حضور در بازار کار دارند. يبراين حالت کارگران توان کمتريدر ا

زايي مانند تجربه عمـومي  متغيرهاي برونتأثيربا برآورد تابع دستمزد كه تحت ٤كانولي و گاتسچالك
تابلوييهاي ده از دادهاستفا،همچنيناست.سطح تحصيالت وماندگاري در شغل موردنظركاري، ميزان

ا کـارگران  يـ پردازند. آيالت بر دستمزد ميزان تحصيمتأثيريشگيهمپرسشبه ۱۹۹۶-۱۹۸۶هاي سال
دهـد  يآنها نشان مـ يج تجربيروند؟ نتايها به شمار مبخشها ودر شرکتيه بزرگتريسرمالکرده يتحص

1.Bester & Petrakis. (2002).
٢.Unit labor Costآيد.هاي نيروي كار بر ارزش افزوده بنگاه به دست مياز تقسيم هزينه

3. Seema Jayachandran. (2005). 4. Connolly & Gottschalk. (2006).
4. Connolly & Gottschalk. (2006).
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باعـث بـازده   مسألهن ي. ااستشتر يتر بالت بااليتحصيکارگران دارايرشد دستمزد برايکه به طور کل
رسـتان  يآموختگان دبدانشيبرايها و تجارب کارآموختگان دانشکدهدانشيتجارب عموميشتر برايب
کـارگران بـا   يشـتر مشـاغل  بـرا   يبييتواند جابه جـا يميانسانيرويکمتر در نيگذارهيشود. سرمايم

يه انسـان يرا در سـرما يار متفـاوت يبسـ يهابازدهپژوهشن يج ايح دهد. نتايز توضين را نييالت پايتحص
دهد. ينشان ميليمختلف تحصيهاگروهيبرا

ـ با برآورد تابع دستمزد ١كارتر يدر اقتصـادها يوربـا عنـوان "کشـش دسـتمزدي بهـره     ياهدر مقال
. موضـوع سـهم   کنـد يمـ يدستمزد را بررس-يوربهرهيريپذو  انعطافيمباحث نظريشرفته " برخيپ

ن يـ ع درآمد بين عوامل توليد بوده اسـت. ا يتوزيه رقابتياز نکات مهم در نظريکيثابت دستمزد همواره 
. در ه استدانجام ش۱۹۹۶تا ۱۹۶۳اله از سال س۳۴ياشرفته در دورهيکشور با اقتصاد پ۱۵در يبررس

نشان داده و سـهم دسـتمزد   وريهرهبدر مقايسه با يپذيري کمترانعطافيواقعين دوره، دستمزدهايا
دا کرده است.يپيب منفيشيد مليدر عوا
يهـا كنـد كـه براسـاس داده   اشـاره مـي  نيـز ۲۰۰۶آگوسـت  ۲۸مز در يورک تايويبه سر مقاله نوي

را مشخص و ۲۰۰۶ن فصل يتا اول۱۹۷۴کا از سال يآمريد ناخالص داخليبلندمدت سهم دستمزد در تول
ش سـود  يو بـا وجـود افـزا   "وجـود نـدارد  وريبهرهو رشد ين دستمزد واقعيبيارابطه"اعالم کردند که

۲۰۰۶دهـد کـه در سـال    ينشان مهاي وييافتهافته است. يها، سهم کارگران در اقتصاد کاهش شرکت
ورک يـ وينياقتصـاد يهـا ز گـزارش ين. بررسي كارتر"ده استين مقدار خود رسيسهم دستمزد به کمتر"
همچنين شواهد مربـوط بـه   پژوهشن يکند. در ايد مييد سهم دستمزد تأيبر کاهش شديا مبنمز ريتا
هـا  ج دادهيشود. نتـا يميبررسيدارهيسرمايشرفته با اقتصادهايکشور پ۱۵رات سهم دستمزد در ييتغ

يمحصول ملدر تمام آنها سهم دستمزد در باًيبازار کار کشورها تقريهادهد كه با وجود تفاوتنشان مي
داشته است. يديکاهش شد

او .) اشـاره كـرد  ۱۳۷۹(محسن مهرآراپژوهشتوان به انجام شده در ايران، ميهايپژوهشاز جمله 
ان يـ بلندمـدت م يا رابطه تعادلييانباشتگق آزمون هميرا از طريدستمزد واقعيچسبندگيدر پژوهش

دهـد  يمـ هاي وي نشانيافتهكرده است. بررسينعت کار در بخش صيروينوريبهرهو يواقعيمزدها
در وريبهرهر از يغيبر مزدها دارد، اما همواره مالحظاتيدر بلندمدت اثر مثبتوريبهرهکه هرچند رشد 

ز يـ در بلندمـدت ن يمزد واقعـ يهادر نوسانوريبهرهمطرح بوده است. سهم ياسميمزدهايهانوسان
ن و يقـوان ودولـت يو مـال يپـول يهـا اسـت ي، سيبات نهاديمانند ترتيرگين بوده و نقش عوامل دييپا

ار مهم  بوده است.يدر نوسانات دستمزدها بسمقررات 
يهـا تيکار در سطح فعاليرويافته نيميمتوسط تعموريبهرهيريگ) با اندازه۱۳۸۲(يعبدا... طاهر
مورد ۱۳۷۹-۱۳۷۳دوره درکار را يروينوريهبهرآن، ارتباط مزدها و ينظريهادگاهيصنعت و ارائه د

گـروه  ۹ران است کـه در قالـب   يهاي صنعتي امورد مطالعه كارگاهيقرار داده است. جامعه آماريبررس
دهـد کـه   ينشان مپژوهشن يج اياند.  نتاقرار گرفتهيمورد بررسISIC2يبندت منطبق با طبقهيفعال

1. Carter. (2007).
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ن ارتبـاط در  يـ وجـود داشـته و سـاختار ا   وريبهـره ان مزدهـا و  يـ ميمي، ارتباط مستقيادشدهدر دوره 
کسان بوده است.يمختلف صنعت يهاتيفعال

کـار در بخـش   يرويـ ن سطح دسـتمزد ن ييدر تعوريبهرهنقش ي) به بررس۱۳۸۳(يرضا کازرونيعل
نعتصـ يهـا بخشريـ را در ز١دسـتمزد" يزنـ ن منظـور مـدل "چانـه   يـ ايد. بـرا پـرداز يران ميصنعت ا
-۷۶دورهو روش اثـرات ثابـت در   يقـ يتلفيهـا ) با استفاده از چارچوب دادهيبزرگ صنعتيها(کارگاه
و وريبهـره يعنيمدل يحير توضيکه هر دو متغدهدهاي وي نشان مييافته. برآورد كرده است۱۳۸۲

