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In the economic literature, wage deviation from labor productivity causes economic 
inefficiency. However, evidence in Iran’s economy indicates a lack of coordination be-
tween wage changes and labor productivity, and the gap between the two variables has 
increased over time. Accordingly, the present study has two main approaches: first, 
study of the relationship between wages and labor productivity in the manufacturing 
industries of Iran’s provinces during the years 1392-1383 and evaluation of the impact 
of wage productivity (based on classical theories); second, examining the effective-
ness of wage productivity (based on efficiency wage theories). Using the combined 
data and the generalized least squares method, the results show that both classical and 
wage theories are correct. In other words, while wages have a positive and significant 
effect on labor productivity, they also are affected by it. However, its impact factor 
is far greater than its susceptibility factor. Therefore, from the policy point of view, 
the results show the necessity of paying attention to wages in order to increase labor 
productivity in the manufacturing industries of Iran’s provinces.
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بر اساس ادبیات اقتصادی، انحراف دستمزد از بهره وری نیروی کار عدم کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد 
داشت. با وجود این، شواهد موجود در اقتصاد ایران حاکی از عدم هماهنگی تغییرات دستمزد و بهره وری 
نیروی کار بوده و با گذشت زمان، شکاف بین این دو متغیر افزایش یافته است. بر این اساس، مسئله اساسی 
مطالعه حاضر بررسی ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 
1392-1383 بوده و سنجش تأثیر بهره وری بر دستمزد (بر اساس نظریات کالسیک ها) و سپس، بررسی 
تأثیرپذیری بهره وری از دستمزد (بر اساس نظریات دستمزد کارایی) دو رویکرد مورد نظر این مطالعه است. با 
استفاده از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی، نتایج نشان دهنده صحت هر دو نظریه 
کالسیک ها و دستمزد کارایی است. به عبارت دیگر، دستمزد به صورت مثبت و معنی داری از بهره وری 
نیروی کار تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد. با وجود این، ضریب تأثیرگذاری آن به مراتب بیش از 
ضریب تأثیرپذیری آن بوده و بنابراین، از دیدگاه سیاست گذاری، نتایج مبین لزوم توجه به دستمزد به منظور 

افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران است.
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مقدمه

یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی کار در برخی از کشورها مورد 
استفاده قرار گرفته، برقراری سیستم اقتصادی موسوم به PLWS 1 است که در آن، سطح دستمزد و بهره وری 
نیروی کار2 به طور مستقیم در ارتباط با یکدیگر هستند. با وجود دستمزدهای منعطف که با تغییر سطح 
بهره وری تغییر می کنند، بنگاه ها سطح دستمزد و اشتغال را به گونه ای تعدیل می کنند که کارایی3 در تولید 
برقرار شود. همان گونه که پایین بودن سطح دستمزد نسبت به بهره وری نیروی کار باعث کاهش انگیزه نیروی کار 
و عدم سرمایه گذاری در جهت بهبود سرمایه انسانی4 می شود، تعیین دستمزد در سطحی باالتر از سطح بهینه 
نیز منجر به افزایش هزینه متوسط هر واحد نیروی کار شده و باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری و در نتیجه، 
افزایش بیکاری و ایجاد تورم و به دنبال آن، کاهش قدرت رقابت پذیری5 محصوالت می شود. بنابراین، تصحیح 
مکانیسم تعیین دستمزد به عنوان مؤثرترین روش تقویت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد 

اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد (کازرونی و سجودی، 2007). 

هرچند که در بند 13 سیاست های کلی اشتغال، به لزوم رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری 
نیروی کار تأکید شده، اما بررسی ها حاکی از آن است که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار ایران، 
دستمزد نیروی کار عمدتاً به صورت سنتی پرداخت می شود؛ به عنوان مثال، بر اساس ماده 41 قانون کار 
جمهوری اسالمی ایران، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف 
کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تأمین کند: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی 
که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود؛ 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و 
روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده 
که تعداد متوسط آن را مراجع رسمی اعالم می  کنند را تأمین کند. این تغییرات حداقل دستمزد، همواره مالک 
عمل اولیه تغییرات دستمزد کارگران است. بر این اساس و با وجود اینکه دستمزد باید بهره وری واقعی نیروی 
کار را منعکس کند و انحراف این دو متغیر از یکدیگر، عدم کارایی اقتصادی و کاهش اشتغال را به دنبال دارد، 
در اقتصاد ایران، همواره تحوالت بازار کار و بهره وری نیروی کار همگام با حقوق و دستمزد نبوده و شکاف این دو 

باعث شده که به تدریج، سهم نیروی کار در ساختار هزینه بنگاه افزایش یابد (ازوجی و امینی، 2009). 

فرایند تعیین دستمزد و ارتباط آن با بهره وری، فرایندی پیچیده بوده که منجر به ظهور نظریات متفاوتی شده 
است. بر اساس نظریات کالسیک ها6، بهره وری بر دستمزد اثرگذار بوده و تغییرات بهره وری منجر به تغییرات در 
دستمزد می شود. در سوی دیگر، نظریات دستمزد کارایی7، دستمزد را تعیین کننده بهره وری دانسته و معتقد 

1. Productivity-Linked Wage System
2. Labor productivity
3. Efficiency
4. Human capital
5. Competitiveness
6. Classics theories
7. Efficiency wage theories
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است که دستمزد بیشتر، به افزایش بهره وری منجر می شود (محمدی خواه، محمدی و طائی، 2013). بنابراین و 
با توجه به اهمیت موضوع در اقتصاد ایران8 از یک سو، و وجود رویکردهای متفاوت از سوی دیگر، هدف پژوهش 
حاضر، بررسی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار بر اساس هر دو رویکرد کالسیک ها و دستمزد کارایی 
در صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1383 است. در این راستا، مطالعه حاضر از هفت بخش 
تشکیل شده است. پس از مقدمه و در بخش دوم، به مبانی نظری پرداخته می شود. در بخش سوم، مطالعات 
پیشین مرور می شود. بخش چهارم، به توصیف داده ها و متغیرها اختصاص دارد. در بخش پنجم، روش تحقیق 
ارائه می شود. نتایج تخمین مدل در بخش ششم ارائه می شود. بخش هفتم و پایانی نیز شامل جمع بندی و 

نتیجه گیری است.

