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ای ربای تجارت، بلکه گامی باشد ست ماهیای ربای اسارت و هن دفزونی تکبر و رغور، هن حلقهالهی مرا یاری کن ات دانش اندکم هن رندبانی باشد ربای 

جلیل از تو و متعالی ساختن زندگی خود و دیگران.
ت
 ربای 

رد انجام این تحقیق هک  ردیغ زعزیانیاهی بیدانم هک سپاسگزار زحمات و مساعدترب خود الزم می »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« هب مصداق آهی

 اند، باشم.مرا یاری کرده

ی ارزمنند ایاان، لام  ششکر اهاز اساتید گرانقدر و فرهیخته جناب آاقی دکتر علی دهقانی و جناب آاقی دکتر محمدعلی موالیی هب واسطه حمایت و راهنمایی

 و سپاس را دارم.

صیل اچنین هم
تح
 .نمایممیی و  قدردان  ز محضرشان کسب فیض نمودم، ششکراز کلیه اساتید گرانقدر گروه هک رد دوران 

صیل و انجام رساهل،
تح
یشگی ایاان رد دوران 

هم
را داشته  هایت سپاس و قدرشناسین  رد اینجا الزم است از پدر و مارد زعزی و انزنینم هب واسطه همراهی و همدلی 

چنین  باشم.
هم

 سپاسگزارم.نیز سرکار خانم منیره احمدی  زبرگوارم از دوست
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برنامه ریزی سیستم های اقتصادی  -علوم اقتصادیدانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته  سمیرا سادات رضوی فردوئیاینجانب 

بر ار وری نیروی کو بهرهبررسی تاثیر نوآوری  نامهپایانشاهرود نویسنده صنعتی دانشگاه  دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

 متعهد می شوم.دکتر علی دهقانی  حت راهنمائیت  (0931-0931) با تکنولوژی باالی ایران در صنایع نیروی کار دستمزد

  توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است. نامهپایانتحقیقات در این 

  مورد استفاده استناد شده است.در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع 

     تاکنون توساااط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیو نود مدرا یا امتیازی در هیو جا ارائه  نامهپایانمطاالاب منادرر در

 نشده است.

   و یا « دانشااگاه شاااهرود » شاااهرود می باشااد و مقاالت مساات رر با نام  معنوی این اثر متعلق به دانشااگاهکلیه حقوق «

Shahrood  University   ».به چاپ خواهد رسید 

  امهنپایانتأثیرگذار بوده اند در مقاالت مساات رر از  نامهپایانحقوق معنوی تمام افرادی که در به دساات آمدن نتایا اصاالی 

 رعایت می گردد.

  در مواردی که از موجود زنده ) یا بافتهای آنها ( اساتفاده شاده اسات ضاوابط و اصااو       نامهپایاندر کلیه مراحل انجام این ،

 اخالقی رعایت شده است.

  در مواردی که به حوزه اطالعات ش صی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است نامهپایاندر کلیه مراحل انجام این ،

ده است اصل رازداری ، ضوابط و اصو  اخالق انسانی رعایت ش
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ر دو تجهیزات ساخته شده است ( متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی 

 تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.

  بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد نامهاستفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان. 
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 چکیده

معرف  کههای تحقیق و توسعه هزینه شده است مباحث مربوط به دستمزد و سعی نامهپایاندر این 

 مزدبر دست مؤثرتا عوامل  استفاده شود وری نیروی کاررابطه دستمزد و بهره چنینهمو  باشدمی نوآوری

 ه درنجا کآ د. ازنقرار گیر و ارزیابی مورد بررسی تکنولوژی باالی ایرانبا نیروی کار در ب ش صنایع 

، لذا سعی خواهد باشدمی مؤثراقتصادی افراد در مقدار دستمزد  واقعیت محدوده وسیعی از خصوصیات

یروی ن مانند سطا تحصیالت دانشگاهی، جنسیت و مهارت گیریاندازهقابل  مؤثرترین عوامل شد که مهم

 د.قرار گیرارزیابی  مورد مالکیت بنگاه طورهمینو  کار

 01در نفر کارکن و بیشتر  01صنعتی  هایکارگاه آمارگیریو اطالعات مربوط به  آماراز  در این تحقیق

 0931-0931 هایسا  طی ISICبندی طبقه رقمی 1دارای کدهای  با تکنولوژی باالی ایران صنعت

استفاده و با  (GMM)گشتاور تعمیم یافته رهیافت  براساسمورد بررسی  هایمد  استفاده شده است.

 .اندشدهبرآورد  STATA 01 افزارنرماز 

 تأثیر دهندهنشان، پردازدمی دستمزد- نوآوری  او  که به بررسی رابطه در مد آمده دستبهنتایج 

جنسیت و مهارت نیروی کار و نوآوری * سطا  ت دانشگاهی،ا تحصیالسطدار مستقیم و معنی

کار  و نیروی نسبت به زنان در این صنایع مردانلذا  باشدمیبر میزان دستمزد تحصیالت دانشگاهی 

چنین نیروی کار ماهر و مت صص نسبت به غیر ماهر ده دانشگاهی نسبت به سایرین و همکریلتحص

 های ب ش خصوصی دستمزددهد که بنگاهنتایج نشان میچنین کنند. همری دریافت میدستمزد باالت

و  های تحقیقمتغیر شدت هزینه .پردازندمیخود  نسبت به ب ش دولتی به نیروی کار تری راپایین

وارد م بر سطا دستمزدها دارد که این معنیبیو  غیرمستقیم باشد رابطهمی نوآوری توسعه که معرف

و  قیماثر غیر مستتغییر در مهارت نیروی کار  دهد کهایج نشان مینت. باشدمینتحقیق  فرضیهدر جهت 

 قیماثر مست ،تغییر در سطا تحصیالت همچنین .خواهد داشتبر نسبت نوآوری به دستمزد  داریمعنی

 سبت نوآوری بر دستمزد خواهد داشت.داری بر نو معنی



 ح
 

رداخته پ با تکنولوژی باالی ایراندر صنایع  دستمزد- نیروی کار وریبهره د  دوم به بررسی رابطهدر م 

. نتایج حاکی از آن است که در این مد  نیروی کار مرد و ماهر و مت صص نسبت به سایرین شودمی

به  نسبت تریپایینخصوصی دستمزد  هایبنگاه کنند. همچنیندستمزدهای باالتری را دریافت می

وری نیروی کار، اثری تغییر در بهره دهدنتایج نشان میپردازند. ب ش دولتی به نیروی کار خود می

دار بر نسبت نوآوری بر دستمزد خواهد داشت. در این مد  نوآوری و سطا تحصیالت مستقیم و معنی

ه مستقیم رابط نیروی کار نیز وریبهرهبر دستمزد نیروی کار دارند.  معنیبیدانشگاهی اثری مستقیم اما 

وری نیروی کار به دستمزد در این مد  جوابگو علیت بهرهدارد لذا جهت  تمزدهادسبر سطا  معنیبیاما 

 باشد.و این نتیجه بر خالف فرضیه تحقیق می باشدمین

ای پانل هداده ،با تکنولوژی باالی ایران صنایعوری نیروی کار، بهره ،نوآوری دستمزد،واژگان کلیدی: 

 .(GMM)یافته رهیافت گشتاورهای تعمیم پویا،

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ط
 

 
 

 فهرست

 0 ....................................................................................... قیتحق اتیکل : او فصل

 1 ................................................................................................... مقدمه 0-0

 9 ......................................................................... یاصل نکات انیب و مسئله انیب 0-1

 1 ...................................................................................قیتحق انجام ضرورت 0-9

 1 .......................................................................................... قیتحق هیفرض 0-1

 5 ........................................................................................... قیتحق اهداف 0-5

 5 ............................................................ هاداده و اطالعات یگردآور ابزار و هاروش 0-6

 5 ........................................................................ اطالعات لیتحل و هیتجز روش 0-3

 8 ........................................................... قیتحق یاختصاص واژگان و میمفاه فیتعر 0-8

 00 ......................................................... یتجرب مطالعات و قیتحق ینظر یمبان: دوم فصل

 01 ................................................................................................. مقدمه 1-0

 09 ................................................................................ دستمزد ینظر یمبان 1-1

 05 .................................................................................... ینوآور :او  ب ش 1-9

 05 ................................................................. ینوآور یکاربردها و میمفاه 1-9-0

 08 .................................................................... (R&D) توسعه و قیتحق 1-9-1

 03 ..............................................اقتصاد در( R&D) توسعه و قیتحق گاهیجا 1-9-1-0

 03 ................................. اقتصاد بر( R&D) توسعه و قیتحق یاثرگذار یکانالها 1-9-1-1

 19 ........................ دستمزد و (R&D) توسعه و قیتحق نهیهز ینظر یمبان یبررس 1-9-9

 11 ................................. دستمزد و کار یروین یینها دیتول نیب هیسو دو روابط 1-9-9-0

 16 ................................... یتکنولوژ و یفن شرفتیپ اساس بر دیتول تابع انتقا  1-9-9-1

 13 ............................... دیتول و (R&D) توسعه و قیتحق نهیهز شاخص رابطه 1-9-9-9

 13 ....................... یدرآمد ینابرابر و توسعه و قیتحق م ارر انیم ینظر ارتباط 1-9-9-1

 91 ..................................................................... کار یروین یور بهره :دوم ب ش 1-1

 91 ........................... دستمزد با آن رابطه و کار یروین یور بهره یمفهوم چارچوب 1-1-0

 91 ............................................... کار یروین یور بهره و دستمزد ینظر یمبان 1-1-1

 91 .............................................. (کیکالس مکتب) یاقتصاد متعارف هینظر 1-1-1-0

 98 ..................................................................... ییکارا دستمزد هینظر 1-1-1-1

 11 ............................................................................... باال یتکنولوژ با عیصنا 1-5



 ي
 

 18 ....................................................................................... قیتحق نهیشیپ 1-6

 18 ........................................................... یخارج یتجرب مطالعات بر یمرور 1-6-0

 56 ............................................................ یداخل یتجرب مطالعات بر یمرور 1-6-1

 69 ............................................................................ قیتحق یشناس روش :سوم فصل

 61 ................................................................................ ایپو یبیترک یها داده 9-0

 65 ............................................. (p-value آزمون بیترک)شریف ییمانا آزمون 9-0-0

 66 .................................................................... باند و آرالنو زننده نیت م 9-0-1

 63 ................................................................ برونزا یرهایمتغ با ییها مد  9-0-9

 31 ....................................................................................... گشتاورها روش 9-1

 31 .............................................................................. یگشتاور طیشرا 9-1-0

 39 ...................................................................... گشتاورها نیت م روش  9-1-1

 31 ........................................................ گشتاورها افتهی میتعم روش نیت م 9-1-9

 35 ........................................ ایپو یها داده یها درمد  GMM زننده نیت م 9-1-1

 86 ............................................. سارجان آزمون و (AR2) دوم یخودهمبستگ آزمون 9-9

 83 ........................................................... رهایمتغ نییتع و یبررس مورد یها مد  9-1

 31 ....................................... کینامید یتاید پانل روش در برآورد مورد یالگوها 9-1-0

 30 .............................................................. مد  یرهایمتغ و ها داده شرح 9-1-1

 33 ................................................................... جینتا لیتحل و مد  برآورد :چهارم فصل

 38 ................................................................................................. مقدمه 1-0

 38 ....................................................................................... ییستایا آزمون 1-1

اندب و آرالنو روش به رانیا یباال یتکنولوژ با عیصنا در ینوآور و دستمزد رابطه یالگو برآورد 1-9

 ............................................................................................................ 011 

 شرو به رانیا یباال یتکنولوژ با عیصنا در کار یروین یبهرهور و دستمزد رابطه یالگو برآورد 1-1

 011 ............................................................................................... باند و آرالنو

 019 .................................................................................. مدلها برآورد جینتا 1-5

 ریفست و رانیا یباال یتکنولوژ با عیصنا در ینوآور و دستمزد رابطه یالگو برآورد جینتا 1-5-0

 011 ...................................................................................................... آن

 یباال یتکنولوژ با عیصنا در کار یروین یبهرهور و دستمزد رابطه یالگو برآورد جینتا 1-5-1

 016 ..................................................................................... آن ریتفس و رانیا



 
 
 

 

 ك
 

 
 

 013 .................................................................... هاشنهادیپ و یریگجهینت: پنجم فصل

 001 ......................................................................................... یریگجهینت 5-1

 005 .......................................................................................... شنهاداتیپ 5-9

 003 ............................................................ یآت مطالعات یبرا ییها هیتوص 5-9-0

 003 ................................................................ قیتحق یهاتیمحدود و مشکالت 5-1

 008 ....................................................................................................... وستیپ

 010 ................................................................................................ ماخذ و منابع

 011 .......................................................................................... یخارج منابع

 015 ........................................................................................... یداخل منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل
 

 فهرست نمودار

 96 ........................................................................................................ کار نیروی تقاضای و عرضه 0-1  نمودار

 11  ..............................................................................................................  کارایی دستمزد نظریه  1-1 نمودار

 فهرست جداول

 31 . .............................. 30-9 و 31-9 های مد  در استفاده مورد متغیرهای توصیفی آماره 0-9 جدو 

 53 ..............................  هامد  در استفاده مورد متغیرهای ینبیشتر و کمترین میزان تعیین  1-9 جدو 

 .......31-9 مد  برای فیشر– فولر دیکی زمونآ از استفاده با متغیرها ایستایی بررسی نتایج 0-1 دو ج    

............................................................................................................................................................................. 38 

...... 30-9 مد  برای فیشر– فولر دیکی زمونآ از استفاده با متغیرها ایستایی بررسینتایج  1-1جدو      

............................................................................................................................. ...............................................33 

 010... ..............................................................به روش آرالنو و باند 31-9برآورد الگوی مد   9-1جدو     

 011............................... ...........................................................31-9آزمون سارجان برای مد   1-1جدو     

 011................................ ......................................................31 -9آزمون خودهمبستگی مد   5-1جدو     

 011...................................................................به روش آرالنو و باند 30-9برآورد الگوی مد   6-1جدو     

 019............................... ...........................................................30-9آزمون سارجان برای مد   3-1جدو     

 019.......................... ..................................................….…….30-9ازمون خودهمبستگی مد   8-1دو  ج   

 OECD003.………ساس سطا تکنولوژی، ارائه شده توسط ا بندی صنایع برپیوست الف. لیست طبقه   

 یر ب ش، فعا  در زISICبندی پیوست ب. لیست اسامی صنایع با کد چهاررقمی بر اساس طبقه   

         011..............تولیدی صنایع با تکنولوژی باالی ایران.........................................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 مقدمه 4-4

اه جایگ ،و ماهر کردهتحصیلنسانی ه نیروی ابه ویژ نیروی کار اشتغا  و سطا دستمزدهاامروزه بحث 

 و کشوره هر ترین سرمایممه دیدهآموزشو  خاصی در توسعه اقتصادی دارد. نیروی انسانی مت صص

هت به همین ج. شودمیشناخته  در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها تأثیرگذارعامل  ترینمهم

نعت یکی ص کهآنجائیاز . نمایندمی تأکیددر توسعه عامل انسانی  گذاریسرمایهاهمیت بیش از پیش بر 

دی توسعه اقتصا تواندمی آنو توسعه  شودمیاساسی و کلیدی اقتصاد هر کشوری محسوب  هایب شاز 

توجه  ،خود نیافتگیتوسعهکشورهای در حا  توسعه برای مقابله با ادامه الزمه داشته باشد. لذا را در پی 

 .باشدمیکشورها  در ب ش صنعت R&Dو  نوآوریبه انتقا  فناوری، تکنولوژی فنی و  ضروریالزم و 

ا افزایش ماهر و مت صص ر تقاضا برای نیروی کار ،بر تکنولوژیکاالهای تولیدکنندگان  با توجه به اینکه

شور نقش کاقتصادی است که در مسیر توسعه  هایب ش ترینمهمب ش صنعت یکی از  .دهندمی

، از سهم اشتغا  کشاورزی کاسته تدریجبهبسزایی در ایجاد اشتغا  دارد. در مسیر توسعه اقتصادی 

جه به اهمیت ب ش صنعت در . با تویابدمیافزایش خدمات  صنعت و هایب شو سهم اشتغا   شودمی

مسیر تولید و توسعه کشور و ب صوص تولید کاالهای با تکنولوژی باال و امکان اشتغا  ب ش اعظم از 

 در این ب ش حائز اهمیت است. دیدهآموزشو  کردهتحصیلنیروی کار 

 حساببهو کالن اقتصاد کشور  نیروی کار دو متغیر مهم اقتصادی در سطوح خرد وریبهرهدستمزد و 

 به همین دلیل .بوده استاقتصادی  گذارانسیاستو  نظرانصاحبکه همیشه مورد توجه خاص  آیندمی

رداخته پ با تکنولوژی باالی ایراندر صنایع  هاآنو رابطه  این دو متغیر به بررسی از این مطالعه در ب شی

 .شودمی

 بوده ریزان اقتصادی در بازار کاربرنامه همواره مورد بحث ،نیروی کار هایگروهدستمزدها بین  تفاوت

 هاکارآموزدستمزدهای باالتری نسبت به نیروی کار غیر ماهر و  اصوالًاست. نیروی کار ماهر و باتجربه 

ت بیشتر از افرادی اسدانشگاهی  کردهتحصیلمتوسط حقوق و دستمزد افراد  طوربه و کنندمیدریافت 
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توالی م هایآموزشبا توجه به  هادانشگاه کردگانتحصیلتحصیالت کمتری دارند. سطا که دیپلم و یا 

 بیشتری دریافت کنند. دالیل تفاوت دستمزدها بین نیروی کار پیچیده درآمد، انتظار دارند که انددیدهکه 

 است. برانگیزبحثو 

اهر مکنولوژی باال در کشورهای صنعتی مت صص، به کار گرفته در صنایع با تنیروی کار  که آنجاییاز 

این صنایع سهم بسزایی در تولید ناخالص  و به دلیل اینکه باشندمی هادانشگاهکردگان و از تحصیل

از این رو بررسی اخیر داشتند.  هایسا در  کشورهای توسعه یافته یصادرات از جمله کاالهای داخلی و

م دانشگاهی کشور و نقش مه کردهتحصیلبا توجه به حضور باال نیروی کار این روابط در بازار کار ایران 

صنعت در تولید کشورمان و اهمیت عامل انسانی در ب ش تولید از اهمیت خاصی برخوردار نود این 

 .باشدمی

رای . بشودمیدر ب ش صنعت ایران محسوب بازار کار به این مطالعه رویکرد جدیدی از مطالعات مربوط 

با تکنولوژی باالی صنایع  نفر کارکن و بیشتر 01 صنعتیهای های مربوط به کارگاهمنظور از دادهاین 

با استفاده از تکنیک دینامیک  اقتصادسنجی هایشده و مد  استفاده 0931-0931های سا طی  ایران

 .ت مین زده خواهند شد (DPD) های تابلویی پویاداده

 اصلی نکات بیان و مسئله بیان 4-2

بر  هاآن تأثیرگذاریبر دستمزدها و علل و چگونگی  مؤثرشود به بررسی عوامل در این پژوهش سعی می

 سؤا ن تریپرداخته شود. در این راستا مهم با تکنولوژی باالی ایراندستمزد نیروی کار در ب ش صنایع 

با مزدها در صنایع بر سطا دست تأثیریچه  نوآوری 0931-0931این تحقیق این است که طی دوره 

با تکنولوژی باالی های مورد مطالعه در صنایع طی سا  طورهمینخواهد داشت.  تکنولوژی باالی ایران

 وجود دارد. ایرابطهو دستمزد نیروی کار  کار نیروی وریبهرهآیا بین  ایران
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بررسی  کرده کشور،با توجه به شرایط حاضر اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در بین نیروی کار تحصیل

د و مفی، ریزبرنامه هایسازمانبرای  تواندمیبر دستمزد نیروی کار در صنایع ایران  تأثیرگذارعوامل 

 بازار کار و صنایع ایران در مناسب هایگذارسیاست حوزه در تواندمی این مطالعه کاربردی باشد. نتایج

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار، شورای  وزارتب صوص  هاسازمان و نهادها توجه مورد

 ایشان استفاده و مورد شود واقع در ایران با تکنولوژی باالصنایع  صاحبانرقابت، انجمن صنفی کارگران، 

 .گیرد قرار

 ضرورت انجام تحقیق 4-7

وری نیروی کار در صنایع ایران موضود حائز و بهره نوآوریدهد که مطالعات پیشین نشان میمروری بر 

 وریاتی در مورد روابط بین بهرهاهمیتی بوده و مورد توجه محققین قرار گرفته است. در ایران مطالع

ق های تحقیو هزینه نوآوریکه به بررسی اثرات  جامع ایمطالعهنیروی کار و دستمزد صورت گرفته اما 

 ده استبپردازد، انجام نش با تکنولوژی باالع در صنای نیروی کار بر سطا دستمزد وریبهرهنیز و  و توسعه

در ایران انجام  حا تا بهپژوهشی است که  سازیمد در کار و  نوآوریو از این لحاظ این مطالعه از حیث 

 نشده است و بنابراین الزم است که این موضود در ب ش صنعت ایران ارزیابی شود.

 تحقیق فرضیه 4-1

 :شودمیفرضیات زیر آزمون  ،در پژوهش حاضر شدهمطرح سؤاالتو  شدهارائهمطالب  اساس بر

 یابد.کاهش می با تکنولوژی باالی ایران، سطا دستمزدها در صنایع نوآوریبا افزایش  (0

 افزایش با تکنولوژی باالی ایرانوری نیروی کار، سطا دستمزدها در صنایع با افزایش بهره (1

 یابد.می

مزد به دست نوآورینیروی کار دارای تحصیالت باالتری هستند، شدت اثرگذاری  در صورتیکه (9

 است. بیشتر
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ر شتد بیبه دستمز نوآوریحضور دارند، شدت اثرگذاری  بیشتری نیروی کار ماهر در صورتیکه (1

 است.

 تربه دستمزد بیش نوآوریاثرگذاری شدت نیروی کار بیشتر باشد،  وریبهرهکه  در صورتیکه (5

 است.

 اهداف تحقیق 4-5

 وریبهره نوآوری و بین دستمزد و همچنین رابطه و نوآوریهدف اصلی انجام پژوهش، بررسی رابطه بین 

 .باشدمی تکنولوژی باالی ایرانبا در صنایع  دستمزد نیروی کار با

 :باشدمیدر این راستا اهداف فرعی مطرح زیر هم مطرح 

 به دستمزد نوآوریشدت اثرگذاری  دانشگاهی وکرده ی رابطه نیروی کار تحصیلبررس (0

 به دستمزد نوآوریبررسی رابطه نیروی کار ماهر و شدت اثرگذاری  (1

 به دستمزد نوآوریاثرگذاری شدت وری نیروی کار و بهرهبررسی رابطه  (9

 هاداده و اطالعات گردآوری ابزار و هاروش 4-6

ای هاز کارگاه آمارگیریهای مربوط به موجود در پرسشنامهو اطالعات  آماردر انجام این مطالعه از 

، شدهگردآوری 0931-0931های سا ایران طی  آمارر که توسط مرکز نفر کارکن و بیشت 01صنعتی با 

 نویسیبرنامه ها و متغیرهای تحقیق با استفاده ازاست رار شاخصادامه، در شده است.  استفاده

 وبرای روش تجزیه  چنینهماین مطالعه، تحلیلی و  سازیمد جهت  . ازه استشدکامپیوتری انجام 

 و یآمارهای دادهآوری روش جمع چنینهم. باشدمیتوصیفی از نود تحقیقات  گیرینتیجهو  تحلیل

اده از روش با استفاین پژوهش، ادبیات تحقیق )اعم از مبانی نظری و تجربی(  و نیز اطالعات مد 

 .شده استای گردآوری کتاب انه
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 اطالعات تحلیل و تجزیه روش 4-3

-0931ایران طی دوره زمانی  ایکارخانهشده صنایع  آوریجمع هایداده اساس بردر این مطالعه ابتدا 

و سپس در چارچوب  شده محاسبهکامپیوتری،  نویسیبرنامهبه کمک  وریبهرهو  نوآوری، شاخص 0931

ر صنایع د نوآوریوری نیروی کار و دستمزد با توصیفی، مطالعه توصیفی روابط بین دستمزد با بهره آمار

ماری آ هایتحلیل. در ادامه با استفاده از گیردمی مورد سنجش و ارزیابی قرار با تکنولوژی باالی ایران

، شاخص سطا تحصیالت، شاخص مهارت هابنگاهوری نیروی کار، شاخص مالکیت ، بهرهنوآوریبه تحلیل 

کنولوژی با تدر صنایع تولیدی  ها با دستمزد نیروی کارنروابط آهمچنین و نیروی کار  و شاخص جنسیت

پرداخته شده و سپس در مرحله بعدی، مد  تجربی مورد مطالعه در ب ش اقتصادسنجی دینامیکی  باال

 آنبرآورد و نتایج حاصل از  01STATA افزارو با استفاده از تکنیک پانل دیتای دینامیک و توسط نرم

قرار مورد بررسی  آنسنجی تحقیق و نحوه ت مین اقتصادتجزیه و تحلیل خواهد شد. در ادامه مد  

های اقتصادسنجی تحقیق از تکنیک پانل دیتای دینامیک استفاده خواهد مد  . برای ت مینگیردمی

 .شودمیاجمالی به معرفی این روش پرداخته  صورتبهشد که در این قسمت 

اقتصاد سنجی، متغیر وابسته عالوه بر متغیرهای مستقل، از مقادیر گذشته خود  هایمد در برخی از 

پذیرد. ویژگی بسیاری از متغیرهای اقتصاد صنعتی این است که از مقادیر گذشته اثرپذیر هستند. اثر می

 این سازیمد پذیرد. برای اثر می هاآندر این مطالعه دستمزد نیروی کار از مقادیر گذشته دستمزد 

ته فه دار متغیر وابس. در این رویکرد، مقدار وقشودمیتابلویی پویا استفاده  هایدادهاز رویکرد  مسئله

را، در  آنتا اثرات مقادیر گذشته متغیر وابسته بر مقدار جاری  شودمیمتغیر مستقل وارد مد   عنوانبه

های تابلویی پویا های ت مین مد  دادهنماید. یکی از روش گیریاندازهکنار سایر متغیرهای مستقل 

های با دوره زمانی اندا برای استفاده از داده( است. این روش 0330استفاده از روش آرالنو و باند )

 در نظر گرفتن منظوربهمش ص  هایوقفه. در استفاده از این روش، متغیر وابسته با باشدمیمناسب 

. عالوه بر این ممکن است متغیرهای توضیحی با جمالت اختال  دارای شودمیاثرات پویا وارد مد  
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ا، هکنند. یکی از این روشالنو و باند دو روش را پیشنهاد میهمبستگی باشند که برای این منظور آر

اشد. در باستفاده از تفاضل مرتبه او  متغیرها بوده و روش دیگر استفاده از رویکرد انحرافات متعامد می

ار دضمن روش تفاضل مرتبه او  برای از بین بردن اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفته و از مقادیر وقفه

 ی. در روش آرالنو و باند از ماتریس متغیرهاشودمیمتغیرهای ابزاری استفاده  عنوانبهر وابسته متغی

ن برای تعیین مش ص بودن جاسازگار استفاده شده و آماره سار هایزننده ابزاری برای ایجاد ت مین

ادله بیانگر این است که مع. در این آزمون اگر فرض صفر پذیرفته شود، گیردمیمعادله مورد استفاده قرار 

ار متغیر دبنابراین باید از مقادیر وقفه ؛بیش از حد مش ص بوده و مد  به متغیرهای ابزاری نیازمند است

متغیرهای ابزاری برای رفع همبستگی بین متغیرهای توضیحی و جمالت اختال  استفاده  عنوانبهوابسته 

فاده از روش تفاضل گیری مرتبه او ، جمالت اختال  از نمود. عالوه بر این با توجه به اینکه در است

 روش آرالنو و باند منجر به ت مین، لذا برای اینکه کنندمیمرتبه او  پیروی  رگرسیونی خودفرایند 

جمالت اختال  مورد آزمون قرار گیرد.  رگرسیونی خودسازگار مد  شود الزم است مرتبه  هایزننده

به ت مین  (. الزم به ذکر است که روش آرالنو و باند در صورتی183-186 ص، 0330)آرالنو و باند، 

 اساس برزیرا  ؛جمله اختال  از مرتبه دوم نباشد رگرسیونی خودکه مرتبه  انجامدمیزننده های سازگار 

 منظوربهکنند. در این روش روش تفاضل مرتبه او ، جمالت اختال  از فرایند مرتبه او  تبعیت می

ای استفاده شود. بدین ترتیب که ابتدا شده الزم است از روش دو مرحله برآوردزگاری ضرایب حفظ سا

که برای این منظور از آزمون  در مد  مورد آزمون قرار گیرد شدهتعریفمعتبر بودن متغیرهای ابزاری 

قرار  . سپس در مرحله بعد مرتبه خودهمبستگی جمالت اختال  مورد آزمونشودمیان استفاده سارج

جمله  خود رگرسیونیکه مرتبه  انجامدمیهای سازگار دهبه ت مین زنن کهدرصورتیزیرا  ؛گیردمی

روش تفاضل مرتبه او ، جمالت اختال  از فرایند مرتبه او   بر اساسزیرا  ؛اختال  از مرتبه دوم نباشد

 ایهمرحلحفظ سازگاری ضرایب برآورد شده الزم است از روش دو  منظوربه. در این روش کنندمیتبعیت 

رار در مد  مورد آزمون ق شدهتعریفاستفاده شود. بدین ترتیب که ابتدا معتبر بودن متغیرهای ابزاری 

. سپس در مرحله بعد مرتبه خودهمبستگی شودمیان استفاده که برای این منظور از آزمون سارج گیرد



8 
 

مرتبه خودهمبستگی جمالت اختال  از  کهدرصورتیزیرا  ؛گیردمید آزمون قرار جمالت اختال  مور

مرتبه دو باشد، روش تفاضل گیری مرتبه او  برای حذف اثرات ثابت و انفرادی روش مناسبی ن واهد 

برای این امر از بود. همچنین قبل از ت مین مد ، باید مش ص بودن معادله مورد آزمون قرار گیرد 

 .شودمی، استفاده باشدمی J آزمونمبتنی بر  کهنمون سارجاآماره آز

 تحقیق اختصاصی واژگان و مفاهیم تعریف 4-8

که عبارت است از مزد بنگاه  بگیرانطبق تعریف مرکز آمار ایران، جبران خدمات مزد و حقوق دستمزد:

 شود.میزان دستمزد محسوب میبگیران، حقوقمزد و  ها )پو ، کاال و ...( بهو حقوق و سایر پرداختی

قانون کار جمهوری اسالمی ایران، دستمزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا  95طبق ماده 

همان ماده، چنانچه  0شود و برابر تبصره که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می هاآنمجمود 

که بر اساس میزان انجام کار و یا و درصورتیدستمزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی 

محصو  تولید شده باشد کارمزد و چنانچه بر اساس محصو  تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان 

 (.0963 مصوبشود )قانون کار، وزارت کار و تأمین اجتماعی، معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می

عنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اطالعات مربوط وسیع بهاصطالح نوآوری در یک مفهوم  :وآورین

سهم  صورتبهنوآوری در این مطالعه  .رودمی کار بهیا معرفی چیزهای تازه و مفید  منظور ایجادبه

شود. در برخی از مطالعات های تحقیق و توسعه از کل فروش یک بنگاه یا یک صنعت تعریف میهزینه

 است. شدهگفتههای تحقیق و توسعه نوآوری، شدت هزینه تجربی به این شاخص

(، تحقیق و توسعه را چنین تعریف کرده است: هرگونه 0381یونسکو ): (R&D) تحقیق و توسعه

علم، اعم از دانش معرفت  در جهت افزایش سطا دانش وبه طور سیستماتیک فعالیت منسجم، خالق 

های برنامهطراحی و تدوین  جهت دانش ذخیره جامعه و استفاده از این مربوط به انسان، فرهنگ،

 جدید. کاربردی
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ده افزو ارزشنسبت نیروی کار  وریبهرهاساس تعریف مرکز آمار ایران میزان  : برنیروی کار وریبهره

 .باشدمیصنعت  به تعداد کل شاغلین

ن به ازاء هر واحد شده یا ارزش پولی آ محصوالت تولیدنیروی کار، حجم فیزیکی  وریبهرهدر سنجش 

 شود.نیروی کار مصروفه تعیین می

 زیر ارائه کرد: صورتبه توانمینیروی کار را  وریبهرهسنجش  ایپایهمد  

𝑃𝐿 =
𝑂

𝐿
 

یروی انسانی به کار گرفته مقدار ن 𝐿میزان محصو  تولید شده و  𝑂وری نیروی کار، بهره 𝑃𝐿که در آن

 ارزش پولی کل محصو  یعنی: صورتبه توانمیصورت کسر را  باشد.شده می

𝑂 =  ∑ 𝑄𝑛𝑉𝑛
𝑛

𝑖
 

 باشد.ارزش واحد هر محصو  می 𝑉𝑛مقدار هر محصو ،  𝑄𝑛ارزش کل محصو ، Oکه 

د )مجمع پیشرفته از سوی آنکتا تکنولوژیدرباره  اتکا قابلز تعاریف یکی ا صنایع با تکنولوژی باال:

شرفته پیتکنولوژی محصوالت دارای »تعریف  بر بناتجارت و توسعه سازمان ملل متحد( ارائه شده است. 