وريبهـره کشـش  ن بـودن  ييپـا ،ن وجـود يـ د. با ابر سطح دستمزدها داريمثبتتأثيرن، يگزيدستمزد جا
ن سطح دستمزدها در بخش صـنعت،  يين است که در تعياز اين، حاکيگزينسبت به کشش دستمزد جا

.استگذار تأثيرط بازار کار  يکننده باشد، شرانييکار عامل تعيروينيهايژگيش از آنکه ويب
كار وري نيرويو بهره"تحليل و بررسي رابطه دستمزدعنوانبادر مقاله خود )۱۳۸۷(ازوجي و اميني

و در چارچوب تكنيك اتورگرسـيو بـا   ۱۳۸۳-۱۳۵۰هاي سري زماني در صنايع ايران" با استفاده از داده
مـدت متغيرهـاي دسـتمزد،    )، نوسـانات كوتـاه  ( ECM و الگوي تصحيح خطاي(ARDL)وقفه توزيعي

قـادير تعـادلي بلندمـدت آنهـا     هاي تحصيل شاغالن صنعتي و نرخ بيكاري را با موري، متوسط سالبهره
هاي تحصيل و حداقل دسـتمزد  نيروي كار، سالورياند كه بهرهبه اين نتيجه رسيدهآنهااند. ارتباط داده

يـد  مـدت نيـز تأي  صنعتي داشته و اين رابطـه در بلند ثري در تعيين سطح دستمزد بخش ؤواقعي نقش م
وري نيـروي كـار از   ، افزايش بيشتر نرخ رشد بهرهپژوهششده است. يكي ديگر از نتايج شايان توجه اين 

متوسط رشد دستمزد واقعي در طول دوره مورد بررسي بوده است. 
اي، مربـوط بـه صـنايع كارخانـه    كليطور ه انجام گرفته در كشور بهايپژوهشبا تفاوت اين پژوهش

در مقايسـه بـا   .اسـت تـر  نيو دوره بررسـي طـوال  تـابلويي هـاي  تصريح متفـاوت الگـو، اسـتفاده از داده   
ـ كه مالحظه شد تعيين رابطه علت و معلولي بين دستمزد و بهرهطورهاي خارجي همانپژوهش ه وري ب

كننـده  اگـر چـه عوامـل تعيـين    ؛ويژه هنگام كارهاي تجربي با اجماع نظر پژوهشـگران مواجـه نيسـتيم   
كـه  باشـند. همچنـان  يگر متفـاوت مـي  يكـد ها بااما نتايج و يافته،وري و دستمزد مشخص هستندبهره

.خارجي مشابه استهايپژوهشبيشتر با پژوهشمالحظه خواهد شد الگوي اين 

تصريح مدل.۳

وري در تعيـين  بهـره تـأثير ، ارزيـابي ميـزان   پـژوهش ايـن  ازاشاره شد، هـدف  پيشتر نيزكهطورهمان
ين پرسش مطرح بوده است كه آيان همواره ااي ايران است. در ايرادستمزد نيروي كار در صنايع كارخانه

هـا و  بـا توجـه بـه نشـانه    تنهـا دارد يا اينكـه دسـتمزد،   تأثيروري است كه بر تعيين دستمزد واقعاً بهره
وري نيست.منطبق با تحركات بهرهبرحسب ضرورتشود كه تعيين ميهاييويژگي

وري آنهـا را  گيرنـد، آنچـه بهـره   ه كـار  ليد بخود را در فرايند توتالشكوشش و چنانچه كارگران كل
اي كـه بـا آن كـار    كند، متغيرهايي چون سطح آموزش، مهارت و سـابقة كـار، ميـزان سـرمايه    تعيين مي

1. Model Wage Bargaining
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شاغالن توليدي و اداري در بنگاه و حتي جنسـيت آنهـا   وصي يا دولتي بودن بنگاه، تركيب د، خصنكنمي
يـاد  وري تعيين شود، انتظار داريم كـه متغيرهـاي   توجه به بهرهباتنهااگر دستمزد ،خواهد بود. بنابراين

. نمودار زير اين شـيوه  گذارندبتأثيروري بر دستمزد به صورت مستقيم، بلكه از طريق متغير بهرهنهشده
دهد.اثرگذاري غيرمستقيم را نمايش مي

ثر بر دستمزدؤعوامل م.۱نمودار 

وري را ارتقا دهـد،  ظار داشت كه افزايش دستمزد بتواند به تنهايي بهرهتوان انتنميدر چنين حالتي،
ت مدكوتاهدر كمدستهاي اساسي آن تحول نيافته و افزايش دستمزد، كنندهوري بدون تعيينچون بهره

ر قراتأثيروري را تحت تواند بهرهوري نخواهد بود. افزايش دستمزد، تنها در صورتي ميقادر به تغيير بهره
رده باشند و با افزايش دستمزد تشويق بـه  بكار نه و استعدادهاي خويش را بتالشدهد كه كارگران كل

اين امر شوند.
متغيـر  كـاري ندارنـد، بـا افـزودن    ار امكان كـم بدين ترتيب، اگر فرض كنيم كه كارگران در فرآيند ك

(مانند آموزش، وريدهندة بهرهي توضيحمعادلة رگرسيوني دستمزد كه در برگيرندة متغيرهابهوري بهره
ي تـأثير توضـيحي  ديگـر  وري، متغيرهـاي  است، انتظار داريم كه به غير از متغيـر بهـره  )و جنسمهارت

آن متغيـر  تأثيردار بر دستمزد را نشان ندهند. در واقع، ضرايب مربوط به هر متغير توضيحي بيانگر امعن
وري در مـدل  تغيرهاي توضـيحي اسـت. پـس هنگـامي كـه بهـره      بر متغير وابسته، با فرض ثبات ساير م

وري ثابـت  متغير، هنگامي كه بهرههرتأثيربيانگر ي ديگرايب متغيرهارگرسيوني حضور داشته باشد، ضر
باعـث ، دهنـد وري را تغيير مـي و جنسيت، چون بهرهچنانچه تحصيالت، مهارت،خواهد بود. حالباشد،

