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 چکیده 
د و همگام با رشد صنایع، ش مطرح وری کار همراه با توسعه صنعتی درسطح اقتصاد خرد فکر ارتباط مزد و بهره

 بازدهی آن به مها بخشی از مزد یا تما نظام این همه در .وری کار به وجود آمد  مزدی منطبق با بهرههای نظامانواع 
قراردادهای همه تقریباً در »  نتایجاساسپرداخت بر«م نظا عنوان باها  منظا این .کند فردی یا گروهی ارتباط پیدا می

وری در سطح کالن به لحاظ تثبیت اقتصادی و کنترل تورم  ارتباط مزد و بهره. معی نقش اساسی دارندکار دسته ج
گیری   اندازهبامقاله حاضر برای اولین بار . وری مدنظراست گیری نیروی کار از دستاورد ناشی از بهروه و نیز بهره

های  های صنعت و ارائه دیدگاه  سطح فعالیتوری متوسط تعمیم یافته نیروی کار در وری کار از طریق بهره بهره
مورد  1379 -1373 های صنعت طی دوره زمانی کار را در سطح فعالیت وری نیروی دها و بهرهمزارتباط ، نظری آن

وری وجود   ارتباط مستقیم میان مزدها و بهره،دوره فوقدر دهد که   نشان می این بررسینتایج. دهد بررسی قرار می
 . های مختلف صنعت یکسان بوده است ر این ارتباط در فعالیتداشته و ساختا

 
  . مزد،وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار ه بهر: کلیدیهای هواژ

 
 ی ئعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا ∗
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 مقدمه  .1
نظران  وری دو پدیده مهم اقتصادی هستند که در دو سطح خرد و کالن مورد توجه صاحب مزد و بهره

وری کار در سطح خرد عمدتاً به لحاظ انگیزه برای  هره ارتباط مزد و ب.استاران زگ اقتصادی و سیاست
، های تثبیت  ارتباط این دو به خاطر سیاست، اما در سطح کالن،وری مورد توجه است  سطح بهرهیارتقا

عرضه و تقاضای کل پدید تعادلی  بیکه در اثر (برانگیز   مخاطرههای چرخهکنترل تورم و اجتناب از 
 .گیرد ی مورد توجه قرار م،)آید می
 و همگام با شدوری کار همراه با توسعه صنعتی در سطح اقتصاد خرد مطرح  فکر ارتباط مزد و بهره    

های  و سیستم 1کاری  و حجم تولید مانند سیستم قطعهبازدههای مزدی منطبق با  نظامرشد صنعت انواع 
 …و ) (Ganttنت گا و) (Bedeaux بدو،(Rowan) روان،(Helssy) هلسی،(Teylor)مزدی تایلور

وری فردی یا   و بهرهبازدهها بخشی از مزد و یا تمامی مزد به  این سیستمهمه وجود آمدند که در ه ب
های منطبق بر نتیجه کار   سیستم،تر شدن فرایند تولید با توسعه و پیچیده. کند گروهی ارتباط پیدا می

 2نتایجاساس ای پرداخت بر ه نظام ، ترتیباینبه  نیز از صورت فردی به صورت گروهی تحول یافت و
دلیل  پرداخت به ،ها نظامدر این . جمعی نقش اساسی پیدا کرد کاردسته  تقریباً در تمامی قراردادهای

رود و حفظ   باال می،وجود حالت تشویقی تولید و توان پرداخت کار فرمایان برای پرداخت مزد بیشتر
 ،به سخن دیگر. قعیت رقابتی امکان پذیر خواهد شد حفظ مو،ها در سطوح معقول و در نتیجه قیمت

 ،وری در سطح کالن وردن یک ارتباط مستقیم میان مزدها و بهرهآوری و به وجود  تسهیم دستاورد بهره
 چنانچه مزدها ،در واقع. تواند به تحقق عدالت اجتماعی نیز یاری رساند  می،ضمن حفظ ثبات اقتصادی

 رشد اقتصادی ،وری به تناسب باال نرود د و سهم نیروی کار از دستاورد بهرهوری کار رشد یاب کمتر از بهره
 مطالعاتی که در دهه آخر ، به ویژه، شواهد تجربی. یافته و رکود اقتصادی گریز ناپذیر خواهد شدکاهش

 3.کنند یید میأقرن بیستم در امریکا صورت گرفته چنین نظری را قویاً ت
 
 اساس سیاست تعیین مزد: وری کار  ساختار مزد و روند بهره. 2
 لهئ طرح مس. 2-1

 
1. Piece Work. 
2. Payment by Results. 
3. Cunningham, B (2001). 
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وری نیروی  در زمینه چگونگی ارتباط آن با بهرهپژوهش  تحلیل ساختار مزدها و ،هدف اصلی این بررسی
پژوهش این . است 1379 تا 1373های  ها در فاصله سال کار در صنایع تولیدی ایران به تفکیک فعالیت

 جامع با استفاده الگوی زوایای این رابطه به لحاظ نظری و با ارائه یک آن است تا با روشن کردندر پی 
 . به طراحی یک سیاست مزدی منسجم و با پشتوانه یاری برساند،های مشخص اقتصادی ایران از داده
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وری  های برآورد توابع تولید و محاسبه بهره شود تا با استفاده از روش  کوشش می، حاضرپژوهشدر     
 :های زیر پاسخ داده شود به سؤال، 1ته نیروی کارتعمیم یاف

 های مختلف صنعتی چگونه است ؟  وری کار به صورت تعمیم یافته در فعالیت تحول بهره. 1
 روند تحول حداقل مزدهای اسمی و واقعی چگونه است ؟. 2
 روند تحول مزدهای متوسط سرانه اسمی و واقعی در صنایع چگونه است ؟. 3
چگونه  1379-1373 های طی سال های مختلف صنعتی وری کار در فعالیت ها و بهرهارتباط مزد. 4

 است؟
 : رد دو فرضیه اساسی نیز پرداخت یید یاأتوان به ت با نزدیک شدن به پاسخ سؤاالت فوق می

 یکی از عوامل مهم تعیین سطح مزدها 1379-1373 های سالوری تعمیم یافته نیروی کار در   بهره)الف
 .های صنعتی ایران بوده است یتدر فعال

های صنعتی  وری تعمیم یافته نیروی کار و مزدها در فعالیت  ارتباط مستقیم میان بهره، در این دوره)ب
 .وجود داشته است

 
 شناسی پژوهش  روش.2-2

بعد از ارائه . تجربی و علمی به کار گرفته شده است،  ترکیبی از شیوه پژوهش توصیفی،در مطالعه حاضر
وری نیروی   بهره،لیلی از متغیرهای اساسی مورد مطالعه در طول دوره با استفاده از روش تابع تولیدتح

 ،کار به صورت تعمیم یافته که مستلزم برآورد نرخ نهایی جانشینی کار و سرمایه است محاسبه شده
 .استوری متوسط تعمیم یافته کار و مزدها بررسی شده  گاه ارتباط میان مزدها و بهره نآ

