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چکيده
بررسي راهبردهای مربوط به ارتقاء بهره وری نيروی انساني و سطح کيفي شاغالن با دستمزد ،از مهمترین
عوامل مؤثر در رشد کمي و کيفي یک بخش اقتصادی محسوب ميگردد .بدیهي است که اگر کارکنان شاغل
در یک بخش ،از بهره وری باالیي برخوردار باشند ،عملکرد کلي آن بخش بر اساس سنجه ارزش افزوده بهبود
خواهد یافت .هدف از انجام این مطالعه ،پاسخگویي به این سؤال اساسي است که آیا افزایش در پرداختي به
شاغالن با دستمزد ،مي تواند به عنوان یک عامل مؤثر ،باعث افزایش بهره وری شاغالن تعاوني های صنعتي
کشور برای ایجاد ارزش افزوده بيشتر شود؟ برای این منظور ،جهت بررسي اثرات دریافتي شاغالن بر بهره وری
شاغالن در بخش تعاوني های صنعتي کشور (ده نفرکارکن و بيشتر) ،طي سال های  1831الي ،1831از مدل
طراحي شده کاب -داگالس استفاده شد .در ادامه نيز برای آگاهي از این موضوع که کداميک از دو بخش جبران
خدمات شاغالن یعني بخش دستمزد و سایر پرداختي ها اثر بيشتری بر بهره وری نيروی کار دارند ،از روش
تحليل رگرسيون و داده های پانل مربوط به تعاوني های صنعتي 81استان کشور استفاده شد .نتایج تحقيق
نشان داد که به طور کلي متغير جبران خدمات ،تأثير مثبت و معناداری بر ارزش افزوده تعاوني های صنعتي
کشور دارد؛ در حالي که با بررسي اثرات جداگانه دستمزد و سایر پرداختي ها مشخص گردید که ميزان دستمزد
پرداختي به کارکنان بيشتر از سایر پرداختي ها ،بر روی بهره وری نيروی کار اثر مثبت دارد.
واژگان کليدي :بهره وری ،تعاوني های صنعتي ،جبران خدمات
طبقه بندي J30 P13, :JEL
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 .5مقدمه
تعاوني ،یک فعاليت ارادی تحت مالکيت و کنترل اعضا و شرکای آن است که فعاليت هایي را برای
آنها بر اساس اصل غير انتفاعي بودن یا قيمت تمام شده انجام مي دهد .بر این اساس ،تعاون یک
فعاليت قانوني سازماندهي شده که در رقابت با دیگر فعاليت های اقتصادی برای ارائه خدمات و
افزایش رفاه به اعضاء آن عمل مي کند ،ميباشد (احمدی شادمهری.)1831 ،
بي تردید ،ایجاد ارزش افزوده و سودآوری از اهداف مهم سازمانها و بنگاههای اقتصادی از جمله
شرکتهای تعاوني است .بررسيهای انجام شده توسط نهادهای بين المللي مانند اتحادیه بينالمللي
تعاون )ICA(1بر این موضوع تأکيد دارند که شرکت های تعاوني ،عالوه بر ایجاد ارزش افزوده و
سودآوری ،تأثير مستقيم و غير مستقيم بر توسعه اجتماعي و اقتصادی جوامع تحت پوشش خود
دارند؛ به طوری که تنوع فعاليتي و برنامه ریزیهای تجاری شرکت های تعاوني موجب شده که این
تشکلهای هدفمند بتوانند عالوه بر کارآفرین و درآمدزا بودن ،از جمله بزرگترین بنگاه های اقتصادی
در امر توليد ،توزیع و مصرف کاال و خدمات نيز شناخته شوند.
سيمونس( )Simmonse, 2008معتقد است که در مسير رشد و توسعه و بهبود زندگي معيشتي،
آهنگ رشد ميباید منطبق با محوریت عدالت اجتماعي باشد و از این نظر ،تعاوني ها بهترین ساز وکار
برای توسعه پایدار و از عوامل کاهش فقر محسوب ميشوند.
تأکيد اصل  11قانون اساسي و همچنين برنامه پنجم توسعه کشور بر اهميت بخش تعاون و تالش
برای کسب سهم  21درصدی از فعاليت های اقتصادی در پایان برنامه (محمدی ،)1833 ،ضرورت
توجه بيش از پيش به این بخش مهم اقتصادی جهت دستيابي به اهداف کوتاه و بلند مدت اشتغالزایي
و کاهش فقر را فراهم آورده است (نجفي.)1833 ،
البته الزم به ذکر است که به رغم اهميت بخش تعاون در کشور ،هنوز این بخش از اقتصاد کشور
نتوانسته است به جایگاه واقعي و قابليت های توانمند خود دسترسي پيدا کند .وضعيت کنوني تخصيص
منابع فعاليتي ،نشانگر این واقعيت است که گستره عظيم مالکيتهای دولتي موجب شده است تا فضای در
نظر گرفته برای بخش تعاون بسيارکمتر از سهم الزم دیده شده در سند چشم انداز توسعه اقتصادی کشور باشد
(رستم نژاد.)1831 ،
از آنجایي که رویکرد فعلي سياستگذاری اقتصادی در راستای سند چشم انداز کشور ،رشد و
توسعه بخش خصوصي و کوچک سازی دولت است ،بنابراین یکي از راه های جذب سرمایه های خرد
و گسترش بخش غير دولتي ،ميتواند تقویت انواع تعاوني ها جهت ایجاد ارزش افزوده  ،اشتغال و رشد
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اقتصادی باشد که حاصل فعاليت اقتصادی آنها است .برای این منظور الزم است که عوامل تأثير گذار
بر کارآیي اقتصادی این بخش از جمله افزایش بهره وری نيروی کار شاغل مورد توجه قرار گيرد.
مطالعات انجام شده در گذشته ،همواره سعي داشتهاند که بين دریافتي کارکنان ،بهرهوری نيروی
کار و در نهایت ،ميزان ارزش افزوده بخش فعاليتي ،رابطه معنيداری کشف نمایند .آنچه مسلم است
راهکارهای زیادی با برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت الزم برای تقویت بخش تعاون ارائه شده است که
از ميان آنها توسعه منابع انساني از طریق خدمات آموزشي ،افزایش انگيزه کار و مدیریت پرداختي به
کارکنان ،نقش ویژهای ایفاء ميکند.
هدف از این پژوهش ،بررسي رابطه بين جبران خدمات و بهره وری نيروی کار در بخش فعاليتي