ه هزینه ضمن آنک«. نسبت به سایر محصوالت مشابه زیاد است هاآندارای پیچیدگی بوده و سرعت تغییر 

  ای را بر طراحی محصوهای تولیدکننده، تأکید ویژهتحقیق و توسعه این محصوالت باالست و شرکت

 یی هستند.باال افزودهارزشدارای  دارند ضمن اینکه این محصوالت

الملل آماری بین بندیطبقهه ا توجه بب: (ISIC) بندی صنعتیالمللی دستهارد بیناستاند

 باشدیی محصو  مالمللعنوان کد شناسایی بیناین کد به الملل پو ای صندوق بینهای دادهاستانداردی

المللی مش ص برای هر گردد و دارای یک شماره بینجداگانه تعریف می صورتکه برای هر محصو  به

این کد یک  شوند.رقمی منتشر می 1و  9، 1 تفکیکباشد. این کدها به میمحصو  در سراسر دنیا 
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تدوین و مورد  0318 در سا  که ؛باشداقتصادی می هایفعالیتکلیه بندی رجع برای طبقهم بندیطبقه

در  تجدیدنظرهاییتائید و تصویب کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ساازمان ملال متحاد قرارگرفتاه و 

ابزاری اساسی برای  ISIC است. مل آمدهبه ع آندر  1118 و 1111، 0331، 0368 ،0358های سا 

معتبر  آماری ملیهای ارتقا و توسعه سیستم مطالعه پدیده اقتصادی و ترویج قابلیت مقایسه اطالعاات و

 .(0985معاونت مطالعات و محاسبات علمی )باشد می
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 مقدمه 2-4

تصادی اق ریزانبرنامهمورد توجه اقتصاددانان و  یکی از مباحث بسیار مهم عنوانبهحلیل بازار کار همواره ت

در کشور ما که با رشد جمعیت و افزایش روز افزون نیروی کار جوان و  خصوصبهبوده است. این مهم 

ز است. در این بین، عامل دستمزد دانشگاهی مواجه است از اهمیت بیشتری برخوردار ا کردهتحصیل

عامل تسویه کننده بازار کار و  عنوانبه چرا که دستمزد شودمیمحسوب  کار جمله عوامل اساسی بازار

گذاری سیاست. این عامل از جمله ابزارهای شودمیبرقرارکننده تعاد  عرضه و تقاضای کار شناخته 

م تلفی مورد توجه  هایجنبهتحلیل دستمزدها در بازار کار از  درمجمودشود. ها محسوب نیز میبنگاه

توان به بحث تفاوت دستمزدها اشاره کرد. دستمزدهای متفاوت ممکن است در است که از جمله می

 تلف کارگران وجود های متولیدی و یا در بین گروه هایب شها یا در نگاه یا در بین بنگاهبداخل 

الیل د .باشندمی، دستمزدها نیز متفاوت هابنگاهفت متناسب با تمایالت توان گمیلذا داشته باشد 

ناشی  هاتفاوتب شی از این متصور شد.  در بین نیروی کار برای تفاوت دستمزدها توانمیگوناگونی را 

مثا  این تفاوت  عنوانبهشود. میهای صنعت و بنگاه مربوط فردی و به ویژگی هایخصوصیتاز 

کاری و مهارت،  تجربهسطا تحصیالت متفاوت، جنسیت نیروی کار،  ناشی از تواندمیدستمزدها 

بدیهی و معقو  در نظام حقوق  هاییتفاوت هااینباشد.  هاایننیروی کار و عوامل دیگری نظیر  وریبهره

های م تلفی مورد در مجمود تحلیل دستمزدها در بازار کار از جنبه .باشدمیر کار و دستمزد در بازا

 را با توجه به اینکه نوآوریتوان تغییرات تکنولوژی و می آنکه از جمله  گیردمیتوجه و بررسی قرار 

 اند، نام برد.ناپذیر ابعاد توسعه کشورها بد  گشتهاین مسائل جزء جدایی

یا  نندهکعرضهدر نقش  کههنگامیاست که بر رفتار افراد  یافتهمانسازاقتصاد کار، سیستمی از روابط 

ات، ال و خدماک بازارهای. در بازار کار مانند سایر شودمی، متمرکز کنندمیدر بازار کار عمل  تقاضاکننده

را  نندکمیو دستمزدی که دریافت  شودمیعرضه و تقاضای نیروی کار، تعداد افرادی که به کار گرفته 

. عملکرد بازار از این لحاظ مانند سایر بازارهای غیر اقتصادی است، اما بازار کار مش صه نمایدمی ص مش
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کار به ارائه خدمات معینی  . در بازار کار، نیرویسازدمیی بازارها مجزا را از همه آندارد که  اییگانه

ماند. به همین دلیل مفهومی به نام دستمزد همچنان در مالکیت خود باقی می کهدرحالی شودمیمتعهد 

 .(0983)صمدی،  شودمیجایگزین قیمت در سایر بازارها مطرح  عنوانبهدر بازار کار 

 مبانی نظری دستمزد 2-2

بدین . آیندحساب میترین ساز وکارهای تعاد  در بازار کار بهدر چارچوب نظری، دستمزدها از مهم

ترتیب در ادبیات اقتصادی دو رویکرد مهم در قبا  دستمزد وجود دارد که یکی تعیین دستمزد به روش 

کالسیک یا سنتی است که عمدتاً یک دستمزد ثابت برای کلیه گروه م تلف نیروی کار قائل است. نود 

وری نیروی کار، بهره ها ودوم، رویکرد او  را تکمیل کرده و در کنار دستمزد سنتی بر اساس توانایی

 .(0986شود )ازوجی، در است دام تمایز یا تفاوت قائل می هاآنبین 

 های کالسیک را در این زمینه مرور کنیم.برای بررسی دقیق نظریات معاصر الزم است برخی نظریه

ها آن ازار دراوالً، این نظریات دارای نوعی دیدگاه سیاسی در مورد توزیع دستمزد هستند. ثانیاً، نیروی ب

ا دهی کار، ارتباط واضشود. ثالثاً، این نظریات در بحث سازمانبه نوعی دارای اثر فرعی در نظر گرفته می

دهند. ویژگی مشترا وری نیروی کار را مستقیماً مورد سؤا  و بررسی قرار میبین دستمزد و بهره

اساس سطا الزم برای بقای جامعه  دیدگاه اقتصاد کالسیک این است که در بلندمدت، دستمزدها بر

شود اساس میزان جمعیت انجام می شود. تنظیم بلندمدت اسمیت و ریکاردو برکاری تنظیم می

(Dobb, 1973) . در مورد مارکس، این مسئله تحت تأثیر جمعیت بیکار ناشی از پیشرفت تکنولوژی

 .(Rowthorn, 1980)شود یقرار دارد که موجب کاهش تصاعدی سهم نسبی دستمزد از درآمد کل م

هستند، زیرا بیشتر بر  کنندهدلگرمهای اخیر وجود داشته که پردازیدر نظریه هایی چندپیشرفت

ار های تجربی و سازمانی بازگیکنند. ترکیب گوناگونی از ویژمتمایز نیروی کار تمرکز می هایویژگی

، "تجوجس نظریه"اند. تحقیقاتی تحت عناوین های رسمی اقتصادی وارد شدهتحلیلنیروی کار به حوزه 

 هایاتحادیهدر  زنیچانه هایمد "و  "نظریات کارکنان داخلی و خارجی"، "قراردادهای ضمنی "
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مدعی شوند که ور قابل تصدیقی توانند به طمیرشد است. این رویکردها به سرعت در حا   "تجاری

 ,Brown & Nolan) اندافزودهرا به چارچوب مکتب اقتصاد کالسیک  بینیواقعاز  تریبزرگدرجه 

1988). 

کننده بازار کار متفاوت است. عنوان تنظیمدیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص دستمزدها بههمچنین 

پذیری ها و همچنین طرفداران مکتب جدید ادوار تجاری حقیقی معتقد به انعطافمکتب کالسیک

ها، قائل به چسبندگی دستمزدهای اسمی یا بازار کار هستند. در مقابل کینزیندستمزد و تعاد  در 

باشند. بدین ترتیب تغییرات اشتغا  در طو  ادوار حقیقی و در نتیجه عدم تعاد  بازار کار و کاال می

ی های جدید، چسبندگنعالوه، کینزییابد. بهان تحقق میتجاری نیز از طریق تغییرات موجودی بیکار

کنند. نظریه چسبندگی می دستمزدها را مبتنی بر رفتار بهینه یابی آحاد اقتصادی توجیه میاس

های نیروی کار، کارگران داخل اتحادیه و خارر دستمزدهای واقعی شامل قراردادهای تلویحی، اتحادیه

ورهای در کشهای بیکاری باال باشند. همچنین برخی شواهد تجربی مانند نرخاتحادیه و دستمزد کارا می

طرف ها بهها قادر به تعدیل نرخ رشد دستمزدها و قیمت، حاکی است که این نرخ0381اروپایی در دهه 

 شود.پائین نیستند. به عبارتی نرخ بیکاری جاری پس از مدتی به نرخ بیکاری تعادلی تبدیل می

زد نیروی کار از منظر اقتصادی، دستمزد در ادبیات اقتصاد کار جایگاه مهمی دارد زیرا ابعاد حقوق و دستم

دهد که عوامل درونی و اجتماعی, سیاسی، حقوقی و ... مورد توجه است. مطالعات بسیاری نشان می

کننده ن دستمزدها، نقش تعیینیدر تعیکلی  مشیصورت خطهای اقتصادی بهبیرونی بسیاری در بنگاه

های اقتصادی و اجتماعی نظامدهای فوق در کارگیری عوامل و رویکرکند. بدیهی است که بهایفا می

م تلف، متفاوت است و طبیعی است که عوامل فوق و دیگر عوامل، موجب خواهند شد که در 

تمزد ین دسهای تعیین دستمزد، عالوه بر مکانیزم عرضه و تقاضای کار، عوامل یاد شده در تعیسیاست

 مورد توجه قرار گیرند.
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 نوآوری بخش اول: 2-7

 فاهیم و کاربردهای نوآوریم 2-7-4

بود که درباره این موضود بسیار نوشته است. استدال   نوآوریهای بررسی« پدر خوانده» 0جوزف شومپیتر

 محصو  یا خدمتی تازه -شناختی فن نوآوریها در پی استفاده از این اقتصاددان این بود که کارآفرین

 د.انبرای به دست آوردن برتری راهبردی -خدمت آنمحصو  یا انجام  آنیا فرایندی جدید برای ساختن 

ظار به انت تواندمیارآفرین باشد، بنابراین ک نوآوریاین محصو  یا خدمت ممکن است مدتی تنها نمونه 

ا نامیده است، ام« سودهای انحصاری»را  آنکه شومپیتر -داشته باشد آندست آوردن پو  زیادی از 

د خواهن آنرا او انجام داده است خواهند دید و سعی در تقلید از  نچهآبدیهی است که دیگر کارآفرینان 

، سودهای هاآنهای حاصل از اندیشه انبوهآورند و می بر سرهای دیگری با این نتیجه که نوآوری -کرد

 (.1115برند تا تعاد  حاصل شود )تید و همکاران، انحصاری را از بین می

برشمرد: فرایند اختراد است که  نوآوری، سه مرحله را برای فرایند بندیطبقه( در یک 0391) شومپیتر

 جدید و یایده یتوسعهو شامل  نوآوریگیرد؛ مرحله دوم، فرایند نو را در برمی هایایدهتولید و زایش 

به محصوالت و فرایندهای قابل بازاریابی است؛ و مرحله سوم، مرحله اشاعه و نفوذ دادن است  آنتبدیل 

 -اقتصادی تأثیر. شودمی، محصوالت و فرایندهای جدید در سراسر بازارهای بالقوه پ ش آنکه در 

نکته  جش اینفناوری، سن به تأثیر گیریاندازهو بنابراین  نمایدمیاجتماعی فناوری در مرحله اشاعه رخ 

 حمد)ا ؟کندمی، اقتصاد چگونه تغییر شوندمیجدید ابداد و استفاده  هایفناوری کههنگامیاست که 

 (0931پور داریانی،

 منظوربهفرایندی برای استفاده از دانش یا اطالعات مربوط  عنوانبهدر یک مفهوم وسیع  نوآوریاصطالح 

هر چیز تجدید نظر شده است که  نوآوریدر ادامه  .رودایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کار می

                                                           
1- Joseph Aloïs Schumpeter 
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ه باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری درآمدطراحی و به حقیقت 

ا هدف معین ر خلق چیز جدیدی است که یک نوآوری دیگرعبارتیبهرا میسر سازد.  بلندمدترقابتی 

 (.Holt, K. 1987) رسانددنبا  و به اجرا می

 :کردتعریف  گونهاینرا  نوآوری، 0اسلو دستورالعملاما در پایان قرن بیستم، 

ی والت یا فرایندهای جدید فناورانهعبارت است از محص (TPPI) فرایندیفناورانه محصولی یا  نوآوری

 .(OECD, 1992) یا فرایندهای موجودمحقق شده، یا بهبودهای مهم در محصوالت 

 نیز به شرح زیر است: نوآوریچنانچه تعریف جدیدتر 

ا ؛ یک روش نوین بازاریابی، یبهبودیافته کامالًتحقق یک محصو  )کاال یا خدمات(، یا فرایند جدید یا 

محل کار، یا روابط بیرونی )طباطبائیان  دهیسازمان، وکارکسب هایشیوهیک روش سازمانی نوین در: 

 .(0983و همکاران، 

 نوآوریمراحل 

 متمرکز خواهیم کرد: نوآوریتوجه خود را بر چهار رده وسیع خود در این ب ش،  بیان مقصودبرای 

به در محصو   نوآوری ی )محصوالت یا خدمات( هر سازمان؛تغییر عرضه -"محصو  نوآوری" .0

 انجامد.قبلی یا ارائه محصوالت جدید میت ارتقای محصو  یا خدما

در  نوآوری ؛شدهعرضهیا خدمات  هامحصو های ایجاد و تحویل تغییر راه -"فرایند نوآوری" .1

عملیات، مدیریت منابع  هایب شدر سازمان برای مثا  در  بهبودیافتهفرایند به فرایندها 

 د.دارن تأکید اثرب شیو  بر بهبود کارایی هانوآوری. این شودمیانسانی، یا امور مالی منتج 

                                                           
1- Oslo Manual 
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به  و شوند؛محصوالت یا خدمات معرفی می آنکه در  ایزمینهتغییر  -"وضعیت نوآوری" .9

توزیع و همچنین دیگر کارکردهای محصو  به غیر  ،گذاریقیمتبازاریابی، تبلیغ،  کارکردهای

 .شودمییا تبلیغات( مربوط  بندیبستهاز توسعه محصو  )مانند 

، نوآوریاین  دهد.سازمان انجام می آنچهبنیادین ذهنی بیانگر  هایمد تغییر  -"الگو نوآوری" .1

دهد های موفق نشان میبررسی سازمان کهطوریبهب شد. روش مدیریت سازمان را بهبود می

های جدید محصوالت و ایده یافتهتوسعههای کمتر ها در مقایسه با دیگر سازماناین سازمان

 .(1115، 0تید و همکاران)اند بیشتری را خلق کرده

 نوآوریاهمیت 

 کهجاییاز آنگرفت اما کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار می با تکنولوژی باالهای اغلب در بنگاه نوآوری

 تأثیرگذارعامل مهمی بر عوامل  نوآوریهای کاالهای عمومی را دارد و به دلیل اینکه فنّاوری ویژگی

، 1کارانو هم ) فگربرگ نیز در حا  گسترش است توسعه حا بنابراین در کشورهای در  باشدمیاقتصادی 

1101). 

تکنولوژی و تولید علم، محصو  فرایند تحقیق و توسعه است و واحدهای تحقیق و توسعه رکن  آنجاکه از

سعه نیز هزینه تحقیق و تو ، تحقیق و توسعه است.نوآوریزیربنایی تکنولوژی فنی هستند، منبع اصلی 

ف شده است. متغیر معردر تولید به کار گرفته نوآوریعنوان متغیر جانشین در بسیاری از مطالعات به

ی )یوسفم تلف صنعتی است  هایفعالیتافزوده در ، نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزشنوآوری

 .(0930، آبادیحاج

                                                           
1- Tidd. J. etal. (2005) 

2- Fagerberg, A. (2010) 
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 (R&D)تحقیق و توسعه  2-7-2

است و با ورود جهان به مرحله نوینی از  نوآوریتحقیق و توسعه پایگاه اصلی  هایفعالیتدر هزاره سوم 

توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات داده است. از زمان 

ده جوامع صنعتی بوو دگرگونی  منبع اصلی تحو  نوآوریجنگ جهانی دوم تاکنون، تحقیق و توسعه و 

که  یاگونهبهداشته است،  یپساصنعتیافته و و نقش اساسی در رشد و شکوفایی اقتصادی جوامع توسعه

عنوان مزیت نسبی رو به کاهش بوده و بدون توجه امروزه اهمیت منابع اولیه و حتی نیروی کار ارزان، به

 تواندمیه تحقیق و توسع ریزی است. در واقعهی قابل برنامس تبهبه توسعه علمی و فنی، توسعه اقتصادی 

ماهیت تولیدات یک کشور را دگرگون سازد و بهبودهای اساسی در عرصه زندگی اقتصادی و اجتماعی 

 ایجاد کند.

ترین از مهم نوآوری و )R&D(توسعه  و یقتحق هایفعالیت 0(IOهای صنعتی )در ادبیات سازمان

 ات، مفاهیمی به هم وابسته هستند.های مطالعاتی هستند و این اصطالحزمینه

تحقیق و توسعه عبارت از فرایند پویای به هم "و توسعه نیز چنین است:  تحقیق از 1تعریف یونسکو

ای است که نتایج علمی هر مرحله تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای از تحقیقات پایه،پیوسته

 ورودی مهم و با عنوانبهگردند و این ذخایر ای از دانش در طو  زمان گردآوری میذخیره صورتبه

مثا  دانش فنی و  طوربهشود. ات جدیدی در مرحله عمل میها و اختراعارزشی است که منشأ ایده

ای و ذخایر موجود در مرحله تحقیقات کاربردی فناوری، از طریق تلفیق نتایج حاصل از تحقیقات پایه

د: کنتحقیق و توسعه را چنین تعریف مینیز  شریف نوازدکتر  ."آیدمی دست بهطی یک فرایند 

 افتادن شپیمنبع یگانه نوآوری، تحقیق و توسعه است و توانایی حرکت همگام با دیگران و  ترینبزرگ"

 ".های نوآوری ایشان داردچه در مورد کشورها و چه در مورد افراد، بستگی به مهارت هاآناز 

                                                           
1  - Industrial Organization 

2- Unesco, Technology Management. 
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 ( در اقتصادR&Dجایگاه تحقیق و توسعه ) 2-7-2-4

اقتصادی در سطا  هایفعالیتدر  و نوآوری دانشنقش افزایش چشمگیر ، شاهد اخیر هایدههدر 

یند نوآوری فرا (.1111، 0)کلینسوناست جنبه خلق دانش  ترینمهمنوآوری  باشیم؛ زیرا یالمللبین

 علمی، هایفعالیتی از اگیرنده مجموعهتماعی است و در برترجمه دانش به رشد اقتصادی و بهبود اج

ت یا خدمات و تجاری کردن محصوال معرفیدر قالب نوآوری  فناوری، سازمانی، مالی و تجاری است.

فرایند تولید جدید یا بهبود اساسی  معرفی، جدید یا بهبود اساسی در کاربرد محصوالت و خدمات موجود

اولیه،  مواد :مانند کنندهتأمینتوسعه منابع جدید  ،گشودن درهای بازار جدید ،موجود فرایندهایدر 

در جوامع ظاهر  صنعتی و سازمانی ساختارهایایجاد تغییرات اساسی در و  هاورودیتجهیزات و دیگر 

 (.1101 ،1)پوگا و ترفلر کندمیبر رشد و توسعه اقتصادی ایفاء  ایکنندهتعیینو نقش  شودمی

 هایتفعالیداخلی است. زیرا انجام  توسعه وتحقیق  هایفعالیتنوآوری،  کنندهتعیین مؤلفه ترینمهم

فناوری و کاالهای نو و ارائه راهکارهای جدید تولید به افزایش  معرفیقیق و توسعه داخلی از طریق تح

نشان ساخت ظرفیت  باید خاطر چنینهم. کندمیو رشد و توسعه اقتصادی کمک  پذیریرقابتقدرت 

ور کش آنتحقیق و توسعه  هایفعالیتجذب هر اقتصاد جهت توسعه نوآوری توسط سرمایه انسانی و 

مناسب  هایتکنیکسرمایه انسانی ظرفیت کشور را در ایجاد بیان داشت  توانمی. بنابراین شودمیتعیین 

تحقیق و توسعه خارجی  هایفعالیتو جذب و تطبیق  نوآوری هایفعالیتو بر  کندمیتولید مش ص 

 .(1111 ،9زاکاریادیس) دارد ایکنندهتعییننقش 

 ( بر اقتصادR&Dی تحقیق و توسعه )های اثرگذارکانال 2-7-2-2

 اشتغال     

                                                           
1- Collinson, S. (2000) 

2- Puga, D and Trefler, D. (2010) 

3  - Zachariadis, M. (2002) 
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 کردهتحصیلجوانان  خصوصاً دارای نیروی کار مازاد که نادر کشورهای در حا  توسعه از جمله ایر

ان و ریزورد توجه برنامهتکنولوژی بر اشتغا  م اثرات بایستی باشندمیها در اکثر ب ش دانشگاهی

 اقتصادی قرار گیرد. گذارانسیاست

امروزه کلید تغییرات گسترده در تولید و ساختار اقتصاد در استفاده از سرمایه انسانی، گسترش تحقیق 

دهی منسجم عوامل تولید ها در قالب سازمانها و تلفیق این مقولهکارگیری متناسب مهارتو توسعه، به

نقش  (R&D)توسعه  های تحقیق وبسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند که فعالیت شود.عنوان می

های در قلب فعالیت R&D نماید. امروزه سیستماساسی را در روند پیشرفت اقتصادی یک کشور ایفا می

و نیروی کار خود را به  درآمدتوجهی از که کشورهای صنعتی سهم قابلطوریعلمی جای دارد. به

 .(0963)عسگری، دهند های تحقیق و توسعه اختصاص میفعالیت

 موجب اشتغا  لزوماًکه باعث افزایش تولید شود  نوآوریهر نود تکنولوژی فنی و  معتقد است 0تودارو

در  ودشمیباعث کاهش میزان نیروی کار در هر واحد تولید  که کلی این مکانیزاسیون طوربهگردد. نمی

به جای  تآالماشینها پذیرفته شده است ولی فقط ت مینی کلی از نرخ فنی جایگزینی بسیاری ب ش

دقیق  صورتبهگذاری های تجربی بیشتری الزم است تا سیاستنابراین بررسینیروی کار وجود دارد؛ ب

ها یک سیاست کلی را در پیش گرفت در نتیجه بایستی ی ب شتوان در همهزیرا نمی ؛انجام گردد

 سیاست متعادلی ات اذ شود که با افزایش تولید و اشتغا  همراه باشد.