تـأثير ديگر نبايد ياد شدهوري را ثابت در نظر بگيريم، متغيرهاي توضيحي بهرهشوند، اگرغيير دستمزد ت
دار و مستقيمي را بر دستمزد نشان دهند.امعن

تنهـا وري نكـرده و  به بهرهتوجهيبه طور مستقيماگر كارفرمايان در تعيين دستمزد  ديگر،سوياز 
د، مزدهـا را مشـخص نماينـد، انتظـار     وري مؤثر باشه ممكن است بر بهرهفردي كهايويژگيبا توجه به 
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مربـوط  ضريب باشد و دارامعنوري)(بجز بهرهمتغيرهاتمام، ضرايب برآورد شدهداريم كه در رگرسيون 
.دار نخواهد بود، معناوري الزاماًبه بهره

هـاي  كننـده ينوري و هم تعيـ ست كه هم متغير بهرهاحالت ديگري كه ممكن است اتفاق بيفتد اين
وري، عـالوه بـر اينكـه    هاي بهـره كنندهافتد كه تعييندار باشند. اين حالت زماني اتفاق مياوري معنبهره

شوند، منشأ اثر مستقيمي بر دستمزد نيز باشند. يعني اينكه كارفرمايان، هم بـه  وري ميباعث تغيير بهره
نظر متغيرها را در تعيـين دسـتمزد، مـد   و ديگروري توجه دارند و هم مدرك تحصيلي و سابقه كار بهره

دهند. در اين شرايط، درجة اهميت هر يك از متغيرها در توضيح دادن تغييرات دستمزد، تصوير قرار مي
تري را در اين مورد در اختيار ما قرار خواهد داد.تر و دقيقروشن

كـاري  ، كـم بيـان ديگـر  ينـد و بـه   نماكوشش خود را صرف كار مـي تمامالبته اين فرض كه كارگران 
هاي بـزرگ صـنعتي كـه بيشـتر بـه      در مورد كارگاهكمدستكنند، يك فرض نسبتاً قوي است؛ ولي نمي

شود، بـدون  كاري در يك قسمت به صورت بروز گلوگاه، آشكار ميكنند و كمحالت خط توليدي كار مي
خيلي محتمل نيست. در هر صورت به يكاروجود كميك توافق كلّي و هماهنگي عمومي بين كاركنان، 

معتبر، قادر به روشـن  يتپذير است. انجام يك آزمون سببلحاظ تكنيكي، بررسي اعتبار اين فرض امكان
پذيري عملي، چنين آزموني در حال حاضر مقدور نيسـت. بعـد   كردن اين ابهام است ولي به لحاظ امكان

ايگانه صنايع كارخانـه ۲۲هاي ين آزمون را براي بخشزماني آمار در دسترس ما اجازة اجراي مستقل ا
هم، بدون امكان در نظر گـرفتن عـدم   تابلوييهاي ي دادهببيت براسدهد. با اين وضع، حتي آزمون نمي

رسد، چندان ثمربخش نخواهد بود.نظر ميه هاي بين صنايع مختلف، كه كامالً محتمل بهمگني
كـه  منظور بررسي موضوع مورد نظـر، مـدل رگرسـيوني مركـب زيـر را     به،موارد ياد شدهبا توجه به 

باشد، كارتر ميبستر و پتراكيس، و كانولي و گاتسچالك، هيلتستين، نومارك و تروش، تركيبي از مقاالت
يم:ينماتصريح مي

EduCapitalvatl

odlSkillSexodcWage
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(دسـتمزد  اسـت  زان کل دستمزد صنعت بـه تعـداد کـل شـاغالن     ينسبت م،١دستمزد، رابطهدر اين 
) يمـت جـار  ي(بـه ق يبه صورت اسميصنعتيهازان دستمزد در آمار کارگاهياست که مگفتني. سرانه)

(شاخص بهاي كاالهـا و خـدمات   CPI را بر ير اسميکردن آنها، مقاديقيموجود است که به منظور  حق
هر نپلم به باال به کل شاغاليمدرک ديداراننسبت شاغال،)Edu(تاليتحصم.يام کردهيمصرفي) تقس

صـنعت بـه تعـداد    ةنسـبت ارزش افـزود  ،)Prod(کاريروينيوربهرهدر نظر گرفته شده است. صنعت 
موجود است که بـه منظـور   يبه صورت اسميتصنعيهاارزش افزوده کارگاهآمار.استن صنعتيشاغل
نسـبت  )Sex(تيجنسـ ايـم.  گانه اسـتفاده كـرده  ۲۲ضمني قيمت صنايع ز شاخص کردن آنها ايقيحق

نسـبت مجمـوع تعـداد    بـه صـورت  ،)Skil(مهـارت است. هر صنعتنمرد به کل شاغالنتعداد شاغال
محاسبه شـده اسـت. در مـورد    هر صنعتيديتولنبه کل شاغالنيها و مهندسنيکارگران ماهر، تکنس

1. wage
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الن و شاغيديشاغالن هر صنعت به دو دسته شاغالن تولد گفت كه باي) Prodl(يدينسبت شاغالن تول
بـه  شاغالن توليدي كساني هستند كه در عمليات توليدي شـركت داشـته و   اند.م شدهيتقسيديتولريغ

، نسبت شاغالن توليدي به كـل شـاغالن   Prodlدر واقع دارند.با توليد و ساخت سر و كار طور مستقيم
بخـش  يهـا کارگـاه رفعـال د نتعـداد شـاغال  نسـبت بيـانگر ،)privatl(يبخش خصوصنشاغالاست. 