تعاوني های صنعتي با  11نفر کارکن و بيشتر در کشور طي سال های  1831الي  ،1831با استفاده
از اطالعات موجود برای  81استان کشور و بهرهگيری از روش دادههای تابلویي است.
منظور از تعاوني های صنعتي ،تعاونيهایي هستند که با بهره گيری از سرمایه و نيروی کار و
تخصص اعضا بر اساس موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه اجرایي ،در رشته های مختلف صنعت
فعاليت مي کنند (مرکز آمار ایران.)1831 ،
مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویي به این سؤال اساسي است که آیا تغييرات در ميزان جبران
خدمات شاغالن تعاوني های صنعتي کشور با  11نفر کارکن و بيشتر ،تأثير معناداری بر روی بهره وری
نيروی کار این بخش طي دوره مورد مطالعه داشته است؟ و اینکه با تفکيک جبران خدمات به دو
بخش دستمزد و سایر پرداختي ها (نظير پاداش ،هدایا و غيره) ،آیا اثر دستمزد پرداختي به کارکنان
شاغل بر روی بهرهوری نيروی کار در بخش تعاوني های صنعتي کشور با اثر سایر پرداختي ها بر روی
بهرهوری نيروی کار یکسان است؟
برای این منظور در ادامه ،ساختار مقاله به این صورت است که در ابتدا مباني نظری مربوط به
جبران خدمات و بهرهوری نيروی کار ،سپس شواهد تجربي موضوع مورد بررسي قرار ميگيرند .در
بخش بعدی مقاله ،روش تحقيق ،تبيين متغيرها و مدل تحقيق ارائه ميشود .در انتها نيز پس از عرضه
نتایج حاصل از تخمين مدل و یافتهها ،به قسمت بحث و نتيجهگيری خواهيم رسيد.
 .1مبانی نظري
اقتصاددانان بر این اعتقادند که خصوصيت و روند توسعه هر کشوری را ابتدا منابع انساني آن کشور
از نظر کمي و کيفي و در مراحل بعدی منابع طبيعي و سرمایه فيزیکي تعيين مي کند (تودارو،
 .)1811البته در گذشته برای کسب رشد اقتصادی ،تأکيد بيشتر بر روی مقدار فيزیکي نيروی کار
قرار ميگرفت اما امروزه کيفيت نيروی کار در کنار کميت آن ،اهميت فراواني یافته است؛ به طوری
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که علت عمده تفاوت در رشد و توسعه کشورها را مي توان نه تنها در کميت مقداری آن بلکه در
ميزان کيفيت ،بهره وری و تالش نيروی کار جستجو نمود (برگر.)1811 ،
بهره وری یکي از مفاهيم مهم در اقتصاد به شـمار مـي آیـد کـه رابطـه بـين اسـتفاده از عوامـل
توليـد و محصول توليد شده را نشان مي دهد .به طور کلي ،بهره وری را مي توان ترکيبـي از کارآیي
و اثربخشي دانست .کارآیي به مفهوم صحيح انجام دادن کار است و بـا اسـتفاده مفيـد از منـابع
ارتباط دارد ،یعني اینکه از حداقل نهاده ها حداکثر محصول برداشت شـود .اثر بخـشي بـه مفهـوم
کـار صـحيح مي باشد .یعني ممکن است با مصرف کمتر نهاده هـا محـصول بيـشتری توليـد کـرد
ولـي ایـن محـصول کيفيـت مطلوب مورد نظر مصرف کننده را نداشته باشد .در این حالت ،کارآیي
واقع شده ،اما چون محصول فاقـد کيفيـت الزم است ،از این رو اثر بخش نبوده و نمي تواند رضایت
مصرف کننده را جلـب نمایـد .بـه ایـن ترتيـب ،تحقـق کارآیي و اثر بخشي هرکدام به تنهایي موجب
افزایش بهره وری نخواهد شد .بـه بيـان دیگـر ،در مقولـه بهـره وری اوالً ،کاری که انجام مي شود،
باید کار درست و مفيدی باشد؛ ثانياً ،این کار بـه بهتـرین نحـو انجـام شـود .در ایـن صورت ،با تحقق
این دو شرط مي توان اطمينان حاصل کرد که بهره وری محقق شده است .بهره وری را مي توان در
دو دسته بهره وری کل و بهره وری جزئي بررسي نمود.
بر اساس تعریف سازمان جهاني کار ،1محصوالت مختلف با ادغام چهار عامل اصـلي توليـد
مي شوند .این چهار عامل عبارتند از :زمين ،سرمایه ،کار و سازماندهي .رابطه بازدهي توليد با یکي از
این عوامل ،مشخص کننده ميزان بهره وری مي باشد (ولي زاده زنوز .)1831 ،در واقع بر اساس تعریف
فوق ،رابطه بازدهي توليد با ميزان کار نيروی انساني ،نشان دهنده بهره وری نيروی کار است.
برای افزایش بهره وری ،استراتژی های متفاوتي وجود دارد که انتخاب هر یک از آنها بستگي به
نوع هدفي دارد که پيگيری ميشود .این استراتژی ها عبارتند از:
الف) استراتژی ثبات خروجي و کاهش ورودی ها که در آن ،ميزان خروجي ها و ستادهها در حد
الزم و استاندارد بوده و دیگر نيازی به افزایش خروجي ها نيست ،اما با ثابت نگهداشتن این ميزان
خروجي ،تالش ميشود تا ورودی ها کاهش یابند و از این طریق حاصل کسر افزایش یابد.
ب) استراتژی کاهش ورودی و خروجي ها که در آن تالش ميشود با کاهش خروجي ها و کاهش
بيشتر ورودی ها ،کسر حاصل که همانا بهرهوری است ،افزایش یابد .این استراتژی مناسب شرایطي
است که بهرهگيری از ورودی ها صورت گرفته و خروجي ها که حاصل ميشود از اهميت و ارزش
چنداني برخوردار نيست.
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ج) استراتژی رشد خروجي ،ثبات ورودی که در آن بدون اضافه کردن هيچيک از ورودی ها ،از
ظرفيتهای بالاستفاده فني ،انساني و مالي استفاده شود .این استراتژی هنگامي مطرح ميشود که
امکان اضافهکردن ورودی های جدید وجود ندارد و ظرفيتهای بالاستفادهای وجود دارند که از آنها
به خوبي بهرهبرداری نميشود.