 مرکز آمار ،شاغل نفر 10با حداقلهای بزرگ صنعتی  های آماری مورد نیاز ازآمارهای کارگاه داده    
وزارت کار و از سوی ه  شدهای اقتصادی بانک مرکزی ایران، آمار منتشر های ملی و گزارش ایران، حساب

تماعی سازمان مدیریت و  مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی و اج،امور اجتماعی و باالخره
 .ریزی استخراج شده است برنامه
 گروه فعالیت منطبق با 9ماری مورد مطالعه صنایع ایران است که در قالب آ جامعه ،پژوهشدر این      
 این پژوهش در تهیه آمار مورد نیاز خود با مشکالت .اند مورد بررسی قرار گرفته ISIC2بندی  طبقه

 آمار 1357 و 1356های   برای سال.مناسبت نیست اره به چند مورد آن بیرو شد که اش هبزرگی روب
 در 1372 تا سال ،برآنافزون  .های بزرگ صنعتی به علت انجام نگرفتن آمارگیری موجود نیست کارگاه

 
1. Generalized Labour Productivity.  
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 استفاده شده  سوم ویرایشISICندی ب  از طبقه1373 ویرایش دوم و از سال ISICبندی  ایران از طبقه
المللی  بندی استاندارد بین  از دستورالعمل طبقهISIC2کردن آمارها براساس  یک دستاست که برای
 . به بعد استفاده شده است1373های اقتصادی مرکز آمار ایران برای آمارهای سال  رشته فعالیت

 در اختیار نبودن آمار مربوط به موجودی سرمایه برای ،یکی دیگر از مشکالت بزرگ این پژوهش    
های صنعتی است که الزمه محاسبه توابع تولید و نرخ نهایی جانشینی کار و سرمایه  و فعالیتصنعت 

 .است
 
  مروری بر مطالعات انجام شده.2-3

حدی است که   در اقتصاد کار به، به ویژه،وری و مزد در ادبیات اقتصادی اهمیت ارتباط میان بهره
ثیرگذارترین و أ زمینه انجام شده که به برخی از تهای بسیاری در سطح جهان در این مطالعات و پژوهش

رغم آنکه در سومین کنفرانس ملی کار با عنوان   علی، اما در ایران.کنیم برجسته ترین آنها اشاره می
 ،وری کار در سطح ملی تأکید شده بود  بر سیاست ارتباط مزدها و بهره،1355وری کار در سال  بهره

 اشاره ، به آنچه در این زمینه انجام شده است،ت نگرفته با این حالپژوهش جامعی در این باره صور
 .خواهد شد

    Sebnem) 1988(،وری و مزد در صنایع تولیدی در کشورهای عضو  بهره"نوان باعای   در مقاله
وری واقعی کار و دستمزد واقعی در   روند بهره،"1984-1975های  سازمان کشورهای اسالمی طی سال

، مصر،  کامرون،بنگالدش( کشور 9 کشور مقایسه کرده و نشان داده است که در 16رای صنایع را ب
وری واقعی کار هر دو افزایش   هم مزدها و هم بهره،)پاکستان و ترکیه، مالزی، اردن، اندونزی، زامبیا
 کاهش و  مزدهای واقعی،وری کاهش یافته و در تونس  مزدهای واقعی افزایش و بهره، در ایران.اند داشته
وری   سنگال و سومالی هم مزدهای واقعی و هم بهره، مراکش، الجزایر،وری افزایش و در افغانستان بهره

 .اند واقعی کاهش پیدا کرده
    Montage) 1996( ،وری و مزد در امریکا نشان داد که چگونه دستاوردهای اندک با بررسی بهره، 

 درصد به 1/1وری با نرخ   بهره1979جه گرفت که تا سال  نتی،وی. وری مزدها را کاهش داده است بهره
 و در دهه ،است 1960 و 1950های  دههدر  درصد 3 درصد و 2طور متوسط رشد کرده که کمتر از 

 .اند  در حالی که مزدها در این دهه کاهش داشته؛وری چندان شتابان نبوده است  نیز رشد بهره1990
     Levin) 1998(،نهادهای سیاسی به وسیله وری   تعدیل رابطه حداقل مزد با بهره با بررسی نحوه

 ،کند که حداقل مزد را فقط با مسائل اجتماعی مرتبط نسازد کار خودکاری را توصیه می و ساز  ،کنگره
 .وری ارتباط دهند بلکه حداقل مزد را مستقیماً با بهره
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    Gale) 1998(،های   و روستا را از طریق تفاوتهای مزدی شهر  در پژوهشی تالش کرد تفاوت
وری میان صنایع شهری و روستایی توضیح دهد و مشخص سازد که کدام خصوصیت محلی اثر ویژه  بهره

وری و  دهد که بهره وری نشان می  وی با تخمین توابع تولید و محاسبه بهره.های مزدی دارند بر تفاوت
یابند و تفاوت در سرمایه و  ا به روستاها کاهش میه مزد به شکلی روشن و آشکار با نزدیک شدن کارخانه

 .شوند وری بر مزدها موثر واقع می دهد و از طریق بهره وری را توضیح می نیروی کار ماهر تفاوت در بهره
    Al–Mejren) 1999(،فرضیه وجود ارتباط ،وری کار و مزد در اقتصاد کویت  با بررسی رابطه بهره 

 و هزینه واحد کار و ،های مختلف اقتصاد را از یک طرف های متوسط در فعالیتوری کار و مزد میان بهره
های آماری   ضمن تأکید بر ناکافی بودن داده، وی.دهد مزد متوسط از طرف دیگر را مورد آزمون قرار می

 اما در بخش ،گیرد که هر چند ارتباط میان این سه متغیر در بخش خصوصی وجود دارد نتیجه می
 . است ارتباط بسیار ضعیف و سست دولتی این

    Verner) 1999(،رسد از   به نتایج مهمی می،وری در کشور غنا  با بررسی شکاف های مزد و بهره
وری   که این مزد کمتر ناشی از بهره،کنند کارگران زن کمتر از کارگران مرد مزد دریافت می، اینکهجمله 

وری به طور یکسان و در تمامی طول   مزد و بهره تجربه شاغالن روی تغییرات.کمتر زنان نیست
کارگران با آموزش و . یابند وری با نرخ کاهنده افزایش می گذارد و مزد و بهره عمرکارگران اثر می

وری اعضای  هم مزد و هم بهره. وری بیشتری هستند تحصیالت بیشتر دارای مزد بیشتر و بهره
 . غیر عضو استافرادوری  های کارگری بیشتر از مزد و بهره اتحادیه

    Cunningham) 2001(،رسد که در  وری و مزدها در امریکا به این نتیجه می  با بررسی روند بهره
ها را کاهش و   هزینه بنگاه،ای افزایش یافته و این امر وری به صورت قابل مالحظه  بهره،1990طول دهه 

وری نداشته و در   این مدت سهمی از دستاورد بهره نیروی کار در، اما.درآمد آنها را افزایش داده است
های مدیران   سودها و حقوق، از سوی دیگر.واقعی نیروی کار کاهش یافته استخرید  قدرت ،حقیقت