 ،شدنجهانیاشتغا  نیروی انسانی بحث  در کنار توسعه در کتاب خود به این موضود اشاره دارد که 1تارو

 شدهطرحم اخیر هایسا طور گسترده طی یز بهاوری اطالعات و ارتباطات ننتکنولوژی فنی و فپیشرفت 

 .اندشتهگ کشورها بد  ابعاد اقتصادی ناپذیرجداییکاه این مسائل به جزء  ایگونهبهاست، 

                                                           
1- Todaro, Michael P 

2- Taro, Lester. (1993)  
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 فرایندی است که تغییر در نوآوری . یکیگاذاردفرایندی و تولیدی بر اشتغا  اثار مای نوآوریدو نود 

باشد و از طریق جابجایی موجب کااهش تقاضاا برای نیروی کار یا افزایش بیکاری فرایند تولید می

باشد و ید محصوالت جدید میتولیدی که شامل تغییرات در شیوه تولید و تول نوآوریشود و دیگری می

ود شتقاضا برای نیروی کار میهای شغلی جدید موجاب افازایش از طریق آثار جبرانی با خلق فرصت

 (.0989، کیانی هژیر)

دهد. اکنون این رشد فناوری نیاز به نیروی کار را کاهش می تصور وجود دارد که این معمو طور به

شود که تحوالت فنی و تکنیکی، چگونه روند ایجاد اشتغا  در ب ش صنعت را در سؤا  مطرح می

 وری نیروی کار در نتیجهدیگر با توجه به افزایش بهرهبیان؟ بهکندمیتوسعه متأثر کشورهای درحا 

 های نوین که ساختار تولیدات را دانشسرمایه انسانی و با عنایت به فناوری ارتقای دانش و سطا انباشت

ای دیگر گونه. این موضود را بهگیردمیاین تحوالت قرار  تأثیرسازد، اشتغا  صنعتی چگونه تحت بر می

 شاینکه با توجه به ساختار حاکم بر نظام صنعتی، ب  آنتوان برای اقتصاد ایران تبیین کرد و هم می

صنعت ایران چگونه قادر است ترکیب تقاضای نیروی کار خود را متحو  کند؟ آیا سرمایه انسانی و 

 در ایران مکمل یکدیگرند یا خاصیت جانشینی دارند؟ نوآوری

 ورینوآگذاری در تحقیق و توسعه، میزان رشد توانند از طریق سرمایهبرای کشورها مش ص شد که می

رود فناوری ترکیب و محتوای م تلف تولید گسترش دهد. چون انتظار میهای و فناوری را در عرصه

 اها و دستمزد در ایجاد یسطا مهارتنیروی کار را در فرایند تولید تغییر داده و از طریق اثرگذاری بر 

از طریق تغییر در فرایندهای تولیدی  تواندمیهای شغلی نقش داشته باشد. فناوری جدید حذف فرصت

ولید بر عنوان ابزار تبگذارد. فناوری به تأثیرنیروی کار را کاهش داده و بر اشتغا  نیروی انسانی نیاز به 

صری و با) ر و تغییر ترکیب شاغالن مؤثر استسطا مهارت در سطوح ب ش و بنگاه، دستمزد نیروی کا

 .(0985همکاران، 

 دستمزد نیروی کار     
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 :نوآوریداوری درباره پیشدستمزد نیروی کار و           

در راستای سرمایه مفیدند و  هاآنجانبه دارند. برخی از توان گفت که تمامی ابداعات، مزایای همهنمی

 ها و تراکتورها باعث کاهش نیاز به نیرویگذارند. برای مثا ، ماشینمی تأثیربعضی دیگر بر نیروی کار 

نامند. این ابداعات های کاراندوز میرا نوآوری هاآنشوند. از این رو، کار و افزایش تقاضای سرمایه می

یاز ن شوند که سود در مقایسه با دستمزدها، افزایش یابد. ابداعی که نیاز به سرمایه را بیش ازباعث می

سرمایه  نوآوریهای چند نوبتی در روزهای کاری(، مانند طرح جدید شیفت)به نیروی کار کاهش دهد 

گردد. در میان این دو نود نامند. این نود ابداد باعث افزایش دستمزدها در مقایسه با سود میاندوز می

 أثیریتیا بازده عوامل م تلف نسبی  ، نود سومی به نام ابداعات خنثی وجود دارند که بر تقاضاینوآوری

، 0ساموئلسن و هاوس) اندندارند. از زمان انقالب صنعتی به بعد، ابداعات عمدتاً از نود کاراندوز بوده

0338). 

به سمت کارگران ماهر گرایش دارد و  عمدتاً نوآوریمدرن و  هایفناوریبا در نظر گرفتن این فرض که 

، مهارت کافی نیز الزم است نوآوری کارگیریبه؛ چنانکه برای باشندمیدو عامل مکمل مطرح  عنوانبه

کار ماهر را افزایش داده و موجب  یشرفت در فناوری، تقاضا برای نیروو در این صورت، هرگونه پی

 کاهش بر اساس غیر ماهر. در این شرایط، ممکن است دستمزد کارگران گرددمی هاآنافزایش دستمزد 

 پذیریانعطافنکته حائز اهمیت، سطا دستمزدها و میزان  وری کاهش یابد.در بهره اثرگذاری آنان

 شود:تعیین می گونه دوهای کار به رست. سطا دستمزدها در بازاهاآن

 نآو تقاضای نیروی کار و اجزای  تغییرت عرضه بر اثرسطا دستمزدها  آزادانه تقریباًیا  آزادانه. تعیین 0

 .هاآموزشت صصی و سطا  هایرشتهو  هامهارتاز نظر 

برای حمایت از نیروی کار یا کارفرمایان بسته  هادولتاداری توسط  صورتبه. تعیین سطا دستمزدها 1

 به راهبردهای انت ابی.

                                                           
1- Samuelson, P. A and Nord hous,W. D. (1998) 
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را افزایش و  آننسبت به تقاضا، سطا  هاست و محدودیت عرض پذیرانعطافدر حالت او ، سطا مزدها 

در حالت دوم، تغییرات عرضه و  کهآن. حا  دهدمیرا کاهش  آناضا، سطا فراوانی عرضه نسبت به تق

 هایتسیاساداری،  هایتحلیلو بستگی به  گذاردمیمحدودی بر سطا مزدها  تأثیرتقاضای نیروی کار، 

 و امکانات مالی کشور دارد. هادولت

 هایفعالیتصص و ماهر در ، جذب نیروی کار مت نوآوریکه گفتیم، برای انتقا  و اشاعه  گونههمان

اما وجود نیروی کار مت صص و ماهر در سطا ملی به تنهایی کافی  ؛ضروری است وریفنابر  مبتنی

  با اختال عمالً نوآوریمزد و حقوق، فرایند انتقا  یا اشاعه  ناپذیرانعطافنیست. در صورت وجود نظام 

، آنبا  زمانهمو  گرددنمیو موفقیت چندانی در این راه نصیب جامعه در سطا ملی  گرددمیروبرو 

 غیر فنی هایفعالیتاگر وجود داشته باشد( منحرف گردیده؛ جذب )عرضه نیروی کار ماهر و مت صص 

 گردد.جریان فرار مغزها، از کشور خارر می صورتبهگردد یا و غیر ت صصی می

 و دستمزد (R&D)هزینه تحقیق و توسعه  بررسی مبانی نظری 2-7-7

ی و داز طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ ی هترین عوامل تولید است کنیروی انسانی یکی از مهم

د ایفا ای را در روند تولیمدیریتی و تکنولوژیکی، نقش بسیار برجستهفیزیکی و چه به لحاظ فکری، 

ریزی صحیا و متکی بر اند از طریق برنامهموفق شده هتوان گفت، جوامعی کمی ه؛ به نحوی ککندمی

های ناشی از دیگر بر کمیابی خوبیبهاصو  و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمدی به وجود آورند، 

 اند.عوامل تولید غالب آمده، اوضاد اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده

 ورتصبهو دستمزد نیروی کار وجود ندارد، در این ب ش  نوآوریرابطه جامعی بین متغیر  آنجائی کهاز 

، و دستمزد، رابطه بین تکنولوژی فنی جداگانه اما مرتبط، روابط دو سویه بین تولید نهایی نیروی کار

است، پرداخته  نوآوریکه معرف متغیر  R&Dتقاضای نیروی کار و تولید و همچنین رابطه بین تولید و 

 آید.دست میود این روابط، رابطه دو سویه نوآوری و دستمزد را بهدر مجم نهایتاً شود.می
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 و دستمزد روابط دو سویه بین تولید نهایی نیروی کار 2-7-7-4

بستگی  0ها به محصو  و تابع تولیدها، تکنولوژی نهادهمقدار تولید و عرضه محصو  به موجودی نهاده

وی شود. نیربندی میی نیروی کار و سرمایه طبقهدو نهادهها در سطا کالن اقتصاد به دارد. معموالً نهاده

شود. لذا کارگران ساده می های فردی و اکتسابی را شاملها و ویژگیها، حرفهکار خود طیفی از مهارت

های باال و افراد دارای تحصیالت عالیه نیز مصداق شوند و صاحبان ت صصجزء نیروی کار محسوب می

ترین نهاده تولید یعنی نیروی کار را مورد بررسی قرار ابراین در این ب ش مهمبن ؛نیروی کار هستند

ر معرفی م تص طوربهکل اقتصاد را  . در اینجا قبل از اینکه بازار کار را معرفی کنیم تابع تولیددهیممی

 کنیم.می

γ = γ(𝑁, �̅�)     
𝜕𝛾

𝜕𝑁
> 0                                               (1-0)            

وابسته  Nتنها به داده نیروی کار  y مدت، سطا محصو  حقیقیبیانگر این است که در کوتاه( 0-1)تابع 

جهت با نیروی کار مدت ثابت هستند و یا متناسب و همیا در کوتاه �̅�است. سایر عوامل تولید، از جمله

سطحی از اشتغا  که برای تولید این مقدار از  آن، تابع تولید، yکنند. برای هر سطا معینی از تغییر می

y دهد. تابع تولید الزم است را ارائه میγ = γ(N ,  �̅�) دهد که با هر افزایش در داده کار، نشان می

ابراین بن ؛یابدتولید نیز افزایش می
𝜕𝛾

𝜕𝑁
>  باشد.می 0

قیقی سطا نرخ ح آنکه در  کندمیتقاضای کار توسط یک بنگاه تولیدی اشتغا  را در سطحی تعیین 

پردازد با تولید نهایی نیروی کار برابر باشد و این در سطا کالن، تابع دستمزدی که کارفرما به کارگر می

طوری نوشته شود که دستمزدی را که کارفرمایان  تواندمیدهد که تقاضای نیروی کار را به ما ارائه می

 ها و سطا اشتغا  نشان دهد.قیمت تابعی از سطا عنوانبهپیشنهاد خواهد کرد، 

Wd = P. f (N)                                  𝑓 ’ < 0 )1-1( 

                                                           
1- production function 



 
 
 

 

25 
 

 
 

 که معادله باالطوریتوان تولید نهایی جمعی نیروی کار لحاظ کرد بهرا می f (N) (،1-1در رابطه )

MPL  را با دستمزد حقیقی𝑤 =
𝑤

𝑝
 سازد.برابر می 

ای که سطا دستمزد پولی را در امتداد منحنی عرضه معادله عنوانبهدر طرف عرضه، تابع عرضه کار که 

 دهد نوشته شده است.ارائه می

Ws =𝑃𝑒 . 𝑔(𝑁) )9-1( 

 یابد.یافته ارتباط میاز طریق تابع انتظارات با سطا قیمت تحقق 𝑃𝑒سطا قیمت انتظاری

𝑃𝑒 = 𝑃(𝑝)                                                                                                 (1-1)  

و  هامتیقتابع عرضه کار که تقاضای دستمزد اسمی را به سطا  (،1-1( و )9-1با ترکیب دو رابطه )

 :دیآیمبه دست  سازدیماشتغا  مربوط 

W s = 𝑃(𝑝) . 𝑔(𝑁)    )5-1( 

 بهار ک های عرضه و تقاضای نیرویتعاد  بازار کار از برابری عرضه و تقاضای نیروی کار یا قطع منحنی

آید. لذا با مساوی قرار دادن دستمزد تقاضا با دستمزد عرضه شرط تعادلی بازار کار به دست می دست

 :دیآیم

P. f (N) = 𝑃(𝑝).𝑔(𝑁)                                                                               (1-6)   

آید. از آنجا که می دست بهاز حل این دو معادله، مقدار اشتغا  تعادلی و دستمزد تعادلی در بازار کار 

 0Nتوان شود، میسازد تعریف میبرابر می sWرا با  dW که Nسطحی از  آن عنوانبهاشتغا  تعادلی 

 در یکی از دو معادله باال قرارداد و نرخ دستمزد پولی تعادلی را به دست آورد. 0P تعادلی را به همراه

های فنی و تولید نهایی نیروی کار است که به شرایط پیشرفت ƒ(N) در تابع تقاضای نیروی کار،

ر چنین عواملی موجب تغییر جایگاه شود و لذا تغییر دوری نیروی کار مربوط میتکنولوژیکی و بهره
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به فرهنگ کار و نهادها و ساختار  g(N)شود. همچنین تابع عرضه نیروی کار منحنی تقاضای کار می

 شود و لذا تغییر در این عوامل نیزالعمل کارگران نسبت تغییر شرایط مربوط میبازار کار و نحوه عکس

جداگانه به ترتیب جایگاه  طوربه ,ƒ(N) g(N)بنابراین  ؛شودموجب تغییر جایگاه منحنی عرضه کار می

 (.0933دهند )شاکری، قرار می تأثیرمنحنی تقاضای کار و عرضه کار را تحت 

 اساس پیشرفت فنی و تکنولوژی انتقال تابع تولید بر 2-7-7-2

𝑌وری نیروی کار در تابع تولید کل ارتقا تکنولوژی تولید از طریق افزایش پارامتر بهره = 𝐴𝐾𝑎𝑁1−𝑎 

اال منتقل به سمت ب موازی نا طوربهشکل تابعی تابع تولید تغییر کرده و این تابع در همه سطوح اشتغا  

، ندکیمعالوه بر انتقا  تابع تولید، جایگاه منحنی تقاضای نیروی کار هم تغییر  صورت اینشود. در می

شود که شیب منحنی به اینکه در اینجا فرض می ماند و با توجهثابت می 0Pها در سطا اما سطا قیمت

تقاضای نیروی کار تغییر نکرده است. از تقاطع منحنی تقاضای نیروی کار با منحنی عرضه نیروی کار  

 به دستسطا دستمزد تعادلی جدید را  آنآید که به تبع می دست بهسطا اشتغا  تعادلی جدید 

, 𝑌1(𝑁  یافته، دهد که از طریق تابع تولید جدید انتقامی �̅�) سطا عرضه کل ،𝑌1  دهد می به دسترا

 (.0983)شاکری، 

 و تولید (R&D)رابطه شاخص هزینه تحقیق و توسعه  2-7-7-7

R&D بیان  هشود. بت مهم اقتصادی است که سبب رشد فناوری و تغییر تکنولوژیکی میجمله مقوال از

در  سزاییبرو نقش در فرآیند تولید است و از اینپایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی  R&D دیگر،

 .های تولیدی داردتوسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت

 ,Barthwal)ترین مطالعات نظری که به این رابطه اشاره دارد، مطالعه نیدهام استاز جمله مهم

 زیر باشد: صورتبهبیان این مد ، فرض کنید تابع سود تولیدکننده  منظوربه .(2000

      (1-3)                                                                   𝜋 = 𝑃. 𝑄(𝑃, 𝑅) − 𝐶(𝑄, 𝑅)  
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شاخص  عنوانبههای تحقیق و توسعه، مقدار هزینه Rمقدار محصوالت،  Qقیمت محصوالت،  P آنکه در 

شود، سطا تولید و مالحظه می (6-1) که در رابطه طورهمانسود بنگاه است.  πو  نوآوریگیری اندازه

شود. نیدهام پس می R&D های است که صرف ها و مقدار هزینههای بنگاه تابعی از سطا قیمتهزینه

یری گمقدار تولید، رابطه زیر را نتیجههزینه تحقیق و توسعه و  برحسبرابطه فوق  سازی حداکثراز 

 :نمایدیم

       (1-8                               )
𝑅

𝑃.𝑄
=

𝑃−𝑀𝐶

𝑃
. 𝐸𝑟   

      

 :آنکه در 

𝐸𝑟 =
𝜕𝑄

𝜕𝑅
.
𝑅

𝑄
 

های تحقیق و توسعه را دهد اگر بنگاه یک درصد هزینهباشد و نشان میکشش تحقیقاتی تقاضا می

افزایش دهد، مقدار تقاضا چقدر تغییر خواهد کرد. همچنین عبارت 
𝑅

𝑃.𝑄
های تحقیق و نسبت هزینه 

شود. عبارت نام برده می آندهد که تحت عنوان شدت تحقیقات از توسعه به فروش را نشان می
𝑃−𝑀𝐶

𝑃
 

 باشد.نیز همان شاخص لرنر است که معرف حاشیه سود بنگاه می

 یدرآمدارتباط نظری میان مخارج تحقیق و توسعه و نابرابری  2-7-7-1

کارگیری های باالی بهدر اثرگذاری و نیز به دلیل هزینه آنفرایند تحقیق و توسعه به دلیل وقفه دار بودن 

الزم، در نهایت موجب گسترش  هایوقفه، اما با سپری کردن دهدمی، در ابتدا آثار خود را کمتر نشان آن

سعه، سان از پیامدهای تحقیق و توبه دلیل استفاده آ مسئلهاقتصادی مسی شود که این  هایبنگاهتولید 

 (.1116، 0ی خواهد شد )آندرسون و لویدرآمدهای های نوین، موجب کاهش نابرابریمانند تکنولوژی

                                                           
1- Anderson & Levy. (2006) 
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زد ی، باید تابع دستمدرآمددر ادامه، برای بررسی ارتباط نظری میان م ارر تحقیق و توسعه و نابرابری 

 (.910: 1111، 0را در نظر بگیریم )لیارد

𝐸 = 𝑓(𝑞𝑖, 𝑥𝑖) (1-3)  

و سایر عوامل شغلی  (q)وری عوامل تولید افراد بهره تأثیرتحت  E( درآمدی باال، دستمزد )در رابطه

کل عوامل  وریبهرهکه  دهدمی( نشان 1113( و اونسون )1116) 1است، اما مطالعات آلستون (x) هاآن

-1ه )رابط توانمی، رواین. از باشدمیتحقیق و توسعه  هایهزینه تأثیرتولید در ب ش روستایی، تحت 

 بازنویسی کرد. ( 01-1) صورتبهرا ( 3

𝐸 = 𝑓(𝑞𝑖(𝑅&𝐷), 𝑥𝑖)          (1-01)  

بر  و شودمیتولیدی  هاینهادهمش ص و بدیهی است که تحقیق و توسعه، موجب گسترش کیفیت 

ی که دستمزدهای هایبنگاهجدید،  هایکینزینمساعد و دستمزدهای کارایی الگوی انت اب نا اساس

با کیفیت باال هستند. طبق ادعای این الگو،  هاینهاده، به دنبا  جذب کنندمیبیشتری را پیشنهاد 

دولت در تحقیقات کشاورزی و ترویج این تحقیقات  هایگذاریسرمایه دلیل بهنتیجه گرفت که  توانمی

تری ، زیرا اکنون ب ش بیشیابندمیدر روستاها، روستاییان نسبت به دیگران به موقعیت بهتری دست 

و  شودمی انآناقتصادی، به دلیل گسترش کیفیت تولیدات ب ش روستایی نصیب  هایسیستم از درآمد

گفت که هر چه تولیدات  توانمی(. همچنین 0333، 9اهد شد. )براونعادالنه خو درآمد توزیع ترتیباینبه

ران و خریدا کنندگانمصرف، شودمیکشاورزی به دلیل آثار تحقیق و توسعه، با کیفیت باال عرضه 

که این کار، موجب  پردازندمیکاالهای روستایی و کشاورزی، قیمت بیشتری را برای خرید این کاال 

 .کندمیرا بهتر  ن و روستاییان و وضعیت توزیع درآمداکشاورز افزایش درآمد

                                                           
1- Layard, P. Richard G. (2002) 

2- Alston. (2006) 

3- Braun, M 
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واحد  2R&D برای دو به اندازه و 1R&D اندازهبهروستایی داریم که برای یک  برداربهرهفرض کنیم دو 

در تحقیق و توسعه و ترویج کشاورزی در تولیدات کشاورزی است، با استفاده از تنزیل  گذاریسرمایه

 عبارت است از: R&D  و n پیوسته، ارزش حا  برای

𝑉𝑅&𝐷 = 𝐸𝑅&𝐷 ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑛+𝑅&𝐷

𝑅&𝐷
𝑑𝑡 =

1

𝑟
𝐸𝑅&𝐷𝑒−𝑟𝑅&𝐷(1 − 𝑒−𝑚)            (1-00)  

 پایه لگاریتم طبیعی است. اکنون از برابری ارزش حا  دو کشاورز داریم: eسرانه و  درآمد E آنکه در 

   (1-01 ) 

 

. برای کندمیمیل  به سمت مقدار  Kبزرگ باشند،  n2 وn1 اگر  (،01-1)در رابطه 

 ، در این حالت خواهیم داشت:دهیممیرا قرار  سادگی بیشتر 

  (1-09 ) 

 

 داریم:( 09-1) با لگاریتم گرفتن از رابطه

𝐿𝑜𝑔𝐸𝑅&𝐷 = 𝐿𝑜𝑔 𝐸0 + 𝑟 𝑅&𝐷                                                                 (1-01 )  

 :رسیممیبه رابطه زیر  rو  0Eو با فرض ثبات ( 01-1)با گرفتن لگاریتم از دو طرف رابطه 

𝑉𝑎𝑟(𝐿𝑜𝑔𝐸𝑅&𝐷) = 𝑟2 𝑉𝑎𝑟(𝑅&𝐷)                                                            (1-05)     
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یعنی واریانس لگاریتم دستمزد  (،05-1)( رابطه 0338) 1( و کاو 0385)0دیدگاه شوراکس بر اساس

تابعی مستقیم از هزینه و  درآمد نابرابریاست. طبق این رابطه،  درآمد، همان معیار نابرابری (درآمد)

 گذاریسرمایهو امکانات  هافرصتهرچه  رواین. از باشدمیتحقیق و توسعه  هایفعالیتزمان الزم برای 

عه باال به تحقیق و توس درآمدو با  درآمددر تحقیقات کشاورزی، نابرابر توزیع شود و دسترسی افراد کم 

در خصوص اثر  مسئلهافزایش خواهد یافت. این  هادرآمدچار شکاف بزرگی شود، نابرابری کشاورزی، د

 ا میزان دانش و تحصیالتافراد ب کهطوریبهنیز مصداق دارد،  یدرآمدسرمایه انسانی بر کاهش نابرابری 

و در  یابدمیافزایش  هاآنو دستمزد  درآمدباالتر امکان پذیرش تکنولوژی نوین را دارند و از این طریق، 

 .شودمیکاسته  درآمدنهایت از نابرابری 

 نیروی کار وریدوم: بهره بخش 2-1

 با دستمزد آن و رابطه وری نیروی کاربهره چارچوب مفهومی 2-1-4

 وحوضبهاقتصادی رن کار، هر چند در برخی مطالعات مد وری نیرویبه رابطه بین دستمزد و بهرهتوجه 

 در مطالعه روابط آید.اصلی در روابط صنعتی به شمار می اما پیچیدگی آن، بحث در نظر گرفته شده

ا توجه به این ب کار نیروی وریبهرهتعیین  تربنیادی مسئله کندمی تربرجستهاین بحث را  آنچهصنعتی 

طور متوسط چه میزان کارایی برای چه به د بحث قرار گرفته کهبارها مور هک سؤالیروابط است بعالوه 

سمت به شود که نیروی کار را  هاییکشمکشباعث  تواندمیمیزان دستمزد مورد انتظار است، 

ارفرمایان ابزارهای ، ککار دهی نیرویسازمانیا عدم  دهیسازمانصورت . در سوق دهد دهیسازمان

. دستمزد یکی از همین برندمینیروی کار خود به کار  وریبهرهمتفاوتی را برای افزایش و حفظ 

 وریهرهب. در نتیجه، رابطه بین دستمزد و شودمینمایان  یمترتر و یا کبیش با اهمیتکه گاه  ابزارهاست

 .آیدمیاست که به نظر  از چیزی ترمهمنیروی کار در بازار کار و روابط صنعتی 

                                                           
1- Shorrocksfh (1985) 

2- Cowell (1998) 
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، در 0336سا   در 2مطرح شد و بعد از وی، آدام اسمیت 1وری ن ستین بار توسط فرانسوا کنهواژه بهره

وری هرهو ب ییو ت صص اشاره کرد و به تقسیم کار بر مبنای کارا کاراییوری، به ارتباط با مفهوم بهره

 .(0981)کزازی،  پرداخت

بیان  عنوان داده،، در قالب نسبت ستاده به هر نفر نیروی کار بهدر یک تعریف ساده وری نیروی کاربهره

 4اثرب شیو  3، دو عنصر کاراییآنوری، یک مفهوم غیر مجرد و مرکب است که در ترکیب بهره .شودمی

دارد. از  کیدتأتولید  ای دارند. در این ترکیب، کارایی به کمیت تولید و اثرب شی به کیفیتنقش عمده

شود، فارغ از کیفیت وری )ستاده/داده( عنوان میرابطه بهرهی هدربار آنچهاین رو باید توجه داشت که 

  .نیست

وری نیروی کار در کشورهای در حا  توسعه، توجه جدی به ارتقا هر چه بیشتر پایین بودن سطا بهره

چرا که کوتاهی در این امر، کشورهای در  سازدمی پذیراجتنابکشورها را  آننیروی کار در  وریبهره

 (. 0386، 5)کندریک گرفتار خواهد ساخت نیافتگیتوسعهی حا  توسعه را بیش از پیش در ورطه

نابراین ب. است شدهانت اب هاآنر و نیز رابطۀ بین یدر تحقیق حاضر این ب ش برای بررسی این دو متغ

 .تاس در صنعت دستمزد پرداختیو  وری نیروی کاربهرهرابطه  بررسی فصل این دوم ب ش دف عمدهه

 نیروی کار وریبهره ارتباط دستمزد و 

رشد صنعت،  وری کار همراه با توسعۀ صنعتی در اقتصاد خرد مطرح شد و همگام باارتباط مزد و بهره

های مزدی و سیستم 6های قطعه کاریهای مزدی منطبق با بازده و حجم تولید مانند نظامانواد نظام

                                                           
1- Francois Quesnay (1694-1774)  

2- Adam Smith 

3- Efficiency 

4- Effectiveness 

5- Kendrick. W.John. (1986)    
6- Piece Work 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Smith&oldid=176267678
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ها، ب شی از مزد یا این سیستمی هدر هم که ؛... به وجود آمدندو 5، گانت4، بدو 3وانر،  2هلسی ،1یلورت

تمامی این  نتایج یدف اساسه. کندمیوری فردی یا گروهی ارتباط پیدا تمامی مزد به بازده و بهره

 باشدوری میحاصل از افزایش بهرهوری و تسهیم منافع ها، ایجاد انگیزه برای ارتقاء سطا بهرهنظام

 .(0981)طاهری،

کشان جهان، یعنی دستمزد باالتر و ساعت کار معتقدند که رویای زحمت( 0351) 6ر و گلدنراشتاین

ه ا بها ردادامه خواهد یافت. اما این دستاورکمتر، طی زمان به تدریج تحقق پذیرفته است و این سیر 

 .وری انتساب دادحق باید به اعتالی سطا بهره

ه جر مهم اقتصادی هستند که در دو سطا خرد و کالن مورد توینیروی کار دو متغ وریبهرهدستمزد و 

تصادی قهای کلیدی هر ااست. از آنجائی که صنعت یکی از ب ش گذارانسیاستنظران اقتصادی و صاحب

با توجه به اینکه ایران از جمله . عه اقتصادی را در پی داشته باشدتواند توساست و توسعه آن می

وری نیروی کار در سطا پایینی قرار دارد شود و در آن بهرهکشورهای در حا  توسعه محسوب می

ایی چنین به شناسو هموری نیروی کار ایجاد کرد سازی الزم در جهت ارتقا بهرهبنابراین بایستی زمینه

 وری نیروی کار و سایر متغیرهای اقتصادی بازار کار از جمله دستمزد پرداخت.روابط بین بهره

وری واقعی نیروی کار را منعکس کند و انحرافات این دو متغیر از یکدیگر، در واقع دستمزد باید بهره

وری دستمزد متناسب با بهره .(0933)مهر آرا،  عدم کارایی اقتصادی و کاهش اشتغا  را به دنبا  دارد

سطا کالن، در  .استاقتصادی و باال بردن کارایی  هاینابسامانیاثرگذار در کنتر   هایاهرمیکی از 

عنوان تضمینی برای حفظ سالمت اقتصادی از جانب بسیاری از وری کار بهارتباط منطقی مزدها و بهره

 وری کلید اساسی افزایشمعتقدند که افزایش بهره هاآنبسیاری از اقتصاددانان پذیرفته شده است و 

                                                           
1- Taylor 

2- Helssy 

3- Rowan 

4- Bedeaux 

5  - Gantt 

6- Steiner and Goldner. (1952)  



 
 
 

 

33 
 

 
 

فشار هزینه ایجاد خواهد  م ناشی ازروری کار افزایش یابد، تومزدها است. چنانچه مزدها بیش از بهره

 بتناسبهوری کار از دستاورد بهره وری رشد یابد و سهم نسبی نیرویشد و چنانچه مزدها کمتر از بهره

طرف دیگر ارتباط از  .باال نرود، رشد اقتصادی تقلیل یافته و رکود اقتصادی گریزناپذیر خواهد شد

به رسمیت شناخته شده  گذارانسیاستدانشگاهی و هم توسط ه وری هم در حوزبهرهو های مزد شاخص

 قتصادی، رابطۀا هایبنگاهوری نیروهای شاغل در ناسب با افزایش بهرهتحقوق و دستمزد م هرابط .است

ری عوامل تولید و قیمت وجوامع امروز، وجود شکاف بین بهرهه عدید مشکالت ازمتقابل است. یکی 

اقتصادی و نیز ایجاد بحران در سطا کالن کشور  هایبنگاهمنجر به زیان  بلندمدتدر  که ؛عوامل است

وری نیروی کار و دستمزد یکی از عوامل مهم کسب ثروت در بنگاه اقتصادی شود. شکاف بین بهرهمی

باال نرود، قدرت خرید نیروی کار  تناسببهوری است. زمانی که سهم نیروی کار از دستاورد بهره

 خرد منجر به زیان سطا درکه  یابدمیکاهش  هابنگاهیدات و در نتیجه تقاضا برای تول یافتهکاهش

وری به ارتباط مهم بین بهره توجهیبیلذا  .و در سطا کالن منجر به رکود اقتصادی خواهد شد هابنگاه

ر نام برد که د توان از بررسی کانینگهاممونه میعنوان نو دستمزد، نتایج وخیمی به دنبا  دارد . به

سا   رکودز رکودهای مهم دیگر از جمله و نی 0399- 0313 هاییشه بحران عظیم سا خود، ری مقاله

 (Cunningham, 2001).داند می وریا در عدم تعاد  مزدها و بهرهر 0335

 شرایط زمانی و بر اساسدستمزد تنها  هایسیستمهمواره در بسیاری از کشورهای درحا  توسعه، اکثر 

دهی سنتی و سیستم دستمزد پاداش هایشیوهسنتی به ویژه  هایسیستم. این شودمیتورم اعما  

گاه و بن وریبهرهگوی محیط اقتصادی بنگاه امروزی نیستند و حتی نقشی در ارتقای پرداخت، پاسخ

تمزد ضد انگیزشی بوده و افزایش دس ثالثاًغیرقابل انعطاف هستند،  هاسیستماین  ثانیاً، داردنیروی کار ن

 کارگران چندان ارتباطی به شایستگی، توانمندی و مهارت ندارد.