د) استراتژی افزایش ورودی برای افزایش خروجي که در آن ،این امکان وجود دارد که با اضافه
کردن برخي ورودی ها مانند منابع انساني ،مالي و تجهيزات ،امکان رشد بهرهوری فراهم آید.
 -1استراتژی کاهش ورودی ،رشد خروجي که در آن ،کليه ورودی های زائد و بالصرف شناسایي
و حذف شده و همزمان تالش ميشود که خروجي ها ،حداکثر رشد را داشته باشند .این استراتژی
برای شرایطي مناسب است که امکان کاهش ورودی ها وجود داشته باشد و از ورودی ها بتوان به
گونهای دیگر بهره گرفت و همزمان هم امکان باال بردن خروجيها را داشت (مرادی و صفوی.)1831 ،
البته الزم است در رابطه با بهره وری نيروی کار ،به یکي از مهمترین عامل مؤثر بر تعادل در بازار
کار یعني دستمزد نيروی کار اشاره نمود که در صورت عدم وجود انعطاف پذیری الزم در آن به هر
دليل ممکن ،بازار کار تحت تأثير قرار گرفته و از کارآیي الزم برخوردار نخواهد بود .در این رابطه یعني
وجود انعطاف پذیری الزم در دستمزد نيروی کار جهت حفظ تعادل در بازار کار ،اقتصاددانان کالسيک
معتقد به نقش محدود دولت در بازار بوده و عملکرد مکانيسم قيمت را با فرض رقابتي بودن بازار،
بهترین جایگزین نقش دولت در دستيابي بازار عوامل توليد به تعادل عمومي و وضعيت اشتغال کامل
ميدانند .به طوری که از دیدگاه اقتصاددانان کالسيک ،هرگونه انحراف از تعادل ،پدیدهای گذرا و
کوتاه مدت است و هر نوع اخالل کوتاه مدتي در بازار نيروی کار با توجه به انعطاف پذیری کامل
دستمزدها ،در بلندمدت از بين خواهد رفت و بازار نيروی کار از کارآیي الزم برخوردار خواهد بود.
کالسيک ها همچنين به توهم پولي کارگران اعتقاد نداشته و بر این باور بودند که افزایش در
دستمزد اسمي ،در حالي که دستمزد واقعي ثابت است ،بر روی عرضه نيروی کار و توليد بي تأثير
است .این در حالي است که کينز به اطالعات ناقص در بازار کار و به تبع آن ،توهم پولي ناقص کارگران
اعتقاد داشته و بر این باور بود که چنانچه دستمزد اسمي نيروی کار افزایش پيدا کند ،حتي با وجود
کاهش در دستمزد واقعي ،توليد افزایش ميیابد .به نظر وی وجود اتحادیه های کارگری ،عاملي است
در جهت عدم انعطاف پذیری کامل قيمت ها و دستمزدها و در این شرایط ،نقطه تعادل الزاماً در
اشتغال کامل رخ نميدهد و بازار کار نيز از کارآیي حداکثری برخوردار نخواهد بود.
امروزه به دليل اهميت موضوع بهره وری نيروی کار و به تبع آن ،رشد اقتصادی -اجتماعي،
مطالعات فراواني از طریق تخمين توابع توليد نظير تابع توليد ترانسلوگ و تابع توليد با کشش جانشيني
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ثابت 1با دخالت دادن متغيرهای تأثيرگذار بر روی افزایش بهره وری نيروی کار و در نتيجه ،رشد
اقتصادی انجام شده است .از جمله متغيرهای مورد بحث مي توان به نقش ارزش افزوده ،حجم سرمایه،
مهارت و تخصص نيروی کار ،دستمزد واقعي ،ماليات ها و یارانه ها و تسهيالت اعتباری اشاره نمود.
همچنين مطالعاتي در رابطه با تأثير متغير دستمزد واقعي و جبران خدمات بر افزایش بهره وری
نيروی کار و در نتيجه ،رشد اقتصادی انجام شده است که عمدتاً بر پایه نظریه دستمزد کارا بنا نهاده
شدهاند .بر طبق این نظریه ،هنگامي که یک بنگاه اقتصادی ،دستمزدی باالتر از دستمزد رایج در بازار
رقابت کامل پرداخت نماید .این موضوع باعث افزایش انگيزه کارکنان ،افزایش بهره وری نيروی کار و
در نهایت ،سودآوری بيشتر مي شود.
برخالف نظریههای دستمزد سنتي ،نظریه دستمزد کارآیي ،دستمزدهای باال را عاملي برای افزایش
بهرهوری نيروی کار بيان ميکند .این نظریه عالوه بر ارائه توجيه منطقي و اقتصادی برای
انعطافپذیری دستمزدها در جهت پایين که مورد توجه مکتب کينزینهای جدید در اقتصاد کالن
است ،دستمزدی باالتر از دستمزد بازار توسط برخي از شرکتها را منطقي ميدانند ،زیرا کارگراني
که دستمزدها باالتری دریافت ميکنند ،کارآیي بيشتری نيز دارند .براساس نظریه دستمزد کارآیي ،با
افزایش دستمزد باالتر از ميانگين سطح دستمزدها ،بهترین نيروی کار از نظر بهرهوری استخدام
ميشود .در این رابطه سولو 2مطرح مي کند که دستمزد باید به گونه ای تعيين شود که کشش تالش
کارکنان نسبت به دستمزد برابر با یک شود .وی مطرح نمود که افزایش دستمزد با اثرگذاری بر تالش
کارکنان ،بهره وری آنها را افزایش خواهد داد (ازوجي.)1831 ،
تمامي نظریه های دستمزد کارآیي بر پایه این فرض استوارند که بهره وری نيروی کار ،تابعي از
ميزان دستمزد دریافتي است (کازروني و محمدی.)1831 ،
بر اساس مدلهای دستمزد-کارآیي افزایش سطح دستمزد به سطحي باالتر از نرخ دستمزد تسویه
کننده بازار ،موجب افزایش بهرهوری منابع انساني -و در نتيجه ،بهرهوری سازمان -ميشود .دالیل
مختلفي برای این پدیده ارائه شده است که در قالب دو مدل قابل دسته بندی هستند:
الف) مدل مبتني بر انگيزهها یا مدل «اجتناب از کار» که بر اساس آن ،با افزایش سطح دستمزد،
منابع انساني انگيزه بيشتری برای حفظ شغل خود خواهند داشت و برای پرهيز از اخراج ،سعي
مينمایند تا سطح بهرهوری خود را باال ببرند.