 1980 و 1970های  وری در این دوره که نسبت به دهه  افزایش بهره.ی ارشد جهش داشته استیاجرا
گذاری برای گسترش و مدرن  دهی بهتر کار، سرمایه ه سازمانتر بوده نتیجه عوامل مختلفی از جمل سریع

های   و اتحادیهاست مخارج بیشتر برای پژوهش و توسعه ،ویژهه کردن فضای کار، آموزش نیروی کار ب
 . وری داشته است کارگری و همکاری آنها نقش مهمی در رشد بهره

ها و رکودهای  وجود آمدن بحرانه  علت ببخش مهم و قابل توجه بررسی کانینگهام مربوط به بررسی     
وری و مزدها نقش اساسی در ایجاد بحران عظیم   در بهرهتعادل عدم ،به اعتقاد او. استبزرگ قرن بیستم 

 خرید ،1995در سال .  داشته است1995 و رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سال 1929
وری تولید کنندگان را به  که افزایش بهره در حالی ،کنندگان به طور محسوسی کاهش پیدا کرد مصرف

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 
 
 
 
 

 131                                                      17شماره / های اقتصادی ایران فصلنامه پژوهش

 وری  قدرت خرید نتوانسته بود به همان اندازه رشد بهره، به عبارت دیگر.تولید بیشتر قادر ساخته بود
هایشان  ها افزایش نجومی در دریافتی  مدیران اجرایی ارشد شرکت، پژوهش اوبر اساس. افزایش یابد

کانینگهام با بررسی اثرات .  دیگر کارکنان بسیار اندک بوده است در حالی که افزایش درآمد،اند داشته
وری میان کارگران و کارفرمایان، به نقد نظریه  مخرب ناهماهنگی در توزیع دستاوردهای حاصل از بهره

 .کند وری تأکید می  پرداخته و بر توزیع درآمد بر اساس دستاوردهای بهره1ریزش
 وزیر سابق انرژی و ریاست شورای ،جونز اوبریرا ری و مزد در ایران و نخستین پژوهش درباره بهره     

ها  اوبری با بررسی روند تولید اشتغال و مزد و قیمت.  انجام داد1355در سال مزد و حقوق انگلستان 
در این . وری در ایران در این دوره صعودی بوده است  نشان داد که روند بهره1354-1349های  طی سال

 .اند داشته  مزدها بیش از شاخص تولید و شاخص تولید بیش از شاخص اشتغال رشد شاخص،دوره
ی به صورت نسبت ارزش افزوده به شاغالن طی یزا عنوان بهرهبا وری کار را   بهره،)1366(خزاعی     
نتیجه بسیار مهم پژوهش  . برای صنایع بخش عمومی و خصوصی محاسبه کرد،1362-1360های  سال

به نظر . وری کار در بخش خصوصی است وری کار در بخش عمومی باالتر از بهره بهرهاین بود که 
های نسبتاً پیشرفته مدیریت و   علت این وضعیت بزرگتر بودن مقیاس تولید و استفاده از نظامپژوهشگر

های   وجود مهارت، برتر و نیزآوری فنآالت و   وجود تجهیزات و ماشین،تقسیم کار در بخش عمومی
 نتایج پژوهش نشان داد که ،بر اینافزون . استاگون و سطوح باالتر دانش و تخصص در این بخش گون

تری از  را وجود ترکیبات پیچیده  علت آنوی مزدها در بخش عمومی باالتر از بخش خصوصی است که 
زد وری و م در زمینه ارتباط بهره. های صنعتی بخش عمومی دانست ها در کارگاه ها و تخصص مهارت

های صنعتی ایران نزولی  وری کار در کارگاه بود که رشد مزد و حقوق نسبت به بهرهاین نتیجه پژوهش 
 .بوده است

 در پژوهشی چسبندگی دستمزد واقعی را از طریق آزمون هم انباشتگی یا رابطه ،)1379(مهر آرا     
 نتیجه این .کند عت مطالعه میوری نیروی کار در بخش صن تعادلی بلندمدت میان مزدهای واقعی و بهره

وری نیروی کار  ثیرپذیری بهرهأبر تداللت دهد که بر خالف  نظریه دستمزد کارایی که  بررسی نشان می
وری نیروی  ثیر منفی بر انباشت سرمایه و بهرهأ افزایش مزدها سهم سود را کاهش داده و ت،از مزدها دارد

وری دست کم در  دهد که هر چند رشد بهره وهش نشان مینتایج این پژ.  کار در بلندمدت گذاشته است
های مزدهای اسمی  وری در نوسان  مالحظاتی غیر از بهره، اما همواره،بلند مدت اثر مثبتی بر مزدها دارد

های مزد واقعی در بلندمدت نیز  وری درنوسان گیرد که سهم بهره نتیجه میپژوهشگر . مطرح بوده است

 
1. Trickle Down. 
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 قوانین و مقررات  ،های پولی و مالی دولت  سیاست، دیگر مانند ترتیبات نهادیپایین است و نقش عوامل
 . مهم است در نوسانات مزدها بسیار  ...و

. وری نیروی کار به صورت ارزش افزوده سرانه محاسبه شده است  بهرهها  این پژوهشهمهدر     
وری یا به صورت  که در آنها بهره تهوری  کار به تنهایی صورت گرف های دیگر نیز در زمینه بهره بررسی
وری کل   و یا به صورت بهره،)بدون درنظر گرفتن جانشینی کار و سرمایه(وری ساده نیروی کار  بهره

  آذربایجانی ،)1373(توان به مطالعات طاهری   میها  از جمله این پژوهش. محاسبه شده است1عوامل
 .دکراشاره ) 1381(نفر و ) 1375( قطمیری ،)1373(

 
1. Total Factor Productivity. 
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 های نظری مرروی بر دیدگاه: ها  وری و مزد قیمت  بهره. 3
این بر اساس  .وری نهایی کار شروع کرد تر بهره وری و مزد را باید با بررسی دقیق تحلیل رابطه بهره

 این .وری نهایی آن عامل است  در حالت تعادل سهم هر یک از عوامل تولید در اقتصاد برابر با بهره،نظریه
 در صورتی که تابع .پذیر است تابع تولید با درجه همگنی واحد و بر اساس قضیه اولر اثبات باتحلیل 

),(تولید به صورت KLfQ ه طبق قضیه اولرخواهیم اگ  آن، باشدm یک تابع همگن با درجه =
 :داشت

mQK
k
QL

L
Q

=
∂
∂

+
∂
∂ 

 است و هر عامل به اندازه تولید نهایی خود از و چون مجموع ارزش افزوده نتیجه فعالیت کار و سرمایه
 ،البته.  برابر یک فرض می شود m در اغلب موارد درجه همگنی تابع یعنی ،برد کل محصول سهم می

وری نهایی آنها، مغایرتی با حالت همگنی با درجه غیر  قانون برخورداری سهم عوامل تولید مطابق با بهره
 بیانگر آن است که دستاورد ناشی از رشد mتابع تولید همگن با درجه رابطه اولر در مورد . یک ندارد