نیروی کار همراه و همگام با حقوق و دستمزد  وریبهرهکه در اقتصاد ایران تحوالت  دهدمیآمارها نشان 

ابد ه بنگاه افزایش یسهم عامل کار در ساختار هزین تدریجبهنیست و شکاف بین این دو موجب شد که 
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و دستمزد واقعی  وریبهرهندی داشته است. اختالف ک نیروی کار، رشد بسیار وریبهره کهدرحالی

یان در جر اقتصادی هایبنگاه گیریتصمیمدر فرایند تولید و  بیانگر عدم تناسب این دو متغیر تواندمی

 جذب و اخرار نیروی کار باشد.

 وری نیروی کاربهرهمبانی نظری دستمزد و  2-1-2

ی دستمزد و کارایی بوده که قائل بر اثر نظریات کالسیک یا به عبارت دیگر نظریات متعارف در زمینه

نوعی وجود بیکاری غیر ارادی پایدار و بلندمدت را رد و آن را نیروی کار بر دستمزد است، به وریبهره

به  ارائه شده هادر تقابل با نظریات کالسیک دانند. نظریات بعدی کهمدت میای موقت و کوتاهپدیده

ا با ای رارایی مشهور است. این نظریات برخالف نظریات متعارف، وجود چنین پدیدهک-نظریات دستمزد

اند. بدین صورت که اثر دستمزد بر کارایی باعث به وجود استفاده از اثر دستمزد بر کارایی تبیین کرده

اشد. بی بازار باالتر میای کارایی شده که از میزان دستمزد تسویه کنندهای به نام دستمزدهآمدن پدیده

 گردد.رغم تمایل آنان میکارگران علیغیر ارادی باال بودن دستمزد باعث بیکاری 

عنوان مبانی نظری تحقیق در ادامه به تشریا هر یک از نظریات فوق پرداخته و مبانی نظری هر یک به

 گردد.مطرح می

 کالسیک(مکتب نظریه متعارف اقتصادی ) 2-1-2-4

 .ها در این زمینه نیز بپردازیمالزم است به مرور نظریات کالسیک برای بررسی نظریات معاصر بازار کار

های خرد و کالن گذاری ب شتواند در سیاستوری میارتباط صحیا بین دستمزد و بهره شناخت

وری طرفداران تئوری متعارف اقتصادی معتقدند که رشد بهرهاقتصادی کمک شایانی کند. در این راستا، 

دهند شود. در مقابل چندین مد  متنود دستمزد کارایی توضیا مینیروی کار باعث افزایش دستمزد می

 .شودوری نیروی کار میهای انگیزشی )دستمزد( باعث افزایش بهرهکه افزایش سیاست
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بیشینه کردن مطلوبیت هر ش ص با اختصاص ساعات مش صی نظریات کالسیک بررسی بازار کار را با 

 نمایند:به کار و اوقات فراغت آغاز می

𝑀𝑎𝑥 𝑈 = (𝑌,𝐻) 
𝜕𝑈

𝜕𝐻⁄

𝜕𝑈
𝜕𝑌⁄

= 𝑀𝑅𝑆𝑌→𝐻 = 𝑊     

𝑠. 𝑡  24𝑊 = 𝑌 + 𝑊𝐻                                                                        (1-06)  

نمایش  Uچنین مطلوبیت فرد با باشد. همساعات کار می Hمیزان دستمزد و  Wفرد،  درآمد Yکه 

 شود.داده می

کار و استراحت زمانی به  بینخویشساعت  11مطلوبیت فرد، از اختصاص ( 06-1)با توجه به معادالت 

برابر ( با دستمزد 𝑀𝑅𝑆𝑌→𝐻نسبت به ساعات استراحت وی ) درآمدرسد که نرخ جایگزین حداکثر می

 باشد.

 این شود.های اش اص در بازار کار منحنی عرضه نیروی کار است رار میبا استفاده از تجمیع منحنی

ر جانشینی، ی بر اثدرآمدمنحنی با تغییرات مثبت دستمزد در ابتدا صعودی و سپس با پیشی گرفتن اثر 

 گردد.منحنی عرضه دارای شیب نزولی می

ود عنی وج)ی ترین حالت آنا در نظر گرفتن بازار رقابت کامل و سادهدر قسمت تقاضای نیروی کار، ب

 شود:یک عامل تولیدی متغیر( میزان دستمزد از طریق زیر محاسبه می

𝜋 = 𝑃. 𝑄 − 𝑊𝐿 = P. 𝑓(𝐿) − 𝑊𝐿                                                           (1-03)    

تعداد نیروی کار خواهد بود. با توجه  Lمقدار محصو ،  Qقیمت محصو ،  Pنشانگر سود بنگاه،  πکه 

گردد می  (L)به وجود یک عامل تولیدی متغیر نیز میزان تولید محصو ، وابسته به تعداد نیروی کار 

 که در تساوی دوم اشاره شده است.
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را است دام نماید که  Lدر این حالت برای این بنگاه میزان سود خود را بیشینه کند، باید آن مقدار از 

حاصل از فروش محصو ، به دست آمده  برابر با میزان درآمد Lی اضافی از است دام یک واحد از هزینه

 یعنی: ؛است از است دام یک واحد اضافی نیروی کار گردد

𝜕𝜋

𝜕𝐿
= 𝑃.

𝜕 𝑓(𝐿)

𝜕𝐿
− 𝑊 = 0 

𝑃.𝑀𝑃𝐿 − 𝑊 = 0 → 𝑃.𝑀𝑃𝐿 = 𝑊                                                         (1-08)  

 باشد.ی تولید نهایی کارگر میدهندهنشان 𝑀𝑃𝐿نیز ( 08-1)در معادله 

نند کدارد که کارفرمایان نیروی کار را تا جایی است دام میی متعارف دستمزد بیان میطور کلی نظریهبه

بنابراین  ؛برابر با دستمزد واقعی باشدکه سودشان را بیشینه نماید، یعنی جایی که تولید نهایی کارگر 

 گردد.کار و در نتیجه بهبود سطا دستمزدها می وری موجب باال رفتن تقاضای نیرویافزایش بهره

حا  با تجمیع کل عرضه و تقاضای نیروی کار، میزان دستمزد در بازار کار از طریق تالقی عرضه و تقاضا 

 یش داده شده است.آید که در نمودار زیر به نمابه دست می

شود های عرضه و تقاضا حاصل میاز تالقی منحنی Eگردد، تعاد  در نقطه گونه که مشاهده میهمان

 کند.که در اثر تغییرات تقاضای نیروی کار این نقطه تعادلی نیز تغییر می

 

 عرضه و تقاضای نیروی کار 0-1 نمودار

 ی دستمزدیهاتفاوتعلل 
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مهم تلقی  مسئلهدر صنایع م تلف را ناشی از سه  کاراندالیل تفاوت میان دستمزدهای پرداختی 

 کنند:می

  :و...  آموزشوری فرد در اثر ی موجود در سطا سواد، میزان بهرههاتفاوتاختالف در مهارت

 ی بیشتر به برخی از کارگران نسبت به سایر شده است.هاپرداختسبب 

  وضعیت انحصاری: این وضعیت هم در ب ش عرضه و هم در ب ش تقاضا اتفاق  آمدنبه وجود

افتد. گاه انحصار در خرید و گاه انحصار در عرضه نیروی کار باعث بروز اختالف در دستمزدها یم

 گردد.می

 تواند باعث تفاوت در دستمزدها گردد.تفاوت در میزان س تی کار نیز می 

توان انتظار داشت که میزان دستمزدهای یمتر  متغیرهای فوق طبق نظریات متعارف در صورت کن

 دریافتی کارگران تفاوت معناداری ن واهد داشت.

در نظریات کالسیک در یک تعاد  بازار همراه با رقابت کامل، عرضه نیروی کار با میزان  طور خالصهبه

سبب  یابد وبرای نیروی کار افزایش میوری، تقاضا بازار کار با افزایش بهره .باشدتقاضای آن برابر می

نابراین ب شود تا جایی که عرضه نیروی کار با تقاضا برای نیروی کار مساوی شود؛افزایش دستمزدها می

شود. وری سبب تغییرات در دستمزد مینظریه سنتی دستمزد معتقد است که تغییرات در بهره

 شده وبراین همواره تعادلی میان میزان کار عرضهبنا شوند؛پذیر بوده و تعدیل میدستمزدها انعطاف

هر  ها دستمزد غالب بازار را پرداخت خواهند کرد وی بنگاههمه .میزان کار مورد تقاضا وجود دارد

ی در این سطا از دستمزدها فرصت مناسب شغلی خود را خواهد یافت. این نظریه سرعتبهکارگری 

ی رضهنهایت عیبها در حالت کشش کند؛ زیرا بنگاهقص تشریا میساده، بازار نیروی کار را به شکل نا

در ( هایتینبکنند و تغییرات کوچک در دستمزدها سبب تغییرات بسیار زیاد )نیروی کار عمل نمی

ها جهت تعیین دستمزدها بر متغیرهایی غیر از شود. در حقیقت بنگاهی موجود نیروی کار نمیعرضه

ها ممکن است در اثر کاهش دستمزدها، کاهش کنند. سود بنگاهتمرکز می متغیرهای کمی نیروی کار



38 
 

های است دام، وری و تالش کارگران، یا با افزایش هزینهی دستمزدها بر بهرهاثرگذاریابد و در صورت 

  یابد.های حفظ نیروی کار میزان سود کاهش میآموزش یا هزینه

وده و و پایدار نب بلندمدتای بیکاری غیر ارادی پدیده ادیاقتصاساس نظریات متعارف بر  ،عالوه بر این

هایی چون بحران عمیق اما مشاهدات تجربی و وقود بحران؛ آیدتنها در اثر نوسانات بازار به وجود می

در آمریکا خالف این نظریات را به اثبات رساند که بعدها به نظریات کنیز در زمینه بازار کار و  0313

مزد کارایی منجر شد که بیشتر در جهت تبیین علت وجود بیکاری غیرارادی و نیز سپس نظریات دست

 رابطه دستمزد و کارایی گسترش یافتند.

 0نظریه دستمزد کارایی 2-1-2-2

 نیروی کار را بهبود وریبهرهدستمزدی،  (که تغییرات )مثبت کندمییان بنظریات دستمزد کارایی 

دهد. اکرلف تشریا کرد زمانی که دستمزد تالش کارگر را افزایش میب شد. برای مثا ، باال رفتن می

 . کندیمبیشتر کار  هایشانبنگاهحس وفاداری به  واسطهبهبرند، کارگران دستمزدها را باال می هابنگاه

بین هزینه دستمزد واحد و  داریمعنیکنند که ارتباط می بینیپیشاکثر نظریات دستمزد کارایی 

 هابنگاه کهنظریات دستمزد کارایی این است  یمش صهعملکرد در بازار محصوالت وجود دارد. وجه 

را بدانند. چ صرفهبهممکن است افزایش سطا دستمزد را، نسبت به متوسط دستمزدهای جاری، مقرون 

 نیروی وریبهرهد. رابطه میان دستمزد و نیروی کارشان خواهد ش وریبهرهکه این امر منجر به افزایش 

 ی م تلفی تبیین نمود.هامد با  توانمیکار را 

و فرض اینکه بنگاه در شرایط رقابتی کامل قرار دارد،  مدتکوتاهیلن مد  دستمزد کارایی را با تابع 

 به شکل تابع تولیدی هکه هر بنگاکند ل بیان میبدین شک

 Q=AF (e(W)N)                                                                                            (1-03)  

                                                           
1- Efficiency wage theory 
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 وریبهره دهندهانتقا  Aو  دستمزد واقعی  W،ارگرتالش هر ک eتعداد کارگران،  N در آن کهدارد 

 :آوردمیبنگاه با بیشینه کردن تابع زیر، دستمزد را به دست است. 

𝑝. 𝐹[𝑒(𝑊).𝑁] − 𝑊.𝑁 

s.t. W ≥ V                                                                                           (1-11)    

 دهد:حل معادله فوق نتایج زیر را به دست می

𝑒 ’(𝑊∗).𝑊∗/𝑒(𝑊∗) = 1                                                                         (1-10)   

𝑒(𝑊∗). 𝑎. 𝐹’(𝑒(𝑊∗)𝑁) = 𝑊∗                                                                 (1-11)  

اه یک بنگباشد. ، کشش تابع تالش نسبت به نرخ دستمزد برابر واحد می∗𝑊نرخ دستمزد بهینه  در

دستمزدهای پیشنهاد شده خواهد در هر چقدر نیروی کار که می تواندمیحداکثر کننده سود که 

که شرط واحد بودن کشش تالش نسبت به  کندمیرا پیشنهاد  ∗𝑊است دام کند، دستمزد واقعی

 .نماید تأمیندستمزد را 

وری با درصدی ، افزایش در دستمزد باعث افزایش بهره∗𝑊از  ترنییپابر این اساس در دستمزدهای 

. برای دستمزدهای بردیمگردد. در این ارتباط، بنگاه سود خود را با افزایش باال بیش از دستمزد می

و بنگاه با کاهش دستمزد، سود خود را افزایش  ابدییموری با سرعتی کمتر افزایش بهره ∗𝑊باالتر از 

برابر با یک باشد. اگر تقاضای کل e(w)  خواهد داد. بنابراین دستمزد کارایی در جایی است که کشش

گردد، تعاد  بازار کار همراه با بیکاری غیر  ∗𝑊نیروی کار کمتر از عرضه نیروی کار در نرخ دستمزد 

آید، چرا که تغییر ارادی خواهد بود. همچنین در این مد  چسبندگی دستمزد حقیقی نیز به وجود می

( باعث تغییر در دستمزد کارایی aغییر در)ت وریبهره هایدر قیمت نسبی محصو  تولیدی بنگاه یا شوا

 (.katz, 1986) دهدقرار می ریتأثتعادلی نشده و تنها سطا  اشتغا  را تحت 
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 دستمزد کارایینظریه  1-1نمودار 

 

رویکردها و نظریات متفاوتی از  علت اثر کارایی بر دستمزد واقعی با استفاده از همچنین جهت تبیین

، مد  انت اب 1استیگلیتز و سالوپ 9، مد  گردش نیروی کار1شاپیرو و استیگلیتز 0یکارکمجمله مد  

و یلن و   8اکرلوف سولو  و 3شناختی و انصافدهی بازار کار، مد  جامعهعالمتمد  و  6ویس 5نامناسب

 گردد.مطرح می 00سامرز 01نسبی د  تهدید اتحادیه و مد  دستمزدم ، 3اکرلف

 صنایع با تکنولوژی باال 2-5

با  صنعت ،طور که در فصل او  تحقیق بیان شد، مطالعه موردی این تحقیق در بین صنایع ایرانهمان

 بندی آن خواهیم. لذا در این ب ش به ارائه و معرفی این صنعت و نحوه طبقهباشدمیتکنولوژی باال 

 پرداخت.

                                                           
1- Shirking Model 

2- Shapiro & Stiglitz  
3  - Turnover Model 

4- Salop 

5- Adverse Selection Model 

6- Andeew Weiss  

7- Sociological or Normative Models 

8  - Solow & Akerlof 

9  - Akerlof & Yellen 

10  - Relative Wage 

11- Summers 
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صورت گرفت. وی  0توسط دیویس 0381برتر در سا  های ند برای تعریف فناوریماولین تالش نظام

های برتر را آن دسته از صنایع قلمداد کرد که محصوالتی با بیشترین م ارر صنایع تولیدی فناوری

ین کنند. دیویس از تکنیک داده / ستاده برای تعیتحقیق و توسعه نهفته نسبت به ارزش فروش تولید می

ای استفاده کرد، به این شکل که این هزینه واسطه محصوالت رد نهفته میزان ارزش تحقیق و توسعه

 تقیممس شکل به که ای لحاظ شده( بر میزان تحقیق و توسعه ی واسطهاکاالهدر  کهتحقیق و توسعه )

والت محص بندیطبقهگردد. همراه با شود؛ اضافه میو ملموس در تولید محصو  نهایی در نظر گرفته می

 نظر در رترب هایتکنولوژی عنوان شدت تکنولوژی، دیویس ده فناوری او  را به تریننپاییاز باالترین تا 

 گرفت.

 .آغاز گردید 0331برتر از دهه  هایتکنولوژیتوجه جهانیان به مسائل مربوط به صنایع مبتنی بر 

باشد به این ید استفاده متر برای تعیین تکنولوژی برتر بر مبنای دو معیار کلی منابع موررویکردی جامع

ن باشند. در ایمبنای قضاوت می است دام دانشمندان و پرسنل فنی و شدت تحقیق و توسعها که معن

یا کل افزوده عنوان درصدی از ارزشها و یا هر دو بهگذاری در هر یک از شاخصرویکرد میزان سرمایه

 شود.فروش در نظر گرفته می

پیچیده یا پیشرفته قابل اطالق  هایتکنولوژیمعتقد است واژه تکنولوژی برتر به تمام  1طارق خلیل

راه حلی  منزلهبهبرخی، تکنولوژی برتر  برای .است. تکنولوژی برتر بر مفاهیم ضمنی متعددی داللت دارد

ین انقالب دوم" جوهرهدهد. اینان، تکنولوژی برتر را جان و پذیری ملی را افزایش میاست که رقابت

 دهنشبینیپیش هایفرصتدانند که صنایع مدرن را دگرگون خواهد ساخت و موجب ظهور می " صنعتی

 ایهقرنتکنولوژی برتر را پادزهری برای سقوط صنایع سنگین  هاآنبرای رشد اقتصادی خواهد شد. 

کنند تا این رو، ب ش خصوصی و عمومی را ترغیب می از (Hall.P, 1986).اننددنوزدهم و بیستم می

، نظراناحبصعنوان ابزاری برای پیشتازی اقتصادی به کار گیرند. برای بسیاری از تکنولوژی برتر را به

                                                           
1- Davis, 1982 
2- Khalil. T, 2000. 
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اهمیت استراتژیک برای کشورها ساخته  حائز را آن ملی، پذیریرقابتتأثیر تکنولوژی برتر در افزایش 

 (.(U.S. Congress Committee on Science nad Technology,1986 است

 :تکنولوژیانواع  بندیطبقه

ناگون از گو هایبندیطبقهاز مناظر گوناگون نگریست بیان  توانمیکه به ماهیت تکنولوژی  ییآنجااز 

 نماید. ترشفافتواند ادامه راه را کمی آن می

 0الرسن و روجرز بندیطبقه     

 لیلتوسط خ یراًاختوسط الرسن و روجرز مطرح گردیده و  در اصلکه  مناسب هاییبندسطایکی از 

 ت:ارائه شده است به شرح زیر اس

( تکنولوژی ودنباال بشود. )برتر بودن، سطا تکنولوژی برتر به فناوری پیشرفته یا پیچیده اطالق می (فال

برتر  شود. صنایع با تکنولوژیکنند، مش ص میهایی که از آن استفاده میهای بنگاهبا استناد به ویژگی

 شوند.می ارتباطات و داروسازی ، تجهیزات اداری، الکترونیک،هوافضاشامل صنایع 

 :از اندعبارتها این ویژگی

بنگاه دارای کارکنانی با مدارر باالی تحصیلی است و تعداد زیادی از کارکنان را مهندسان  .0

 .دهندشوران تشکیل میو دان

 .کنندهای چنین بنگاهی با سرعتی بیش از سایر صنایع تغییر میفناوری .1

 ت.ابزار رقابت بنگاه، نوآوری اس .9

رصد فروش یا دو برابر میانگین د 01)کند بنگاه مبلغ باالیی را صرف تحقیق و توسعه می .1

ع از فناوری برای رشد سرینگاه دارای توانایی استفاده ب(. تهای تحقیق و توسعه صنعهزینه

 .شودهای رقیب تهدید میاست و بقای آن با ظهور فناوری

                                                           
1- Lorens and Rojers 
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ای سطا هشود که بین تکنولوژیب( تکنولوژی میانه )متوسط( به گستره وسیعی از تکنولوژی اطالق می

رود می رهای بالغی به کامورد تکنولوژی معموالً درگیرند. این اصطالح رتر( و سطا پایین قرار می)بباال 

محصوالت مصرفی و صنایع  هایتکنولوژیها در معرض انتقا  قرار دارند. که بیش از سایر تکنولوژی

 .گیرندخودرو در این گروه جای می

 آالتینماشبرتر شامل صنایع تولید ابزار علمی، وسایل نقلیه موتوری،  متوسط صنایع با تکنولوژی•

 .، تجهیزات غیر برقیونقلحملت الکتریکی، موارد شیمیایی، دیگر تجهیزا

نایع با تکنولوژی متوسط پائین شامل صنایع تولید پالستیک و الستیک، فلزات غیر آهنی، فلزات ص•

 .سازییکشتآهنی، مصنوعات فلزی، پاالیش نفت و 

شود که در ب ش بزرگی از جامعه بشری نفوذ ی اطالق میهایتکنولوژیپ( تکنولوژی سطا پایین به 

طوح سدارای نیروی کاری با  گوناگونی که یهابنگاهتوسط  هایتکنولوژ این (Khalil, 2000). اندکرده

تی یا دس هاآنعملیات ، از میانگین صنعت تریینپا هزینه تحقیقاتی، پایینی از تحصیالت یا مهارت

ی از نوع هاآنمحصوالت خدمات و د و ثابت است و تغییرات اندکی دار هاآنپایه تکنولوژی  ،خودکاریمهن

صنایع با تکنولوژی (. 0981ی، )نیل کندمی ینتأماست که نیازهای ابتدایی بشر همچون غذا و پوشاا را 

پائین شامل صنایع نشر و چاپ، نساجی، صنایع غذایی، چوب و اثاثیه چوبی، تولید انواد نوشیدنی و 

 باشد.می تنباکو

 صنایع بر اساس سطح تکنولوژی بندیطبقه     

 «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»های پیشنهاد شده توسط بندیاست که طبقه شده ثابتدر عمل 

 (Srholec, 2005).گرفته استم تلف مورد استفاده بیشتر محققان قرار  در متون

-هزینه  کند که عبارت است ازاین سازمان تکنولوژی برتر را بر اساس شدت تحقیق و توسعه تعریف می

افزوده نیز محاسبه توان آن را از طریق ارزشسعه در ارتباط با محصو  خروجی، ولی میتو و تحقیق های

شود. اخیراً شدت تحقیق و توسعه برای هر صنعت تحقیق و توسعه گفته می شدت نسبت نمود که به این
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 عنوانهب توانمیرا نیز  غیرمستقیمگردد. البته شدت تحقیق و توسعه به شکل مستقیم محاسبه می

 تعریف (RAND, 2007). د ی تولیدات واسطه تعریف نموتوسعهصرف شده در تحقیق و  هایهزینه

دانش ساخت کاال، ارائه خدمات و بهبود نحوه استفاده از فناوری " رتعریف معتببه  در اینجاتکنولوژی: 

 .کنیمبسنده می "باشدمنابع محدود و با ارزش می

 :شودسه سطا عمده مطرح می بر اساس پیچیدگی، تکنولوژی بندیدستهدر 

 سطا پایین  تکنولوژیLow-tech 

 سطا متوسط  تکنولوژیMedium-tech 

 پیشرفتهسطا باال  تکنولوژی High-tech 

 0اتکا درباره فناوری پیشرفته از سوی آنکتاداز تعاریف قابل یکی) :tech-hi (پیشرفتهتکنولوژی تعریف 

محصوالت دارای فناوری »تعریف  بنابراین ؛)مجمع تجارت و توسعه سازمان ملل متحد( ارائه شده است

در واقع  .«نسبت به سایر محصوالت مشابه زیاد است هاآنپیشرفته دارای پیچیدگی بوده و سرعت تغییر 

ندی بافزوده به سرمایه یا نیروی کار و سطا ت صص شاغلین در این تقسیمدو فاکتور اصلیِ نسبت ارزش

 .از اهمیت برخوردارند

، صنایع مذکور شامل وسایل نقلیه ((OECDاقتصادی بندی سازمان همکاری و توسعه بر اساس طبقه

آالت اداری، حسابگر و (، ماشین1119، تولید مواد شیمیایی شامل دارو )(959) 1ییهوایی و فضا

( و ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و 91ارتباطی )ها و وسایل (، رادیو و تلویزیون و دستگاه91محاسباتی )

ساس شدت بندی مذکور، صنایع و صادرات را تنها بر اباشند. در طبقه( می99گیری )ابزار دقیق اندازه

به این سو، این شاخص همواره پاالیش  0381کند. از اوایل دهه بندی میبه فناوری طبقه هاآنوابستگی 

بر اساس « سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»بندی بقه(. طMarcato & Malfi, 2007است )شده 

                                                           
1 - UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 

 .باشدامل کد آیسیک ویرایش سوم میش - 1
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ع بندی صنایطبقه یریکارگبهکشور عضو این سازمان ایجاد شد که  01صنعت در  11ای متشکل از نمونه

کند. اگر کشورهای می نیآفرمشکلباال در مورد کشورهای در حا  توسعه را تا حدودی  تکنولوژیدارای 

تواند بنایی ناپایدار برای تجزیه و تحلیل های بسیار متفاوت مورد مقایسه قرار گیرند، میدارای ویژگی

خاص نباید در مقایسه با اقتصادهای که دارای طور باشد. ناهمگونی صنایع در کشورهای م تلف را به

-2003 یونیدو در گزارش صنعتی خود در سا  سطوح بسیار متفاوتی از توسعه هستند، دست کم گرفت.

ته گفبندی پیشمبنای کاربرد فناوری از طبقه کشور جهان بر 81بندی صنایع بیش از رای طبقهب 2002

 (.0931پور و همکاران،)حسن(UNIDO, 2003)  بهره برد

در ( ISIC)استاندارد  المللیبین بندیطبقهبر اساس  با تکنولوژی باالی ایراندر این مطالعه، صنایع 

رقمی که در پیوست لیست شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. جدو  ب در سطا کدهای چهار

 اریهمک سازمان بندیطبقه بر اساسرا  با تکنولوژی باالی ایرانکد در صنایع  01لیست ب ش پیوست، 

 است. ارائه شده ISICبندی در سطوح طبقه (OECD)ی اقتصاد توسعه و

 جایگاه اقتصادی صنایع با تکنولوژی باال

های اقتصادی صنایع پیشرفته در این است که این صنایع بدون تعامل با تجارت ویژگی ترینمهمیکی از 

جهانی امکان چندانی برای توسعه بازار ندارند. به این معنی که بازار داخلی برای محصوالتی که با 

بنابراین  ؛وسیع نیست که بتواند در افزایش عرضه مؤثر باشد قدرآناند های پیشرفته تولید شدهتکنولوژی

صنایع فعا  در این زمینه برای توسعه بازار خود نیازمند ارتباط با بازارهای جهانی هستند، همین امر 

دیگر صنایع  مزیت .شودتأثیر بسیار در افزایش کیفیت محصوالت و در نتیجه باال رفتن توان تولید می

تد و صنایع افهای روز دنیا بسیار سریع اتفاق میشرفته این است که تحوالت تکنولوژیبا تکنولوژی پی

های خود و به روز ماندن ناگزیر از برقراری ارتباط با کشور ما نیز برای افزایش سطا تکنولوژی

 .ن واهد بود تأثیربیهای روز دنیا هستند. این امر البته در تولید بومی علم نیز تکنولوژی
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و عاملی  اشتغا  منشأای آن را ، عدهدانندمیپذیری ملی را ابزار رقابت بین کسانی که تکنولوژی برتردر 

های ملی و محلی، در سرتاسر جهان دانند. از این رو، دولتبرای ارتقای استانداردهای زندگی نیز می

جذب نموده و از این راه  های مبتنی بر تکنولوژی برتر را به شهرها و مناطق خودبنگاه کنندمیتالش 

 (Chabot, C. 1995).د یابن بازارهای جهانی، رشد سریع و اشتغا  فراوان دست به 

وژی که تکنول دارند وجود بینند، کسانیمی را اشتغا  یعنی  که روی خوش این سکه هاییآندر مقابل 

دانند. اینان تکنولوژی برتر می و خودکارسازی امور "کردن ایرایانه"،"کردنرباتیک " برتر را عاملی برای

ند که شودانند و معتقدند که این صنایع نوظهور، جایگزین صنایع رو به افولی میرا دشمن اشتغا  می

اند. به نظر این گروه، ربط دادن تکنولوژی برتر به ایجاد اشتغا ، برخوردی های شغلی بودهمملو از فرصت

 Breheny) کندمیاثبات  خوبیبهست که این واقعیت را کامالً احساسی بوده و شواهدی در دست ا

and McQuaid, 1997). 