)1. Constant Elasticity of Substitution (CES
2. Solow
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ب) مدل «پرداخت هدیه» که در آن ،با افزایش دستمزد ،روابط بين منابع انساني و کارفرما
دگرگون شده و منابع انساني احساس تعلق خاطر بيشتری به کارفرما دارند و بنابراین سعي در افزایش
بهرهوری از خود نشان ميدهند (.)Muhlau and Lindenberg, 2003
تأکيد بيشتر اقتصاددانان کينزی جدید بر نظریههای دستمزد کارآیي قرار گرفته و از این نظریه
برای توضيح امکان شکست ساز و کار تسویه بازار استفاده مي کنند .طرفداران این نظریه معتقدند که
دستمزدهای باال ،بهرهوری نيروی کار را افزایش مي دهد و بنابراین ،تأثير دستمزدها بر کارآیي کارگر،
مي تواند شکست بنگاه ها در کاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نيروی کار توضيح دهد ،حتي
اگر کاهش دستمزد ،موجب کاهش صورت حساب دستمزد بنگاه شود .اگر نظریه ها درست باشند،
بهره وری نيروی کار و سود بنگاه نيز تنزل پيدا مي کند.
اولين نظریه دستمزد کارآیي معتقد است که دستمزدهای باال ،جایگزیني کارکنان را کاهش
مي دهد .کارگران به دالیل متعددی از مشاغل خارج مي شوند تا شغل بهتری در سایر بنگاه ها بيابند
تا حرفه خود را تغيير داده و یا به بخش های دیگر کشور منتقل شوند .هر قدر یک بنگاه دستمزد
بيشتری به کارگرانش بپردازد ،انگيزه آنها برای ماندن در بنگاه ،افزایش مي یابد .بنگاه با پرداخت
دستمزد باالتر ،فراواني ترک کار را کاهش مي دهد و از این راه ،زمان کمتری برای استخدام و آموزش
(کارآموزی) کارگران جدید صرف مي شود.
دومين نظریه دستمزد کارآیي بر این اساس استوار است که متوسط کيفيت نيروی کار یک بنگاه،
بستگي به دستمزدی دارد که به کارکنان خود ميپردازد .اگر یک بنگاه دستمزدها را کاهش دهد،
بهترین کارکنان مي توانند آن را ترک کنند و در جای دیگر مشاغلي بيابند .در نتيجه ،بنگاه با کارکنان
کمتر مولدی که دارای گزینه های کمتری هستند ،باقي مي ماند .با پرداخت دستمزد باالی سطح
تعادل ،بنگاه مي تواند از این انتخاب زیانآور اجتناب کند ،کيفيت متوسط نيروی کار را بهبود بخشيده
و از این راه ،بهره وری نيروی کار را افزایش دهد.
سومين نظریه دستمزد کارآیي ،بر این مبنا قرار دارد که که دستمزد باال تالش کارگر را بهبود
ميبخشد .طبق این نظریه ،بنگاه ها نمي توانند به طور کامل تالش کاری کارکنان را کنترل کنند و
کارکنان باید خودشان تصميم بگيرند که تا چه حد سخت کار کنند و یا از انجام کار امتناع ورزند.
آنها مي توانند به ریسک خود تا مرحله اخراج ادامه دهند و بنگاه نيز تالش کارگر را با پرداخت
دستمزد باال افزایش دهد .هر قدر دستمزد باالتر باشد ،هزینه آن برای کارگری که اخراج شود ،بيشتر
است .با پرداخت دستمزد باالتر ،یک بنگاه کارکنان بيشتری را تشویق به کار مي کند و در نتيجه،
بهرهوری افزایش مي یابد (.)Romaguera, 1991
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 .9مطالعات تجربی
مطالعات بسياری در رابطه با عوامل مؤثر بر بهره وری نيروی کار و ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی
نظير اثر جبران خدمات ،مزد و حقوق صورت گرفته است که در این مقاله به مهمترین آنها اشاره
ميشود.
در ميان مطالعات داخلي ،محمدی خواه و همکاران ( ،)1831رابطه ميان دو متغير دستمزد و
بهرهوری بنگاههای  11نفر و بيشتر در صنایع کارخانهای ایران طي سالهای  1818الي  1831را با
استفاده از آزمونهای تودرتوی هورلين -وِنِت مورد سنجش قرار دادند .نتایج بهدست آمده نشانگر
تأیيد عدم عليت همگن از سمت بهرهوری نيروی کار به دستمزد و رد آن از سمت دستمزد به بهرهوری
در اغلب صنایع ایران است .به عبارت دیگر ،در صنایع ایران ،تغييرات متغير بهرهوری اثر معناداری بر
دستمزد نداشته (رد نظریات کالسيک) ،درحاليکه تغييرات دستمزد بر بهرهوری معنادار بوده (تأیيد
نظریات دستمزد کارآیي) ،اگرچه اثرات مذکور از صنعتي به صنعت دیگر متغير ميباشد .عليت
بهرهوری بر دستمزد نيز در این صنایع مورد تأیيد واقع نشده و از اینرو ،هيچ عليت معناداری در این
صنایع ميان متغيرهای فوقالذکر مشاهده نگردید.
احمدی و همکاران ( ،)1831با بررسي شواهد آماری طي سالهای  1811-31نشان دادند که
برخي همحرکتي بين سطوح دستمزدی و سطوح بهرهوری وجود دارد و در نهایت ،با استفاده از روش
اقتصادسنجي (روش بازخورد شرطي و غيرشرطي گوک) ،الگوی سنتي دستمزد و الگوی دستمزد
کارآیي در بخش صنعت ایران بررسي شد .نتيجه تحقيق ،حاکي از آن است که هر دو نظریۀ دستمزد
کارآیي و نظریۀ سنتي کالسيک ها در بخش صنعت ایران ،معني دار هستند ولي نظریۀ دستمزد
کارآیي ،از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتي دستمزد برخوردار است.
کازروني و محمدی ( ،)1831رابطه بين دستمزد واقعي و بهره وری نيروی کار در بخش صنعتي
ایران را طي سال های  1813-31بررسي کرده و با استفاده از روش اقتصاد سنجي رگرسيون دریافتند
که رابطه عليت بين این دو متغير وجود ندارد.
صمدی ( ،)1838با روش شناسي همگرایي و مدل تصحيح خطا به بررسي رابطه بين دستمزد و
بهره وری نيروی کار در کارگاه های بزرگ صنعتي ایران طي سال های 1813-31پرداخت و دریافت
که رابطه علي یک طرفه از دستمزد به بهره وری نيروی کار وجود داشته اما رابطه عليت از بهره وری
نيروی کار و بيکاری به دستمزد وجود ندارد .وی نتيجهگيری ميکند که کارگاه های بزرگ صنعتي
ایران با افزایش دستمزد کارگران مي توانند ارزش افزوده بنگاه خود را تحت تأثير قرار دهند.
طاهری ( ،)1832با اندازهگيری بهرهوری متوسط تعميم یافته نيروی کار در سطح فعاليت های
صنعت و ارائه دیدگاه های نظری آن ،ارتباط بين سطح دستمزدها و بهره وری نيروی کار را در بخش
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صنایع ایران برای دوره  1818-13مورد بررسي قرار داد .نتایج حاصل از این مطالعه برای کارگاه های
صنعتي کشور در قالب  3گروه فعاليتي نشان داد که در دوره مورد مطالعه ،ارتباط مستقيمي ميان
سطح دستمزدها و ميزان بهره وری نيروی کار وجود داشته و ساختار این ارتباط در فعاليت های