1. ادبیات موضوع

همواره در نظریات مختلف اقتصادی، در مورد جایگاه بهره وری و کارایی در تعیین دستمزدها اختالف نظر 
وجود داشته است. این رویکردها سبب شده که طیف گسترده ای از مباحث پیرامون دستمزد مطرح شود. در 
این بین، دو رویکرد مهم در مورد دستمزد و بهره وری وجود دارد: نظریات کالسیک ها و نظریات دستمزد کارایی. 

بحث با نظریات کالسیک ها آغاز و پس از آن نظریات دستمزد کارایی را مطرح می شود.

1-1. نظریات کالسیک ها

بر اساس نظریات کالسیک ها، در شرایط رقابت کامل و حاکمیت مکانیسم بازار، بنگاه ها تا زمانی به استخدام 
نیروی کار ادامه می دهند که هزینه نهایی تولید برابر با نسبت دستمزد پرداختی به تولید نهایی نیروی کار باشد. 
با توجه به اینکه هزینه نهایی با قیمت محصول برابر است، استخدام تا جایی ادامه می یابد که محصول نهایی 
نیروی کار برابر با دستمزد واقعی شود. بنابراین، افزایش بهره وری موجب افزایش استخدام و در نتیجه، افزایش 
دستمزدها می  شود. برای روشن شدن موضوع، بنگاهی را در نظر بگیرید که تنها از یک عامل تولید (نیروی کار) 

استفاده می کند. بنابراین خواهیم داشت (فرمول شماره 1):
1. Q=F(L)

تابع سود این بنگاه به صورت زیر خواهد بود (فرمول شماره 2):
2. π=P.Q-W.L

که در آن، π سود بنگاه، P قیمت محصول، Q مقدار محصول، W دستمزد نیروی کار و L تعداد نیروی کار 
است. با توجه به شرط حداکثر کردن سود، داریم (فرمول شماره 3):

3. ∂π ∂Q=P× -W=0∂L ∂L

اسناد  اهداف  نیروی کار، همواره در ردیف مهم ترین  بهره وری  بهره وری و به خصوص  افزایش  با سایر کشورهای جهان،  8. همسو 
باالدستی ایران بوده است.
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Q∂ تولید نهایی نیروی کار است. بنابراین می توان تساوی فوق را به صورت زیر بازنویسی 
∂L

ٌدر تساوی فوق، 
کرد (فرمول شماره 4):

4. P×MPL-W=0

و در پایان خواهیم داشت (فرمول شماره 5):

5. P×MPL=W 

همان گونه که مشاهده می  شود، بنگاه تا زمانی به استخدام نیروی کار ادامه می دهد که سود خویش را حداکثر 
کند و بدین منظور، می بایست تولید نهایی نیروی کار با دستمزد واقعی برابر باشد. بنابراین، افزایش بهره وری 

موجب باال رفتن تقاضای نیروی کار و در نتیجه، افزایش دستمزدها می شود.

1-2. نظریات دستمزد کارایی

تمامی نظریه های دستمزد کارایی با این فرض شروع می شوند که بهره وری متأثر از دستمزدی است که بنگاه 
پرداخت می کند. بر این اساس، رویکردهای مختلفی مطرح شده که از مهم ترین آن ها می توان به مدل چرخش 
نیروی کار9، مدل کم کاری10، مدل انتخاب نامساعد11 و مدل جامعه شناختی12 اشاره کرد (ازوجی، 2007). 
مدل های دستمزد کارایی را می توان با استفاده از مدل ساده ای شرح داد. بدین منظور، به پیروی از یلن (1984) 

و بر اساس مطالعه کیتس (1986)، فرض می شود که تابع تولید بنگاه به صورت زیر است (فرمول شماره 6):

6. Q=F[E(W)N]

که در آن N تعداد نیروی کار، W دستمزد واقعی و E تالش یا کارایی نیروی کار است. بر این اساس، سود 
بنگاه از رابطه زیر به دست می آید (فرمول شماره 7):

7. π=F[E(W)N]-WN 

با توجه به شرط حداکثر کردن سود خواهیم داشت (فرمول های شماره 8 و 9):

8. ∂π =F’E^’ (W*) N*-N*=0∂W

9. ∂π F’E(W*)-W*=0∂N

حل معادالت فوق نتایج زیر را به دست می دهد (فرمول های شماره 10 و 11):
10. E’(W*)W*

=1E(W*)

9. Labor turnover model
10. Shirking model
11. Adverse selection model
12. Sociological model
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11. (W*)F’[E(W*)N*]=W*

استراتژی بهینه بنگاه این است که دستمزد کارایی (*W) را به عنوان نقطه استخدام نیروی کار منظور کند؛ 
(W*) تنها به (W*) به گونه ای که ارزش تولید نهایی نیروی کار برابر با دستمزد شود. بنابراین، دستمزد کارایی
E وابسته بوده و تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضا در بازار نیست. بر این اساس، می توان چنین عنوان کرد که 
بهره وری تحت تأثیر دستمزد پرداختی است. بنابراین و درمجموع، با مقایسه دو گروه نظریات کالسیک ها و 
دستمزد کارایی، می توان رابطه دستمزد و بهره وری را رابطه ای دوسویه قلمداد کرد؛ به گونه ای که دستمزد هم 
از بهره وری تأثیر می پذیرد و هم بر بهره وری تأثیر می گذارد. بنابراین و با چنین رویکردی، پژوهش حاضر کوشیده 
است هر دو گروه نظریات کالسیک و دستمزد کارایی را در صنایع تولیدی استان های ایران مورد آزمون قرار دهد.