 .آورد  و بهبود شیوه تولید امکان افزایش سهم هر یک ازعوامل تولید کار و سرمایه را فراهم میآوری فن
βوری و مزد در تابع تولید  وری نهایی، رابطه بهره بول نظریه بهره  با ق

t
a
t

rt
t KLAeQ  r ،ن که در آ=

 سرمایه و ارزش افزوده ، به ترتیب نیروی کارQ , K , Lآوری و  نرخ فن
 :است به صورت زیر خواهد بود

 
 به فرم C.E.Sاگر تابع تولید به صورت تابع     

[ ] ρρρ β
1

−
−− += KaLAQگاه خواهیم داشت  آن، باشد: 

   
 
 

rteAآوری را  درصورتی که ضریب فن  : گیری خواهیم داشت  با لگاریتم،نظر بگیریم در =

)(21 L
QLnataaWLn ++= °  

)(
L
QaW

L
Q

==
∂
∂

1)( +−
•=

∂
∂ ρρ

L
QAaW

L
Q

)1( 

)2( 
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Lnaa،که در آن ra و°= ρ−=1 2)1( و ρ+=aاست  .W و مزد متوسط
L
Qوری   بهره

 .متوسط نیروی کار است
وری متوسط که  وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار به جای بهره هتر بهر با استفاده از مفهوم دقیق   

وری را باز هم به شکل   مزد و بهرهرابطهتوان   می،گیرد درآن جانشینی سرمایه و کار را در نظر می
 :شود بیان میزیر وری تعمیم یافته نیروی کار به صورت   بر اساس تعریف، بهره.تری بیان کرد دقیق

k
dK
dLL

QGAPL

+

=  

،که در آن     
dK

dLدر صورتی که تابع تولید به ، نرخ نهایی جانشینی فنی کار و سرمایه است 

),(فرم KLfQ   با توجه به آنکه، و یا حتی غیرهمگن در نظر گرفته شودm با درجه همگنی =

dL

dKdK

dL 1
 : همواره خواهیم داشت، است=

QKGAPLGAP kL =×+×  
 سهم عوامل تولید کار و سرمایه را از تولید با هر درجه ، به ترتیبkGAP وLGAP،بنابراین     

وری متوسط تعمیم یافته کار و   نسبت بهره،از طرف دیگر. سازند همگنی از تابع تولید مشخص می
های نهایی کار و  وری  با نسبت بهره،ایی جانشینی کار و سرمایه است و در نهایتسرمایه برابر با نرخ نه

 : به بیان دیگر.سرمایه برابر است

L

K

L

K

MP
MP

dK
dL

GAP
GAP

==  

 : رابطه بهینه استفاده از عوامل تولید را می توان به صورت زیر نیز توضیح داد ،بنابراین    

k

K

L

K

P
GAP

P
GAP

=  

وری  توان تولید نهایی کار را به صورت مضرب ثابتی از بهره کند که می به خوبی آشکار میرابطه فوق     
 : در نتیجه،متوسط تعمیم یافته کار در نظر گرفت

LL GAPMP Θ=  
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وری متوسط  وری نهایی کار، مزد متوسط مضرب ثابتی از بهره و با توجه به برابری مزد متوسط و بهره
 :روی کار خواهد بودتعمیم یافته نی

LGAPW Θ=                                                                         )3(  
بازنویسی LGAPرا بر اساس) 3(توان رابطه   می،به همین ترتیب. است) 1(معادل رابطه ) 3(رابطه 

 .کرد
 الزم است ، زیرا؛ ضرورت دارد توابع تولید برآورد شودLGAPمحاسبه باید توجه داشت که برای     

 داگالس در -نرخ نهایی جانشینی عوامل تولید محاسبه شود اگر تابع تولید به صورت تابع تولید کاب

)(گاه با توجه به   آن،نظر گرفته شود
k

L

dk

dL

α

β
 صورتیروی کار به وری متوسط تعمیم یافته ن  بهره=

 :زیر خواهد بود





 +

=

α
β1L

QGAPL                                                                    )  4(   

 
 با توجه به نرخ نهایی ،و اگر تابع تولید به فرم تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در نظر گرفته شود

)(1جانشینی کار و سرمایه  += ρ

α
β

k
L

dk
dL ، وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار به صورت  بهره

 . خواهد بود)5(رابطه 

  





 +

=
ρ

α
β )(1

k
LL

QGAPL      ) 5      (  

 به صورت C.E.S تابع تولید ، زیرا؛یکسان خواهند بودند) 5(و) 4 (های رابطه ρ=0در حالت       
 . می آید داگالس در–تابع تولید کاب 

ها و  وری و مزدها را به لحاظ نظری در ارتباط با تغییرات قیمت رابطه بهرهخواهیم  می ،اکنون    
 .های تورم و رکود مورد بررسی قرار دهیم دوران

دانست و امکان بروز تورم در شرایط  برداشت کالسیک تنها تورم ناشی از فشار تقاضا را ممکن می   
 نظریات جدیدتر نشان داد که حتی در اقتصادی با ساختار کامالً ، اما.نداشترکود و بیکاری را قبول 
 تورمی به ،های کارگری بتوانند با وجود بیکاری از کاهش مزدها جلوگیری کنند رقابتی چنانچه اتحادیه
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قابله راه م.  امکان بروز خواهد داشت،نامند نام تورم ناشی از فشار هزینه که گاه آن را تورم مزدی نیز می
وری  با چنین تورمی به اعتقاد بسیاری از اقتصاد شناسان افزایش مزدها متناسب با دستاوردهای بهره

 به طور واقعی نیروی کار مولد ،هک نخست این.وری کار به دو شکل می تواند افزایش یابد  بهره، اما.است
در حالت . جای کار افزایش یابد محصول متوسط سرانه کار با جایگزینی سرمایه به ،دوم اینکه تر شود و

 صورت نگرفته 1وری واقعی کار  تغییری در بهره، اما، هزینه محصول متوسط سرانه کار افزایش یافته،دوم
چنین . وری از نوع اول با مزد مرتبط گردد  بسیار مهم است که فقط تغییرات بهرهدلیل به همین .است

 به حفظ سالمت اقتصادی از نظر ممانعت از تورم فشار سیاستی به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان هم
 .هزینه و هم به توزیع منصفانه درآمد و گسترش رفاه اقتصادی یاری خواهد رساند

 .توان از شرط تعادل بازار کار نیز استخراج کرد وری را می  قیمت و بهره–رابطه اساسی مزد     
 :یعنی .وری نهایی کار باشد برابر با ارزش بهرهشود که مزد متوسط  اشتغال در سطحی تعیین می    

)(NfPW ×=  
 : خواهیم داشت ، نسبت به زمان مشتق بگیریم،صورت لگاریتمی نوشته و سپسه اگر رابطه فوق را ب     

)(NfWP
•••

−=  

    
•

P ها و نرخ رشد قیمت
•

Wو )(Nf
•

وری به قیمت   به ترتیب نرخ رشد مزد اسمی و نرخ رشد بهره
ها   سطح عمومی قیمت،وری کار رشد پیدا کند  اگر مزد اسمی برابر با نرخ رشد بهره،بنابراین.  استثابت