توسعه، بر این باورند که برای کشورهای در حا  توسعه، تکنولوژی برتر یک  اقتصاددانانبسیاری از 

 تغییرات .توانند با کشورهای صنعتی جهان به رقابت برخیزندمیدان رقابت عادالنه است که در آن می

 هایصتفر، سازدمیمنسوخ  سرعتبهسریع در صنایع مبتنی بر تکنولوژی برتر، که محصوالت جاری را 

باسابقه  بازیگران .آوردمیهای مهم صنعتی فراهم مداومی برای نفوذ کشورهای در حا  توسعه به ب ش

در بلندمدت  هانآ" برتری رقابتی"ند وانند مطمئن باشتنمی وجههیوبرتر به  هایتکنولوژیصحنه 

 (.OECD, 2007) توسط بازیگران دیگر محو ن واهد شد

 ( در اقتصاد ایرانبا تکنولوژی باالسهم صنایع با تکنولوژی باال )

سیار اخیر ب هایسا سهم صادرات محصوالت صنعتی با تکنولوژی باال از کل صادرات صنعتی کشور در 

نزولی  کامالًتاکنون  0981، کمتر از یک درصد و روند این سهم نیز از سا  هاسا اندا و در برخی از 

واحد  1,56 و به حدود 0931واحد درصد در سا   1,39درصد به حدود 5/0که از حدود  یاگونهبهبوده 
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: ارزش صادرات صنایع دیافزایمن گزارش . ایاست داکردهیپکاهش  0939او  سا   ماهههفتدرصد در 

میلیون دالر بود و در  103/1به باالترین مقدار خود رسید که حدود  0931در سا   تکنولوژی باالبا 

میلیون دالر کاهش پیدا کرد. طی چهارده  081/3و  033به ترتیب به رقم  0931و  0930 هایسا 

پیدا  آن رشد اندازهبه با تکنولوژی باالسا  اخیر همزمان با رشد صادرات صنعتی کشور، صادرات صنایع 

در صنعت کاسته و تمرکز بر یک نود محصو  خاص مانند  با تکنولوژی باالنکرد، هر سا  از سهم صنایع 

ر های چهارم و پنجم توسعه و رویکرد مبتنی ببنابراین به رغم تأکید برنامه؛ تولید دارو افزایش پیدا کرد

 در اولویت و با تکنولوژی باالع پیشرفته، نه تنها صنای هایتکنولوژیافزایش نقش صنایع با 

وژی با تکنولبر عکس عمل شد و جایگاه صنایع  کامالًنبود، بلکه  هاسا دولت طی این  یهایریگجهت

ا بنهایی نیز باید اذعان کرد که صادرات صنایع  یریگجهینتدر . نیز از دست رفت 0981در سا   باال

رای این خوبی ب اندازچشمو با ادامه همین روند کنونی،  وضعیت مناسبی ندارد اصالًکشور  تکنولوژی باال

ن بودن کشور از دو مشکل اساسی؛ پایی با تکنولوژی باالصنایع  کهیوقت خصوصبهصنایع متصور نیست 

درصد ارزش آن،  81حجم صادرات و روند نزولی سهم آن از یک طرف و فقدان تنود و تمرکز بیش از 

به یک نود محصو  خاص مانند تولید دارو از طرف دیگر، در معرض تهدید جدی قرار دارد. لذا پیشنهاد 

ولت طی یک سا  باقیمانده برنامه پنجم توسعه و های دشود راهکارهای حل این مسئله در سیاستمی

 0.مالحظه شود دقتبهاحکام الیحه برنامه ششم توسعه  خصوصبه

                                                           
 .مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن یهاگزارش روابط عمومی مرکز پژوهشبراساس  - 0
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 پیشینه تحقیق 2-6

 روری بر مطالعات تجربی خارجیم 2-6-4

ری وها و بهرهدر پژوهشی به بررسی سرمایه انسانی را برای تغییرات دریافتی( 0331) 0کوهن و هاوس

های آموزش و تجربه کاری کارگران اثر سودان پرداختند. نتایج نشان داد که تعداد سا کارگران در 

 مثبت بر افزایش سطا دستمزدها دارد.

ای به نام نوآوری آزادسازی تجاری منجر به بروز پدیده های بیان داشت ک( در مطالعه0335) 1وود

های خارجی مجبور به دید با شرکتهای داخلی در اثر رقابت شگردد. چنانچه بنگاهمی 9تدافعی

ته های جدید پیشرفهای مربوط به تحقیق و توسعه و یا ات اذ فناوریگذاری گسترده در فعالیتسرمایه

گردند. در نتیجه با توجه به این که دو عامل المللی میمنظور حفظ سهم خود از بازارهای داخلی و بینبه

کارگیری فناوری، مهارت باشند )چنانچه برای بهمطرح می عنوان دو عامل مکملمهارت و فناوری به

کافی نیز الزم است( لذا ات اذ فناوری مدرن سبب افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر گشته و نرخ 

 دهد.کار ماهر را افزایش می دستمزد نیروی

، به این نتیجه 0331 یوری و دستمزدها در امریکا در طو  دهه( با بررسی روند بهره0336) 1کانینگهام

ا ها رای افزایش یافته و این امر، هزینه بنگاهمالحظهصورت قابلرسید که بهره روی طی این دوره به

وری اما نیروی کار طی این مدت سهمی از دستاورد بهره ؛را افزایش داده است هاآن درآمدکاهش و 

یافته است. از طرف دیگر حقوق مدیران اجرایی نداشته است و در واقع قدرت خرید نیروی کار، کاهش

ها ارشد جهش داشته است. ب ش اعظم بررسی کانینگهام مربوط به بررسی علت به وجود آمدن بحران

وری و دستمزدها، نقش اساسی به اعتقاد وی، عدم تعاد  در بهرهو رکوردهای بزرگ قرن بیستم است. 

داشته است. در سا   0335و رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سا   0313در ایجاد بحران عظیم 

                                                           
1- Cohen. J. (1994) 

2  - Wood. 1995. 

3- Defensive Innovation. 

4- Bill Cunningham. (1996). 
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وری، که افزایش بهرهیافته، درحالیطور محسوسی کاهشکنندگان به، قدرت خرید مصرف0335

ادر ساخته بود. به بیان دیگر، قدرت خرید نتوانسته بود به همان تولیدکنندگان را به تولید بیشتر ق

 وری افزایش یابد.ی رشد بهرهاندازه

 .قرار داده است د بررسیرا مور یکافناوری بر دستمزدها در امر تأثیر( 0333) 0در مطالعه دیگری جانسون

گردد مید کارکنان ماهر مهارت محور باعث افزایش دستمز هایفناوریحاکی از آن است که نتایج وی 

کارکنان ماهر به همان اندازه که  دستمزد ی دارد. در نتیجهبستگ هاآنی ایبه میزان کار ،افزایشو این 

یرا زشود؛ افزایش دستمزد کارکنان غیر ماهر نیز می یابد. این امر باعثمی افزایششوند، ورتر میبهره

ای هتکنولوژیلذا تغییرات تکنولوژی و استفاده از  مکمل کارکنان ماهر هستند؛ غیر ماهر،کارکنان 

اوری طور کلی است؛ اما تأثیر تغییرات فنصورت افزایش دستمزد نیروی کار بهبه تأثیریپیشرفته، دارای 

شدن  رتپیچیدهجربه یا با بر دستمزد نیروی کار ماهر، بیش از غیر ماهر است و این تأثیر با افزایش ت

 .یابدافزایش می فناوری مورد استفاده

وری و مزد در صنایع تولیدی در کشورهای عضو سازمان ای با عنوان بهرهدر مقاله (0338) 1سبنم

وری و دستمزد واقعی نیروی ، روند بهرهکشور 06بین  0381-0335های کشورهای اسالمی طی سا 

کشور )بنگالدش، اندونزی، اردن،  3کار را در صنایع کشورها مقایسه کرده و به این نتیجه رسید که در 

وری واقعی نیروی کار افزایش مالزی، پاکستان، ترکیه، کامرون، مصر، زامبیا(، هم دستمزدها و هم بهره

و در تونس، دستمزدهای  یافتهکاهشوری اقعی افزایش و بهرهداشته است. در ایران، دستمزدهای و

کشور )افغانستان، الجزایر، مراکش، سنگا ، سومالی( هم  5وری افزایش و در واقعی کاهش و بهره

 است. یافتهکاهشوری واقعی دستمزدهای واقعی و هم بهره

 هایگروه بین در نهایی تولید هایتفاوت برآورد به ای( در مطالعه0333) 9این و همکارانهیلرست

نتایج  این به و هدکر مقایسه حقیقی دستمزد برآوردهای با را نتایج سپس، کارگران پرداخت لفتم 

                                                           
1  - Johnson, 1997. 
2  - Sebnem (1988). 

3- Hellerstein, Neumark, Troshe. (1999). 
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 از انعکاسی سا  55 از باالتر و 51-95 سنی هایگروه در کارگران به باالتر پرداخت دست یافتند که

 نهایی تولید از انعکاسی ترپایین نسبی دریافتی زنان از ب شی برای البته است. نسبی آنان نهایی تولید

 به مربوط اطالعات آمریکا، آمار اداره 0331 سا  هایداده از استفاده با هاآن .نیست آنان نسبی

 برآورد با و کرده انت اب اند،بوده باالتر و کارکن نفر 11 دارای که کارگاه 9011 از را کارگر 018161

 نژاد، سن، از تابعی که زنان و مردان دستمزد( برای های کاری )معادلهدرآمد تابع و نهایی تولید

 هاآن تالش ترینمهم .است پرداخته باشد،می فعالیت نود مشاغل و تحصیلی، سطا تأهل، وضعیت

 تعیین اصلی عامل وریبهره که اندرسیده نتیجه به این و بوده دستمزد هایکنندهتعیین به مربوط

 .است بوده دستمزدها

وری نیروی کار با دستمزد در ب ش صنعت ایالت ای به بررسی ارتباط بهره( در مطالعه0333) 0زاوودنی

وی در این مطالعه برای کاهش اختال  برآوردها؛  پردازد.می 0331-0331های متحده امریکا طی سا 

هد دنشان می ؛ ودهدیممورد مطالعه قرار  سالهپنجرا در مقاطع  وری و دستمزدهای حقیقیتغییرات بهره

وری کمتر از صنایعی باال بوده، شکاف دستمزدها و بهره هاآنگرایی در یهاتحادکه در صنایعی که نرخ 

ستمزد د -وری نرخ اتحادیه سازی پائین بود، بنابراین رابطه معکوس میزان شکاف بهره هاآناست که در 

ی و دستمزدها افزودهارزشهای مربوط به رسد. همچنین با تحلیل دادهمی با نرخ اتحادیه سازی به اثبات

وری و دستمزد پرداختی به نیروی کار در پرداختی به ازای هر ساعت کار، ارتباط مثبت بین نرخ بهره

وری نیروی کار شود. در نتیجه در بلندمدت، نرخ افزایش در بهرهجامعه آماری مورد مطالعه تائید می

 .کندمیسرعت رشد دستمزدها را تعین  است که

ای در صنایع کشور غنا نشان داد که بازار کار این کشور در شرایط کامالً غیررقابتی ( در مقاله1111) 1ورنر

کند که دستمزد نیروی کار زنان نسبت به دستمزد نیروی کار قرار دارد. وی در این مطالعه بیان می

وری آنان است. تجربه و سابقه ف دستمزد دقیقاً مطابق با اختالف بهرهمردان کمتر است و لذا این اختال

                                                           
1- Zavodny. 1999. 

2- Verner. D. 2000. 
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وری نیروی کار شده است. میزان کار کارگران هم منجر به افزایش دستمزد و هم منجر به افزایش بهره

دار است یعنی این که نیروی کار دارای پاداش دستمزد که ناشی از تحصیالت و آموزش بوده نیز معنی

وری بیشتری برخوردار هستند و آموزش منجر به اختالف صیالت باالتر از دستمزد و بهرهآموزش و تح

 وری بیش از شکاف دستمزدها است.شود و این شکاف بهرهوری میبهره

وری و مالکیت خصوصی خارجی، در ب ش صنعت (، طی پژوهشی بر دستمزدها، بهره1110) 0ویگرین

این  به 0336-0330های بنگاه اقتصادی انگلستان طی سا  035بریتانیا، از طریق اطالعات مربوط به 

ی، هایی با مالکیت داخلوری و دستمزد در بنگاهدهد که شکاف بهرهمقوله پرداخته است. نتایج نشان می

ش وری و دستمزد در ب های تحت مالکیت خارجی بوده و از سوی دیگر، رابطه مثبت بهرهبیشتر از بنگاه

 صنعت انگلستان وجود داشته است.

های دستمزدها را انجام داده است؛ وی از داده وری نیروی کار و( در پژوهشی ارتباط بهره1111) 1بروس

استفاده کرده  0360-0335های بزرگ کشور کانادا، طی سا  کارخانه 16وری مربوط به دستمزد و بهره

 هانآوری و روند تغییرات است. وی در این تحقیق با استفاده از مقایسه آماری متغیرهای دستمزد و بهره

وری و تغییرات رسد که هیو ارتباطی بین نرخ رشد بهرهطی دوره زمانی مطالعه به این نتیجه می

جهت نداشته و وری و دستمزدهای اسمی تغییرات همشود و در واقع بهرهنمیدستمزدهای اسمی دیده 

 شود.وری در این مطالعه تائید نمیدر نتیجه ارتباط دستمزد و بهره

ای ( نظریه دستمزد کارایی را در سه ب ش عمومی، صنعت و معدن و کارخانه1111) 9اسکوت و فیوز

وری از روش بررسی ارتباط خطی بین دستمزد و بهرهبرای  اند. ویقتصاد ژاپن بررسی کردهدر ا

ی به وردهنده عدم وجود ارتباط بین دستمزد و بهرهنشان هاآنیافته گوا استفاده و نتایج کار توسعه

 باشد.ای ژاپن میویژه در ب ش کارخانه

                                                           
1- Greenawa.D and Grima. S. (2001). 
2- Bruce. (2002). 

3- Scott and Fuess (2002). 
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ورد بررسی قرار وری از جنبه سرمایه انسانی را مای رابطه بین دستمزد و بهره( در مقاله1119) 0لوپز

گذاری در آموزش، مهارت و کند هر دو گروه کارگران و کارفرمایان از سرمایهداده است. وی بیان می

ه معنی وری است. بتوجهی بر دستمزد و بهرهتحصیالت باالتر دارای اثر قابل و ؛برندتجربه کاری نفع می

 است که دستمزد متأثر از آموزش بوده است.

در تعیین دستمزدهای  دهد کهای ترکیه نشان میای در صنایع کارخانه( در مطالعه9111) 1کاراوزوم

صنایع ب ش عمومی قدرت توضیا دهندگی آن عمدتاً مربوط به تولید سرانه و نرخ دستمزد با وقفه 

ها در تعیین دستمزدها نقش اساسی به عبارت دیگر مالکیت بنگاه ؛وری ندارداست و ارتباطی با بهره

وری در ب ش خصوصی صنایع ترکیه مشهود است و این رابطه بین ته و ارتباط بین دستمزد و بهرهداش

 باشد.دار نمیوری نیروی کار ب ش عمومی این کشور معنینرخ دستمزد واقعی و بهره

فاده با است هاآناند. وری پرداخته( به بررسی روابط بلندمدت بین دستمزد و بهره1111) 9استراس و ووهر

صنعت آمریکا آزمون  153های کارگیری دادهاز یک رابطه مد  رقابت است رار گردیده و همچنین با به

اند که وجود روابط وری را انجام داده و به این نتیجه رسیدهگرایی بین دستمزد و نیروی کار و بهرههم

م آزمون علیت گرانجر به این نتیجه با انجا همچنین باشد.بلندمدت بین این دو متغیر قابل رد نمی

 وری در صنایع ایالت متحده قابل رد است.اند که وجود علیت دوجانبه بین دستمزد و بهرهرسیده

وری و دستمزد نیروی کار در ب ش صنعت و خدمات ای را در ارتباط بین بهره( مطالعه1111) 1کشل

وری . وی اطالعات مربوط به دستمزد و بهرهانجام داده است 1119-0318های اقتصاد آمریکا طی سا 

دهد که نوسانات صورت سری زمانی وارد معادله رگرسیون کرده است. نتایج نشان مینیروی کار را به

 طور روشنی با یکدیگر در ارتباط هستند.کار بهوری و دستمزد نیرویبهره

                                                           
1- Lopez-Acevedo. G. (2003). 

2- Ozmucur.S. (2003). 

3- Strauss & Wohar. (2004). 

4  - Cashell. (2004). 
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زادسازی فزاینده تجاری منجر به ای به این نتیجه رسید که آدر مطالعه (1111) 0چنین ورهوگنهم

گردند. وری در صنایعی مواجه با رقابت شدید هست، میدسترسی بیشتر به فناوری و یا سبب بهبود بهره

در چنین وضعیتی اگر تغییر فناوری مبتنی بر مهارت باشد و یا اینکه نیروی کار در منافع حاصل از 

ها ممکن است سبب افزایش دستمزدهای تعرفه صورت کاهش نرخ وری سهیم باشد در آنبهبود بهره

 مازاد و دستمزدهای نیروی کار ماهر شود.

کند که بهبود تکنولوژی باعث افزایش سریع دستمزدهای واقعی ای بیان می( در مطالعه1111) 1ویکفورد

یافته که در آفریقای جنوبی شده است و به این نتیجه دست 0331و بهره روی نیروی کار قبل از دهه 

 موجودی سرمایه و تکنولوژی اثرات معناداری بر پویایی بازار کار دارد.

ای به این نتیجه دست یافتند که تغییرات فناوری مبتنی بر مهارت در اثر در مقاله( 5111) 9ترفلر و زو

تجاری در کشورهای درحا  توسعه منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر و در نتیجه  آزادسازی

 گردد.سبب افزایش نرخ دستمزد نیروی کار ماهر می

های کارگران شاغل در ب ش خصوصی و دولتی کشور ( به مقایسه دستمزد1116) 1رامونی و همکاران

دهد که کارکنان دولت مرکزی دارای پردازد. نتایج نشان میمی 1111-0331های امریکا طی سا 

 های ایالتی و ب ش خصوصی دارند.دستمزدهای باالتری نسبت به کارکنان دولت

زد و بیکاری در آفریقای جنوبی ای به برسی رابطه بین دستم( در مطالعه1116) 5کینگ دان و نایت

پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین دستمزدها و نرخ بیکاری وجود ندارد اما بین دستمزد 

داری وجود دارد برای مثا  تجربه کاری و مهارت های افراد رابطه معنیو نرخ بیکاری و همچنین ویژگی

ود. همچنین کارگران متأهل، مرد و شهری در مقایسه با شموجب افزایش دستمزدها با نرخ کاهنده می

 کارگران مجرد، زن و روستایی دارای دستمزدهای باالتری هستند.

                                                           
1- Verhoogen. (2004). 

2- Wakeford. (2004). 
3- Trefler and Zhu. (2005). 

4- Ramoni-Perazzi.J and Andes U. J. (2006). 

5- Kingdon Geeta.G and Knight. J. (2006). 
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 تابع برآورد به 0336-0386 یهاسا تابلویی  هایداده از استفاده با( 1116) 0گاتسچالک و کانولی

 شغل در ماندگاری میزان کاری،عمومی  تجربه مانند زاییبرون متغیرهای تأثیر تحت که دستمزدی

 میزان تأثیر همیشگی پرسش به در این پژوهش هاآن پرداخته است. تحصیالت سطا و مورد نظر

 هاب ش و هاشرکت در تریبزرگ سرمایه کردهکارگران تحصیل آیا .پردازندمی دستمزد بر تحصیالت

 دارای کارگران برای دستمزد رشد کلی طوربه دهد کهمی نشان هاآن تجربی نتایج روند؟می شمار به

 آموختگاندانش عمومی تجارب برای بیشتره بازد باعث مسئله این است. بیشتر باالتر تحصیالت

 نیروی در کمتر گذاریسرمایه شود.دبیرستان می آموختگاندانش برای کاری تجارب و هادانشکده

 نتایج .دهد توضیا نیز را پایین تحصیالتا ب کارگران برای مشاغل بیشتر جاییجابه در توانمی انسانی

 نشان تحصیلی م تلف هایگروه برایی انسان سرمایه در را متفاوتی بسیار هایبازده پژوهش این

 .دهدمی

و دستمزد واقعی در سرتاسر  وریبهرهدر مطالعه ای با عنوان کشش بین  (1113) 1اسکات کارتر

دستمزد را بررسی می کند. موضود سهم  –نیروی کار  وریبهرهبه انعطاف پذیری  "اقتصادهای پیشرفته

ثابت دستمزد )قانون بولی( همواره یکی از نکات علمی و نظری در ارتباط بین نظریات رقایتی توزیع در 

 ساله بین سالهای 91کشور با اقتصاد پیشرفته در دوره ای  05اقتصاد کالن بوده است. این بررسی در 

 وریبهرهانعطاف کمتری در  انجام شده است که طی این دوره، دستمزدهای واقعی 0336تا  0369

ن داده و سهم دستمزد در عواید ملی شیب منفی پیدا کرده است. این مساله، با توجه به وجود انش

 ند.کو  شرایط گوناگون در کشورهای پیشرفته، اهمیت بیشتری پیدا می موسسات متعدد بازار کار

کارگیری مد  دینامیک بر دستمزدها با به نوآوری تأثیر( در پژوهشی با عنوان 1113) 9دیوید بیودری

و ات اذ فناوری بر تفاوت دستمزدها بین کشورها پرداخته  نوآوریها به بررسی ارتباط اثرات سیستم

عنوان یک ابزار برای حفظ دستمزد در کشور با سرمایه فراوان و اهمیت به نوآوریاست. نتایج از اهمیت 

                                                           
1- Connolly & Gottschalk. (2006). 

2- Scott Carter. (2007). 
3- Beaudry, D. N. (2007). 
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. همچنین وی بیان داشت برای کندمیآوری در یک کشور با نیروی کار فراوان را بیان ات اذ فن

و فناوری بسیار مهم است تا جائیکه عدم ات اذ  نوآوریکشورهایی که در تجارت حاضر هستند ات اذ 

 .کندمیروبرو  را با کاهش یافتن دستمزدهای نسبی هاآناین موارد، 

، تقاضای نیروی کار و دستمزدها در کشور لهستان به نوآوری( در پژوهشی با عنوان 1113) 0والوسکی

گیری دستمزد های اشتغا  و شکلها و ساختار مهارت از نوآوریو ایجاد شغل، نوآوری نوآوریسه بعد 

و  آورینوتحلیل مقاله، یک رابطه ضعیف، اما مثبت بین سطا  و پرداخته است. نتایج حاصل از تجزیه

اختار در س تأثیریهیو  نوآوریحا ، نتوانستند ثابت کنند که دهد باایناحتما  ایجاد شغل را نشان می

دار بین سطا حا  به یک رابطه مثبت و معنیبااین مهارت برای تقاضای نیروی کار در لهستان ندارد.

تمزد دس ،نوآوریدهد که ها و تغییرات دستمزد بر اساس مهارت رسیدند. همچنین نتایج نشان مینوآوری

 .گذاردمنفی می تأثیرد غیرماهر که بر دستمزد افرادهد درحالیمثبت قرار می تأثیرکارگران ماهر را تحت 

ای به بررسی اثر نوآوری بر اشتغا  در سطا بنگاه و با رویکرد ( در مطالعه1100) 1لچن مایر و روتمن

GMM تولیدی  هایبنگاهنوآوری  فرد بهپانل منحصر  هایدادهها از مجموعه آن پردازد.پانل پویا می

آزمون بین نوآوری تولید و نوآوری فرایند و  برآوردسا  سابقه استفاده کردند. در  11آلمانی بیش از 

تمایز قائل شدند. نتایج نشان داد که نوآوری اثر  نوآوریهمچنین اقدامات ورودی نوآوری و خروجی 

کند. همچنین ق میمثبت بر اشتغا  دارد و این برای متغیرهای ورودی و خروجی نوآوری هم صد

حصو  م نوآوریتولید اثرات بیشتری از  نوآوریزمانی و  تأخیراثر مثبت خود را بر اشتغا  با یک  نوآوری

 .دهدمینشان 

بر دستمزد و میزان رشد اشتغا  در دو کشور  نوآوری تأثیربه بررسی  ایمطالعه( در 1101) 9واحدعبدال

آیا بین نوآوری فرایند و " سؤا پردازد وی در این مطالعه به درحا  توسعه پاکستان و بنگالدش می

                                                           
1- Walewski, M. (2009). 

2- Lachenmaier, S and Rottmann, H. (2011). 

3- Waheed, A. (2012).  
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 "الی بر دیگری؟خاص و ع نوآوریاز یک نود  جاییجابهنوآوری تولید رابطه مکمل وجود دارد یا که اثر 

رای قوی ب مکمل عنوانبهفرایند و تولید در این منطقه  نوآوریدهد. نتایج نشان داد که هر دو پاسخ می

. کنیمده میپایین هستند مشاه باال و با تکنولوژی تکنولوژیبا  رف نظر از اینکه صنایع، ص تحریک اشتغا

 در هر دو کشور داشتند.بر رشد اشتغا   توجهیقابلهر دو نود نوآوری نیز اثرات مثبت و  عالوه بر این

با استفاده از  در پژوهشی به رابطه اقتصاد خرد بین نوآوری و اشتغا ( 1101) 0فرانچسکو بوگلیانیچو

پردازد. وی در محاسبه هر دو می 1111-1118 هایسا اروپا طی  هایبنگاهبندی شده طبقه هایداده

ه ترکیبی از مقیاس کارآمد و با توجه باستفاده کرده است و  R&Dفرایند و تولید از م ارر  نوآوری

دهد برآوردهای تجربی وی نشان می .کندمیرا بررسی  غیرثابتجود کشش و R&D هایهزینهکاهش 

. همچنین قرار گرفته است طراحی شده و تحت نظارت درستیبههای حمایتی نوآورانه که سیاست

بنیان که باعث رشد اشتغا  و های دانشو نوآورانه به سمت حمایت از ورود شرکت R&Dهای سیاست

 افزایش تقاضای نیروی کار مت صص گردد، طراحی شده است.

 یروری بر مطالعات تجربی داخلم 2-6-2

 یریکارگبهدر صنایع ایران با  کار نیرویبر دستمزد  نوآوریاثر  برآوردی که درباره ایمطالعهتاکنون 

اما تالش گردیده تا  ؛انجام نشده است ایمنطقهدر سطا ملی و یا در سطا  رویکرد دینامیک سنجی

از نظر الگو و مبانی، با روش ات اذ شده در این تحقیق نزدیک باشند که در ذیل به  هامقالهحد امکان 

 اشاره کرد: های زیرپژوهش به توانمی ایران، در شدهانجام هایپژوهش جمله از اشاره شده است. هاآن

استفاده از ای تحت عنوان تأثیر علم و فناوری بر مزدهای واقعی در ایران با (، در مطالعه0938وحیدی )

های واقعی در سطا کالن آوری، تأثیر علم و فناوری را بر نرخ رشد دستمزدهای معرف علم و فنشاخص

بررسی و تحلیل کرده است.  0935-0951های های صنعت، خدمات و کشاورزی طی سا و در ب ش

 عنوان شاخص معرفافزوده که بهارزش کلبههای تحقیق و توسعه دهد که نسبت هزینهنتایج نشان می

                                                           
1- Bogliacino, F. (2014). 
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 های صنعت وپیشرفت کل فناوری است دارای تأثیر منفی بر مزدهای واقعی در کل کشور و در ب ش

 آمده است.دستکشاورزی است، هرچند تأثیر آن در ب ش خدمات مثبت به

 یا انباشتگیهم آزمون طریق از را واقعی دستمزد چسبندگی پژوهشی ( در0933) آرا مهر محسن

 است. کرده بررسی صنعت ب ش در کار نیروی وریبهره و واقعی میان مزدهای بلندمدت تعادلی رابطه

 اما دارد، دستمزدها بر مثبتی اثر بلندمدت در وریبهره رشد هرچند دهد کهمی نشان وی هاییافته

 در وریبهره سهم .است بوده مطرح اسمی مزدهای هایدر نوسان وریبهره از غیر مالحظاتی همواره

 نهادی، ترتیبات مانند دیگری عوامل نقش و بوده پایینز نی بلندمدت در واقعی مزددست هاینوسان

 .است بوده مهم بسیار دستمزدها نوسانات در و مقررات قوانین و دولت مالی و پولی هایسیاست

. نمایداستفاده میهای بهینه ای از مباحث مربوط به تعیین دستمزد و روش( در مطالعه0981ساعدی )

ها در زمینه سرمایه عنوان پایه اصلی کلیه مد های ژاکوب مینسر و گری بکر بهدر این مطالعه مد 

انسانی به کار گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که سطا تحصیالت و تجربه کاری بر میزان 

 نیروی کنند. همچنیند باالتری دریافت میدستمزد تأثیر مثبت و اینکه مردان در مقایسه با زنان دستمز

 باالتری برخوردارند. درآمدکارند از کاری که در ب ش عمومی مشغو  به

یافته نیروی کار در سطا وری متوسط تعمیمگیری بهرهای با اندازه( در مطالعه0981طاهری ) ...عبدا

وری نیروی کار را در دوره ، ارتباط دستمزدها و بهرهآنهای نظری صنعت و ارائه دیدگاه هایفعالیت

های صنعتی ایران است که مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری مورد مطالعه کارگاه 0939-0933

اند. نتایج مطالعه وی نشان مورد بررسی قرارگرفته ISIC2بندی گروه فعالیت منطبق با طبقه 3در قالب 

وری نیروی کار وجود داشته عه، ارتباط مستقیمی میان سطا دستمزدها و بهرهدهد که در دوره مطالمی

 م تلف صنعت یکسان بوده است. هایفعالیتو ساختار این ارتباط در 

 30که  گیردمیوری و دستمزد نتیجه ای دیگر با برآورد رابطه بهره( در مطالعه0981) چنین طاهریهم

که  شود. فرض ضمنی او این استوری کار توضیا داده میدرصد از وضعیت دستمزدها توسط بهره

با  که کندمیهای خود پیشنهاد توجه به یافته ی دستمزدها است. وی باکنندهوری عامل تعیینبهره
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وری ارتقای بهرهگذاری در جهت وری و دستمزد در صنایع ایران، سیاستتوجه به ارتباط مستقیم بهره

بار تورم فشار هزینه را برداشته منجر به افزایش دستمزدهای واقعی شود، بدون اینکه آثار زیان تواندمی

 باشد.