1-3. دستمزد و بهره وری: مروری بر مطالعات تجربی

با توجه به رویکرد های گوناگون در مورد ارتباط بین دستمزد و بهره وری، در مطالعات تجربی این حوزه نیز، 
بررسی ارتباط بین این دو متغیر به اشکال مختلف صورت گرفته است. در حالی که برخی از مطالعات، نظریات 
کالسیک را مورد آزمون قرار داده اند، برخی دیگر به بررسی نظریات دستمزد کارایی پرداخته اند. در این بین، 
مطالعات اندکی نیز هر دو رویکرد را مورد توجه قرار داده اند. هدف بخش حاضر، مرور مطالعات پیشین و ارائه 

تصویری مناسب از نحوه تعامل دستمزد و بهره وری است.

1-3-1. مطالعات خارجی

مطالعه سینگ، ویلیامز و ویلدر (1982) را می توان از نخستین مطالعات این حوزه قلمداد کرد. محققین به 
بررسی عوامل مؤثر بر دستمزد در صنایع تولیدی کشور آمریکا طی سال های 1976-1958 پرداخته اند و با توجه 
به نتایج، بهره وری از مهم ترین این عوامل است. ارنبرگ (1993) نیز به بررسی ارتباط بین دستمزد و بهره وری 
در کشور آمریکا طی سال های 1990-1948 پرداخته و نشان داده است که بین دو متغیر یک رابطه بلندمدت 
وجود دارد. در مطالعه دیگری، استراس و ووهر (2004) با بررسی صنایع تولیدی کشور آمریکا طی دوره 1996-

1956 نشان داده اند که یک رابطه بلندمدت قوی و علیت دوسویه بین دستمزد و بهره وری برقرار است.

ازموکار (1997) به بررسی رابطه بین دستمزد و بهره وری در صنایع تولیدی کشور ترکیه طی سال های 
ارتباط بسیار قوی بین دستمزد و بهره وری در بخش  نتایج داللت بر وجود  1995-1980 پرداخته است. 
خصوصی دارد. محقق با گسترش بازه زمانی مورد بررسی به سال های 1998-1950، نتایج مشابهی را مشاهده 
کرده است. ییلدیریم (2015) نیز با استفاده از آزمون های هم جمعی و علیت گرنجری به بررسی رابطه بین 
بهره وری و دستمزد در صنایع تولیدی کشور ترکیه طی سال های 2012-1998 پرداخته و نتایج گویای نبود 
ارتباط بین بهره وری و دستمزد است. همچنین، رامستر (2004) با بررسی صنایع تولیدی کشور تایلند در 

سال های 1996، 1998 و 2000، نشان داده که ارتباط بین بهره وری نیروی کار و دستمزد ضعیف است.

هو و یاپ (2001) به بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی کشور مالزی پرداخته اند. 
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نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، دستمزد و بهره وری نیروی کار به صورت مثبت و معنی داری با یکدیگر 
در ارتباط هستند. نتایج مطالعه ژوه (2009) در کشور مالزی نیز ضمن تأیید رابطه مثبت بهره وری نیروی 
کار و دستمزد در بلندمدت، نشان دهنده رابطه علیت از بهره وری نیروی کار به سوی دستمزد در کوتاه مدت 
است. مطالعه دیگری که در کشور مالزی انجام شده، مطالعه ژوه و وانگ (2010) است. محققین با استفاده از 
تکنیک های هم جمعی و تصحیح خطا نشان داده اند که در بلندمدت، بهره وری نیروی کار یکی از عوامل عمده 

تعیین کننده دستمزد است.

واکفورد (2004) به بررسی رابطه بین دستمزد و بهره وری در آفریقای جنوبی پرداخته است. بر اساس نتایج، 
بین دستمزد و بهره وری رابطه هم جمعی وجود دارد. همچنین، محقق به بررسی رابطه بین دستمزد و بهره وری 
در صنایع تولیدی کشور آفریقای جنوبی طی سال های 2002-1970 پرداخته و نتایجی مشابه حاصل شده 
است. مطالعه دیگر در کشور آفریقای جنوبی، مطالعه تساکو و ماتاریس (2014) است. محققین با بررسی 
رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار طی دوره زمانی 2011-1970 نشان داده اند که یک رابطه هم جمعی بین 

دستمزد و بهره وری نیروی کار وجود دارد.

هیسو (2005) با بررسی صنایع تولیدی کشور تایوان طی سال های 2000-1978 به این نتیجه رسیده 
است که تفاوت در دستمزدها، ناشی از تفاوت در بهره وری است. گیلن، کرخوفز و وان اوورز (2006) با استفاده 
از یک پنل متشکل از بنگاه های کشور هلند به بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در فاصله زمانی 
2001-1995 همت گماشته اند. بر اساس نتایج، یک درصد افزایش دستمزد، افزایش بهره وری نیروی کار به 
میزان 9 درصد را به دنبال خواهد داشت. کومار، وبر و پری (2009) نیز با استفاده از آزمون های هم جمعی و 
علیت گرنجری رابطه بین دستمزد و بهره وری را در کشور استرالیا طی سال های 2007-1965 بررسی کرده اند. 
بر اساس نتایج، یک درصد افزایش در دستمزدهای واقعی بخش تولیدی منجر به افزایش بهره وری این بخش 
به میزان 0/5 تا 0/8 درصد می شود. عالوه بر آن و در بلندمدت، جهت علیت از دستمزد به بهره وری است. در 
مطالعه دیگری، نارایان و اسمیت (2009) با استفاده از آزمون هم جمعی تابلویی به بررسی ارتباط بین دستمزد و 
رشد بهره وری در کشورهای G7 در بازه زمانی 2004-1960 پرداخته اند. نتایج داللت بر وجود یک رابطه مثبت 
و معنی دار بین دستمزد و رشد بهره وری دارد و افزایش یک درصدی دستمزد، افزایش 0/6 درصدی در بهره وری 

را به دنبال دارد.