 :توان به صورت زیر نوشت رابطه فوق را می. ماند ثابت باقی می

)(NfPW
••••

=−=ω  

 ،که در آن     
•

ωبنابراین قاعده غیر تورمی رشد مزدها این است که نرخ .  نرخ رشد مزد واقعی است
 .وری کار به قیمت ثابت باشد رشد مزد واقعی برابر با نرخ رشد بهره

 
 وری گیری و تحلیل بهره  اندازه.4

گیری و  و به کمک اندازهسازد  آن را فراهم میوری زمینه اصالح و بهبود  گیری و ارزیابی بهره اندازه
گیری  اندازه. شود وری آشکار می  بهرهیهای ارتقا ارزیابی، چگونگی استفاده از منابع سنجیده و روش

یکی از وظایف مهم مدیریت اعمال کنترل دقیق بر . گیرد وری در دو سطح خرد و کالن انجام می بهره

 
1. Inherent  Productivity of Labour. 
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ی وری از آن جهت که نتایج را به صورت کمّ گیری و ارزیابی بهره مجموعه تحت نظارت او است و اندازه
وری  گیری بهره در سطح کالن اندازه.  ابزار دقیقی برای کنترل عملکرد سازمان است،دهد توضیح می

گیری از منابع و تخصیص بهینه  وسیله مناسبی برای ارزیابی عملکرد سیستم اقتصادی و کیفیت بهره
های منطقی  های توسعه ملی و اتخاذ سیاست های اقتصادی و ارزیابی آثار برنامه ستمنابع و ارزیابی سیا

ریزی است و در مورد  آوری، ترکیب نیروی انسانی و مدیریت برنامه  توسعه فن،در زمینه شیوه تولید
 ، بر آنافزونو . دهد گزاران را یاری و رهنمودهای الزم را ارائه می  سیاست،های مزد و حقوق سیاست

های اقتصادی و قضاوت در  ها و فعالیت  مقایسه تطبیقی عملکرد بخشبرایوری معیار مناسبی  بهره
 .فراهم می سازدرا زمینه کارایی فعالیت آنها 
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 وری کار گیری بهره  اندازه.4-1
شود  از نسبت ساده تولید یا ارزش افزوده سرانه شاغالن استفاده میمعموالً وری کار  گیری بهره در اندازه

تواند معیار مناسبی برای سنجش   نمی،این نسبت چون به جانشینی عوامل کار و سرمایه توجه ندارد
. شود وری متوسط تعمیم یافته کار به این امر توجه الزم می در روش بهره. یی نیروی انسانی باشداکار

یه باشد و یا گاه وری منتسب به نیروی کار ممکن است نتیجه افزایش سرما  گاه افزایش بهره،چون
 در ،وری منتسب به کار ممکن است نتیجه جانشینی نیروی کار بیشتر به جای سرمایه باشد کاهش بهره

وری  گیری بهره اندازهرابطه . کننده خواهد بود وری واقعی نیروی انسانی مخدوش و گمراه صورت بهره آن
 :ستوری سرمایه با استفاده ازاین روش به قرار زیر ا کار و بهره

tt

t
L

K
dK
dLL

QGAP
t

+

=  

 

tt

t
K

L
dL
dKK

QGAP
t

+
=  

 
 نیروی کار و ،به ترتیب  Kt و Lt  وt ارزش تولیدات یا ارزش افزوده در سال tQ ،رابطه باالدر      

وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار و   نیز به ترتیب بهره GAPKtو  GAPLt  و tسرمایه در سال 

.  استtمایه در سال سر
dK
dL و 

dL
dKهای جانشینی دو عامل را بیان می کنند  نرخ. 

های نهایی جانشین عوامل تولید محاسبه شوند  وری به این روش الزم است نرخ گیری بهره برای اندازه    
وری کار و یا سرمایه   تاکنون در ایران بهره، لذا.برآورد توابع تولید ضرورت داردچون و برای این منظور 
 در این پژوهش برای محاسبه نرخ نهایی جانشینی از تابع تولید . گیری نشده است به روش فوق اندازه

 . داگالس استفاده شده استـکاب 
 
  برآورد موجودی سرمایه.4-2

 برآورد موجودی سرمایه ،روی کاروری متوسط تعمیم یافته نی یکی از مشکالت جدی در راه محاسبه بهره
های  موجودی سرمایه به عنوان یکی از نهاده.  گانه است9های  برای تخمین توابع تولید در سطح فعالیت
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موجودی سرمایه عبارت است از مجموع . اصلی تولید در رشد و توسعه اقتصادی نقش اساسی دارد
گیری موجودی سرمایه  برای اندازه. شود گیری می ای که با یک معیار سنجش واحد اندازه کاالهای سرمایه
گذاری با  که سرمایه شود در این روش فرض می. شود  از روش تابع نمایی استفاده می،در این پژوهش

 : در این حالت خواهیم داشت.یابد نرخ رشد ثابتی در طول زمان به شکل تابع نمایی رشد می
rt

t eNINI 0=                )6(  
 نرخ rگذاری خالص در سال پایه و   سرمایه t  ،NI0گذاری خالص در سال   سرمایهtNI ،که در آن    

گذاری خالص تغییر موجودی سرمایه در واحد  از طرف دیگر سرمایه. گذاری خالص است رشد سرمایه
 : بنابراین.زمان است

dt
dKNIt =        )7(  

 : خواهیم داشت)6(رابطه ه به با توج
dteNIdK rt

°=                        )8(  
 

ه ب  K°  مقدارموجودی سرمایه اولیه یعنی)8( تا صفر از رابطه −∞گیری معین در فاصله  با انتگرال
 :آید دست می

°

∞−

°

∞− °°° ∫ 



== rtrt eNI
r

dteNIK 1
    ) 9(  

°° = NI
r

K 1        )10(  

توان  گذاری خالص می گذاری خالص در سال پایه و نرخ رشد سرمایه کردن سرمایه  با مشخص،بنابراین    
 تعریفی تراکم سرمایه معادله با توجه به ،را برآورد کرد و سپس  Kοموجودی سرمایه در سال پایه یعنی

 :های بعد محاسبه نمود الموجودی سرمایه را برای س) )11(معادله(
ttt NIKK +=+1       ) 11(  

 با توجه به )6 (توان از رابطه گذاری خالص را می گذاری خالص سال پایه و نرخ رشد سرمایه سرمایه     
 :گیری کنیم خواهیم داشت  لگاریتم)6 (اگر از رابطه. گذاری خالص به دست آورد های آماری سرمایه داده

rtALnNI t +=       )      12(  
=°که در آن     LnNIA( معمولی مربعات  حداقلتوان از طریق روش را می) 12( رابطه . استOLS( 