های بزرگ صنعتی وری نیروی کار در کارگاهای رابطه بین دستمزد و بهره( در مطالعه0989) صمدی

شناسی همگرایی و مد  تصحیا خطا بررسی و با استفاده از روش 0980-0958های کشور را بین سا 

وری نیروی کار اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی و معناداری بر کرده است. نتایج نشان داده که بهره

 دستمزد نیروی کار داشته است.

وری و دستمزد در ب ش صنعتی ای به بررسی رابطه بین بهره( در مطالعه0981کازرونی و محمدی )

ای هپرداختند. برای این منظور از روش اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه 0980-0958ه ایران در دور

وری تأثیر معناداری بر دهد که بهره( استفاده کردند. نتایج پژوهش نشان میARDLشونده ) توزیع

همگرایی( میان دستمزد ) دستمزد واقعی ب ش صنعت ندارد. هر چند وجود رابطه تعادلی بلندمدت

کند. همچنین با استفاده از وری و دیگر متغیرهای مد  در ب ش صنعت ایران را تائید می، بهرهواقعی

وری و دستمزد عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در ب ش آزمون علیت گرانجر میان بهره

ستمزد عیین دوری در تصنعت ایران را نشان دادند. همچنین به این نتیجه رسیدند که عواملی غیر از بهره

های توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالتواقعی ب ش صنعت ایران دخالت داشته که از جمله می

 دولت در تعیین دستمزدها در این ب ش اشاره کرد.

 ب ش صنعت در کار نیروی دستمزد سطا تعیین در وریبهره نقش بررسی ( به0985کازرونی ) علیرضا

 صنعت و با استفاده هایب ش زیر در را " دستمزد نی ز چانه" مد  منظور این وی برای .پردازدمی ایران

 وی هایبرآورد کرده است. یافته 0936-0981 دوره در ثابت اثرات روش و تلفیقی هایداده چارچوب از

 سطا بر مثبتی تأثیر دستمزد جایگزین، و وریبهره یعنی مد  توضیحی متغیر دو هر که دهدمی نشان

 از حاکی جایگزین، دستمزد کشش نسبت به وریبهره کشش بودن پایین وجود، با این .دارد دستمزدها
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 عامل کارنیروی هایویژگی از آنکه صنعت، بیش ب ش در دستمزدها سطا تعیین در که است این

 .است تأثیرگذار کار بازار شرایط باشد، کنندهتعیین

ارزیابی و  به 0931-33های صنعتی ایران در دوره های کارگاهداده( با استفاده از 0985علی سوری )

تحلیل دستمزدها در صنایع کشور پرداخته و نقش عواملی چون سطا آموزش، مهارت، سابقه و نود 

مالکیت کارگاه بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان داده که تفاوت معناداری بین دستمزدهای 

وری و تأثیر عواملی از ناشی از کارایی یا بهره صرفاًها این تفاوت و دارد ب ش دولتی و خصوصی وجود

قبیل تحصیالت، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز 

 تفاوت دستمزدها معنادار است.

نیروی کار و طراحی الگوی  وریای به شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره( در مقاله0986ازوجی )

وری در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی عوامل مؤثر بر مدیریتی دستمزد مبتنی بر بهره

 هاآنهای بزرگ صنعتی و برآورد حداقل دستمزد واقعی و رابطه بلندمدت دستمزد واقعی در کارگاه

- ش صنعت، حداقل دستمزد و متوسط سا دهد که در مد  دستمزد بپرداخته است. نتایج نشان می

های تحصیل شاغالن ب ش صنعت نقش مؤثری در تعیین سطا دستمزد ب ش صنعتی دارند و این 

که متغیرهای دستمزد عمومی و نرخ بیکاری اثر چندانی رابطه در بلندمدت نیز تائید شده است. درحالی

زدهای ب ش صنعت از دستمزدهای مدت دستمدر دستمزد ب ش صنعت ندارند هرچند که در کوتاه

وری نیروی کار در سطا کالن، شود. همچنین در مد  حداقل دستمزد، بهرههای عمومی متأثر میب ش

 که نرخ بیکاری ارتباطنرخ تورم و هزینه ناخالص سرانه اثر مهمی بر حداقل دستمزد واقعی دارند درحالی

 داری با حداقل دستمزد ندارد.معنی

 کار دروری نیرویتحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره " ای با عنوان( در مقاله0983ی )ازوجی و امین

-0951های سری زمانی با استفاده از داده " توزیعیهای صنایع ایران: یک مد  خود همبسته با وقفه

 (ECM)و الگوی تصحیا خطای  (ARDL) و با استفاده از فن اتو رگرسیون با وقفه توزیعی 0989
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 نرخ و صنعتی شاغالن تحصیل هایسا  متوسط وری،مدت متغیرهای دستمزد، بهرهنوسانات کوتاه

 وریبهره که اندرسیده نتیجه به این هاآناند. داده ارتباط هاآن بلندمدت تعادلی مقادیر با را بیکاری

 ب ش دستمزد سطا تعیین در مؤثری نقش دستمزد واقعی حداقل و تحصیل هایسا  کار، نیروی

 افزایش پژوهش، این نتایج از یکی دیگر .است تأییدشده نیز بلندمدت در رابطه این و داشته صنعتی

 است. بوده بررسی مورد دوره طو  در واقعی دستمزد رشد کار از متوسطنیروی وریبهره رشد نرخ بیشتر

وری نیروی کار در صنایع بهرهای به بررسی رابطه بین دستمزد و ( در مطالعهاردیبهشت 0988باقری )

گانه طی  11های های بزرگ صنعتی در فعالیتهای کارگاهپردازد. وی با استفاده از دادهایران می

معلولی بین دو متغیر در صنایع  -و به وسیله آزمون علیت گرانجر، رابطه علی 0981-0939های سا 

رسیون کردن متغیر وابسته )دستمزد( بر شده، با رگم تلف بررسی کرده و با توجه به رابطه کشف

های پانلی، رابطه بین وری، تحصیالت، جنسیت، مهارت و... از روش دادهمتغیرهای مستقل از قبیل بهره

انه دهد که در صنایع بیست و دو گمتغیر دستمزد با سایر متغیرها بررسی گردیده است. نتایج نشان می

فانه اما متأس ؛وری نیروی کار وجود داردمتغیر مهم دستمزد و بهره ایران، رابطه معنادار مستقیمی بین دو

 سهم ناچیزی در تعیین سطا دستمزد دارد. -نسبت به سایر متغیرهای اثرگذار -وری نیروی کاربهره

در  کاربر تحصیالت نیروی تأکیدوری و دستمزد را با ( در پژوهشی رابطه بهره0983سوری و همکاران )

دهای اساس ک های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برهای کارگاهن و با استفاده از دادهب ش صنعت ایرا

ود است که با بهب آناند. نتایج تحقیق بیانگر بررسی کرده 0980-0931های طی سا  ISICچهاررقمی 

وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در بهره

وری و دستمزد نیروی کار در شکافی بین بهره آنو در اثر  وری نیروی کار بودهستمزد، کمتر از بهرهد

ی نیروی وردوره مورد مطالعه پدید آمده است. البته سهم شاغلین با تحصیالت عالیه، منجر به بهبود بهره

 کار در صنایع ایران شده است.
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ای ایران دستمزد با توجه به عنوان آیا در صنایع کارخانه ای با( در مقاله0983حسن طائی و همکاران )

گانه  11های های بزرگ صنعتی ایران در فعالیتهای کارگاهشود؟ با استفاده از دادهوری تعیین میبهره

های تابلویی به این نتیجه دست یافتند که هر و با استفاده از روش داده 0939-0981های در طو  سا 

وری در کنار تحصیالت، مهارت و نسبت شاغالن تولیدی از عوامل صنایع کشور، بهره چند در مجموعه

ار وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیآید، ولی میزان تأثیرگذاری بهرهکننده دستمزد به شمار میتعیین

نکه به یای، بیش از ارسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانهناچیز است. به نظر می

 وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.بهره

 بر اساسی به بررسی اثر صنعت در تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران امطالعه( در 0931) علوی

ور ی صنایع کشهادادهپردازد. برای این منظور از یک مد  پانل با استفاده از نظریه دستمزد کارایی می

استفاده شده است. نتایج مطالعه  0985 -0931برای دوره  ISICی بندطبقهکدهای چهاررقمی  بر اساس

دهد که یک تفاوت معناداری در دستمزدها در میان صنایع بزرگ کشور ناشی از اثر صنعت یمنشان 

زه اوجود دارد. با کنتر  و حذف اثر خصوصیات نیروی کار و بنگاه مانند جنسیت، تحصیالت، مهارت، اند

بنگاه، ساختار مالکیت، کارایی، چنین تفاوتی بین دستمزدهای صنایع مذکور باقی خواهد ماند. این نتایج 

که پراکندگی دستمزدها تنها ناشی از خصوصیات یناییدی بر نظریه دستمزد کارایی است مبنی بر تأ

 نیروی کار نیست.

وری نیروی کار در ن دستمزد واقعی و بهرهای به بررسی رابطه بی( در مطالعه0931احمدی و همکاران )

و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با  0986-0961ب ش صنعت ایران در دوره زمانی 

مدت و بلندمدت نتیجه مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه پردازد.می (ARDL)های توضیحی وقفه

وری نیروی کار و دستمزد واقعی، مهارت شاغالن، بهرهداری بین نرخ تورم، نرخ حداقل ارتباط معنی

دهد که هر دو نظریه سنتی دستمزد دستمزد پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج روش گوا نشان می

 دار هستند.و نظریه دستمزد کارایی در ب ش صنعت ایران معنی
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کننده تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران در ( به بررسی عوامل ایجاد0931) سوریو  بچه دکر

کدهای  بر اساسی صنایع کشور هادادهچارچوب نظریه دستمزد کارایی با استفاده از مد  پانل و 

پردازند. نتایج نشان داد که ب شی از تفاوت می 0931-85های برای سا  ISICبندی چهاررقمی طبقه

ه بین دستمزدها در بین صنایع کشور وجود دارد به خصوصیات قابل مشاهده نیروی کار و معناداری ک

ر  گردد و حتی با کنتبنگاه همانند جنسیت، تحصیالت، مهارت، تجربه، کارایی، اندازه بنگاه و... برمی

ر نظریه ب ماند که این نتایج تأییدیداری در دستمزدها بین صنایع باقی میاین عوامل باز تفاوت معنی

 دستمزد کارایی است مبنی بر اینکه پراکندگی دستمزدها تنها ناشی از خصوصیات نیروی کار نیست.

وری در صنایع ای به بررسی رابطه دوسویه دستمزد و بهره( در مطالعه0930) محمدی خواه و همکاران

نفر کارکن و بیشتر در  51های اههای تابلویی بنگبا استفاده از داده هاآنپردازند. ای ایران میکارخانه

ونت مورد  -و با استفاده از آزمون تودرتوی هورلین 0986-0939های ای ایران طی سا صنایع کارخانه

وری به دستمزد و دهنده تائید عدم علیت همگن از بهرهدهد. نتایج به دست آمده نشانبرآورد قرار می

دیگر، در صنایع ایران تغییرات عبارتایران بوده است. به وری در اغلب صنایعرد آن از دستمزد به بهره

 در حا  که تغییرات دستمزد بر وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته )رد نظریات کالسیک(متغیر بهره

تائید نظریات دستمزد کارایی( است هر چند اثر مذکور از صنعتی به صنعت دیگر )وری معنادار بوده بهره

 باشد.متغیر می

و با  0981-0986های اساس شواهد آماری طی سا  ( در پژوهشی بر0931قاسم احمدی و همکاران )

که  کندمیو روش اقتصادسنجی بازخورد شرطی و غیر شرطی گوا بیان  ARDLاستفاده از رویکرد 

کارایی در ب ش صنعت ایران مقایسه پذیر هستند. نتایج حاکی  دستمزدالگوی سنتی دستمزد و الگوی 

دار ها در ب ش صنعت ایران معنیکارایی و نظریه سنتی کالسیک است که هر دو نظریه دستمزد آنز ا

 الگوی سنتی دستمزد برخوردار است. هستند ولی نظریه دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به
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 4های ترکیبی پویاادهد 7-4

 منظوربهبا توجه به ماهیت مد  در این تحقیق که متغیر وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد، 

های کنیم. یکی از منافع و کاربردهای دادههای ترکیبی پویا استفاده میت مین معادله از مد  داده

ار در میان دوابسته وقفهها توسط محقق است. روابط پویا با حضور متغیرهای ترکیبی درا بهتر پویایی

 شود:سازی میمتغیرهای توضیحی مد 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥′
𝑖𝑡𝛽 + 𝑈𝑖𝑡  𝑖 = 1,… ,𝑁 𝑡 = 1,… , 𝑇  (9-0)  

𝑋𝑖𝑡، β ،𝐾است. بردارهای  اسکالریک  δ آنکه در  × از مد  جزء  𝑈𝑖𝑡که باشند. با فرض اینمی 1

ات الگوی اثر آنهاست و یک عامل موجب تفاوت مقطع، به عبارتی تنها کندمیتبعیت  طرفهیکاخال  

 است که داریم: 1ثابت

𝑈𝑖𝑡 = µ𝑖𝑡 + 𝑉𝑖𝑡        (9-1)  

µ𝑖~(0,𝜎𝜇 آنکه در 
𝑉𝑖𝑡~(0,𝜎𝜈و  (2

 از یکدیگر و در بین خودشان مستقل هستند. (2

با  خودهمبستگیشود. های ترکیبی پویا توسط دو منبع پایدار در طو  زمان مش ص میرگرسیون داده

متغیرهای توضیحی و اثرات منحصر به فرد نامتجانس در  میان درتوجه به حضور وقفه متغیر وابسته 

-دار میشود. در ابتدا به برخی از مسائل ناشی از حضور متغیر وابسته وقفهمیان مقاطع مش ص می

است، بنابراین  µ𝑖نیز تابعی از  𝑦𝑖,𝑡−1است، آشکار است که  µ𝑖تابعی از  𝑈𝑖𝑡که  آنجاییپردازیم. از 

همبسته است و  𝑈𝑖𝑡یک متغیر توضیحی در سمت راست معادله با جزء خطای  عنوانبه 𝑦𝑖,𝑡−1متغیر 

 صورتبه 𝑉𝑖𝑡گردد. حتی اگر می OLSزننده دار شدن و ناسازگار بودن ت میناین خود سبب تورش

های ترکیبی پویا نیز با فرض اثرات تصادفی برای مد  داده GLSزننده سریالی همسبته نباشد ت مین

                                                           
1- Dynamic panel data 

2- Fixed effect 
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یافته پیشنهاد فرآیندی از روش گشتاورهای تعمیم 0330دار خواهد بود. آرالنو و باند در سا  تورش

 های قبلی است.زنندهدادند که کاراتر از ت مین

 (p-valueآزمون مانایی فیشر)ترکیب آزمون  7-4-4

-pبه دست آوردن  منظوربههای تابلویی استفاده از نتایج فیشر شه واحد دادهیک روش برای آزمون ری

value  وو و آزمون -توسط ماداال یافتهتعمیماست که شامل دو آزمون است. دو آزمون دیکی فولر

نند، کهای ترکیبی بررسی میشدند که وجود ریشه واحد را در داده پیشنهادپرون توسط چوی -فیلیپس

𝑇ها در است. این آزمون 𝑝𝑖 صورتبهام iبرای آزمون مربوطه روی پانل  p-valueعملگر  → ∞ 

متناهی،  Nبرای  Pشوند بنابراین آزمون ریشه واحد برای هر پانل سازگار است. آزمون بینی میپیش

 است.

𝑃 = −2∑ ln (𝑝𝑖)
𝑁
𝑖=1        (9-9)  

های تابلویی برای آزمون ریشه واحد در داده iاز آزمون ریشه واحد برای هر مقطع  p-valueکه ترکیب 

دارد. ماداال و وو  1با درجه آزادی  𝜒2یک ترکیب  2𝑙𝑛𝑝𝑖−شود. این نکته اهمیت دارد که بررسی می

را راحت در نظر گرفتند که  LLCو فیشر فرض محدود آزمون  IPSهای ( استدال  کرد که آزمون0333)

𝜌𝑖  ن است. هر دو آزمو آنجایگزینIPS واحد فردی ترکیب  و فیشر اطالعات را بر اساس آزمون ریشه

یک پانل متعاد  نیاز  آناست که در  IPS، آزمون فیشر دارای مزیت بهتری نسبت به حا بااینکنند. می

فردی استفاده کند و  ADFطو  تأخیر م تلفی در رگرسیون  تواندمینیست. همچنین، آزمون فیشر 

( یافتند که آزمون فیشر یک 0333زمون ریشه واحد دیگری اعما  شود. ماداال و وو )برای هر آ تواندمی

 انباشتگی در پانل است.انت اب ارجا برای آزمون ایستایی و آزمون هم

معکوس مجذور کای دو فیشر پیشنهاد داد. اولین  P( دو آزمون دیگر عالوه بر آزمون 1110چوی )

𝑍آزمون نرما  معکوس  =
1

√𝑁
∑ 𝜑−1𝑁

𝑖=1 (𝑝𝑖)  که𝜑  .تابع توزیع تجمعی عادی استاندارد است

0که زمانی ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1  ،𝜑−1(𝑝𝑖)  یک متغیر تصادفیN(1,0)  ی که برای همه طوربهاست وi ها
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𝑇𝑖 → ∞ ،𝑍 → 𝑁(0,1) دومین آزمون، آزمون الجیت .𝐿 = ∑ ln (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
)𝑁

𝑖=1  است که

ln (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
𝜋و واریانس  0ین دارای توزیع لجستیک با میانگ (

2
3⁄ 𝑇𝑖ی که طوربهاست.    → برای  ∞

𝑚𝐿√ها، iهمه  → 𝑡5𝑁+4  که𝑚 =
3(5𝑁+4)

𝜋2𝑁(5𝑁+2)
های مشابه برای این سه ( مزیت1110. چوی )

( 1 متناهی یا نا متناهی باشد. صورتبه تواندمی، N( بعد مقطعی، 0تلفیقی بیان کرد:  p-valueآزمون 

، برای هر T( بعد سری زمانی، 9 جزای نامانا و تصادفی داشته باشد.انواد م تلفی از ا تواندمیهر گروه 

i ،ها ریشه واحد داشته باشند. دهد که برخی از گروه( فرضیه جایگزین اجازه می1متفاوت باشد.  تواندمی

 دهد:اصالح شده را پیشنهاد می P( آزمون 1110بزرگ است، چوی ) Nکه زمانی

𝑝𝑚 =
1

2√𝑁
∑ (−2𝑙𝑛𝑝𝑖 − 2)𝑁

𝑖=1       (9-1)  

𝐸[−2𝑙𝑛𝑝𝑖]که زمانی = 𝑣𝑎𝑟 [−2𝑙𝑛𝑝𝑖]و  2 = -.  با استفاده از قضیه حد مرکزی، ما در می4

𝑝𝑚یابیم که  → 𝑁(0,1) ی کهطوربه𝑇𝑖 → 𝑁سپس و  ∞ → 𝑚𝐿√. همچنین توزیع∞ ≈

1

√𝜋2𝑁
3⁄
∑ ln (

𝑝𝑝

1−𝑝𝑖
) → 𝑁(0,1)𝑁

𝑖=1 ی کهطوربه، توسط قضیه حد مرکزی𝑇𝑖 → و سپس  ∞

𝑁 → ( 0333استفاده شوند. ماداال و وو ) Nنهایت تغییر برای بی  ؛توانند بدمی 𝑚𝐿√و  Z. بنابراین ∞

 LLCچنین نسبت به آزمون و هم IPS( دریافتند که آزمون فیشر نسبت به آزمون 1111و ماداال )

 تر است.قوی

 زننده آرالنو و باندتخمین 7-4-2

و  𝑦𝑖𝑡دار پیشنهاد دادندکه با در نظر گرفتن شرط تعامدی که بین مقادیر وقفه( 0330آرالنو و باند )

های ترکیبی پویا ایجاد توان متغیرهای ابزاری اضافی در یک مد  دادهوجود دارد می 𝑉𝑖𝑡جمالت اخال  

ظر نتر، درابتدا مد  خودهمبستگی ساده بدون متغیرهای توضیحی را در توضیا ساده منظوربهکرد. 

 گیریم:می

𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑈𝑖𝑡   i=1,…, T و t=1,…,T    (9-5)  
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𝑈𝑖𝑡 آنکه در  = µ𝑖𝑡 + 𝑉𝑖𝑡 با ،µ𝑖𝑡~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜇
,𝜈𝑖𝑡~𝐼𝐼𝐷(0و  (2 𝜎𝜈

، از یکدیگر و در بین (2

N کههنگامی 𝛿به دست آوردن ت مین سازگاری از  منظوربهخودشان مستقل هستند.  →  Tو  ∞

 ( حذف گردد.µ𝑖𝑡گیریم تا اثرات مقطع )( تفاضل مرتبه او  می5-9ثابت است از معادله )

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2) + (𝜈𝑖𝑡 + 𝜈𝑖𝑡−1)   (9-6)  

𝜈𝑖𝑡)باید توجه کرد که  + 𝜈𝑖𝑡−1)  فرآیندMA(1)  با ریشه واحد است.  اگر فرض کنیمT=3  خواهیم

 داشت:

𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 = 𝛿(𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1) + (𝜈𝑖3 + 𝜈𝑖2)    (9-3)  

𝑦𝑖2)یک ابزار معتبر است زیرا با  𝑦𝑖1در این مورد  − 𝑦𝑖1)  به شدت همبسته است و مادامی که𝜈𝑖𝑡 

𝜈𝑖3)همبستگی پیاپی نداشته باشد با  + 𝜈𝑖2)  همبسته نیست. حا  اگر فرض کنیمT=4 دومین ،

 عبارت زیر است: کنیم برابر با( را مشاهده می6-9ای که )دوره

𝑦𝑖4 − 𝑦𝑖3 = 𝛿(𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2) + (𝜈𝑖4 + 𝜈𝑖3)    (9-8)  

𝑦𝑖3)ابزارهای معتبری برای  𝑦𝑖2و  𝑦𝑖1در این حالت  − 𝑦𝑖2)  هستند، زیرا هر دو با(𝜈𝑖4 + 𝜈𝑖3) 

بعدی به  یدورهتوان با این روش جلو رفت و ابزارهای معتبر دیگری برای هر همبستگی ندارند. می

، مجموعه ابزارهای معتبر عبارت خواهد بود Tبرای دوره  کهنحویبهدست آورد، 

,𝑦𝑖1) از 𝑦𝑖2,…, 𝑦𝑖𝑡−2). 

آورد. نمی حساببه( را 6-1گیری شده )ی تغییر متغیر ابزاری هنوز جمالت خطای تفاضلاما این رویه

 در حقیقت

𝐸(∆𝜈𝑖∆𝜈𝑖
′) = 𝜎𝜈

2(𝐼𝑁 ⊗ 𝐺)      (9-3)  

𝜈𝑖∆که 
′ = (𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2, … , 𝜈𝑖𝑇 − 𝜈𝑖𝑇−1) و 
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𝐺 =

(

 
 

2 −1 0 … 0 0 0
−1 2 −1 … 0 0 0
⋮
0
0

⋮
0
0

⋮
0
0

⋮
…
…

⋮
−1
0

⋮
2

−1

⋮
−1
2 )

 
 

    (9-01)  

𝑇)یک ماتریس  − 2) × (𝑇 − با ریشه واحد است. حا   MA(1)یک فرآیند  𝜈𝑖∆است، زیرا  (2

 کنیم:تعریف می

𝐺 = (

[𝑦𝑖1] 0 ⋯ 0
0 [𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2] … 0
⋮
0

⋮
0

⋱
…

⋮
[𝑦𝑖1, … , 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖𝑡−1]

)    (9-00)  

𝑊از  است عبارتگاه ماتریس ابزارها آن = [𝑊1
′, … ,𝑊𝑁

و معادالت گشتاوری که قبالً معرفی  ′[′

E(𝑊′∆𝜈𝑖)شد عبارت خواهد بود از  = ( پیش ضرب کنیم خواهیم 6-1را در رابطه ) ′𝑊. حا  اگر 0

 داشت:

𝑊′∆𝑦 = 𝑊′(∆𝑦−1)𝜎 + 𝑊′∆𝜈      (9-01)  

ی گام او  آرالنو و باند را به دست را انجام دهیم برآوردگر سازگار اولیه GLSاگر روی معادله باال 

 آوریم:می

𝛿1̂ = [(∆𝑦−1)
′𝑊(𝑊′(𝐼𝑁 ⊗ 𝐺)𝑊)−1𝑊′(∆𝑦−1)]

−1 ×

[[(∆𝑦−1)
′𝑊(𝑊′(𝐼𝑁 ⊗ 𝐺)𝑊)−1𝑊′(∆𝑦)]−1]                                                                             

(9-09)  

𝑊′(𝐼𝑁حا  اگر در معادله باال به جای عبارت   ⊗ 𝐺)𝑊 = ∑ 𝑊′
1𝐺𝑊𝑖

𝑁
𝑖=1  عبارت زیر را قرار

𝑉𝑁دهیم:  = ∑ 𝑊′
𝑖(∆𝜈𝑖)(∆𝜈𝑖)

′𝑊𝑖
𝑁
𝑖=1 
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𝑁را برای وقتی  𝛿1̂ (GMM)برآوردگر بهینه روش گشتاوری  → ثابت است با استفاده از  Tو  ∞

آید. در این تبدیل از ( ذکر شده به دست می0381) 0که در هانسن ایگونهبهقیود گشتاور فوق 

 استفاده شده است. 𝜈𝑖∆پسماندهای حاصل از رگرسیون فوق بجای 

نیاز ندارد. برای اینکه این  𝜇𝑖و  𝜈𝑖به هیو اطالعی در خصوص شرایط توزیع  GMMاین برآوردگر 

برآوردگر  دهیممیل تفاضل قرار پسماندهای حاصل از برآوردگر سازگار اولیه را به شک 𝜈∆ برآوردگر

 همان( است، یعنی عبارت زیر: 0330آرالنو و باند ) (Two-Step)حاصل، برآوردگر گام دوم 

𝛿2̂ = [(∆𝑦−1)
′𝑊𝑉�̂�

−1
𝑊′(∆𝑦−1)]

−1
[(∆𝑦−1)

′𝑊𝑉�̂�
−1

𝑊′(∆𝑦)]   (9-01)  

 آید.از اولین جمله عبارت فوق به دست می 𝛿2̂یک برآوردگر سازگار برای واریانس مجانبی 

𝑉𝑎𝑟(𝛿2̂) = [(∆𝑦−1)
′𝑊𝑉�̂�

−1
𝑊′(∆𝑦−1)]

−1
    (9-05)  

𝑉𝑖𝑡مجانبی معاد  یکدیگرند اگر که  طوربه 𝛿1̂و  𝛿2̂توجه شود که  = 𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜈
2). 

 زاهایی با متغیرهای برونمدل 7-4-7

𝐸وجود داشته باشد که  زاییبروناکیداً  𝑥𝑖𝑡( رگرسورهای 9-9اگر مانند مد  ) = (𝑥𝑖𝑡 , 𝑉𝑖𝑠) = 0 

ها ابزارهایی معتبر برای مد   𝑥𝑖𝑡گاه تمام همبسته باشند، آن µ𝑖با  𝑥𝑖𝑡اما تمام  s=1,2,…,Tبرای 

 تفاضل او  هستند.