کار در بخـش  يرويزان اشتغال نينشان دادن ميهر صنعت برانبه کل تعداد شاغاليتعاونخصوصي و
انجام شده در يگذارهيزان سرمايمدهندهنشان،)Capital(هابنگاهيگذارهيسرانه سرمااست.يخصوص

مـت ثابـت سـال    يبـه ق -ه ثابـت  يل سرماياز نسبت تشکاست كه براي محاسبه آننعتهر صيهابنگاه
مجموعـه  ه ثابت در يل سرماير تشکيمقاد.ايمكردهفعال هر صنعت استفاده يهابه تعداد کارگاه-۱۳۷۶

شـاخص  ر از ين مقـاد يـ کـردن ا يقـ يوجود دارد. به منظور حقيبه صورت اسميصنعتيهاآمار کارگاه
.ايمكردههاي ملي استفاده گذاري در حسابايهسرمضمني 

اسـاس  برگانـه نفر کارکن در صـنايع بيسـت و دو  ۴۹-۱۰هاي صنعتي آماري مورد نظر کارگاهجامعه
سـاله دوازده ةمورد بررسـي را دور ةاست و دورISIC١م هاي صنعتي از ويرايش سوبندي فعاليتطبقه

ايم.انتخاب کرده۱۳۷۳-۱۳۸۴

مدلآزمون تجربي و آوردبر.۴

اسـتفاده  يقـ يتلفيهـا ، از روش دادهيـاد شـده  يرهـا يک از متغيب هر ين ضراييبرآورد مدل و تعبراي
. در مرحله نخسـت، اثـر   كنيمميمرحله برآورد ۲در پژوهش رايليمدل تحلن منظور، ياي. براكنيممي
هـا و نسـبت   بنگـاه يگـذار هيانه سرما، سريدين تولت، مهارت، نسبت شاغاليالت، جنسيتحصيرهايمتغ

، بـه  ۱۳۸۴-۱۳۷۳يهـا سـال را درگانـه  ۲۲ع يکـار در صـنا  يرويبر دستمزد نين بخش خصوصشاغال
ر يـ . در مرحلـه دوم، بـا اضـافه نمـودن متغ    كنـيم مـي ير و ثابت بررسـ ياثر متغيب در قالب الگوهايترت

قـرار  يز مـورد بررسـ  ينرا کار بر دستمزد يروينيورمستقل، اثر بهرهيرهايکار به متغيروينيوربهره
دهد. يرا نشان ميا تصادفير ياثر متغيج برآورد مدل در قالب الگوينتا،۱. جدول دهيممي

کند. فرضيه صفر در آزمون هاوسمن، تصريح الگوي اثر تصادفي را در مقابل الگوي اثر ثابت آزمون مي
دچـار خطـاي   برآورد شده به وسيله برآوردگر اثـر تصـادفي  لمدآزمون هاوسمن عبارت است از اين که 

2آماره مربوط به . در صورتي که احتمالتصريح نيست
kc تصـادفي  باشد، آنگاه الگوي اثر کوچکخيلي

ر آن چنان که مقادير به دسـت آمـده د  استفاده کرد.توان از الگوي اثر ثابتفاقد اعتبار خواهد بود و مي
كند. دهد، نتايج آزمون، دليل  قوي براي استفاده از روش اثر ثابت را ارائه مينشان مي۲جدول 

همانند مرحله پيشين ابتدا، اثر متغيرهاي تحصيالت، جنسيت، مهارت، نسبت شاغالن توليدي، سرانه 
شود. سپس در ميها و نسبت شاغالن بخش خصوصي بر دستمزد نيروي کار بررسي گذاري بنگاهسرمايه

وري نيـروي کـار بـر    وري نيروي کار بـه متغيرهـاي مسـتقل، اثـر بهـره     مرحله بعد، با افزودن متغير بهره

1. ISIC: International Standard Industrial Classification
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، نتايج برآورد مدل در قالب الگـوي اثـر ثابـت را نشـان     ۳گيرد. جدول دستمزد نيز مورد بررسي قرار مي
ثابت بوده و جزء ثابت نيز در طولشود که ضرايب براي تمام صنايع دهد. در اين رويکرد فرض ميمي

آورد مدل با استفاده از اثر تصادفيج برينتا.۱جدول 

متغير مستقل
متغير وابسته: دستمزد

ProbضرايبProbضرايب

Cضريب ثابت
٠٠٠٦/٠-٠٠٠٤/٠٣٧٨٦٧/٤-٥٨٢٣٤/٤
٤٩٤٧٠/٣-٦٢٣٤٠/٣-=t

PRODوريبهره
-

-
٠٠٧٩٩/٠٠٠٠١/٠

-٨٨٣٣٧/٣=t

EDUتحصيالت
٠٤١٨٣/٠

٠٠٠٠/٠
٠٣٧٠١/٠

٠٠٠٠/٠
٢٩٤٧٢/١٠٨٠٠٠٠/٨=t

SEXجنسيت
٠١٢٤٧/٠

٠٧٥٦/٠
٠١٢١٤/٠٠٨٢٠/٠

٧٨٣٨٣/١٧٤٥٩٢/١=t

SKILمهارت
٠١١٧٤/٠

٠٠٢٥/٠
٠١٣٣٤/٠٠٠٠٥/٠

٠٥٣٠١/٣٥٠٧٠٦/٣=t
نسبت شاغالن 

توليدي
PRODL

٠٥٩٧٦/٠٠٠٠٠/٠٠٦٠١٣/٠٠٠٠٠/٠
٢٣٠٥٥/٦٣٦٢٩٣/٦=t

سرانه 
گذاري سرمايه

هابنگاه
CAPITAL

٠٠٠٦٤/٠-
٠٩٩٤/٠

٠٠٠٥٢/٠-
١٧٢٨/٠

٣٦٧٢٣/١-٦٥٣٨٥/١-=t

شاغالن بخش 
خصوصي

PRIVATL
٠١٦٠٩/٠

٠٧٤٨/٠
٠١٢٦٦/٠١٥٨١/٠

٧٨٨٧٣/١٤١٥٧٩/١=t

Adj R2٥٢٥٨/٠٥٤٨٢/٠
٢٢٢٢تعداد مقاطع

٢٦٤٢٦٤شاهداتتعداد م

D.W٩٥٣٣/٠٩٤٨١/٠
به دست آمده در اين پژوهش.خذ: نتايج أم

انتخاب روش برآورد مدليج آزمون هاسمن براينتا.۲جدول 
وريبهرهر يمرحله دوم با اضافه شدن متغوريبهرهمرحله اول بدون 

P-Value٠٠٠٠/٠٠٠٠٠/٠

χ2٣١٢١/٩١٧٧٣٠/٨٩
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نظـر  ه بمعناه غير از نتيجه مربوط به متغير جنسيت كه اكنون به لحاظ آماري بيبکند.ير مييع تغيصنا
شـود. البتـه مـدل اثـر ثابـت  دچـار       رسد، تفاوت اساسي بين مدل اثر ثابت و تصادفي مشاهده نمـي مي