 .دهد دست میه  را ب NIo مقدار Aلگاریتم  نتیآ ، در آن صورت.کردبرآورد 
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گذاری   سرمایه،1372-1350های  ی سالهای آمار در این پژوهش از روش فوق با استفاده از داده    
گذاری خالص،   با توجه به سرمایه، محاسبه شده و سپس1349خالص و موجودی سرمایه در سال 

از آنجا .  برآورد شده است 1369 به قیمت ثابت سال 1379های بعد تا سال  موجودی سرمایه برای سال
 های جنگ  نرخ استهالک برای سال؛ه استها در اختیار نبود که استهالک سرمایه به تفکیک فعالیت

 . درصد در نظر گرفته شده است5ها   درصد و برای بقیه سال10 ،)1359-1367(
 
 ورد توابع تولیدآ بر.4-3

)1( داگالس به صورت بازده به مقیاس غیر ثابت ـتابع تولید کاب  ≠+ βα، در نظر گرفته شده و 
 از 1379-1350های   طی سال1369های صنعت به قیمت ثابت  زوده فعالیتها ارزش اف با توجه به داده

 آزمون ریشه واحد .اند صنعت برآورد شده گانه های نه طریق روش حداقل مربعات معمولی برای فعالیت
ضرایب همه  . درصد بیانگر همگرایی متغیرها است90 درصد و یا 95متغیرهای معادله همگی در سطوح 

 .ر استدا معادالت معنی
)1( فوق فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس های لهبا توجه به معاد     =+ βα را در مورد تابع 

تولید صنایع غذایی آشامیدنی و دخانیات، صنایع چوب و محصوالت چوبی، صنایع کاغذ و مقوا و چاپ و 
ریکی و سایر صنایع متفرقه در سطح آالت فلزی فاب  صنایع محصوالت و ماشین،صحافی، صنایع شیمیایی

فرضیه فوق برای صنایع محصوالت معدنی غیر فلزی و صنایع . توان رد کرد  درصد نمی99اطمینان 
بازدهی به مقیاس در مورد کل صنعت .  درصد قابل رد کردن نیست95فلزات اساسی در سطح اطمینان 

 .و صنایع نساجی پوشاک و چرم صعودی است
 
 توسط تعمیم یافته نیروی کاروری م  بهره.4-4

 بر 1369وری نیروی کار با در نظر گرفتن نرخ نهایی جانشینی کار و سرمایه به قیمت ثابت سال  بهره
گانه صنعت مطابق  9های   برای کل صنعت و فعالیت1379تا  1350های آماری از سال  اساس داده

 :فرمول زیر محاسبه شده استطبق  ISIC2بندی  طبقه

it
it

it
it

it
it

K
dk
dL

L

Q
GLP

+
=  

 
 i = 3 و 31 و 32 و … و 39                                                                       
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 به Kit و t ،Qitام در سال iکار فعالیت  یافته نیروی وری متوسط تعمیم  بهره GLPit، رابطه باالدر 

 نیروی کار شاغل در Litو1369م به قیمت ثابت اi  ارزش افزوده و موجودی سرمایه فعالیت،ترتیب
 به 1379 تا 1367وری تعمیم یافته نیروی کار را از سال  بهره) 2(و) 1( جداول .ام استiفعالیت 
 .دهد های جاری و ثابت نشان می قیمت

 1374 تا سال 1369وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار صنعت به قیمت ثابت از سال  شاخص بهره    
وری در   به حدود بهره1379شود و در سال   روند صعودی آن آغاز می1375اً نزولی است و از سال مرتب

وری تعمیم یافته نیروی کار صنعت به قیمت ثابت  روند رشد متوسط ساالنه بهره. رسد  می1369سال 
سی و  به غیر از صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اسا1.سال استدر  درصد 5/1، 1379-1369طی دوره

بیشترین . ها منفی است وری واقعی فعالیت  نرخ رشد بهره،آالت فلزی فابریکی صنایع محصوالت و ماشین
این نرخ رشد برای صنایع .  درصد سال است6/11نرخ رشد مثبت مربوط به صنایع شیمیایی است که 

 .د است درص4/2آالت فلزی فابریکی   درصد وبرای صنایع محصوالت و ماشین1/3فلزات اساسی 
 صنایع نساجی و صنایع ،یافته کار مربوط به صنایع متفرقه وری متوسط تعمیم بیشترین نرخ منفی بهره
 . درصد در سال است ـ5و   ـ 2/6 ،ـ 8/13 ،چوب است که به ترتیب

 
طی  یافته به قیمت جاری و ثابت وری کار تعمیم درصد نرخ پیوسته ساالنه بهره. 3-جدول
 1379-1369 های سال

 جاری قیمت هب 1369به قیمت ثابت  فعالیت کد فعالیت
 78/26 48/1 کل صنعت 3
 73/22 -47/2 صنایع غذایی آشامیدنی و دخانیات 31
 00/19 -19/6 صنایع نساجی پوشاک و چرم 32
 23/20 -96/4 صنایع چوب و محصوالت چوبی 33
 78/23 -42/1 صنایع کاغذ مقوا و چاپ و صحافی 34
 80/36 60/11 صنایع شیمیایی 35
 36/23 -83/1 صنایع محصوالت معدنی غیرفلزی 36
 30/28 10/3 صنایع فلزات اساسی 37

 
rtنرخ رشد پیوسته از طریق رگرسیون . 1

t eAA  . محاسبه شده است =°
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 61/27 41/2 صنایع محصوالت و ماشین آالت فلزی فابریکی 38
 36/11 -83/13 سایر صنایع متفرقه 39

 محاسبه نگارنده: منبع
 

ذکر این . دهد به قیمت ثابت و جاری را نشان میوری تعمیم یافته کار   نرخ رشد پیوسته بهره،)3(جدول
های  وری کار به قیمت جاری در تمامی فعالیت ها، بهره  افزایش قیمتدلیلنکته ضروری است که به 

 .صنعت روند صعودی داشته و نرخ رشد مثبت دارند
 
  مزد در صنایع.5

 نفر  10 دارایهای صنعتی ارگاههای صنعتی از آمار ک به منظور بررسی تحول مزدها در صنایع و فعالیت
دهد هر چند که مزد و  بررسی مزد و حقوق سرانه شاغالن صنعت نشان می. کنیم به باال استفاده می

 از نرخ رشد 1379 تا سال 1358حقوق سرانه اسمی روندی صعودی دارد و به طور متوسط از سال 
 سیر نزولی 1374 تا سال 1358ز سال  به صورت واقعی ا، اما؛ درصد برخوردار بوده است7/17ساالنه 

 مزد و حقوق سرانه واقعی سیر صعودی داشته و به طور 1379 تا سال 1357از سال . داشته است
بررسی آمار مزد و حقوق و مزایا بر اساس .  درصد داشته است8/3متوسط ساالنه رشدی معادل 

دهد که روند تحول   نشان می،ار است در اختی1379 تا 1369ها که به طور مستمر تنها از سال  فعالیت
 بیشترین میانگین مزد و حقوق و 1379-1369طی دوره . های صنعت متفاوت است مزدها در فعالیت