′𝑥]براین  ؛زا هستند. بها رگرسورهای اکیداً برون𝑥𝑖𝑡پس 
𝑖1, 𝑥

′
𝑖2, … , 𝑥′

𝑖𝑇]  باید به عناصر قطری

𝑊𝑖 ( 05-1اضافه شوند. در این حالت رابطه )آید.زیر در می صورتبه 

𝑊′∆𝑦 = 𝑊′(∆𝑦−1)𝛿 + 𝑊′(∆𝑋)𝛽 + 𝑊′∆𝜈    (9-06)  

                                                           
1- HANSENM L. P. (1982), “LARGE sample properties of generalized method of method of moments 

estimators”, Econometrica, 50, pp. 1029-1045. 
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𝑁(𝑇ماتریس  x∆که  − 2) × 𝐾  مشاهدارت روی∆x𝑖𝑡  .برآوردگر گام او  و گام دوم است(𝛿′, 𝛽′) 

 توان از رابطه زیر به دست آورد:را می

(
�̂�
�̂�
) = ([∆𝑦−1, ∆𝑋]′𝑊�̂�𝑁

−1𝑊′[∆𝑦−1, ∆𝑋])
−1

([∆𝑦−1, ∆𝑋]′𝑊�̂�𝑁
−1𝑊′∆𝑦)

          (9-03)  

 ( است.01-9( و )09-9که همانند )

𝐸زا باشند از قبل تعیین شده بودند و جای اینکه اکیداً برونها به𝑥𝑖𝑡 اگر  = (𝑥𝑖𝑡 , 𝑉𝑖𝑠) ≠ برای  0

s < t گاه تنها صورت، آنو برابر صفر در غیر این[𝑥′
𝑖1, 𝑥

′
𝑖2, … , 𝑥′

𝑖(𝑡−1)]  ابزارهای معتبر برای

، تفاضل t=3زیر نشان داد: برای  صورتبهتوان این نکته را خواهند بود. می 𝑠معادله تفاضل او  در دوره 

 زیر نشان داد: صورتبهتوان ( را می9-9او  )

𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 = 𝛿(𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1) + (𝑥′
𝑖3 − 𝑥′

𝑖2)𝛽 + (𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2)  (9-08)  

′𝑥برای این معادله 
𝑖1  و𝑥′

𝑖2  ابزارهای معتبری هستند زیرا هر دو با(𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2)  .ناهمبسته هستند

 کنیم:، در دوره بعدی این رابطه را مشاهده میt=4برای 

𝑦𝑖4 − 𝑦𝑖3 = 𝛿(𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2) + (𝑥′
𝑖4 − 𝑥′

𝑖3)𝛽 + (𝜈𝑖4 − 𝜈𝑖3)  (9-03)  

′𝑥و ابزارهای بیشتری داریم زیرا اکنون 
𝑖1،𝑥′

𝑖2  و𝑥′
𝑖3  با(𝜈𝑖4 − 𝜈𝑖3)  همبسته نیستند. اگر به

 همین روش ادامه دهیم ماتریس زیر را خواهیم داشت:

𝐺

= [

[𝑦𝑖1, 𝑥
′
𝑖1, 𝑥

′
𝑖2] 0 ⋯ 0

0 [𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2, 𝑥
′
𝑖1, 𝑥

′
𝑖2, 𝑥

′
𝑖3] … 0

⋮
0

⋮
0

⋱
…

⋮
[𝑦𝑖1, … , 𝑦𝑖𝑇−2, 𝑥

′
𝑖1, … , 𝑥′

𝑖𝑇−1]

] 

      (9-11)                                                                                                            
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 آید.( به دست می05-9از رابطه ) Wiو برآوردهای گام او  و گام دوم، با این انت اب 

رد زا در مد  وابروندر مطالعات تجربی ممکن است ترکیبی از متغیرهای از پیش تعیین شده و اکیداً 

( تعدیل Wiماتریس ابزارها را ) تواندمیشوند نه اینکه دو حالت حدی فوق برقرار باشد، بنابراین محقق 

 در هاسمن و تیلور آنچههمبسته نباشند. همانند  µ𝑖ها با  𝑥𝑖𝑡کند. به عالوه اینکه ممکن است تمامی 

(Hausman & Taylor, 1981)  توانیم آمده است می𝑥𝑖1  را به دو جزء تفکیک کنیم𝑥𝑖1 =

[𝑥1𝑖𝑡 , 𝑥2𝑖𝑡]  که𝑥1𝑖𝑡  باµ𝑖  همبسته نیست در حالیکه𝑥2𝑖𝑡  همبسته باµ𝑖  است . برای حالت متغیر

قید اضافی دیگر شمارش  T(، 9-1(، از معادله سطا )0330، آرالنو و باند )𝑥𝑖𝑡از قبل تعیین شده 

𝐸(𝑢𝑖2𝑥1𝑖1)اند: یعنی کرده = 𝐸(𝑢𝑖2𝑥1𝑖𝑡)و  0 = . با توجه به قیود خطی که t=1,…,Tبرای  0

د آیندست میود خطی دیگر که از معادله سطا بهآیند، تمامی قیاز معادالت تفاضل او  به دست می

𝑢𝑖های فوق تعاریف اضافی است. لذا دوباره با در نظرگرفتن محدودیت = (𝑢𝑖2, … , 𝑢𝑖𝑇)′   و𝜈+
𝑖 =

(∆𝜈𝑖
′, 𝑢𝑖

را روی پسماندهای  t=Tتا   t=2گیری شده را از دورههای تفاضل، اختال آنرا داریم که در  (′

 :کنیمایم. حا  فرض میقرار داده  t=Tتا  t=2دوره  t دورهتفاضل گرفته نش

𝜈+ = 𝑦+ − 𝑦−1
+𝛿 + 𝑋+𝛽                 (9-10)  

+𝜈که  = (𝜈1
+′, … , 𝑦𝑁

𝑦−1و  ′(′+
+ ،𝑋+𝑦+  شوند. ماتریس بهینه مشابه تعریف می طوربهو

 :زیر خواهد بود صورتبهابزار 

𝑊𝑖
+ = [

𝑤𝑖 0 ⋯ 0
0 [𝑥′

1𝑖1, 𝑥
′
1𝑖2] … 0

⋮
0

⋮
0

𝑥′
1𝑖3

…

⋮
𝑥′

𝑖1𝑇

]    (9-11)  

 هاآن( است که در 03-1( به دست آمده است. برآوردگر گام دوم شبیه همان رابطه )03-1از ) 𝑊𝑖که 

𝑦+ ،𝑦−1
+ ،𝑋+  و𝑊+ جایگزین∆𝑦  ،∆𝑦−1 ،∆𝑋  وW شود. اگر می𝑥′

1𝑖𝑡 زا باشد اکیداً برون

ها ابزارهای معتبری در معادالت سطا هستند. اگرچه با این همه نسبت به مشاهدات برای همه دوره
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محدودیت اضافی داریم که آرالنو و باند برای  Tقبالً در تفاضل مرتبه او  استنتار شده، فقط تعداد  آنچه

t=2,…,T صورتبه 𝐸(∑ 𝑥1𝑖𝑡𝑢𝑖𝑠 𝑇⁄𝑇
𝑠=1 -T)ای و مرحله ؛زنندهبیان کردند. بنابراین ت مین 0=(

 .کندمیمعادله تفاضلی مرتبه او  را با متوسط معادله سطا ترکیب  (1

 4روش گشتاورها 7-2

دارد پارامترهای مجهو  باید به وسیله انطباق روش گشتاورها یک تکنیک ت مین است که بیان می

ای مناسب ت مین گشتاورهای جامعه )که توابعی از پارامترهای مجهو  هستند( با گشتاورهای نمونه

 را به نحو مطلوبی تعریف نماییم. 1ه شوند. در ابتدا الزم است شرایط گشتاوریزد

 شرایط گشتاوری 7-2-4

:𝑥𝑡}ای از مشاهدات شامل با این فرض که ما نمونه 𝑡 = 1,… , 𝑇} خواهیم یک که میداریم در حالی

Pپارامتر مجهو   × 𝜃با اندازه حقیقی  𝜃بردار  1
0

𝑓(𝑥𝑡کنیم را ت مین بزنیم. فرض   , 𝜃)  یک بردار

𝑞 × 𝐸(𝑓(𝑥𝑡باشد و  𝜃پیوسته و تابعی از  1 , 𝜃))  وجود داشته باشد و برای همه𝜃, 𝑡   تعریف شده

 باشد:باشد. بر این اساس شرایط گشتاوری به این صورت می

𝐸(𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃0
))                   (9-19)  

:𝑥𝑡}گاه نمونه مثا  هر عنوانبه 𝑡 = 1,… , 𝑇}  از یک توزیع گاماγ(𝑝∗, 𝑞∗) های حقیقی با اندازه

𝑝∗ = 𝑝0
∗𝑞و  ∗ = 𝑞0

عبارتند  آنداشته باشیم روابط میان گشتاورهای این توزیع و پارامترهای  ∗

 از:

𝐸(𝑥𝑡) =
𝑝0

∗

𝑞0
∗
                   (9-11)  

𝐸(𝑥𝑡 − 𝐸(𝑥𝑡))
2

=
𝑝0

∗

𝑞0
∗2

       (9-15)  

                                                           
1- The method of moments 

2- Moments conditions 
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 بر اساس تعاریف قسمت قبل خواهیم داشت:

𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃) = (𝑥𝑡 −
𝑝0

∗

𝑞0
∗
, (𝑥𝑡 −

𝑝0
∗

𝑞0
∗)

2

−
𝑝0

∗

𝑞0
∗2)    (9-16)  

𝜃 = (𝑝∗, 𝑞∗)         (9-13)  

 شرایط گشتاوری عبارتند از:

𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃0
)) = 0        (9-18)  

 4روش تخمین گشتاورها  7-2-2

با استفاده از شرایط گشتاوری داده  در حا  حاضر بررسی خواهیم نمود که چگونه یک پارامتر بردار

 شود.شده در قسمت قبل ت مین زده می

Pبه وسیله شرایط گشتاوری کامالً تعریف شده است  𝜃که در اولین مورد جایی = 𝑞 شد. قرار داده می

𝐸سپس شرایط گشتاوری  (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃0
)) = ارائه  Pبرای مجهوالت  𝑞یک مجموعه از معادالت  0

دهد و این سبب را به دست می 𝜃دهد. حل این معادالت با لحاظ نمودن شرایط گشتاوری اندازه می

𝜃حقیقی  اندازهبهشود می
0

را مشاهده نماییم و فقط   𝐸(𝑓(0,0))توانیم  برسیم. با این وجود نمی  

𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃) از  1ایرا داریم. روش معمو  برای ادامه پروسه این است که گشتاورهای نمونه𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃) 

 را تعریف نماییم:

𝐹𝑇(𝜃) = 𝑇−1 ∑ 𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃)𝑇
𝑡=1       (9-13)  

𝐸ای از  بدین صورت روش گشتاورها ت مین زننده (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃)) = . اگر گشتاورهای کندمیرا ارائه  0

�̂�زننده های مناسبی از گشتاورهای جامعه ارائه دهند انتظار خواهیم داشت ت میننمونه ت مین
𝑇

که  

                                                           
1- Method of Moments estimation 

2- Sample moments 
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𝐹𝑇(𝜃)از شرایط گشتاوری نمونه  = 𝜃شود ت مین مناسبی از اندازه حقیقی حاصل می 0
0

که از  

𝐸شرایط گشتاوری جامعه  (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃)) =  دست دهد.شود بهحاصل می 0

 0یافته گشتاورهاتخمین روش تعمیم 7-2-7

 1اندبه وسیله شرایط گشتاوری بیش از حد مش ص شده 𝜃که پارامترهای هنگامی GMMزننده ت مین

𝐸گیرند. در این مورد دستگاه معادالت مورد استفاده قرار می (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃)) = 0 ،q  معادله را برایp 

𝜃وسیله دهد که بهمجهو  ارائه می
0

پروسه  9باشد. حا  اگر در موارد کامالً مش ص شدهقابل حل می 

 زننده ادامه دهیم خواهیم داشت:را برای به دست آوردن یک ت مین

𝐹𝑇 (�̂�
𝑇
) = 0                 (9-91)  

جایی که معادالت بیشتری نسبت به مجهوالت وجود دارد. از آن pبرای مجهوالت  qکه معادالت هنگامی

�̂�توانیم یک بردار وجود دارد نمی
𝑇

𝐹𝑇(𝜃)که شرایط   = را برقرار نماید شناسایی نماییم. لیکن  0

�̂�توانیم یک بردار می
𝑇

 را تا حد امکان به صفر نزدیک کند. 𝐹𝑇(𝜃)بیابیم که  

 به وسیله تعریف تواندمیاین بردار 

𝜃𝑇 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃𝑄𝑇(𝜃)                                               (9-90)  

 که:

𝑄𝑇(𝜃) = 𝐹𝑇(𝜃)
′
𝐴𝑇𝑓𝑇(𝜃)                                   (9-91)  

                                                           
1- generalized method of moments 

2- over identified 

3- Exactly identified 
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p دهدهنیک ماتریس وزن 𝐴𝑇و  × p حاصل شود. این نکته الزم به  ،باشدمعین مثبت و تصادفی می

𝑄𝑇(𝜃)ذکر است که ≥ 𝑄𝑇(𝜃) باشد ومی  0 = 𝐹𝑇(𝜃)است تنها اگر  0 = باشد بنابراین  0

𝑄𝑇(𝜃) د.باشدر مورد کامالً مش ص شده صفر باشد اما در مورد بیش از حد مش ص مثبت می تواندمی 

 GMM تعریف تخمین زننده

:𝑥𝑡}با فرض اینکه یک نمونه مشاهدات شامل  𝑡 = 1,… , 𝑇} خواهیم یک پارامتر مجهو  داریم و می

p × 𝜃با ارزش حقیقی  𝜃ماتریس  1
0

𝐸را ت مین بزنیم   (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃))  یک مجموعه از شرایط

 کنیم:زیر را تعریف می 0به گشتاورهای نمونه اشاره دارد. تابع استاندارد 𝑓𝑡(𝜃)باشد و  می qگشتاوری 

𝑄𝑡(𝜃) = 𝐹𝑇(𝜃)
′
𝐴𝑇𝑓𝑇(𝜃)                  (9-99)  

pیک ماتریس معین مثبت  𝐴𝑇که جایی × p باشد.می 

 عبارت است از: 𝜃از  GMMزننده بر این اساس ت مین

𝜃𝑇 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃𝑄𝑇(𝜃)                (9-91)  

 باشد:آید دارای خواص مجانبی زیر میکه با این شرایط به دست می GMMزننده ت مین

 1کارایی مجانبی-9 9نرما  مجانبی-1 1سازگاری-0

 های پویاهای دادهدرمدل GMM زنندهتخمین 7-2-1

که در مد  زیر مشاهده  طورهمانرسند، آزمایش اثرات پویا مناسب به نظر میهای تلفیقی برای داده

 شود:می

                                                           
1- Criterion function 

2- Consistency 

3- Asymptotic normality 

4- Asymptotic efficiency 



76 
 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑥′
𝑖𝑡𝛽 + 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑖𝑡 = 𝑊′

𝑖𝑡𝛿 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡  (9-95)  

باشد. اضافه کردن می 𝑦𝑖𝑡−1دار اکنون شامل متغیر وابسته وقفه 𝑊𝑖𝑡مجموعه متغیرهای سمت راست و 

ر، دایک مد  به این صورت یک تغییر عمده در تفسیر معادله است. بدون متغیر وقفه ها درپویایی

، نشان کندمیرا تولید  𝑦𝑖𝑡ه کامل اطالعات را که نتیجه مشاهده شده "" مستقل"متغیرهای مستقل"

ن بنابرایدار، اکنون در معادله نمایش کاملی از متغیرهای سمت راست را داریم، دهند. با متغیر وقفهمی

اثر اطالعات جدید را بیان  𝑋𝑖𝑡گیری شده مشروط به این مسأله و در این مورد، هر اثری از هر اثر اندازه

 .کندمی

. در هر دوی اثرات ثابت و کندمیهای اساسی )ذاتی( در ت مین یک چنین مدلی ظهور پیچیدگی

 휀𝑖𝑡ه باشد حتی اگر فرض شود کی میدار است که منشأ این آشفتگتصادفی، مشکل متغیر وابسته وقفه

 دارای خودهمبستگی نیست.

δزننده اثرات ثابت از  ت مین = [𝛽, 𝛾] میانگین  عنوانبه تواندمیn زننده در نظر گرفته شود. ت مین

Tفرض کنید که،   ≥ K +  است. سپس داریم: 𝑋𝑖𝑡که تعداد متغیرها در  1

�̂� = [∑𝑊′
𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑀0𝑊𝑖]

−1

[∑𝑊′
𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑀0𝑦𝑖] 

= [∑𝑊′
𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑀0𝑊𝑖]

−1

[∑𝑊′
𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑀0𝑊𝑖𝑑𝑖] 

= ∑ 𝐹𝑖𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1                                                  (9-96)  

𝑇های ماتریس که ردیف × (𝐾 + 1) ،𝑊𝑖 ،𝑊′
𝑖𝑡  هستند و𝑀0  ماتریس𝑇 ∗ 𝑇  است که انحرافات

 .کندمیهای گروهی را ایجاد از میانگین
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رود های محدود انتظار میکه در نمونه طورهمانناسازگارتر است،  𝑑𝑖زننده خاص گروهی، در هر ت مین

کند، این ماتریس که از میانگین وزنی یابد به سمت صفر میل نمیافزایش می nوقتی که  آنو واریانس 

n زننده ناسازگار شکل گرفته و همچنین ناسازگار خواهد بود.ت مین 

 تر است، در مد :تصادفی شفافمسأله در مد  اثرات 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥′
𝑖𝑡𝛽 + 𝑈𝑖 + 휀𝑖𝑡                          (9-93)  

است و برای هر مشاهده  𝑈𝑖دار با جزء اخال  ترکیبی درمد  همبسته است، که همان متغیر وابسته وقفه

کنند ولی استفاده از قابل ت مین نمیشود. هیچکدام از این نتایج مد  را غیر وارد معادله می iدر گروه 

کنند. نگرش کلی که را ضروری می FGLSیا  LSDVهای آشنای زنندههایی غیر از ت مینتکنیک

های متغیرهای ابزاری و اخیراً زنندهدر مراحل م تلف در ادبیات توسعه پیدا کرده است، به ت مین

آورند. برای روی می GMMزننده ( به یک ت مین0335، آرالنو باور در سا  0330باند در سا  -)آرالنو

ود شمثا ، در هر دوی موارد اثرات ثابت و تصادفی، این عدم تجانس با یک تفاضل مرتبه او  برطرف می

 نماید:که مد  زیر را تولید می

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2) + (𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖𝑡−1)
′𝛽 + (휀𝑖𝑡 − 휀𝑖𝑡−1) (9-98)   

متحرا  و با میانگین شود )تر میدار و جزء اخال  پیچیدهبا همبستگی بین متغیر وابسته وقفه این مد 

زننده متغیرهای ابزاری ساده در دسترس مرتبه او  جزء اخاللش(، اما بودن اثرات گروهی، یک ت مین

فاده دار را استوقفههای توان تفاضلکافی طوالنی است، می اندازهبههای زمانی که سریاست. با فرض این

𝑦𝑖𝑡−2)نمود،   − 𝑦𝑖𝑡−3) دار، یا سطوح وقفه𝑦𝑖𝑡−2   و𝑦𝑖𝑡−3 یک یا دو متغیر ابزاری برای  عنوانبه

(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2). 

 ابزار خود مورد استفاده قرار گیرند( عنوانبهتوانند )متغیرهای دیگر می
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مایت باشد. این نگرش حاستاندارد از تکنیک متغیرهای ابزاری میبا این ساختار، رفتار این مد  یک فرم 

و اسمیت  آن( و 0330که آرالنو و دیگران ) طورهماناما  ؛سازداز متغیر ابزاری برای ت مین را روشن می

-اند هنوز در نمونه اطالعات بیشتری وجود دارد که در ت مین تحت عنوان ت مین( نشان داده0335)

بندی مد  اثرات تصادفی تیلور آورده شود. ما فرمو  تواندمیپردازیم، می آنکه اکنون به  GMMزننده 

 :دهیممیدار بسط ( را برای دربرگیری متغیر وابسته وقفه0380و هاسمن )

𝑦𝑖𝑡 = 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥′
1𝑖𝑡𝛽1 + 𝑥′

2𝑖𝑡𝛽2 + 𝑧′
1𝑖𝛼1 + 𝑧′

2𝑖𝛼2 + 휀𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 

𝛿′𝑊𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 

𝛿′𝑊𝑖𝑡 + 𝜂𝑖𝑡                               (9-93)  

 که

𝑊𝑖𝑡 = [𝑦𝑖𝑡−1, 𝑥
′
1𝑖𝑡 , 𝑥

′
2𝑖𝑡 , 𝑧

′
1𝑖 , 𝑧

′
2𝑖  ]                (9-11)  

1)اکنون یک بردار   + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2) ×  باشد.می 1

آورده شده است. ت مین  (HT)سمن و تیلور هامد چیزی است که در  آنحروف در معادله مانند 

شود. توضیا بحث می HTننده زدار در ب ش ت مینمتغیرهای ابزاری از مد  بدون متغیر وابسته وقفه

ضرورتاً بدون اصالحات به خوبی به این  HTتوان دید که نگرش می 𝑥2𝑖𝑡در  𝑦𝑖𝑡−1این که با شمو  

دهد که منافع ، و نشان میکندمیپیشنهاد  GMMزننده شود. آرالنو یک ت مینمجموعه بسط داده می

-پذیر است. در بحث قبلی، ما یک ت مینتری از شرایط گشتاور امکانکارایی با استفاده از مجموعه وسیع

ایم. مجموعه شرایط گشتاور که ما برای فرموله کردن آید، استفاده نمودهکه در ادامه می GMMزننده 

 عبارت بودند از: متغیرهای ابزاری استفاده نمودیم

𝐸 = [(

𝑥1𝑖𝑡

𝑥2𝑖𝑡
𝑧1𝑖

�̅�1𝑖

)(𝜂𝑖𝑡 − �̅�𝑖)] = [(

𝑥1𝑖𝑡

𝑥2𝑖𝑡
𝑧1𝑖

�̅�1𝑖

)(휀𝑖𝑡 − 휀�̅�)] = 0  (9-10)  
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غیر  توانستیم واریانسشود. ما میزننده متغیر ابزاری استفاده میای برای تولید ت میناین شرط لحظه

ندی برا نادیده گرفته و از متغیرهای ابزاری ساده استفاده کنیم. به هر حا ، با احتساب فرمو  𝜂𝑖𝑡اسکالر 

ند معمو  رسیم. روزننده کاراتری میممکن، ما به ت مین GLSاثرات تصادفی و استفاده از همتا برای 

های مورد نیاز در باقیماندهزننده ناکارا برای رسیدن به گام قابل انجام است. ت مین 1این مسأله در 

باشند. های او  و دوم هاسمن و تیلور میشود. این در واقع گامت مین اجزاء واریانس، محاسبه می

زده شده هستند، که مبنایش همین اجزاء واریانس ت مین GMMزننده های سوم و چهارم ت مینگام

 باشد.می

تر، ادهکند. در بیان سبرداری نمیهمه اطالعات نمونه بهرهکه این فرآیند قبلی از  کندمیآرالنو پیشنهاد 

 ، ما این حقیقت را که:iمشاهده در گروه  Tبین 

E= [(

𝑥1𝑖𝑡

𝑥2𝑖𝑡
𝑧1𝑖

�̅�1𝑖

)(𝜂𝑖𝑡 − �̅�𝑖)]=0   برای هر 𝑆 ≠ 𝑡 

 ایم.استفاده ننموده

با این متغیرها در همان زمان، همبسته نیستند )همبستگی  tبنابراین، برای مثا ، نه تنها اجزاء در زمان 

 همبستگی ندارند. آنو مانند  t+1و )احتماالً(  t-1 ،t-2با همان متغیرها در زمان  هاآنندارند(، بلکه، 

باشد. برای مثا ، مجموعه ابزارهای القاعده، شمار )تعداد( ابزارهای معتبر احتماالً خیلی زیاد میعلی

باشد. سپس، زا میدر هر دوره شامل حا ، وقفه و آینده، برون 𝜂𝑖𝑡لیست شده در باال به شدت با توجه به 

𝑇(𝐾1] صورتبهای سری شرایط لحظهیک + 𝐾2) + 𝐿1 + 𝐾1]  برای هر مشاهده به تنهایی وجود

 را: دارد. مالحظه کنید، برای مثا  یک پانل با دو دوره
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𝐸 =

[
 
 
 
 
 

(

  
 

𝑥1𝑖1

𝑥2𝑖1
𝑥1𝑖2

𝑥2𝑖2
𝑧1𝑖

�̅�1𝑖 )

  
 

(𝜂𝑖1 − �̅�𝑖)

]
 
 
 
 
 

= 𝐸

[
 
 
 
 
 

(

  
 

𝑥1𝑖1

𝑥2𝑖1
𝑥1𝑖2

𝑥2𝑖2
𝑧1𝑖

�̅�1𝑖 )

  
 

(𝜂𝑖2 − �̅�𝑖)

]
 
 
 
 
 

= 0  (9-11)  

ی امقدار از اطالعات مفید که برای ارتباط با ت مین پارامترها آورده شده، غیرمش ص است، به گونهچه 

دورتر زمان این  هایب شزا در معادله بستگی دارد. در که به همبستگی ابزارها با متغیرهای برون

باشند )ادبیات این موضود به متغیرهای مجموعه از متغیرها دارای اطالعات کمتری نسبت به حا  می

 گردد.(تر برمیتر در مقابل متغیرهای ابزاری ضعیفابزاری قوی

توانیم متغیر وابسته با وقفه را که مورد توجه قرار گرفت، ما می طورهماناز سرگیری موضود،  منظوربه

مورد استفاده قرار  تواندمیزننده کنیم. این مجموعه از متغیرهای ابزاری برای ساختن ت مین 𝑥2𝑖وارد 

 یم که، برکندار مربوط به زمان حا  باشد یا نباشد. ما به این نکته توجه میگیرند، حتی اگر متغیر وقفه

توانست همه اطالعات در دسترس نمونه را مورد در واقع نمی زننده هاسمن و تیلوراین اساس ت مین

اقی جبری ب صورتبهزننده آرالنو در دست داریم که ضرورتاً استفاده قرار دهد. اکنون عناصری از ت مین

 .دهیممیماند، که اکنون بسط می

𝑦𝑖 = [

𝑦𝑖1

𝑦𝑖2

⋮
𝑦𝑖𝑡

] ها برای گروه و مجموعه کامل داده  𝑊𝑖 = [

𝑊′
𝑖1

𝑊′
𝑖2

⋮
𝑊′

𝑖𝑡𝑖

] = 𝑖 

𝑇یک ماتریس   𝑊𝑖توجه کنید که  × (1 + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2) شود.فرض می 

مشاهده  T+1دار در مد  وجود دارد، باید در واقع فرض شود که جایی که یک متغیر وابسته وقفهاز آن

ها و ارقام پراکنده، این تمایز وارد شده در وجود دارد. برای اجتناب از یادداشت 𝑦𝑖𝑡در دسترس برای 

اره در دوب آنکنیم و را صریا بیان می آنکه ضروری به نظر برسد، گذاریم. بعداً هنگامیارقام را کنار می
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 IV زنندهمشاهده برای ساختن ت مین Tمعادله متغیرهای ابزاری ظاهر خواهد شد. یک مقدار کلی از 

 .دهیممیدر دست خواهد بود. اکنون ماتریس ابزاری را شکل 

(، 0333،0335،0330(، آرالنو و دیگران )0380های متفاوت با این، به وسیله هاسمن و تیلور )نگرش

اند. یک ماتریس ( در بین دیگران، مورد توجه قرار گرفته0386( و آمامیا و مکردی )0335و اسمیت ) آن

𝑉𝑖  از متشکل𝑇𝑖 − 𝑇𝑖ردیف برای  1 − مشاهده و ردیف آخر که متفاوت خواهد بود و در زیر بحث  1

( بحث شد، 0335باور )-. )این روش از یک نتیجه جبری که به وسیله آرالنودهیممیشود، شکل می

 (.گیردمیبهره 

 این ماتریس به شکل زیر خواهد بود:

𝑉𝑖 = [

𝜈𝑖1

𝑜′

⋮
𝑜′

𝑜′

𝜈𝑖2

⋮
𝑜′

…
……
…

𝑜′

𝑜′

⋮
𝑎𝑖

′

]                  (9-19)  

′𝜈های متغیر ابزاری شامل مجموعه
𝑖𝑡 اند، ممکن است موارد زیر را در مد  شامل که پیشنهاد شده

 شوند:

𝑥𝑖𝑡  )زمان حا  و یک وقفه از همه متغیرهای متنود زمانی(  , 𝑥𝑖𝑡−1 

,𝑥𝑖1  های حا ، گذشته و آینده همه متغیرهای متنود زمانی( )همه ارزش … , 𝑥𝑖𝑇 

,𝑥𝑖1  های حا  و گذشته متغیرهای متنود زمانی()همه ارزش … , 𝑥𝑖𝑡 

 T-1به انتهای ب ش غیر صفر هر یک از  𝑍1𝑖همبسته نیستند،  𝑈𝑖متغیرهای یکنواخت زمانی که با 

 در بین ابزارها، غیر معتبر باشد. 𝑋2شوند. ممکن است به نظر آید که وجود ردیف او  ضمیمه می

ر حا ، ما اجزاء اخال  را برای انحرافات از میانگین گروهی که رها از اثرات پنهانی هستند به شکل به ه

( ظاهر 11-9در معادله ) آنچهآوریم که این مجموعه از شرایط گشتاوری سرانجام مانند دیگری در می
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ساختاری همبسته هستند،  طوربه 𝑈𝑖که متغیرها با شوند، به شکل دیگری درخواهند آمد و در حالیمی

휀𝑖𝑡با  هاآن − 휀�̅� .همبسته نیستند 

 امکان پیشنهاد شده است: 1برای ساختار بسیار مهم است.  𝑉𝑖ردیف نهایی 

𝑎𝑖
′ = [𝑍′

1𝑖�̅�1𝑖] 

 (کندمیزننده هاسمن و تیلور را تولید )ت مین

 (کندمیزننده آمامیا و مکردی را تولید )ت مین

𝑎𝑖
′ = [𝑍′

1𝑖 , 𝑋
′
1𝑖1, , 𝑋

′
1𝑖2, … , , 𝑋′

1𝑖𝑇]                (9-11)  