مختلف صنعت نيز یکسان بوده است.
عظيم زاده ( ،)1811با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي به بررسي بهره وری نيروی کار
در کارگاه های بزرگ صنعتي کشور در دوره زماني 1811 -11پرداخته و نشان داد که بين بهره وری
نيروی کار و سطح دستمزد ،رابطه معناداری وجود ندارد .وی نتيجهگيری ميکند که در واقع برای
افزایش بهره وری نيروی کار باید از ابزار های دیگری استفاده نمود زیرا افزایش در دستمزد کارگران،
صرفاً هزینه های مربوط به بنگاه های صنعتي کشور را افزایش داده و منجر به کاهش سود آنها
مي شود.
در ميان مطالعات خارجي ،کوردوبا و همکاران ( ،)Cordoba et al., 2009در مطالعه خود بر روی
کشور آمریکا نتيجه گيری نمودند که نظریه هایي که مبتني بر برابری دستمزد با توليد نهایي در بخش
خصوصي هستند ،مي توانند در زماني که بين دستمزدهای بخش خصوصي و دولتي رابطه متقابل وجود
دارد نيز تحقق یابد و در این صورت ،اشتغال و دستمزد بخش دولتي به طور درونزا تعيين مي شود .مدل
آنها نشان مي دهد که بين دستمزدهای خصوصي و دولتي ،همبستگي مثبت وجود دارد.
کشل ( ،)Cashel, 2004در تحقيق خود بر روی ارتباط بهره وری نيروی کار با دستمزد نيروی
کار در اقتصاد آمریکا طي دوره زماني  1313تا  2118و با استفاده از اطالعات مربوط به دستمزد و
بهره وری نيروی کار ،به این نکته مهم اشاره ميکند که بين نوسانات بهره وری نيروی کار و دستمزد
نيروی کار ،به طور روشني ارتباط وجود دارد.
ویکفورد ( ،)Wakeford, 2003با استفاده از روش همگرایي به بررسي رابطه بين دستمزد ،اشتغال
و بهره وری نيروی کار در بخش صنعت آفریقای جنوبي در بازه زماني  1338-2112پرداخته و به
این نتيجه رسيد که رابطه تعادلي بلند مدتي بين دستمزد واقعي و بهره وری نيروی کار وجود دارد،
به طوری که یک درصد افزایش در سطح دستمزد واقعي باعث افزایش  1/13درصدی در بهرهوری
نيروی کار بخش صنعت مي شود.
لوین ( ،)Levin, 1992با استفاده از تابع توليد برای توضيح تفاوت در دستمزدها در آمریکای
جنوبي ،نظریه کارآیي دستمزد را مورد آزمون قرار داد .وی در پاسخ به این سؤال که آیا دستمزد ها
مي توانند باعث رشد بهره وری نيروی کار شوند ،نتيجه ميگيرد که رابطه معنا دار و مثبت بين
بهره وری نيروی کار و دستمزد باعث ميگردد تا آن سری از واحدهای تجاری که دستمزد نسبي
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کارگران با سرمایه انساني مشابه را افزایش مي دهند ،قادر به پوشش دادن هزینههای ناشي از افزایش
دستمزدها از طریق کسب منافع ناشي از بهره وری نيروی کار خواهند بود.
گوردون ( ،)Gordon, 1987با استفاده از معادالت بهره وری و اندازه گيری حساسيت بهرهوری
نيروی کار نسبت به دستمزد واقعي ،به بررسي رابطه بين رشد بهره وری نيروی کار و دستمزد واقعي
در کشورهای ژاپن ،آمریکا و اروپا پرداخت .وی در مقاله خود با عنوان "دستمزد و قيمت های داخلي
و خارجي توليدات صنعتي در ژاپن ،اروپا و آمریکا" ،نشان داد که افزایش در دستمزد واقعي باعث
افزایش بهره وری نيروی کار و ارزش افزوده و در نهایت ،افزایش سطح باالی رفاه و رشد اقتصادی در
جامعه مي شود.
بنابراین ،مطالعات تجربي به طور اجمالي نشان ميدهد که بين افزایش در دریافتي شاغالن به
شکل دستمزد و مزایا و سطح بهرهوری نيروی کار ،رابطه معنيدار و عمدتاً مثبت وجود دارد ،به طوری
که افزایش در دستمزد پرداختي بابت جبران خدمات و سایر پرداختي ها ميتواند موجبات افزایش
بهره وری نيروی کار در امر توليد را فراهم آورد .از آنجایي که با توجه به اهميت بخش تعاون و
برجسته شدن نقش تعاوني ها در اقتصاد ،مطالعات محدودی که در رابطه با عوامل مؤثر بر توسعه
بخش تعاون ،بخصوص اثر جبران خدمات ،مزد و حقوق بر بهرهوری نيروی کار و ارزش افزوده تعاوني ها
صورت گرفته است ،هدف از انجام این مطالعه ،بررسي رابطه بين دستمزد پرداختي بابت جبران
خدمات و سایر پرداختي ها و بهره وری نيروی کار شاغل در تعاونيهای صنعتي کشور طي دوره
 1831الي 1831ميباشد .بنابراین مطالعه حاضر با توجه به تأکيد قانون اساسي ایران و برنامه پنجم
توسعه در خصوص اهميت بخش تعاون و در راستای اهداف اقتصادی سند چشم انداز توسعه کشور
از اهميت بسزایي برخوردار است.
 .4روش تحقيق
در این مطالعه ،از روش دادههای ترکيبي (پانل) استفاده شده که در آن ،مقاطع شامل  81استان
کشور بوده و دوره زماني  1سال بوده و فرم عمومي روش دادههای ترکيبي (پانل) به صورت رابطه
( )1قابل بررسي است:
𝑡𝑖𝑢 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖𝑡 𝑥1𝑖𝑡 + … … … + 𝛽𝑘𝑖𝑡 𝑥𝑘𝑖𝑡 +
()1
که در آن N ،مقطع و  Tدوره زماني مي باشد .دليل انتخاب روش دادههای ترکيبي (پانل) نسبت به
روشهای بررسي داده های مقطعي و سری زماني ،وجود مزیت هایي نظير کاهش احتمال واریانس
ناهمساني ،کاهش احتمال همخطي و کاهش تورش برآورد است (اشرف زاده.)1833 ،
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در ارتباط با انتخاب یک مدل مناسب ،که در عين سادگي بتواند واقعيت های موجود را به شکلي
دقيق نشان دهد ،در این مطالعه ،از تابع توليد کاب -داگالس به دليل سادگي ،قدرت توضيح دهندگي
باال و کاربرد فراوان آن در مطالعات اقتصادی ،همچنين به واسطه ویژگي امکان جانشيني بين عوامل
در جریان توليد ،استفاده شده است (سلطاني.)1838 ،
مدل کلي تابع توليد کاب -داگالس به شکل زیر در نظر گرفته شده است (رابطه :)2
𝛽 𝛼
𝐾 𝐿𝐴= 𝑄
()2
که در آن متغيرها نشانگر:
 :Qتوليد واقعي بخش تعاوني های صنعتي  11نفر کارکن و بيشتر
 :Lاشتغال در بخش تعاوني های صنعتي  11نفر کارکن و بيشتر
 :Kحجم سرمایه واقعي در بخش تعاوني های صنعتي  11نفر کارکن و بيشتر
𝛼 و 𝛽 :به ترتيب ،کشش توليدی نيروی کار و کشش توليدی حجم سرمایه هستند.
الزم به ذکر است ،تمامي متغيرهایي که با واحد پولي اندازهگيری ميشوند ،با استفاده از شاخص
قيمتي سال  1838تبدیل به متغيرهای حقيقي شده اند.
برای رسيدن به مدل مناسب ،ابتدا متوسط ارزش افزوده نيروی کار به عنوان متغير وابسته،
𝑄