 هزار ریال و صنایع 7/12751مزایای اسمی سرانه ساالنه شاغالن مربوط به صنایع فلزات اساسی با 
یال و کمترین آنها مربوط به صنایع متفرقه  هزار ر0/11214محصوالت و ماشین آالت فلزی فابریکی با 

 میانگین مزد و حقوق . هزار ریال است5/6508 پوشاک و چرم با ، هزار ریال و صنایع نساجی9/5533با 
بیشترین ضریب .  هزار ریال در سال است 5/8382و مزایای سرانه شاغالن در کل صنعت طی این مدت 

 درصد و کمترین 1/72نایع چوب و محصوالت چوبی با  مزد و مزایای سرانه مربوط به ص1تغییرات
بیشترین نرخ رشد پیوسته مزد و مزایای .  درصد است3/62مربوط به صنایع نساجی و پوشاک و چرم با 

 درصد در 4/26سرانه اسمی مربوط به صنایع محصوالت و ماشین آالت فلزی فابریکی با نرخ رشد ساالنه 
 درصد 5/21 پوشاک و چرم با نرخ ،آن مربوط به صنایع نساجی و کمترین 1379-1369سال طی دوره
نرخ رشد .  درصد در سال است8/23نرخ رشد مزد و مزایای سرانه اسمی کل صنعت برابر . در سال است

 
 .بیانگر پراکندگی مزد و حقوق و مزایاست                                   ×100 ضریب تغییرات. 1

   

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 
 
 
 
 

 143                                                      17شماره / های اقتصادی ایران فصلنامه پژوهش

  برای کل صنعت1379-1369 طی دوره ،)1369به قیمت سال (مزد و حقوق و مزایای واقعی سرانه 
 درصد طی 4/1 قدرت خرید نیروی کار در کل صنعت ساالنه ،یگر درصد در سال است به بیان د-4/1 

طی دوره فوق نرخ رشد مزد و مزایای واقعی تنها برای صنایع محصوالت و . دوره فوق کاهش داشته است
مثبت بوده و )  درصد در سال7/0(و صنایع شیمیایی )  درصد در سال2/1(ماشین آالت فلزی فابریکی 

میانگین ضریب تغییرات و نرخ رشد مزد و حقوق ، )4(جدول . اند برخوردار بودهبقیه صنایع از رشد منفی 
 .دهد و مزایای سرانه شاغالن صنایع را به تفکیک به صورت اسمی و واقعی نشان می

 
 وری کار  ارتباط مزد و بهره.6

یم دید  چنانچه خواه.های صنعت اشاره شد  به پراکندگی و تفاوت مزدها در سطح فعالیت)5(در بخش 
وری   که ارتباط مزدها و بهرهالگویی .وری کار صنایع است ها در بهره علت اساسی این پراکندگی و تفاوت

 . به صورت زیر انتخاب شده است،متوسط تعمیم یافته نیروی کار را توضیح دهد









= ∑ ∑

= =

9

1

9

1

,,
i i

ii RGLPSDfRWAGE  

  ه قیمت ثابت به تفکیک مزد و حقوق و مزایای سرانه شاغالن صنعت بRWAGEکه درآن       
 ها متغیر مجازی که هر یک اختصاص به یک Di , ISIC2بندی  گانه مطابق با طبقه9های  فعالیت

وری متوسط   بهره RGLPوری است و بهره  معادالت ارتباط مزد وأفعالیت داشته و بیانگر عرض از مبد
 ها در Diضرب  ها به صورت حاصلSi . گانه به صورت واقعی است9های  یافته نیروی کار فعالیت تعمیم
 به معنی آن است که ساختار ارتباط ،دار شود وری تعریف شده که چنانچه برای هر صنعت معنی بهره

 برای RGLP شیب یا ضریب ، به عبارت دیگر.وری آن صنعت با صنایع دیگر متفاوت است مزد و بهره
 به معنی آن است که ،دار نشود ها معنیSi  ، و چنانچه،آن صنعت متفاوت با بقیه صنایع خواهد بود

های آماری محاسبه شده شامل  داده. وری در صنایع مختلف یکسان است ساختار ارتباط مزد و بهره
گیرد   مشاهده را دربرمی63هم  است که روی1379-1373 دوره زمانی درگانه فعالیت صنعت9های  داده
دار نشدند که به  ها معنیSi در مرحله اول . ته است مورد تحلیل قرار گرف1های گروهی  دادهصورته و ب

 ، به عبارت دیگر.فعالیت صنعت یکسان است9وری در هر  مفهوم آن است که ساختار ارتباط مزد و بهره
ها به صورت زیر  Si  بعدی با حذفالگوی. دن تفاوتی با یکدیگر ندارآنهاوری در  شیب معادله مزد و بهره
 :مورد آزمون قرار گرفت

 
1. Panel Data 

C.V=
 اف معیارانحر

 میانگین
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i RGLPDfRWAGE  

 نیز در سطح RGLP؛ دار شدند  درصد معنی9/99 ها در سطح اطمینان Diتمامی ، الگودر این     
 .کند  غیر صفر بودن ضرایب را تضمین میFضریب .  درصد معنی دار است8/99اطمینان 

  ، R2=91/0 است و ضریب تعیین R = 95/0وری  ضریب همبستگی معادله همبستگی مزد و بهره    
توان   می، بنابراین.دهد  درصد از وضعیت مزدها را توضیح می91وری به تنهایی  بیانگر آن است که بهره

 .ها دانست وری در فعالیت منتسب به عامل بهرهمربوط های  های مزدی را در فعالیت  درصد از تفاوت91
 ساختاری یکسان دارند و تنها از نظر ها وری در فعالیت  معادالت ارتباط مزد و بهره،از طرف دیگر    

و ) D7( مربوط به صنایع فلزات اساسی ، به ترتیبأ بیشترین عرض از مبد. تفاوت دارندأعرض از مبد
 مربوط به صنایع متفرقه ، و کمترین آنها به ترتیب)D8  (صنایع محصوالت و ماشین آالت فلزی فابریکی

)D9(و صنایع نساجی پوشاک و چرم)D2 (است. 
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 گیری نتیجه
 :شود با توجه به مطالب گفته شده نتایج زیر حاصل می

 تا 1369 نزولی و از سال ،1369 تا 1358روند مزد و مزایای سرانه واقعی صنعت از سال  •
 1374شود و به کمترین مقدار خود در سال   نزولی می، صعودی و سپس،1371سال 

 .شود   با آهنگی کند آغاز می1375سال  روند صعودی مزد و مزایای سرانه واقعی از .رسد می
 در 2/2نسبت مزد و مزایای سرانه صنعت به حداقل هزینه زندگی خانوار کارگری از متوسط  •

 که بیانگر کاهش سطح زندگی ،یابد  کاهش می22/1 به رقم متوسط 1359-1358های  سال
 .نیروی کار صنعت است

 نزولی و از 1374 تا سال 1369ت از سال یافته نیروی کار صنع وری متوسط تعمیم روند بهره •
 . روند صعودی می یابد1375سال 