برآورد بت صورت اثر ثاه دانيم كه اگر مدل اثر تصادفي صحيح باشد و مدل را بخودهمبستگي نيست. مي
گار و بدون تورش خواهد ماند و فقط به لحاظ كارايي، مدل اثر تصـادفي  سازبرآورد به دست آمده، كنيم

مـورد  GLSبر آن برتري خواهد داشت. در حالت عكس، اگـر مـدل اثـر تصـادفي اشـتباه باشـد، روش       
كل دار و هم ناسازگار خواهـد بـود. لـذا بـا در نظـر گـرفتن مشـ       تصادفي هم تورشاستفاده در روش اثر 

ـ باشـد، تواند ناشي از عدم توجه به اثرات ثابت ايجاد شدهخودهمبستگي در مدل اثر تصادفي، كه مي ه ب
. رسد كه نتايج اثر ثابت از اطمينان و اعتبار بيشتري برخوردار استنظر مي

ي آيد، در مرحله اول برآورد مدل يعني زماني کـه متغيرهـا  ، بر مي۳آن چنان که از اطالعات جدول 
ها و نسبت شاغالن بخش گذاري بنگاهتحصيالت، جنسيت، مهارت، نسبت شاغالن توليدي، سرانه سرمايه

دهنـد، تمـامي ايـن متغيرهـا بجـز جنسـيت و سـرانه        خصوصي متغيرهاي مستقل مدل را تشکيل مـي 
دار هستند.ها در سطح اطمينان بااليي، معناگذاري بنگاهسرمايه

شـود، سـطح   وري نيز به متغيرهاي مستقل مدل افزوده ميني که متغير بهرهدر مرحله دوم يعني زما
وري در مـدل، ضـرايب متغيرهـاي    دهد که با دخالت متغير بهـره داري ضرايب برآورد شده نشان ميمعنا

دار بودنـد، کماکـان در سـطح    تحصيالت، مهارت و نسبت شاغالن توليدي که در مرحله پيش نيـز معنـا  
تـوان اسـتنباط کـرد کـه متغيرهـاي      انـد. بنـابراين، مـي   داري خود را حفظ نمـوده معنااطمينان بااليي،

تحصيالت، مهارت و نسبت شاغالن توليدي هر يک به طور مستقل بر متغير وابسـته مـدل يـا دسـتمزد     
وري نيروي کـار  ، مشخص شده است، با افزودن متغير بهره٣اثرگذار هستند. اما، آن چنان که در جدول 

توان اين گونه اسـتنباط نمـود   معنا شده است. به بيان ديگر مينسبت شاغالن بخش خصوصي بيمتغير
وري نيـروي کـار   هاي فعال صنايع مورد بررسي، به واسطه تأثير بـر بهـره  که مالکيت خصوصي در کارگاه

وري،دهـد کـه متغيرهـاي بهـره    تواند باعث افزايش دستمزد شود. ضـرايب بـرآورد شـده نشـان مـي     مي
تحصيالت، مهارت و نسبت شاغالن توليدي بر ميزان دستمزد نيروي کار در صنايع ايران اثر مثبت دارند. 

هاي آماري. بررسي نتايج برآوردها و تحليل۵

توان به طور مستقيم از نتـايج بـرآورد مـدل    وري نيروي کار و دستمزد، ميبراي بررسي رابطه ميان بهره
وري نيـروي  دهد که در صنايع ايران ميان دستمزد و بهرهوري نشان ميبهرهاستفاده نمود. ضريب متغير 

کار ارتباط مستقيمي وجود دارد. 
متغير نسبت شاغالن بخـش خصوصـي كـه بيـانگر     اگر چهکهدهدمينتايج برآورد مدل نشان البته، 

داري خـود را از  معنـا کاروري نيروي بهرهبا ورودهاي خصوصي در آن رشته از فعاليت است،سهم بنگاه
تـوان  مـي ،. بنـابراين شده اسـت افزايش دستمزدها باعثوري بهرهارتقاي؛ بدين معني کهدهددست مي

وري و هـا، تنهـا از طريـق تحـت تـأثير قـرار دادن بهـره       كه خصوصي يا دولتي بودن بنگاهاستنباط کرد 
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داري نسبت شاغالن توليدي، كماكان معنـا كار، تحصيالت وگذارد ولي مهارت و سابقهدستمزد تأثير مي
ها اساساً اثـر معنـاداري در تعيـين    گذاري بنگاهو متغيرهاي جنسيت و سرانه سرمايهخود را حفظ كرده
دهند.دستمزد نشان نمي

١ج برآورد مدل با استفاده از اثر ثابتينتا.۳جدول 

متغير مستقل
متغير وابسته: دستمزد

ProbضرايبProbضرايب

Cضريب ثابت
٣٢٨٨١/٢-

٢٥٦٥/٠
٣٨٤٠١/١-

٤٩٥١/٠
٦٨٣٢٣/٠-١٣٧٥٦/١-=t

PRODوريبهره
-

-
٠٠٧٣٠٩/٠

٠٠١١/٠
-٣٠٦٨١٤/٣=t

EDUتحصيالت
٠٥١٣٧٦/٠

٠٠٠٠/٠
٠٤٦٩٧/٠

٠٠٠٠/٠
٨٤٣١٣٤/٨٠٣٥٨٩١/٨=t

SEXجنسيت
٠٠٩٦٨/٠-

٤٨٧٨/٠
٠٠٩٧٦/٠-

٤٧٥٣/٠
٧١٥٠٤/٠-٦٩٤٨٤/٠-=t

SKILمهارت
٠٢٥٣٧١/٠

٠٠٠٠/٠
٠٢٧٩٠١/٠

٠٠٠٠/٠
٣٩٧٧٧/٥٩٧٧٧٢٢/٥=t

نسبت شاغالن 
توليدي

PRODL
٠٣٣٣٣١/٠

٠١٠١/٠
٠٣٠٣٥١/٠

٠١٧٠/٠
٥٩٢٥١٣/٢٤٠٣٧٦٨/٢=t

سرانه 
گذاري سرمايه

هابنگاه
CAPITAL

٠٠٠٢١/٠-
٦١٨٥/٠

٠٠٠١١/٠-
٧٩٨٥/٠

٢٥٥٥٢/٠-٤٩٨٦٩/٠-=t

غالن بخش شا
خصوصي

PRIVATL
٠٢٣٧/٠

٠٥٠٤/٠
۰۱۴۶۵۹/۰

٢٢٧٧/٠
٩٦٦٢٩٤/١٢٠٩٥٩٣/١=t

Adj R2٦٩٤٠/٠٧٠٦٤/٠
٢٢٢٢تعداد مقاطع

٢٦٤٢٦٤تعداد مشاهدات

D.W٥٢٢٤/١٥١٠٢/١

تـوان از  تري بر دستمزد دارد ميقويتأثيركداميك از متغيرهاي توضيحي براي  اينكه مشخص شود
و ديگري محاسبه سهم هر يك از متغيرهـاي  βيكي محاسبه و استفاده از ضريب ؛روش بهره جستدو