جایگزین متوسط توليد نيروی کار ( 𝐿 = 𝑙𝑃𝐴) شده و به همراه تعداد شاغالن ،حجم سرانه سرمایه
و ميزان سرانه جبران خدمات شاغالن تعاوني های صنعتي به عنوان متغيرهای مستقل وارد مدل
شدند .در این مطالعه ،متوسط ارزش افزوده نيروی کار به عنوان بهره وری نيروی کار در نظر گرفته
شده است .براساس مطالعات انجام شده و نظریات اقتصادی موجود ،متوسط بهره وری نيروی کار
( )AVLتابعي از ميزان اشتغال ( ،)Lحجم سرمایه سرانه ( ،)AKجبران خدمات سرانه ( )AWPو
سایر عوامل مرتبط است .حجم سرمایه سرانه و جبران خدمات سرانه ،به ترتيب ،از روابط  8و  1به
دست مي آید .در رابطه  WP ،1ميزان جبران خدمات را نشان مي دهد.
𝐾

()8
𝑃𝑊

𝐿

= 𝐾𝐴

= 𝑃𝑊𝐴

()1
در این مطالعه ،برای ساده شدن الگو سه متغير اشتغال ،حجم سرمایه سرانه و جبران خدمات
سرانه را به عنوان متغير های مستقل و متوسط بهره وری نيروی کار ( )AVLبه عنوان متغير های
وابسته در نظر مي گيریم (رابطه .)1
) 𝑃𝑊𝐴 𝐴𝑉𝐿 = 𝐴𝑉𝐿 ( 𝐿 , 𝐴𝐾 ,
()1
همچنين جهت تخمين مدل بر اساس روش حداقل مربعات معمولي ،رابطه غير خطي تابع
کاب -داگالس به رابطه خطي تبدیل و به شکل لگاریتمي زیر (رابطه  )1استفاده مي شود:
𝐿
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Log AVL = Log A + α Log L + β Log AK + θ LOG AWP