یافته نیروی کار در طی  وری متوسط تعمیم ارتباط مزد و مزایای واقعی سرانه صنعت با بهره •
 چه برای کل صنعت و چه برای ، اما این ارتباط. ضعیف است1379-1358دوره زمانی 

 . شدید و مثبت است1379-1373 گانه صنعت طی دوره 9های  فعالیت
وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار به  ساختار ارتباط مزد و مزایای سرانه واقعی و بهره •

و معادله وابستگی آنها ازشیب یکسانی برخوردار   فعالیت صنعت یکسان9قیمت ثابت برای 
 . آنها متفاوت استأ و تنها عرض از مبداست

 درصد از وضعیت مزد و مزایای 91 کار به تنهایی وری متوسط تعمیم یافته نیروی بهره •
 .دهد  فعالیت مختلف صنعت توضیح می9متوسط سرانه واقعی را برای 

وری متوسط تعمیم یافته نیروی کار و مزد و مزایای سرانه واقعی در  ضریب همبستگی بهره •
 . است95/0 فعالیت مختلف صنعت 9سطح 

وری متوسط   و مزایای متوسط سرانه واقعی به بهرهمعادالت ارتباط مزدأبیشترین عرض از مبد •
ربوط به صنایع فلزات اساسی و صنایع محصوالت و م، یافته نیروی کار به قیمت ثابت تعمیم

 پوشاک ،ماشین آالت فلزی و فابریکی و کمترین آن مربوط به صنایع متفرقه و صنایع نساجی
 .و چرم است

گزاری در جهت   سیاست،وری در صنایع  و بهرهبا توجه به ارتباط مستقیم و شدید مزدها •
بار تورم  زیان تواند منجر به افزایش مزدهای واقعی شود بدون آنکه آثار وری می  بهرهیارتقا

 .فشار هرینه را دربرداشته باشد

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 
 
 
 
 

 

 وری در صنایع ایران                               تحلیل مزد و بهره                                        146  

 منابع 
 ،وری گیری بهره های صنعتی ایران بر اساس اندازه شناسی فعالیت  پویایی).1373( . کریم،آذربایجانی

 .وری ایران بهرهملی  سازمان ، وری ایران مجموعه مقاالت و سخنرانی های اولین کنگره بهره
 سازمان برنامه و بودجه . ترجمه مهوش صالحی.وری و مزد و قیمت در ایران بهره.  )1355(.  جونز،اوبری

  .معاونت برنامه ریزی دفتر جمعیت و نیروی انسانی
 ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانهگزارش اقتصادی و تراز نام، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 .1370-1350های سال
زایی دستمزد و نیروی  های عمومی و خصوصی بهره اشتغال در صنایع بخش ).1366 (. احمد،خزاعی

 . دفتر جمعیت و نیروی انسانی،معاونت امور اقتصادی، ریزی  سازمان مدیریت و برنامه ،انسانی
مجموعه مقاالت و ، وری ایران در مقایسه با سایر کشورها  تعیین وضعیت بهره).1373 (.بداله ع،طاهری

 .وری ملی ایران  سازمان بهره،وری ایران های اولین کنگره بهره سخنرانی
وری در  گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره اندازه ).1375 (. جعفر،قادری  محمد علی،رییقطم

 ،وری ایران ین کنگره ملی بهرهدومهای  مجموعه مقاالت و سخنرانی .)72/1350(صنایع ایران 
 .وری ملی ایران سازمان بهره

مجله علمی  . اقتصاد1367-1338 برآورد موجودی سرمایه ).1371 (. عباس، عرب مازار و باقر،کالنتری
 .1شماره ، سال اول، پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

های   سال، ایران نفر کارکن و بیشتر کشور10های صنعتی نتایج آمارگیری از کارگاه، نمرکز آمار ایرا
1352-1379. 

 مجله . وری و بیکاری های دستمزد بهره بررسی سهم عوامل اقتصادی در نوسان، )1379(. محسن،مهر آرا
 . بهمن و اسفند،59-58 ،برنامه و بودجه

 پژوهشی اقتصادی -فصلنامه علمی ،ابع تولید در صنعت ایرانتخمین و تحلیل ت). 1381( .اهللا  نصرت،نفر
 .  بهار، سال اول شماره اول،مدرس

مین اجتماعی أسسه کار و تؤ م،تاریخچه حداقل دستمزد در ایران). 1380(، وزارت کار و امور اجتماعی
  .وزارت کار و امور اجتماعی

 . 1364-1356های سال بندی مشاغل قهو طب  اداره مزد،گزارش مزد  ،وزارت کار و امور اجتماعی
 . نشرنی جلد دوم، ترجمه عباس شاکری.های اقتصاد کالن تئوری و سیاست .ویلیام اچ برانسون

 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 
 
 
 
 

 147                                                      17شماره / های اقتصادی ایران فصلنامه پژوهش

Al Mejren, Abbas. (1999). Labor Productivity and Wages in the Kuwaiti 
Economy. Journal of development and economic polices. June. Vol.1, 
No. 2. PP. b59-88 

Alan s. Blinder  editor. (1990). Paying for Productivity. A look at the 
Evidence. The Brookings Institution Washington, D.C. 

Bellante, Don & Jackson Mark. (1983). Labour Economics, Choice in  
Labour  Markets. McGraw  hill book co.  

Cunningham, Bill. Productivity Grows but Worker don’t Share. AFL-CIO 
Economic Research Department office & Professional Employees. 
International union, AFL-CLC.  

Gale, H.Frederick, Jr. (1998). Labor Productivity and Wages in Rural and 
Urban Mauufacturing Plants. The review of regional studies. Vol.28, No. 
1. PP. 13-26. 

IL,Geneva. (1985). Payment by Results. 
Levin-Waldman Oren M., (1998). Linking the Minimum Wages to 

Productivity. WOPES working paper in economics, No.10. 
http://econwpa.Wustl.edu:8089/esp/mac/papers/9802/9802015.pdf. 

Measuring  Total Factor Productivity, (2001). Survey Report, Report of the  
APO Survey on Total Factor Productivity (SUV-06-68). Asian 
Productivity  Organization. 

Miernyk, William H. (1973). The Economics of Labor and Collective 
Bargaining. West Virginio University. 

Montague, Bill. (1996). Sluggish Productivity Gains  Hold Wages Down. 
U.S.A today. NCPA Economics Issues-Wage and Productivity. 

Prokopenko,Joseph.(1987).Productivity Management, Apractical Handbook, 
International Labour Office, Geneva.  

Sebnem, Akkaya. (1985). Productivity  and Wage in Manufacturing Industry 
in OIC Conutries. 1975-1984. Journal of Economic Cooperation among 
Islamic Countries. Vol.8, No.4. 

Vaishali, Mamgain. (2000). Productivity Growth in Developing Countries, 
the role of Efficiency. Garland publishing Inc. A Member of the Taylor & 
Francis Group. Newyork & London. 

Verner, Dorte, (1999). Wages and Productivity Gaps: Evidence from Ghana; 
Work Bank, Human Development, 3, Africa Technical Families. 

Archive of SID

www.SID.ir