باهاتچاریا، نارایان، پپ و راس (2011) با استفاده از داده های تلفیقی به بررسی رابطه بهره وری نیروی کار 
و دستمزد در صنایع تولیدی کشور هند در بازه زمانی 2001-1974 پرداخته اند. با توجه به نتایج، عالوه بر 
وجود رابطه هم جمعی بین دو متغیر، دستمزد دارای اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار است. محققین در مطالعه 
دیگری، با بررسی صنایع تولیدی کشور هند در دوره زمانی 2001-1974 تأثیر مثبت دستمزد بر بهره وری 
نیروی کار را نشان داده اند. در مطالعه دیگری که در کشور هند صورت پذیرفته، نایاک و نایاک و پاترا (2013) 
رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار را در صنایع تولیدی ایالت اودیشا کشور هند در بازه زمانی 1999-2009 
تحلیل کرده اند. نتایج ضمن تأیید وجود همبستگی مثبت بین دستمزد و بهره وری نیروی کار، نشان می دهد 
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که رشد بهره وری نیروی کار سریع تر از رشد دستمزد سرانه نیروی کار است. در یکی از جدیدترین مطالعات 
این حوزه نیز داس، باسو و هالدر (2017) رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار را در صنایع تولیدی کشور هند 
طی سال های 2014- 1998 بررسی کرده اند. با استفاده از داده های تابلویی در سطح کدهای دو رقمی، نتایج 
ضمن تأیید شکاف بین دستمزد و بهره وری نیروی کار، داللت بر عدم وجود رابطه علّی بین دستمزد و بهره وری 

نیروی کار دارد.

کلین (2012) با استفاده از داده های تابلویی در دوره زمانی 2011-2008، به بررسی رابطه دستمزد و 
بهره وری نیروی کار در کشور نیجریه پرداخته است. نتایج ضمن تأیید همگرایی بین دستمزد و بهره وری نیروی 
کار، نشان می دهد که افزایش دستمزد، منجر به افزایش بهره وری نیروی کار می شود. ژانگ و لیو (2013) رابطه 
دستمزد و بهره وری نیروی کار را در صنایع تولیدی کشور چین طی سال های 2007-1998 مطالعه کرده اند. 
نتایج داللت بر رابطه مثبت و معنی دار دستمزد و بهره وری نیروی کار دارد. اسالم، کینیاندو و انژانگا (2015) 
نیز به بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت کشور تانزانیا در بازه زمانی 1967-2010 
همت گماشته اند. نتایج تأثیر مثبت و معنی دار دستمزد بر بهره وری نیروی کار (نظریه دستمزد کارایی) را نشان 

می دهد.

تریپسکی، افتیموو و ونتانوسکا (2016) به تحلیل رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در کشور مقدونیه طی 
سال های 2015-2006 پرداخته اند. نتایج داللت بر وجود همبستگی مثبت بین دستمزد و بهره وری نیروی کار 
دارد. در مطالعه دیگری، حشمتی و رشیدقلم (2016) به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در صنایع 
تولیدی کشور کنیا در سال 2013 پرداخته اند. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد 
که دستمزد به صورت مثبت و معنی داری بهره وری نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد. دیتراسکی (2016) 
نیز با مطالعه کشورهای بلغارستان و رومانی طی سال های 2014-1991، نشان داده است که افزایش دستمزد 
از بهره وری نیروی کار می کاهد و یک رابطه علیت یک طرفه از سوی دستمزد به بهره وری نیروی کار وجود دارد.

1-3-2. مطالعات داخلی

طاهری (2004) ارتباط مزد و بهره وری نیروی کار را در سطح فعالیت های صنعت طی دوره زمانی 1379-
1373 مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی نشان می دهد ارتباط مستقیم میان مزدها و بهره وری وجود 
دارد. (کازرونی و سجودی، 2007) نیز با بهره گیری از مدل چانه زنی دستمزد در زیربخش های صنعت در دوره 
زمانی 1382-1376، نشان داده اند که هر دو متغیر بهره وری و دستمزد جایگزین، تأثیر مثبتی بر دستمزدها 
دارند. در مطالعه دیگری، کازرونی و محمدی (2007) رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کارِ بخش صنعت 
را در بازه زمانی 1381-1358 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با 
وقفه های توزیعی نشان می دهد که بهره وری تأثیر معنی داری بر دستمزد بخش صنعت ندارد. همچنین، نتایج 
آزمون علیت نشان دهنده نبود رابطه علیت میان این دو متغیر است. با این حال، وجود رابطه تعادلی بلندمدت 