كند كه يك  انحراف معيار مشخص ميβصورت متوسط است. ضريب ه توضيحي در تغييرات دستمزد ب

، در پيوست آمده است.Eviewsافزار . خروجي نرم١
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ريب كند. اين ضتغيير در هر يك از متغيرهاي توضيحي چند انحراف معيار تغيير در متغير تابع ايجاد مي
متغيـر  ضرب ضرايب الگوي رگرسيوني در نسبت انحراف معيار متغير توضيحي بر انحراف معياراز حاصل

. آيدبه دست ميتابع 
طور متوسط بر مبناي  معادله ه تعيين سهم هر يك از متغيرهاي توضيحي در تغييرات متغير تابع ببراي 

ميانگين متغير تابع ضـرب  ن متغير توضيحي برتوان ضرايب رگرسيوني را در نسبت ميانگياول نرمال مي
دهد. و سهم هر يك از متغيرها را نشان ميβترتيب ضرايب ه ب۳و ۲سطرهاي در،زيرجدول نمود. 

beta coefshareضرايب

cc٢٧١٠/٠-٧٦٣٣/١-٣٨٤٠/١-

EDU٠٤٧٠/٠٠٢٣٨/١٣٦٤٣/٠

SEX١٧٣٤/٠-٠٨٩٣/٠-٠٠٩٨/٠-

SKIL٠٢٧٩/٠٥١٥٣/٠٢٨٩٤/٠

PRODL٠٣٠٤/٠١٩٣٤/٠٤٧٥٤/٠

CAPITAL٠٠١٨/٠-٠١٠٨/٠-٠٠٠١/٠-

PRIVATL٠١٤٧/٠٠٨٠٩/٠٢٧٧٠/٠

PROD٠٠٧٣/٠١٥٦٧/٠٠٤٠١/٠

يـك انحـراف معيـار    βبر مبناي نتايج مربوط به ضريب شود مالحظه مي۴در جدول همان طور كه
ر دستمزد خواهد گذاشـت. پـس از آن متغيرهـاي مهـارت،     را بتأثيرتغيير در متغير تحصيالت بيشترين 

اينكه دسـتمزد نسـبت بـه برخـي از متغيرهـاي      ،البتهگيرند.قرار ميوري نسبت شاغالن توليدي و بهره
داشـتن سـهم بيشـتر آن متغيرهـا نيسـت. چـون يـك متغيـر         به معناي است الزاماًترتوضيحي حساس

مطالعه از تغييرات كافي برخوردار نبوده ولي متغيري كمتـر  توضيحي اثرگذار ممكن است در دوره مورد 
خود اختصاص داده باشد. ه شدت تحول يافته و سهم باالتري را در تعيين دستمزد به اثرگذار ب

در سـطر آخـر   (بر مبناي نتايج مربوط به سهم متوسط متغيرهاي توضيحيشودچنانچه مشاهده مي
طـور متوسـط در   ه مهارت بيشترين سهم را  بـ ت و ، تحصياليديولن تترتيب نسبت شاغاله ب) ۴جدول 

.اندتعيين دستمزد داشته
اي هـ متغيرهاي توضيحي براي بخـش ضرايب هر يك از ١نظر به اينكه در مدل رگرسيوني با اثر ثابت

ر توان با روشي مشـابه و بـ  را ميبراي هر بخشهاي متوسطشود، سهممختلف يكسان در نظر گرفته مي
در را . نتـايج محاسـبات   محاسـبه نمـود  جداگانـه طور ه بهاي متغيرهاي توضيحي و تابع مبناي ميانگين

تـأثير در ميـان متغيرهـاي توضـيحي كـه     كه مشخص شـده اسـت   طورهمان.ايمكردهارائه ۴جدول

1. Fixed Effect
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ديگرمستقليرهايب متغيبا ضرايورر بهرهيب متغيسه ضريمقا.۴جدول 

PRODEDUSKILPRODLPRIVATLصنعت

١٠٥/٠٣١/٠٢١/٠٥٠/٠٢٩/٠
٢٠٣/٠٢٨/٠٣٣/٠٥٩/٠٣٣/٠
٣٠٣/٠٢٨/٠٣٧/٠٥٣/٠٢٩/٠
٤٠٤/٠٢١/٠٣٢/٠٥٢/٠٢٩/٠
٥٠٣/٠٢٤/٠٢٨/٠٥٣/٠٣٠/٠
٦٠٤/٠٣٤/٠٢٢/٠٤٧/٠٢٨/٠
٧٠٣/٠٣٦/٠٣٠/٠٧٥/٠٢٣/٠
٨٠٥/٠٣٩/٠٢٣/٠٤٤/٠٢٨/٠
٩٠٥/٠٤١/٠٢٤/٠٤١/٠٢٧/٠
١٠٠٤/٠٣٥/٠٢٥/٠٤٨/٠٢٨/٠
١١٠٣/٠١٥/٠١٧/٠٤٩/٠٢٧/٠
١٢٠٣/٠٣٢/٠٢٦/٠٤٧/٠٢٨/٠
١٣٠٤/٠٣٥/٠٣٠/٠٥٠/٠٢٩/٠
١٤٠٤/٠٣٨/٠٣٢/٠٤٦/٠٢٧/٠
١٥٠٨/٠٦٦/٠٤١/٠٣٣/٠٢٤/٠
١٦٠٤/٠٤٨/٠٣٢/٠٤٧/٠٢٨/٠
١٧٠٦/٠٥٣/٠٣٢/٠٤٣/٠٢٦/٠
١٨٠٣/٠٥٥/٠٣٣/٠٤٤/٠٢٦/٠
١٩٠٣/٠٤١/٠٣٠/٠٤٩/٠٢٨/٠
٢٠٠٦/٠٣٢/٠٣١/٠٤٦/٠٢٣/٠
٢١٠٣/٠٣٠/٠٢٩/٠٥١/٠٢٩/٠
٢٢٠٢/٠١٩/٠٢٥/٠٥٨/٠٣٤/٠