()1
در ادامه ،پارامترهای مدل تحقيق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي و مدل دادههای
ترکيبي (پانل) به شرح رابطه ( )1برآورد ميشوند:
𝑡𝑖𝜇 𝐿𝑜𝑔 AVL𝑖𝑡 = 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝑖 + α 𝐿𝑂𝐺 𝐿𝑖𝑡 + 𝛽 𝐿𝑂𝐺 𝐴𝐾𝑖𝑡 + 𝜃 𝐿𝑂𝐺 𝐴𝑊𝑃𝑖𝑡 +

()1
منبع دریافت دادههای اطالعاتي مربوط به متغير های اسمي مطالعه ،مرکز آمار ایران و وزارت
تعاون برای سالهای  1831الي  1831ميباشد که برای استفاده در مدل ،تمامي آنها واقعي شدهاند.
در مطالعه حاضر ،جامعه آماری متشکل از تعاونيهای صنعتي ( 11نفر کارکن و بيشتر) ،متعلق به 81
استان کشور مي باشد.
 .1نتايج و يافته ها
این مطالعه ابتدا در مدل اول ،تأثير سرانه جبران خدمات کارکنان ( ،)AWPشامل دستمزد و سایر
پرداختي ها بر بهره وری نيروی کار (رابطه  )3تخمين زده شد .سپس مدل دوم ،با تفکيک متغير
جبران خدمات به دو بخش دستمزد و سایر پرداختي ها به کارکنان ،جهت بررسي مقایسهای تأثير
سرانه دستمزد ( )AWو سرانه سایر پرداختي ها ( )APبر بهرهوری نيروی کار (رابطه  ،)3مورد مطالعه
قرار گرفت .هدف از تخمين مدل دوم ،پاسخگویي به این سؤال است که کدام یک از متغير های
دستمزد و سایر پرداختي ها از قبيل پاداش و غيره مي تواند اثر بيشتری بر روی بهره وری نيروی کار
داشته باشد؟ لذا برای انجام این آزمون و پاسخ به سؤال مطرح شده ،مدلهای زیر (روابط  3و  )3مورد
تخمين و بررسي قرار ميگيرند:
()3

𝑡𝑖𝜇 𝐿𝑜𝑔 AVL𝑖𝑡 = 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝑖 + α0 𝐿𝑜𝑔 𝐿𝑖𝑡 + α1 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝐾𝑖𝑡 + α2 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝑊𝑃𝑖𝑡 +
𝐿𝑜𝑔 AVL𝑖𝑡 = 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝑖 + β0 𝐿𝑜𝑔 𝐿𝑖𝑡 + β1 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝐾𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝑊𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜇 β3 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝑃𝑖𝑡 +

()3
برای بررسي اثر دو متغير دستمزد و سایر پرداختي ها بر بهره وری نيروی کار ،از مقدار سرانه این
متغيرها استفاده شده که نحوه محاسبه آن همانند روابط  8و  1بوده که سرانه دستمزد با ( )AWو
سرانه سایر پرداختي ها با ( )APنشان داده شده است .همچنين برای بررسي وجود همگني یا ناهمگني
مقاطع و مشخص نمودن این مساله که در صورت همگني مقاطع ،از روش حداقل مربعات معمولي
تجميع شده و صورت ناهمگني از روش پانل استفاده شود ،فرض صفر مبني بر همگني مقاطع مورد
آزمون ليمر ( )Fقرار گرفت.

𝑁𝛼 = … … … 𝐻𝑜 : 𝛼1
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𝑗≠i

532

𝑗𝛼 ≠ 𝑖𝛼 𝐻1 :

الزم به ذکر است که ،برای آزمون فرضيه صفر از آزمون ليمر به شرح ذیل استفاده مي شود (رابطه
:)11
()11

𝑆𝑆𝑅𝑈𝑃𝑅𝑆𝑆−
𝑁−1

)𝐾𝑈𝑅𝑆𝑆/(𝑁𝑇−𝑁−

= 𝐾𝐹𝑁−1,𝑁(𝑇−1)−

در آماره آزمون( ،)Fمقدار  RRSS1نشانگر مجموع مربعات باقيمانده مقيد ،مقدار  URSS2نشانگر
مجموع مربعات باقيمانده غيرمقيد K ،تعداد متغير های توضيحي N ،تعداد مقاطع و  NTنيز تعداد
کل مشاهدات است (.)Bond, 2002
همان طور که در جدول  1ارائه شده ،مقدار آماره  Fبه دست آمده برای هر دو مدل ،حاکي از رد
فرض صفر است .بنابراین ،نتيجه باید گرفت که استفاده از روش پانل مناسب تر است .سپس جهت
مشخص کردن این موضوع که مدلها مي بایست با در نظرگيری اثرات ثابت یا تصادفي تخمين زده
شوند ،از آزمون هاسمن استفاده ميشود (محمد زاده.)1833 ،
در این آزمون ،فرض صفر حاکي از کاراتر بودن اثرات تصادفي نسبت به اثرات ثابت است .با توجه
به مقدار آماره محاسبه شده هاسمن (آماره کای دو) و مقایسه آن با مقادیر بحراني ،معلوم گردید که
فرض صفر مبني بر کاراتر بودن اثرات تصادفي را نمي توان رد کرد (جدول  .)1نتيجه آنکه هر دو مدل
بر اساس اثرات تصادفي تخمين زده ميشوند.
همچنين از آنجایي که تعداد مقاطع که شامل  81استان کشور است ،بيش از دوره های زماني
بوده و احتمال بروز واریانس ناهمساني وجود دارد ،بر اساس آزمون نسبت راست نمایي و با استفاده
از فرمول زیر (رابطه  )11که در آن 𝑅𝑈𝐿 لگاریتم راست نمایي مدل نامقيد و 𝑅𝐿 لگاریتم راست نمایي
مدل مقيد است ،آزمون فرضيه واریانس ناهمساني انجام گرفت.
) 𝑅𝐿 𝐿𝑅 = 2(𝐿𝑈𝑅 −

()11
نتایج حاصل از آزمون با سطح معني داری  1درصد که در جدول  1آمده ،نشان دهنده وجود
ناهمساني واریانس برای هر دو مدل است .بنابراین ،جهت رفع مشکل و تخمين مناسب تر از روش
کمترین مجذورات تعميم یافته انعطاف پذیر ( )FGLS8استفاده مي شود .قابل ذکر است در زماني
که اثرات تصادفي مد نظر باشد ،روش کمترین مجذورات تعميم یافته انعطافپذیر ( ،)FGLSروشي
کارا محسوب مي شود (گجراتي.)1833 ،