(هم گرایی) میان دستمزد و بهره وری تأیید می شود.
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(ازوجی و امینی، 2009) با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و الگوی تصحیح خطا، به 
بررسی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار بخش صنعت طی سال های 1383-1350 پرداخته اند. بر 
اساس نتایج، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری نیروی و دستمزد در بخش صنعت تأیید می شود. طائی، 
بهرامی و باقری (2010) نیز با استفاده از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی در سال های 1384-1373 و روش 
داده های تلفیقی، به بررسی رابطه بین دستمزد و بهره وری همت گماشته اند. نتایج نشان می دهد که هرچند 
بهره وری از عوامل تعیین کننده دستمزد به شمار می رود، ولی میزان تأثیرگذاری بهره وری در مقایسه با عوامل 
دیگر بسیار ناچیز است. همچنین، سوری، ابراهیمی و حسین دوست (2010) با استفاده از آمار کارگاه های 
صنعتی بر حسب کدهای چهاررقمی ISIC طی دوره زمانی 1381-1374 و روش حداقل مربعات سه مرحله ای، 
نشان داده اند که با بهبود بهره وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است، اما شیب 
افزایش در دستمزد، کمتر از افزایش در بهره وری نیروی کار بوده و در اثر آن، شکافی بین بهره وری و دستمزد 

نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدید آمده است.

کردبچه و سوری (2011) با استفاده از روش داده های تابلویی، منابع تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ 
ایران را بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در سال های 1385-1374 بررسی کرده اند. نتایج ضمن تأیید تفاوت 
معنی دار بین دستمزدهای صنایع بزرگ، نشان می دهد که بخشی از این تفاوت به کارایی نیروی کار بازمی گردد. 
به عبارت دیگر، نتایج تأییدی بر نظریه دستمزد کارایی است. (محمدی خواه و همکاران، 2013) نیز رابطه میان 
دستمزد و بهره وری را با استفاده از داده های تلفیقی بنگاه های 50 نفر کارکن و بیشتر در سال های 1373-
1386 مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس نتایج، تغییرات بهره وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات 

کالسیک)، در حالی که اثر تغییرات دستمزد بر بهره وری معنادار بوده است (تأیید نظریات دستمزد کارایی).

احمدی، خداپرست مشهدی و سلیمی فر (2013) با استفاده از روش بازخورد شرطی و غیرشرطی گوک، 
نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارایی را در بخش صنعت طی سال های 1386-1360 تحلیل کرده اند. 
نتایج داللت بر آن دارد که هر دو نظریه دستمزد سنتی و دستمزد کارایی در بخش صنعت ایران معنی دار 
هستند، اما نظریه دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به نظریه دستمزد سنتی برخوردار است. در مطالعه 
دیگری، جعفری صمیمی و رضائیان کوچی (1393) به آزمون فرضیه دستمزد کارایی در صنایع فلزات اساسی 
ایران در سطح کدهای چهاررقمی ISIC پرداخته اند. نتایج حاصل از به کارگیری روش داده های تابلویی برای 
دوره زمانی 1389-1381، داللت بر وجود رابطه منفی و معنی دار بین دستمزد و بهره وری نیروی کار دارد. 
به عبارتی، فرضیه دستمزد کارایی در صنایع فلزات اساسی رد می شود. آل عمران و آل عمران (2016) نیز با 
بهره گیری از روش جوهانسنـ  جوسیلیوس و داده های سری زمانی در بازه زمانی 1391-1357، به ارزیابی تأثیر 
بهره وری نیروی کار بر دستمزدها همت گماشته اند. نتایج ضمن تأیید همگرایی بین متغیرها، نشان می دهد که 

در بلندمدت، افزایش بهره وری نیروی کار منجر به افزایش دستمزدها می شود.

بدین ترتیب، مطالعات یادشده اهمیت دستمزد در بازار کار و ارتباط آن با بهره وری نیروی کار را نشان می دهد. 
همان گونه که گذشت، هر دو گروه نظریات کالسیک ها و دستمزد کارایی در مطالعات گوناگونی تأیید شده و 
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نتایج آزمون های علیت نیز گویای رابطه علیت دوسویه بین دستمزد و بهره وری است. در این بین، نتایج معدودی 
از مطالعات داللت بر نبود رابطه بین این دو متغیر دارد. بنابراین تنها با مطالعات تجربی می توان به صحت هر 
یک از دو دیدگاه پی برد و این مطالعه نیز کوشیده است تا ارتباط این دو متغیر را در صنایع تولیدی استان های 
ایران طی سال های 1392-1383 (بر اساس آخرین داده های موجود) مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد (سطح 

تحلیل و دوره زمانی)، وجه تمایز این مطالعه با پژوهش های پیشین داخلی است.

1-4. توصیف داده ها و متغیرها

داده های پژوهش حاضر شامل دستمزد (جبران خدمات)، ارزش افزوده و تعداد شاغالن صنایع تولیدی استان ها 
(به استثنای استان البرز که به سبب پرهیز از ناهمگنی آمار آن با استان تهران ادغام شده است) طی سال های 
92-1383، از نتایج طرح های آمارگیری از کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران 
استخراج شده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، صنایع تولیدی استان ها به صورت مجموعه کارگاه های 
صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر هر استان تعریف می شود. در پژوهش حاضر، همسو با مطالعات پیشین، به 
منظور اندازه گیری بهره وری نیروی کار، از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن و برای اندازه گیری دستمزد، از 
نسبت جبران خدمات به تعداد شاغالن استفاده شده است. توضیح آنکه بر اساس راهنمای اندازه گیری و تحلیل 
بهره وری در واحدهای صنعتی سازمان ملی بهره وری ایران13، شاخص تعدیل هزینه نیروی کار و ارزش افزوده، 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی (کل) است. بنابراین، داده های مورد استفاده با استفاده از شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی (کل)، مستخرج از خالصه تحوالت اقتصادی، منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران، بر اساس قیمت های ثابت سال 1383 تعدیل شده است. 