به دست آمده در اين پژوهش.خذ: نتايج أم

ليـدي،  كـار و نسـبت شـاغالن تو   وري، تحصـيل، سـابقه  اند، يعنـي بهـره  معناداري بر دستمزد نشان داده
بيشترين تأثيرگذاري مربوط به نسبت كارگران توليدي است. آموزش و نسبت كارگران ماهر بـه ترتيـب   

وري بسيار اندك و غيرقابل اعتناست. نكته جالب در مورد سـهم  در مراحل بعدي قرار گرفته و سهم بهره
ر اين است كه كارگران كارگران توليدي، عالمت غيرمنتظره ضريب مربوطه است. به طور معمول انتظار ب

ريزي، بازاريابي و جز اينها فعال هستند باعث بهبود عملكـرد كـارگران   غيرتوليدي كه در مديريت، برنامه
شود. دهد كه عكس اين تصوير در صنايع ايران مشاهده ميشوند. نتايج ما نشان ميتوليدي مي
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وري در دهـد. همچنـين، اثـر كوچـك بهـره     احتماالً در اين صنايع ستاد كار خود را به خوبي انجام نمـي 
دهد كه مدارك تحصيلي، عنوان شغلي و نحـوه مـديريت   كار نشان ميهاي تحصيل و سابقهحضور متغير

وري كه بايد اساس (خصوصي يا دولتي) در تعيين دستمزد بيشتر مورد توجه بوده است تا كارايي و بهره
تعيين دستمزد باشد.

و کـار  يرويـ نيورسه نرخ رشد متوسط دستمزدها و نـرخ رشـد متوسـط بهـره    يمقايبرادر نهايت، 
سـه  ياز آزمـون مقا تـوان يموري و دستمزد هماهنگ هستند يا خير، مشخص كردن اينكه آيا رشد بهره

ن نـرخ  يانگي، مشودمشخص مي۵که از اطالعات جدول طور. همان)۶(جدول ها استفاده نمودنيانگيم
مـا در  پيشـين اين نتيجه با يافتـه  کار است.يروينيورن نرخ رشد بهرهيانگيتر از مرشد دستمزدها کم

وري در تعيين دستمزد هماهنگي دارد.كم بهرهمورد نقش نسبتاً

يورسه نرخ رشد متوسط دستمزد و بهرهيمقا.۵جدول 
استانداردين خطايانگيماريانحراف معنيانگيمتعداد مشاهداتريمتغ

٢٤٢٤٤٩٣٧/٢٧٩١٩٤/١٠٦٩٣٧٣٢/٠زدرشد دستم
٢٤٢٣٨٧٨٠٩/٦٦٩٤٨/٣٣١٦٥٦٨٤/٢وريبهرهرشد 

است. ۳۸/۶و ۴۴/۲ب يبه ترتيورر رشد دستمزد و بهرهين دو متغيانگيشود ميچنان که مشاهده م
ف مشاهده نکه اختاليا اياستدار امعن، اختالفياختالفاينايکرد که آين موضوع را بررسيد ايباحال،

مـورد را يورر رشد دستمزد و بهـره ين دو متغيانگيميه برابرين منظور فرضياياست. برايشده تصادف
به دسـت  يهانيانگيان ميکه اختالف مرد كردتوانيمنيدر صورترا ه ين فرضي. ادهيمميقرار آزمون

بـا  ين به نحو بارزيانگين دو مياز ايکيتواند قبول شود که يمزمانيه مقابل يآمده کوچک باشد و فرض
ن يدار بودن اختالف بـ اگر معنيان ديا به بيزان اختالف ين مييتعيبراحال،اختالف داشته باشد. يگريد

يورن رشد دستمزد و بهرهيانگين ميبيجه گرفت که برابريتوان نتيمFن، با استفاده از آماره يانگيدو م
هـا وجـود   نيانگيـ ان ميميدارااختالف معنن معنا که يبه اشود. يرفته نميدرصد پذ۵دار ادر سطح معن

ران نرخ رشد متوسط دستمزد کمتر يع ايدر صنا،نيست. بنابراينياختالف مشاهده شده تصادفوداشته
.)۶(جدول کار استيروينوريبهرهاز نرخ رشد متوسط 

يوررشد دستمزد و بهرهيهانيانگيسه ميآزمون مقا. ۶جدول 
احتمالمقداريدرجات آزاد

t-test٤٨٢٧٣١٦٦٣/١٠٨٤/٠

F-statistic)٩٩٨٦٥٧/٢٠٨٤/٠)١، ٤٨٢
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ق محاسـبه کشـش دسـتمزد    يـ توان از طريم،موضوعدرستي اينيبررسيگر برايديبه عنوان روش
يروينيورر بهرهيب برآورد شده متغيابتدا ضر،ن منظوريايکار اقدام کرد. برايروينيورنسبت به بهره

sbاستخراج کرده و در فاصله ۱کار را از جدول  را محاسـبه  يورکشش دستمزد نسبت به بهره2±
ده يسـنج ،کندير مييکار تغيروينيورکه بهرهيت دستمزد زمانين عمل، حساسيدر واقع با ام.يکنيم
شود.يم

w

prod

prodd

dw
.

)(
=h

) هردو ۰۱۵/۰و ۰۶۴/۰ب ينان (به ترتين فاصله اطميدر حد باال و حد پايياکه کشش نقطهاز آنجا
۹۵يعنـي بـا احتمـال  تقريبـاً    شـود.  ياثبات مـ بار ديگر اين پژوهشيافته مهم ک هستند، يکوچکتر از 