1. Restrict residual sum squares
2. Un restrict residual sum squares
3. Feasible Generalized Least Squares
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البته در زمان استفاده از این روش ،مقدار ضریب تعيين ( )R-sqقابل اعتنا نبوده و در چنين
شرایطي باید از آماره جایگزین یعني آماره حداکثر راست نمایي کمک گرفت (.)Baltagi ,2005
جدول  .5نتايج تخمين متغيرها و آماره هاي کارگاه هاي صنعتی تعاونی
 51نفر کارکن و بيشتر در کشور ()5931-31
نوع آماره و نوع متغير

مدل 1

مدل 5

1/22

1/12

)F(v1,v2

1/11

1/11

احتمال

1/31

1/12

Chi-Sq.

1/32

1/31

احتمال

31/22

13/1

Chi-Sq.

1/11

1/11

احتمال

β1 = 1/82

α1 = 1/21

ضریب

1/11

1/11

احتمال

12/11

11/1

Z

β1 = 1/1

α1 = 1/11

ضریب

1/11

1/11

احتمال

12/12

83/13

Z

β2 = 1/21

-

ضریب

1/11

-

احتمال

1/3

-

Z

β8 = 1/112

-

ضریب

1/11

-

احتمال

1/81

-

Z

-

α 2 = 1/13

ضریب

-

1/11

احتمال

-

1/3

13/11

12/18

منبع :یافته های تحقيق

P Limer

Hausman Test

LR Test

)Log (L

)Log (AK

)Log (AW

)Log (AP

)Log (AWP

Z
Log likelihood
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 .6نتيجهگيري
با توجه به مطالعات انجام شده در گذشته و نظریات اقتصادی موجود ،هنگامي که نيروی کار با سرمایه
بيشتری ترکيب مي شود ،منجر به افزایش در بهره وری نيروی کار مي شود .این نتيجه در بررسي
رابطه بين دستمزد ،اشتغال و بهره وری نيروی کار توسط صمدی ( )1838برای کارگاه های بزرگ
صنعتي ایران ،طاهری ( )1832برای بخش صنایع ایران ،ویکفورد ( )Wakeford, 2003برای بخش
صنعت آفریقای جنوبي ،لوین ( )Levin, 1992برای صنایع آمریکای جنوبي و همچنين گوردون
( )Gordon, 1987برای کشورهای ژاپن ،آمریکا و اروپا نيز دیده ميشود.
در بنگاههای اقتصادی ،بين دو متغير بهره وری نيروی کار و جبران خدمات شاغالن ،رابطه دو
طرفهای وجود دارد؛ به طوریکه ميبایست افزایش دستمزد مطابق با سطح بهرهوری نيروی کار و
بهرهوری نيروی کار نيز متناسب با افزایش دستمزد ،افزایش یابد .دراین شرایط ،انتظار ميرود که
هرگونه افزایش دستمزد باعث بهبود وضعيت نيروی کار در بنگاههای اقتصادی شود؛ بدین صورت که
برای شاغالن ،این امر باید تفهيم شود که الزم است با افزایش دستمزد بهرهوری نيروی کار خود را
متناسب با آن افزایش دهند تا افزایش صورت گرفته در دستمزد برای کارفرما از نظر مدیریت هزینه
مقرون به صرفه باشد.
همچنين الزم است جهت جلوگيری از کاهش سطح رفاه شاغالن ،هرگونه افزایش در سطح
دستمزدها با توجه به شرایط تورمي موجود ،صورت گيرد؛ زیرا از آنجایي که ميزان دستمزد دریافتي،
تأثير زیادی بر روی سبد مصرفي خانوارها و تأمين حداقل نيازهای آنها دارد ،بنابراین اگر دستمزدها
به گونهای معقول همگام با سطح قيمت کاال و خدمات افزایش نيابد ،این امر منجر به کاهش سطح
رفاه خانوارهای شاغل ،کاهش انگيزه آنها برای تالش در محيط کاری و در نهایت ،کاهش بهره وری
نيروی کار در جامعه خواهد شد.
نتيجهگيری کلي اینکه افزایش در دریافتي شاغالن ميتواند موجبات افزایش بهره وری نيروی کار
در امر توليد را فراهم آورد و مطالعه حاضر نيز تأثير مثبت دریافتي توسط کارکنان بر بهره وری نيروی
کار را تأیيد مي کند؛ به طوری که یک درصد افزایش در ميزان جبران خدمات شاغالن تعاوني های
صنعتي کشور ،ارزش افزوده متوسط این بخش را حدود  1/13درصد افزایش مي دهد.
همچنين یافته های تحقيق ،حاکي از تأثير هر دو متغير دستمزد و سایر پرداختيها به طور
جداگانه بر بهره وری نيروی کار است .البته اثر افزایش در دستمزد نسبت به اثر افزایش در سایر
پرداختي ها ،نظير پاداش و هدایا ،بر بهره وری نيروی کار بيشتر است؛ به طوری که ،یک درصد افزایش
در ميزان دستمزد شاغالن تعاوني های صنعتي کشور ،ارزش افزوده متوسط را در این بخش ،حدود
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 1/21درصد افزایش مي دهد؛ در حالي که با یک درصد افزایش در سایر پرداختي ها به شاغالن این
بخش ،ارزش افزوده متوسط این بخش حدود  1/11درصد افزایش مي یابد.
بنابراین تعاوني های صنعتي کشور مي توانند با افزایش ميزان جبران خدمات شاغالن ،بهره وری
نيروی کار این بخش مهم از اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار دهند .همچنين با توجه به یافته های
تحقيق ،به دليل آنکه افزایش در دستمزد ،نسبت به افزایش در سایر پرداختي ها اثر بيشتری روی
افزایش بهره وری دارد ،توصيه ميگردد که جهت افزایش بهره وری نيروی کار در تعاوني های صنعتي
کشور ،تعيين دستمزد مؤثر کارکنان مورد توجه و بررسي بيشتر قرار گيرد.
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