خالصه ای از آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول های شماره 1 و 2 ارائه شده است. همان گونه 
که در جدول شماره 1 مشاهده می شود، در تمامی سال های مورد بررسی (به جز سال 1385) کمترین میزان 
دستمزد صنایع تولیدی به استان سمنان اختصاص دارد. در سوی دیگر این طیف، بیشترین دستمزد صنایع 
تولیدی به استان های هرمزگان، خوزستان و بوشهر اختصاص یافته که بخش عمده ای از صنایع تولیدی این 
استان ها متأثر از بخش نفت و گاز است. تنها در سال 1390 استان چهارمحال و بختیاری پیشتاز بوده و 
استان های هرمزگان، خوزستان و بوشهر در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. دقت شود که فاصله استان های 
دارای کمترین دستمزد تا میانگین، کمتر از فاصله استان های دارای بیشترین دستمزد تا میانگین است. عالوه 
بر آن و در حالی که نسبت دستمزد در استان های دارای کمترین دستمزد تقریباً ثابت بوده، نسبت دستمزد 

استان های با بیشترین دستمزد کاهنده بوده است.

با توجه به جدول شماره 2، در تمامی سال های مورد بررسی، استان بوشهر در بهره وری نیروی کار پیشتاز بوده 
و بهره وری نیروی کار این استان به صورت قابل توجهی از میانگین بیشتر بوده است. با درنظرگرفتن حجم قابل 
توجه صنایع مرتبط با نفت و گاز موجود در این استان، نتیجه فوق چندان دور از ذهن نخواهد بود. استان های 

13. National Iranian Productivity Organization (NIPO)
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گیالن، چهارمحال و بختیاری، قم، گلستان، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد نیز کمترین بهره وری نیروی 
کار صنایع تولیدی را تجربه کرده اند. دقت شود که در دوره زمانی مورد بررسی، نسبت بهره وری نیروی کار 
استان های پیشتاز به بهره وری استان های با کمترین بهره وری نیروی کار به صورت قابل توجهی افزایش یافته 

است. به عبارت دیگر، با گذشت زمان، استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت کرده اند.

دامنه تغییرات هر دو متغیر دستمزد و بهره وری نیروی کار در بین استان ها قابل توجه بوده و با گذشت زمان، 
نه تنها از گستردگی آن کاسته نشده، بلکه بر آن افزوده شده است. این موضوع داللت بر ناهمگنی بسیار زیاد 
استان ها در این دو متغیر و وجود یک روند واگرایی بین استان ها دارد. عالوه بر آن و با توجه به رشد بیشتر 
بهره وری نیروی کار نسبت به رشد دستمزد در دوره مورد بررسی، شکاف دستمزد ـ بهره وری14 در صنایع 

تولیدی استان ها بیشتر شده است.

2. روش شناسی پژوهش

در پژوهش حاضر از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی15 استفاده شده است. داده های تلفیقی به مجموعه ای 

14. Wage-productivity gap
15. Panel data

جدول 1. دستمزد صنایع تولیدی استان های ایران (میلیون ریال): 1383-92

میانگینحداکثرحداقلسال

35هرمزگان )65(سمنان )21(1383

40هرمزگان )81(سمنان )25(1384

49هرمزگان )97(چهارمحال و بختیاری )29(1385

55خوزستان )108(سمنان )32(1386

65خوزستان )119(سمنان )38(1387

76بوشهر )136(سمنان )50(1388

87بوشهر )157(سمنان )55(1389

107چهارمحال و بختیاری )213(سمنان )63(1390

114خوزستان )240(سمنان )78(1391

149خوزستان )278(سمنان )100(1392

منبع: مرکز آمار، بانک مرکزی و محاسبات تحقیق.
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از داده ها گفته می شود که شامل N مؤلفه در T دوره زمانی و به عبارتی، ترکیبی از داده های مقطعی و سری 
زمانی است. در مدل داده های تلفیقی، اگر برای تمام مقاطع، سری زمانی برابر باشد، مدل داده های تلفیقی 
متوازن و اگر برابر نباشد، مدل داده های تلفیقی نامتوازن است. همچنین اگر بین مقاطع اختالف وجود داشته 
باشد، در صورتی که اختالف بین مقاطع در طول زمان ثابت باشد، از مدل اثرات ثابت16 و در صورتی که اختالف 
بین مقاطع در طول زمان ثابت نباشد، از مدل اثرات تصادفی17 استفاده می شود. شکل کلی مدل داده های تلفیقی 

به صورت زیر است (فرمول شماره 12):
12. Yit=α+βXit+uit

که در آن i نشان دهنده مقطع و t بیانگر زمان است. Y متغیر وابسته، X متغیر مستقل و u جزء خطاست. α و 
β نیز به ترتیب جزء ثابت و ضریب متغیر مستقل هستند. با توجه به متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش حاضر، 
 LPro دستمزد و Wage ،فرمول شماره 12 به شکل  فرمول های شماره 13 و 14 بازنویسی می شود که در آن ها

بهره وری نیروی کار، i=30 و t=1382,.....,1392 است:
13. Wageit=α+βLProit+uit

16. Fixed effect model
17. Random effect mode

جدول 2. بهره وری نیروی کار صنایع تولیدی استان های ایران (میلیون ریال): 1383-92

میانگینحداکثرحداقلسال

174بوشهر )690(گیالن )72(1383

200بوشهر )665(گیالن )86(1384

251بوشهر )859(چهارمحال و بختیاری )106(1385

290بوشهر )1258(گیالن )131(1386

305بوشهر )1407(قم )133(1387

339بوشهر )1480(قم )145(1388

408بوشهر )2407(قم )165(1389

539بوشهر )3255(گلستان )236(1390

817بوشهر )5723(خراسان رضوی )316(1391

1029بوشهر )6039(کهگیلویه و بویراحمد )263(1392

منبع: مرکز آمار، بانک مرکزی و محاسبات تحقیق.
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14. LProit=α+βWageit+uit