(جدول تاسبودهوريبهرهرات ييكمتر از درصد تغرات دستمزدييدرصد تغگيري)(با تكرار نمونهدرصد
. )زير
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Wprod
W

odPr

W

odPr
)( sb 2+

W

odPr
)( sb 2-

١٧٨٦٠/٤٩٣٨٩/٣١٦٧٣٤/٦٠٧٨٣/٠٠١٩٣/٠
٢٣٥٠٥/٤٦٦٢١/٢٠٧٤٩٤/٤٠٥٥٧/٠٠١٣٧/٠
٣٩٩٨٦/٤٨٤٨٦/٢١٣٧٠٩/٤٠٥١٣/٠٠١٢٦/٠
٤٩٦٦٠/٤٠٢٠٠/٢٨٦٤٢٤/٥٠٦٦٢/٠٠١٦٣/٠
٥٧٦٨٠/٤٥٨١٧/٢٠٣١٦٦/٤٠٥٠٦/٠٠١٢٥/٠
٦١٢٣١/٥١٢٢٠/٢٧٢٩٤٠/٥٠٦٢١/٠٠١٥٣/٠
٧٥٦٧٠/٥٩١٥٢/٢٥٦٥٥٢/٤٠٥٤٦/٠٠١٣٤/٠
٨١٢٨١/٥٧٨٢٥/٣٢٣٩٢٨/٦٠٧٥٠/٠٠١٨٥/٠
٩٣٨٤٤/٥٤٨٧٦/٣٣٢١٩٤/٦٠٧٢٩/٠٠١٨٠/٠
١٠٠٧٤٢/٥٢٣١٤/٢٧٣٦٦٦/٥٠٦٢٩/٠٠١٥٥/٠
١١٠٨٥٠/٥٩٠٤٤/١٩٩١٤٣/٣٠٤٥٩/٠٠١١٣/٠
١٢٢٣١٤/٥٧٤٥٩/٢٤٧٣٠٣/٤٠٥٥٥/٠٠١٣٧/٠
١٣٠٤٧٠/٥٩٤٩٥/٢٤٩٤٣٥/٤٠٥٨٠/٠٠١٤٣/٠
١٤٢٧١٤/٥٥٥٢٨/٢٥٨٤٧٤/٤٠٥٦٩/٠٠١٤٠/٠
١٥٠٤٥٨/٦٧٢١٣/٦٢٣٧٤٤/١٠١٢١٧/٠٠٣٠٠/٠
١٦٢٢٥٠/٥٥٦٨٧/٣١٠٤١٩/٦٠٧٠٩/٠٠١٧٥/٠
١٧٤١٤٨/٥٢٠١٥/٤٣٩٧٣٨/٧٠٩٣٦/٠٠٢٣٠/٠
١٨٢٩٢٢/٥٢٥٦٠/٢١٠١٦٥/٤٠٤٧١/٠٠١١٦/٠
١٩١٣٣٠/٥١٤٨٤/٢٣٥٠٩٧/٤٠٥٢٩/٠٠١٣٠/٠
٢٠٣٤٣٨/٥٠١٣١/٤١٦٧٤٩/٧٠٩٠٠/٠٠٢٢٢/٠
٢١٩١٠٣/٤٧٣١٣/١٩٠٢٢٤/٤٠٤٧٢/٠٠١١٦/٠
٢٢٢١٨٥/٤٧٣٥٦/٨٠٧٠٨/٢٠٢٤٣/٠٠٠٦٠/٠

١٠٧٥/٥٠٠٦٣/٢٨٤٨٣٤/٥٠٦٤٣/٠٠١٥٨/٠نيانگيم
به دست آمده در اين پژوهش.خذ: نتايج مأ
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گيرينتيجه.۶

کننده دستمزد هسـتند  نيياز عوامل تعيديالت، مهارت، نسبت شاغالن توليتحصيهاريمتغ.۱
ت و ير جنسـ يـ که دو متغنياپژوهشج يگر نتاياز دبا آن دارند. ياواسطهيم بيو رابطه مستق

شوند. يکننده دستمزد محسوب نمنيياز عوامل تعها،بنگاهيگذارهيسرانه سرما
د، بـا  يـ آيکننده دستمزد به شمار منييز از عوامل تعينير نسبت شاغالن بخش خصوصيمتغ.۲

وريبهـره بـر  يبا اثرگذاريعني،ک رابطه با واسطه استين تفاوت که رابطه آن با دستمزد يا
ت يـ مالکبيـان ديگـر،  م. بـه  يت مسـتق گذارد نه بـه صـور  يدستمزد اثر ميکار، بر رويروين

د.ابييش ميآن دستمزدها افزادنبالکار شده و به يروينوريبهرهش يباعث افزايخصوص
نسـبت  يان سطح دستمزد سهم عمـده ييدر تعيستيکار بايروينوريبهرهاست که گفتني.۳

تـوان  يو نمـ شـته دايزيران سهم ناچيع اياما در صنا،اثرگذار داشته باشدديگريرهايبه متغ
مل است.أقابل تمسألهن يبه شمار آورد که ايار مهميآن را عامل بس

است.نيروي كار وريبهرهاي ايران كوچكتر از نرخ رشد نرخ رشد دستمزد در صنايع كارخانه.۴
وري افـزوده و ميـزان بهـره   به سهم منابع انسـاني در ارزش پژوهشاست كه اين الزم به ذكر.۵

است.توليد اشاره نكردهعامل سرمايه در
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نابعم

.۳۷شماره .هاي اقتصادي ايرانفصلنامه پزوهش).۱۳۸۷(.، امينيعليرضاازوجي، عالءالدين و 
انتشارات دانشگاه تهران..تايپانل دياقتصادسنج).۱۳۸۷(.، مهرگاننادردرضا و يزاده، حماشرف
انتشـارت  .يکرد کاربرديبا رويزمانيهايسرياقتصادسنج).۱۳۸۶(.پورشوال،سعيدو يمهد،يصادق

دانشگاه امام صادق (ع).
يرساله دکتر.کاريروينوريبهرهران و ارتباط  آن با يع ايساختار مزد در صنا).۱۳۸۲(.، عبدالهيطاهر

دانشکده اقتصاد..ييطباطباعالمهدانشگاه .اقتصاد
.رانيـ کار در بخش صـنعت ا يرويح دستمزد نن سطييدر تعوريبهرهنقش ).۱۳۸۳(.رضايعل،يکازرون

.۱۸۷-۱۶۹صص. ۷۶. شماره يقات اقتصاديمجله تحق
.هاي مختلفهاي بزرگ صنعتي در سالمركز آمار ايران آمار كارگاه

مجله.يکاريو بوريبهرهدستمزد، يهادر نوسانيسهم عوامل اقتصاديبررس).۱۳۷۹(.مهرآرا، محسن
.۵۵-۱۰۴صص.۵۹و۵۸ةشمار.برنامه و بودجه

انتشارات رسا..يدر اقتصاد سنجيشه واحد و هم جمعير).۱۳۷۸(.محمد،ينوفرست
هاي مختلف.حقوق و دستمزد در سالوزارت كار و امور اجتماعي، گزارش شوراي
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