بر اساس تحلیل های اقتصادسنجی داده های تلفیقی بالتاجی (2005)، به منظور تخمین مدل به روش 
داده های تلفیقی، اولین گام آزمون لیمر18 است. آزمون لیمر به منظور انتخاب بین مدل داده های ترکیب شده و 
مدل داده های تلفیقی انجام می شود. آزمون لیمر دارای توزیع F بوده و آماره آن به صورت زیر محاسبه می شود 

(فرمول شماره 15):

15. F(N-1,NT-N-K)=
(R2

UR2-R2
R )/(N-1)

(1-R2
UR )/(NT-N-K)

گام بعدی، تعیین مدل داده های تلفیقی است و در این راستا، رایج ترین آزمون، آزمون هاسمن19 است. آزمون 
هاسمن بر پایه وجود یا نبود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمینی و متغیرهای مستقل مدل استوار است. اگر 
این ارتباط وجود داشت، مدل اثرات تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشت، مدل اثرات ثابت کاربرد خواهد 

داشت. آزمون هاسمن دارای توزیع بوده و آماره آن بدین صورت قابل محاسبه است (فرمول شماره 16):
16. χ2

(K)=(β̂FE-β̂RE )' [Var(β̂FE )-Var(β̂RE )]-1(β̂FE-β̂RE)

گام سوم، بررسی وجود یا نبود همبستگی در مدل است. بدین منظور، بررسی وجود یا نبود همبستگی 
سریالی20 و همبستگی مقطعی21 ضروری است. گام چهارم، بررسی وجود یا نبود واریانس ناهمسانی22 در مدل 
است. با توجه به نتایج آزمون های فوق، تخمین نهایی مدل صورت می پذیرد. آزمون ریشه واحد23 تنها در 
داده های تلفیقی بزرگ (تعداد مقاطع بسیار زیاد و سری زمانی بسیار طوالنی) مطرح است و در داده های تلفیقی 

کوچک موضوعیت ندارد.

3. یافته های پژوهش

نتایج تخمین مدل بر اساس مراحل فوق و با توجه به فروض، در دو قسمت ارائه می شود. در پژوهش حاضر، 
به منظور بررسی وجود یا نبود واریانس ناهمسانی، از آزمون نسبت درست نمایی24 و برای بررسی وجود یا نبود 

همبستگی سریالی و مقطعی از آزمون های وولدریج25 و پسران26 استفاده شده است.

18. Leamer test
19. Hausman test
20. Serial correlation
21. Cross Sectional Dependence (CSD)
22. Heteroskedasticity
23. Unit root
24. Likelihood Ratio (LR) test
25. Wooldridge test
26. Pesaran test
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3-1. تخمین مدل با فرض تأثیرپذیری دستمزد از بهره وری نیروی کار )بر اساس نظریات کالسیک ها(

جدول شماره 3 نشان دهنده نتایج آزمون های لیمر، هاسمن، نسبت درست نمایی، وولدریج و پسران با فرض 
تأثیرپذیری دستمزد از بهره وری نیروی کار است. با توجه به نتایج آزمون لیمر، می توان از روش داده های 
تلفیقی استفاده کرد. نتایج آزمون هاسمن حاکی از مناسب بودن روش اثرات ثابت است. نتایج آزمون نسبت 
درست نمایی، بیانگر وجود واریانس ناهمسانی است. هرچند نتایج آزمون وولدریج داللت بر نبود همبستگی 

سریالی دارد، اما نتایج آزمون پسران وجود همبستگی مقطعی را تأیید می کند.

در حالتی که واریانس ناهمسانی وجود داشته باشد، الزم است که از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و یا از 
روش حداقل مربعات موزون استفاده کرد، اما در حالتی که هم واریانس ناهمسانی و هم همبستگی وجود داشته 
باشد، باید از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی استفاده کرد (جانستون و دیناردو، 1997). نتایج تخمین 
مدل در جدول شماره 4 قابل مشاهده است. با توجه به آماره والد و احتمال آن، معنی داری مدل تأیید می شود. 
همان گونه که مشاهده می  شود، تأثیر بهره وری نیروی کار بر دستمزد مثبت و معنی دار بوده و افزایش بهره وری 

نیروی کار، به افزایش دستمزد در صنایع تولیدی استان ها منجر می شود.

محمدعلی فیض پور و علی شمس اسفندآبادی. دستمزد و بهره وری در صنایع تولیدی ایران

جدول 3. نتایج آزمون های تشخیصی با فرض تأثیرپذیری دستمزد از بهره وری نیروی کار

احتمالآمارهتوزیعآزمون

F2/830/0000لیمر

Chi23/190/0743هاسمن

LR Chi2331/460/0000نسبت درست نمایی

F2/1800/1506وولدریج

Z52/2020/0000پسران

منبع: یافته های پژوهش

FGLS جدول 4. نتایج تخمین مدل با فرض تأثیرپذیری دستمزد از بهره وری نیروی کار به روش

احتمالآماره zانحراف معیارضریبمتغیر

57/7513/09918/630/000جزء ثابت )عرض از مبدأ(

0/0440/000101/210/000بهره وری نیروی کار

احتمال=0/0000آماره والد=10242/57

منبع: یافته های پژوهش
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آنچه مشخص است اینکه، ضریب این افزایش کوچک است.

3 -2. تخمین مدل با فرض تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از دستمزد )بر اساس نظریات دستمزد کارایی(

نتایج آزمون های لیمر، هاسمن، نسبت درست نمایی، وولدریج و پسران با فرض تأثیرپذیری بهره وری نیروی 
کار از دستمزد در جدول شماره 5 ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، با توجه به نتایج آزمون لیمر، 
روش داده های تلفیقی پذیرفته می شود. نتایج آزمون هاسمن حاکی از مناسب بودن اثرات تصادفی است. نتایج 
آزمون نسبت درست نمایی وجود واریانس ناهمسانی را تأیید می کند و بر اساس نتایج آزمون های وولدریج و 
پسران، مدل دارای همبستگی سریالی و وابستگی مقطعی است. بنابراین در این حالت نیز برای تخمین مدل 

می بایست از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی استفاده کرد.

نتایج تخمین مدل با فرض تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از دستمزد در جدول شماره 6 ارائه شده است. 
آماره والد و احتمال آن گویای معنی داری مدل است و با توجه به نتایج، عالوه بر اینکه بهره وری نیروی کار به 
صورت مثبت و معنی داری از دستمزد تأثیر می پذیرد، ضریب این تأثیر نیز قابل توجه است. بر این اساس، افزایش 

جدول 5. نتایج آزمون های تصریح مدل با فرض تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از دستمزد

احتمالآمارهتوزیعآزمون

F7/730/0000لیمر

Chi26/780/0092هاسمن

LR Chi2944/250/0000نسبت درست نمایی

F46/7590/0000وولدریج

Z23/6930/0000پسران

منبع: یافته های پژوهش

FGLS جدول 6. نتایج تخمین مدل با فرض تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از دستمزد به روش

احتمالآماره zانحراف معیارضریبمتغیر

50/89432/1621/580/114جزء ثابت )عرض از مبدأ(

4/9110/18926/040/000دستمزد

احتمال=0/0000آماره والد=678/23
منبع: یافته های پژوهش
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دستمزد در صنایع تولیدی استان ها، افزایش بهره وری نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.

4. بحث و نتیجه گیری

در ادبیات اقتصادی، همواره بر ضرورت هماهنگی دستمزد و بهره وری تأکید شده و در این راستا، نظریات 
گوناگونی ارائه شده است. بر اساس نظریات کالسیک ها، بهره وری بر دستمزد اثرگذار بوده و تغییرات بهره وری 
منجر به تغییرات در دستمزد می  شود و نظریات دستمزد کارایی، دستمزد را تعیین کننده بهره وری دانسته و 
معتقد است که دستمزد بیشتر، به افزایش بهره وری منجر می شود. هرچند در سیاست های کلی اشتغال، از لزوم 
رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار سخن گفته شده، شواهد موجود در اقتصاد ایران، 
عدم هماهنگی بین تغییرات دستمزد و بهره وری نیروی کار و افزایش شکاف بین این دو متغیر را گواهی می دهد. 
بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه دستمزد و بهره وری بر اساس هر دو رویکرد کالسیک ها و دستمزد 
کارایی در صنایع تولیدی استان های ایران است. داده های مطالعه حاضر شامل دستمزد (جبران خدمات)، ارزش 
افزوده و تعداد شاغالن صنایع تولیدی استان ها (به جز استان البرز) طی سال های 92-1383، از نتایج طرح های 
آمارگیری از کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر استخراج شده و بر اساس قیمت های ثابت سال 

1383 و با استفاده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی (کل) تعدیل شده است. 

همسو با مطالعات پیشین، به منظور اندازه گیری بهره وری نیروی کار، از نسبت ارزش افزوده به تعداد 
با  است.  استفاده شده  تعداد شاغالن  به  نسبت جبران خدمات  از  اندازه گیری دستمزد،  برای  و  شاغالن 
استفاده از روش داده های تلفیقی و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته عملی، نتایج نشان دهنده رابطه 
مثبت و معنی دار بهره وری نیروی کار و دستمزد (تأیید نظریات کالسیک) بوده و با نتایج مطالعاتی نظیر 
سینگ و همکاران (1982)، هیسو (2005) و ژوه و وانگ (2010) همخوانی دارد. همچنین، نتایج گویای 
رابطه مثبت و معنی دار بین دستمزد و بهره وری نیروی کار (تأیید نظریات دستمزد کارایی) بوده و با نتایج 
مطالعاتی همچون گیلن و همکاران (2006)، کومار و همکاران (2009)، باهاتچاریا و همکاران (2011)، 
کلین (2012)، اسالم و همکاران (2015) و حشمتی و رشیدقلم (2016) همخوانی دارد. به عبارت دیگر، 
بر اساس نتایج مطالعه حاضر، دستمزد به صورت مثبت و معنی داری از بهره وری نیروی کار تأثیر می پذیرد 
و بر آن تأثیر می گذارد، اما ضریب تأثیرگذاری آن به مراتب بیش از ضریب تأثیرپذیری آن است. در این 
خصوص، نتایج مطالعه استراس و ووهر (2004) نیز داللت بر رابطه دوسویه دستمزد و بهره وری نیروی کار 
دارد. بر این اساس، نمی توان رابطه بین این دو متغیر را رابطه ای یک طرفه قلمداد کرد؛ بنابراین، می بایست 
در سیاست گذاری های صنعتی استان ها، به تغییرات همزمان دستمزد و بهره وری نیروی کار توجه شود و 

درنظرگرفتن یکی از عوامل به تنهایی، تنها زمینه انحراف هرچه بیشتر این دو متغیر را فراهم می کند.

محمدعلی فیض پور و علی شمس اسفندآبادی. دستمزد و بهره وری در صنایع تولیدی ایران
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش 
خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

ایــن پژوهــش هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانیهای دولتــی، خصوصــی و غیرانتفاعــی دریافــت نکــرده 
اســت.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

محمدعلی فیض پور و علی شمس اسفندآبادی. دستمزد و بهره وری در صنایع تولیدی ایران
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