و متغیرهای  𝑍1𝑖باشند، زا می، متغیرهای غیر متنود زمانی و برونmباید توجه کرد که متغیرهای 

ه یابند، با یک مجموعزا، هر دو به شکل میانگین گروهی منفرد یا فرم خام تمرکز میمتنود زمانی برون

 طورهمانکه  Hنند  ؛زننده، یک ماتریس تبدیل نیاز خواهد بود. مشاهده برای ساختن ت مین Tکامل از 

داللت دارد. ماتریسی که انحرافات از  𝑀0ردیف  T-1بر  𝑀01شود. آید، تعریف میکه در ادامه می

 . سپس،کندمیهای گروهی را ایجاد میانگین

𝐻 = [
𝑀01

1

𝑇
𝑖𝑇

′]                    (9-15)  

با یک ردیف از  𝑀0جانشین آخرین ردیف  Hبنابراین، 
1

𝑇
 q ،T شود. اثر این کار این است که اگرمی 

مشاهده اولی به  T-1 آنکه تحت  کندمیرا تولید  ∗𝐻𝑞 ،𝑞مشاهده برای یک متغیر باشد، سپس 

، باشد. به ویژهشوند و آخرین مشاهده میانگین گروهی میهای گروهی تبدیل میانحرافات از میانگین

Tبردار ستونی  ∗  از اجزاء اخال : 1

𝜂𝑖 = [𝜂𝑖1, 𝜂𝑖2, … , 𝜂𝑖𝑇]′ = [(휀𝑖1 + 𝑢𝑖), (휀𝑖2 + 𝑢𝑖), … , (휀𝑖𝑇 + 𝑢𝑖)]
′ (9-16)  

 و سپس:
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𝐻𝜂 = [

𝜂𝑖1 − �̅�𝑖

⋮
𝜂𝑖,𝑇−1 − �̅�𝑖

�̅�𝑖

]       (9-13)  

 شود.تشکیل می

 توان شرایط گشتاور را تشکیل داد.اکنون می

𝐸 = [𝑉′
𝑖𝐻𝜂𝑖] = 𝐸[𝑔𝑖] = 0      (9-18)  

های حا  و استفاده از همان ابزارها با ارزش T=3بسط این فرم برای یک مورد خاص مفید است با فرض 

و فرم هاسمن و تیلور برای متغیرهای غیر مغایر سپس  1های حا  و گذشته در دوره و ارزش 0در دوره 

 خواهیم داشت:

𝐸

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 
 
 
 
 
 

𝑥1𝑖1

𝑥2𝑖1
𝑧1𝑖

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

𝑥1𝑖1
𝑥2𝑖1

𝑥1𝑖2
𝑥2𝑖2

𝑧1𝑖

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
𝑧1𝑖

�̅�1𝑖)

 
 
 
 
 
 
 

(
𝜂𝑖1 − �̅�𝑖

𝜂𝑖2 − �̅�𝑖

�̅�𝑖

)

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 0    (9-13)  

 زیر است: صورتبه کندمی( است. شرط گشتاور تجربی که از این پیروی 11-9این همانند معادله )

𝑝 lim 
1

𝑛
∑ 𝑉′

𝑖𝐻𝜂𝑖
𝑛
𝜂                                                      (9-51)    

=

𝑝 lim
1

𝑛
∑ 𝑉′

𝑖𝐻
𝑛
𝜂 (

𝑦𝑖1 − 𝛾𝑦𝑖0 − 𝑥′
1𝑖1𝛽1 − 𝑥′

2𝑖1𝛽2 − 𝑧′
1𝑖𝛼1 − 𝑧′

2𝑖𝛼2

𝑦𝑖2 − 𝛾𝑦𝑖1 − 𝑥′
1𝑖2𝛽1 − 𝑥′

2𝑖2𝛽2 − 𝑧′
1𝑖𝛼1 − 𝑧′

2𝑖𝛼2

⋮
𝑦𝑖𝑇 − 𝛾𝑦𝑖𝑇−1 − 𝑥′

1𝑖𝑇𝛽1 − 𝑥′
2𝑖𝑇𝛽2 − 𝑧′

1𝑖𝛼1 − 𝑧′
2𝑖𝛼2

) =

0                    (9-50)  
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 نویسیم:که به این صورت می

𝑝 lim
1

𝑛
∑ 𝑚𝑖 −𝑛

𝜂 𝑝 lim �̅� = 0     (9-51)            

 آید:با مینیمم کردن رابطه زیر به دست می �̂�یعنی  GMMزننده و ت مین

𝑞 = �̅�′𝐴�̅�                              (9-59)  

، ماتریس وزنی بهینه، معکوس ماتریس کواریانس مجانبی Aالبته با یک انت اب مناسب از ماتریس وزنی 

√𝑛�̅� زننده سازگار از خواهد بود. یک ت مینδ تجربی با استفاده از فرمو  زیر قابل ت مین  طوربه

 خواهد بود:

𝐸𝑠𝑡. 𝐴𝑠𝑦. 𝑉𝑎𝑟[√𝑛�̅�] =
1

𝑛
∑ �̂�𝑖

𝑛
𝑖=1 �̂�′

𝑖 =
1

𝑛
𝑉′

𝑖𝐻�̂�𝑖�̂�1𝐻
′𝑉𝑖             (9-51)  

Tزننده نیرومند است که یک ماتریس کواریانس که این یک ت مین ∗ T غیر مقید را برای T  جزء

휀𝑖𝑡اخال ،  + 𝑢𝑖 ایم که این ماتریس کواریانس برای مد  اثرات تصادفی شمرد، اما فرض کردهجایز می

 ها در:بایست از باقیماندهتعریف شده است. برای استفاده از این اطالعات می

�̂�𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑤𝑖δ̂                              (9-55)  

𝜎𝜀برای ت مین 
2, 𝜎𝑢

 ، استفاده کنیم:کندمیکه رابطه زیر را تولید  ∑و سپس  2

𝐸𝑠𝑡. 𝐴𝑠𝑦. 𝑉𝑎𝑟[√𝑛�̅�] =
1

𝑛
𝑉′

𝑖𝐻 ∑ 𝐻′𝑉𝑖
8                (9-56)  

حل در دست داریم. راه GMMزننده اکنون یک مجموعه کامل از نتایج مورد نیاز برای محاسبه ت مین

 باشد:زیر می صورتبه δ با توجه به بردار پارامتر qیابی از طریق مینیمم کردن برای مسأله بهنیه

δ̂𝐺𝑀𝑀 = [(∑𝑊𝑖
′

𝑛

𝑖=1

𝐻𝑉𝑖)(∑𝑉𝑖
′𝐻′∑̂𝐻𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

)

−1

(∑𝑉𝑖
′𝐻′

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖)]

−1
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× (∑ 𝑊𝑖
′𝐻𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑉𝑖

′𝐻′∑̂𝐻𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1 )

−1
(∑ 𝑉𝑖

′𝐻′𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖)  (9-53)  

-باقی می آنچهباشد. ماتریس معکوس داخل پرانتز می δ̂زننده ماتریس کواریانس مجانبی برای ت مین

به دست آورد. بیاد آورید  ∑را برای محاسبه  δزننده سازگار از توان ت مینماند این است که چگونه می

که در باال بیان  Aسازگار و دارای تعدادی ماتریس وزنی معین مثبت مانند  GMMزننده که ت مین

زننده متغیرهای را تنظیم و از ت مین A=Iزننده اولیه باید بنابراین، برای یک ت مین ؛باشدشد، می

 ابزاری ساده استفاده کرد،

δ̂𝐼𝑉 = [(∑𝑊𝑖
′

𝑛

𝑖=1

𝐻𝑉𝑖)(∑𝑉𝑖
′𝐻′

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖)]

−1

[(∑𝑊𝑖
′

𝑛

𝑖=1

𝐻𝑉𝑖)(∑𝑉𝑖
′𝐻

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖)] 

(9-58) 

که  "2SLSای حداقل مربعات دو مرحله"زننده مستقیم از ت مین طوربهلبته بیشتر معمو  است که ا

 ، استفاده کرد:کندمیاز رابطه زیر استفاده 

𝐴 =
1

𝑛
∑ 𝑉𝑖

′𝐻′𝑛
𝑖=1 𝐻𝑉𝑖                      (9-53)  

و  نآ. کندمیزننده اولیه مورد نیاز را فراهم باشند و ت مینهای نمونه میزننده تابعی از دادهت مین 1

که در اینجا مطرح شد، هنوز مقدار زیادی  IVزننده اسمیت در بین دیگران مشاهده کردند که ت مین

 و بنابراین غیر کاراست. برای مثا  در مد  تفاضل مرتبه او ، گیردمیاز اطالعات را نادیده 

𝐸[𝑦𝑖𝑠(휀𝑖𝑡 − 휀𝑖𝑡−1)] = 0   𝑠 = 0,… , 𝑡 − 2 

𝑡 = 2,… , 𝑇                          (9-61)                                                                    
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باشند. باشد که حداقل مربوط به دو دوره بعدی میبا اختالف اجزاء اخال  غیر همبسته می 𝑦𝑖𝑠سطا 

زیر  صورتبهرا وارد مد  کنند  GMMزننده توانند ساختار یک ت مینمعادالت گشتاور مشابه که می

 باشند:می

𝑠 = 0,… , 𝑡 − 2 

𝑡 = 2,… , 𝑇 

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖𝑠

𝑛
𝑖=1 [(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1) − 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2) − (𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖𝑡−1)

′𝛽] = 0 (9-60)   

𝑇(𝑇و اسمیت   آنکل  طوربه − 1) 2 + 𝑇 − ها که درگیر ترکیبی از عدد از چنین معادله ⁄2

 دهند این استنشان می هاآنای که کنند. نتیجه عمدهسطوح و اختالف متغیرها هستند، شناسایی می

که در مد  پویا، مقدار زیادی از اطالعات نه فقط از روابط آشنا بین سطوح متغیرها، بلکه از روابط اشاره 

تغییر  𝑦𝑖𝑡شده بین سطوح و تفاضالت مرتبه او  قابل است رار هستند. مسأله ارتباط و همبستگی بین 

اد شرایط اورتوگونالیتی )متغیرهای ابزاری( که قبلی بحث شد. تعد هایب ش، در 휀𝑖𝑡یافته و انحرافات 

شوند. در می 𝑎𝑖و  𝑉𝑖𝑡شوند به وسیله تعداد متغیرهای در برای ت مین پارامترهای مد  استفاده می

اشند. ببیشتر موارد، مد  بیش از حد شناسایی شده است و شرایط اورتوگونالیتی بیش از پارامترها می

بر اساس  تواندمی، یک آزمون قیود بیش از حد شناسایی شده، GMMه زنندت مین  ؛مانند معمو  

qکننده ، معیار ت مین، شکل گیرد. در مینیمم خودش، توزیع محدودq  چی دو( با درجه آزادی برابر(

1)با مجمود متغیرهای ابزاری منهای،   + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2) باشد.می 

 0و آزمون سارجان (AR2)آزمون خودهمبستگی دوم  7-7

برای  AR(2)همان( آزمونی برای این فرضیه که همبستگی پیاپی از درجه دوم  0330آرالنو و باند )

اند. این آزمون مهم است چون سازگاری برآوردگر پسماندهای معادله تفاضل او  وجود ندارد توسعه داده

                                                           
1- Sargan test 
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GMM  به این واقعیت بستگی دارد که𝐸[∆𝑉1𝑇∆𝑉𝑖𝑇−2] = زیر  صورتبه. آماره این آزمون 0

 شود.تعریف و محاسبه می

برای این آزمون اینکه آیا پسماندهای حاصل از برآورد دارای همبستگی پیاپی از مرتبه دوم است آرالنو 

 کنند:و باند آماره زیر را پیشنهاد می

𝑀2 =
�̂�′

−2�̂�∗

�̂�1/2

�̃�
~

𝑁(0,1)       (9-61)  

 که فرض صفر این آزمون این است:

𝐸[𝑉𝑖𝑡𝑉𝑖(𝑡−2)] = 0        (9-69)  

 آید:از رابطه زیر به دست می �̂�یعنی فرض صفر عدم وجود همبستگی پیاپی از مرتبه دوم، که 

�̂� = ∑𝑉′
𝑖(−1)�̂�𝑖∗𝑉

′
𝑖(−2) − 2

𝑁

𝑖=1

𝑉′
−2𝑥∗(𝑦

′𝑊𝐴𝑁𝑊′𝑥)−1𝑥′𝑊𝐴𝑁 

(∑ 𝑊𝑖
′
𝑁
�̂�𝑖

𝑁
𝑖=1 �̂�𝑖∗

′
𝑥�̂�′

𝑖(−2)) + �̂�′
(−2)𝑥∗ + 𝑎�̂�𝑎𝑟(�̂�)𝑥∗

′�̂�−2  (9-61)  

 که در این رابطه

𝐴𝑁 = (
1

𝑁
∑ 𝑊𝑖

′𝐺𝑁
𝑖 𝑊𝑖)

−1
       (9-65)  

𝑉𝑇 یک بردارq × است( که به نحوی چیده شده  𝑉∆همان  �̂�ها است )توجه شود که در اینجا Vاز  1

تنها در صورتی تعریف  𝑚2نیز به همین ترتیب. باید توجه کرد که  𝑋0متناسب گردد و  𝑉−2تا با 

min𝑇𝑖شود که می ≥ . برای درا این مطلب باید توجه کرد که آرالنو و باند مد  تفاضل او  خود 5

 به این شکل تعریف کرده است: 180مقاله خود در صفحه  2(𝑉)را در رابطه 

𝑦𝑛×1 = 𝑥𝑛×𝑘𝛿𝑘×1 + 𝑉                           (9-66)  
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𝑛که  = ∑ (𝑇𝑖 − 2)𝑁
𝑖  به عبارت دیگر باید توجه کردn  تعداد مقاطع نیست بلکه به تعداد سطرهای

1)  صورتبهاست  xو ماتریس  yبردار  + 2 + 3 + ⋯+ 𝑇−2)اند عالوه فرض کرده. به𝑥𝑖𝑡
تماماً  ∗

𝑛همبسته است و بردار  𝜇𝑖بالقوه با  طوربه ×  آید.پسماندها از رابطه زیر به دست می 1

�̂� = y − 𝑥�̂�           (9-63)  

𝑞بردار وقفه دوم پسماندها از مرتبه  𝑉−2کنندحا  فرض می = ∑ (𝑇𝑖 − 4)𝑉
𝑖11 ین از  ؛است. بناب

min𝑇𝑖شود اینجا مش ص می ≥ تفاضل او  جمالت خطای بدون همبستگی پیاپی است   𝑉𝑢. چون 5

𝐸(𝑉𝑖𝑡𝑉𝑖𝑡−1)  لزوماً برابر صفر نیست، اما سازگاری برآوردگر دو آزمون باید فرض صفر عدم وجود

همبستگی پیاپی مرتبه اولی رد شود و عدم وجود همبستگی پیاپی از نود دوم رد نشود )همبستگی 

پیاپی از نود او  مهم نیست اما همبستگی پیاپی از نود دوم نباید وجود داشته باشد( وگرنه  محقق باید 

 را تعدیل نماید. هاآندر مد  خود یا متغیرهای خود تجدید نظر کند و 

 آزمون سارجان

عالوه بر این دو آزمون، آرالنو و باند آزمون سارجان را برای بررسی این فرض صفر که آیا ابزارهای به 

رابطه  زاند. در حقیقت این آزمون قیود بیش از حد شناساست که اکار رفته معتبر است پیشنهاد کرده

 .آیدزیر به دست می

𝑆 = �̂�′𝑊(∑ 𝑊𝑖
′�̂�𝑖�̂�

′
𝑖𝑊𝑖

𝑁
𝑖=1 )

−1
𝑊′�̂�~𝜒2

𝑝−𝑘    (9-68)    

𝜈گذاری قبلی ما( است و از )با عالمت 𝑉∆همان  vکه  = 𝑦 − 𝑥�̂� آید و به دست می�̂�  برآوردگر

 pمجموعه بهینه ابزارها باشد. در اینجا  Wمعین است. توجه شود که لزومی ندارد  Wبرای  𝛿گام دوم 

𝑝است به شرطی که  Wهای ماتریس تعداد ستون > 𝑘  به عالوه باید توجه شود در حالیکه قادریم .

رما  مجانبی ن طوربهای از آزمون همبستگی پیاپی بر مبنای برآوردگر گام او  به دست آوریم که نس ه
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ن مستحکم چی دو سارجان بر مبنای برآوردهای گام او  وجود باشند، اما به گفته آرالنو و باند آزمو

 گونه گزارش کرده است.( آماره این آزمون را این1118ندارد. بالتاجی )

𝑚 = ∆�̂�′𝑊 [∑ 𝑊𝑖
′𝑁

𝑖=1 (∆�̂�𝑖)(∆�̂�𝑖)
′
𝑊𝑖]

−1
𝑊′(∆�̂�)~𝜒2

𝑃−𝐾−1 (9-63)     

 .sهمان  mآرالنو و باند است و  Vبالتاجی همان  𝑉∆که 

افزایش  Tاین است که تعداد شرایط گشتاوری با  GMMیک ویژگی خاص پانل دیتای پویا با برآورد 

-شود تا قیود پیش از حد شناسا را آزمون کند. شواهد قانعبنابراین آزمون سارجان انجام می ؛یابدمی

ا ما کارائی را کندمیای در دست است که نشان دهد شرایط گشتاوری بسیار زیاد، تورش ایجاد کننده

ای از این شرایط گشتاوری مورد استفاده قرار دهد. حتی پیشنهاد شده است زیر مجموعهافزایش می

 بستان میان کاهش تورش و کاهش کارایی استفاده شود.-گیرد تا از بده

 های مورد بررسی و تعیین متغیرهامدل 7-1

 رانبا تکنولوژی باالی ایبر دستمزد نیروی کار در صنایع  مؤثردر این مطالعه برای به دست آوردن عوامل 

استفاده شده است.  GMM0گشتاورها  یافتهتعمیمهای ترکیبی پویا تمرکز و از روش بر روی مد  داده

( یک چارچوب مناسب برای به دست آوردن 0338) 1پیشنهاد شده توسط بلوند  و باند GMMسیستم 

( برای اولین بار از شیوه برآورد 0336زمینه است. کاسلی و همکارانش ) برآوردگر کارآمد مجانبی در این

GMM  هوسیلبهزنی پویا است و دی استفاده کردند. این روش ت مینی رشد اقتصاهامد در برآورد 

های توسعه داده شده است و در این مسیر از دو دسته داده 5و آرالنو و باور 1، آرالنو و باند9نیوای و روزن

 .شودمیهای سری زمانی استفاده مقطعی و داده

                                                           
1- Generalized Method Of Moments (GMM) 

2- Blundell and Bond (1998). 

3- Newey And Rosen 

4- Arellano And Bond (1991). 

5- Arellano And Bover (1995). 
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 در روش پانل دیتای دینامیکالگوهای مورد برآورد  7-1-4

ر این ، دبا تکنولوژی باالدر بررسی عوامل م تلف تأثیرگذار بر دستمزد نیروی کار در ب ش صنعت 

ن مرد، سهم عامل؛ سهم شاغالن با تحصیالت دانشگاهی، سهم شاغالن ماهر، سهم شاغالشش مطالعه 

متغیر  عنوانبه (R&D)های تحقیق و توسعه های حاضر در صنعت، شدت هزینهمالکیت خصوصی بنگاه

گیرند. بدین ترتیب الگوهای مورد بررسی در وری نیروی کار مورد بررسی قرار میو بهره نوآوریمعرف 

ابع دستمزد نیروی کار در وشده تتصریاباشد. فرم می (1113این مطالعه، برآیندی از مطالعه والوسکی )

 شود:الگوهای زیر در نظر گرفته می صورتبهدر این مطالعه  با تکنولوژی باالی ایرانصنایع 

ln𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡 +

𝛽5𝑅&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽6(𝑅&𝐷 ∗ 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙)𝑖𝑡 + 𝛽7(𝑅&𝐷 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑖𝑡 +

𝛽8𝑙𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡−1  + 휀𝑖𝑡                                                                            (9-31)  

زینه به تاثیر اثر شدت ه اه( عالوه بر بررسی تاثیر متغیرهای ویژگی فردی نیروی کار و بنگ31-9)مد  

 پردازد.تحقیق و توسعه به عنوان متغیر معرف نوآوری نیز می

ln𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡 +

𝛽5𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽7(𝑅&𝐷 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑)𝑖𝑡  + 𝛽8𝑙𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡−1 + 휀𝑖𝑡      (9-30)   

نیروی کار و دستمزد  و همچنین تاثیر سایر متغیرهای ویژگی  وریبهره( به بررسی رابطه 30-9مد  )

 های فردی نیروی کار و بنگاه می پردازد.

 t ( وISIC یبندچهاررقمی بر اساس طبقه یاز کدها کینشانگر مقاطع )هر  iارائه شده  هایمد  در

برآورد  ینشانگر خطا휀𝑖𝑡  نیچنو هم 0931-0931ی هاسا  یعنیبرآورد مد   یدهنده دوره زماننشان

 .باشدیم یبیترک یهاداده

ی هاهینظردر  کهنیاباشد. با توجه به لگاریتم طبیعی دستمزد و حقوق می Ln Wageها در این مد 

نشان  رمنظوبهلذا  دستمزد دارندی بر اندهیفزااقتصادی کار، متغیرهایی مانند تحصیالت و مهارت اثرات 
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ی در مد  رگرسیون به جای استفاده از داده دستمزد، در سطا از لگاریتم دستمزد ارابطه نیچننیادادن 

 استفاده شده است.

 متغیرهای مدل ها و دادهشرح  7-1-2 

 رقمی 1دارای کدهای  با تکنولوژی باالی ایرانصنعت  01 شاملپژوهش مورد بررسی ماری آجامعه 

 باشد.می 0931-0931 زمانیطی دوره  ISICبندی طبقه

 ت ت مینهای مورد بررسی این مطالعه جهاین ب ش، یک مرور کلی بر متغیرهای مورد استفاده در مد 

 .شودنیز پرداخته می ها به توصیف آندر ادامه  ودارد تابع دستمزد نیروی کار  

 متغیر وابسته

معرف مزد و حقوق پرداختی بابت جبران خدمات به ازای هر نفر از شاغالن متغیر دستمزد  دستمزد، -

باشد. معرف این متغیر در هر برحسب میلیون ریا  می ISICدر هر یک از کدهای  با دستمزد و حقوق

 است. ((ln𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 این مطالعه دو مد 

 متغیرهای مستقل

-یدی میشاغلین تول تمامیبهکرده دانشگاهی تعداد افراد تحصیل نسبت بیانگر شاخص تحصیالت، -

بر  رودمییکی از متغیرهایی که انتظار  شود.معرفی می هامد در  (𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡) باشد که با نماد

اشد، که به باشد سطا تحصیالت نیروی کار میدستمزد پرداختی توسط بنگاه اثر قابل توجهی داشت

ر کارشناسی ارشد و دکتری مدنظ فوق دیپلم، کارشناسی، دانشگاهی متغیر سطا تحصیالتبرای این 

 باشد.می

 در هر یک از شاغلین تولیدی کلبهکننده نسبت کارگران ماهر ، بیانشاخص مهارت نیروی کار -

 است. (𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡)در مد   آنو معرف باشد می با تکنولوژی باال صنایع ISICکدهای 
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 ISICدر هر یک از کدهای  شاغالن تولیدی کلبهمعرف نسبت شاغلین مرد  شاخص جنسیت، -

 است. (𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡)ها در مد  آناست و نماد  با تکنولوژی باالصنایع 

های اهبنگ کلبههای خصوصی حاضر در صنعت ، معرف نسبت تعداد بنگاههاشاخص مالکیت بنگاه -

صنعت است. سهم معناداری از تفاوت دستمزدها بین طبقات م تلف صنعتی در بین صنایع کشور 

 نشان داده شده است. مد  هر دو در (𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡) صورتبهباشد که ها میمربوط به ساختار مالکیت بنگاه

 .شودسنجیده میها ها نسبت به مالکیت دولتی بنگاهای این متغیر مالکیت خصوصی بنگاهبر

باشد. در این فروش بنگاه میارزش تحقیق و آزمایشگاه از کل  معرف سهم هزینه ،نوآوریشاخص  -

 شود. نماد این متغیر دراز معیار شدت هزینه تحقیق و توسعه استفاده می نوآوریمطالعه برای محاسبه 

 است. 𝑅&𝐷𝑖𝑡))ها مد 

 ISICبه تعداد کل شاغالن تولیدی در هر کد  از تقسیم ارزش افزوده وری نیروی کار،شاخص بهره -

 است. ((𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑡آید. نماد این متغیر در مد  به دست می

ضرب متغیر نوآوری در سطا تحصیالت از حاصل، شاخص نوآوری * سطح تحصیالت نیروی کار -

اثرگذاری سطا تحصیالت نیروی کننده شدت این شاخص بیان آید.می دست بهدانشگاهی نیروی کار 

𝑅&𝐷صورت به کار بر نسبت نوآوری بر دستمزد است که ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑖𝑡 در مد  نشان داده )

 شده است.

ضرب متغیر نوآوری در سطا مهارت نیروی کار از حاصل، شاخص نوآوری * مهارت نیروی کار -

کننده شدت اثرگذاری سطا مهارت نیروی کار بر نسبت نوآوری بر این شاخص بیان آید.دست میبه

𝑅&𝐷نماد این شاخص در مد دستمزد است.  ∗ 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙)𝑖𝑡) باشدمی. 
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وری نیروی کار ضرب متغیر نوآوری در بهرهاز حاصل، وری نیروی کارشاخص نوآوری * بهره -

ستمزد وری بر دآوری نیروی کار بر نسبت نوشدت اثرگذاری بهره کنندهبیاناین شاخص  آید.دست میبه

𝑅&𝐷متغیر معرف این شاخص در مد  است و  ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑)𝑖𝑡 )باشد.می 

متغیر ابزاری در سمت  عنوانبهمتغیر وابسته با یک وقفه را  GMMترکیبی پویای  هایدادهدر روش 

نشان داده  𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡−𝑖)) صورتبهمتغیر  این مطالعهشود. در این راست معادله در نظر گرفته می

 شده است.

 01های مورد استفاده در این مطالعه جهت ت مین دستمزد در بین این ب ش، یک مرور کلی بر داده

است.  0931-0931در دوره  ISICبندی طبقه رقمی 1صنعت با تکنولوژی باال به تفکیک کدهای 

نفر  01های صنعتی از کارگاه آمارگیریجامعه آماری مورد بررسی به تفکیک صنایع م تلف )از طرح 

وصیف آماری ت 0-9 جدو است.  شدهمحاسبهآوری و ایران جمع آمارکارکن و بیشتر( از سایت مرکز 

 هد.درا ارائه می این مطالعه 30-9و  31-9 مد تابع ر متغیرهای مورد استفاده د

، (Std.Deviation)انحراف استاندارد  ،(Mean)زیر آمار توصیفی مربوط به میانگین  0-9 در جدو 

ی متغیرهای متغیرها به تفکیک همه (Range)تغییرات  دامنهو  (Min)، مینیمم (Max)ماکزیمم 

 آورده شده است.ها مد موجود در 

صورت ها بهی داده، مقادیر برای همهoverall، در ردیف 0-9 با توجه به ب ش معرفی متغیرها در جدو 

انحراف معیار مشاهدات از میانگین درون گروه  دهندهنشان betweenشده است. ب ش انباشته محاسبه

همان مقادیر آماری را برای انحراف هر مقطع از مقدار متوسط خودش محاسبه کرده  withinاست و 

 است.
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 30-9و  31-9 های فاده در مدمورد استآماره توصیفی متغیرهای  0-9 جدو 

Range Max Min Stv Mean  متغیر 

0,5638910 

1,110393 

0,5900190 

0,39051 

0,181308 

0,305691 

1,9606853 

0,138333 

1,9811883 

1,1013661 

1,1563315 

1,113935 

0,036133 
|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
 دستمزد

0,1398166 

1,1160119 

0,1995383 

0,903165 

1,6656039 

0,119135 

1,1156981 

1,103503 

1,1136360 

1,1163598 

1,0910015 

1,0658118 

1,9831131 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
 تحصیالت

1,9358999 

1,031953 

1,1313101 

0 

1,3103893 

1,3136908 

1,6110663 

1,3136163 

1,6513011 

1,1803011 

1,16158 

1,1510686 

1,33506 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
 جنسیت

 

1,538515 

1,1360168 

1,505868 

1,3 

1,1311195 

1,6316399 

1,010135 

1,9311363 

1,0318159 

1,010081 

1,1950811 

1,1351815 

1,113613 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
 مهارت

1,15 

1,0936806 

1,9558995 

0 

1,3316511 

0,136186 

1,35 

1,8513318 

1,3116515 

1,1301111 

1,11838806 

1,1598813 

1,3901568 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
مالکیت 

 بنگاه

1,1110318 

1,1110115 

1,1116583 

1,1115169 

1,1113816 

1,1111138 

1,1119905- 

1,1116580- 

1,1119383- 

1,1159191 

1,1111935 

1,1159981 

1,111006- 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
 نوآوری

1,1033113 

1,11316 

1,1115510 

1,1033101 

1,1138319 

1,1010133 

1,1111115 

1,1111019 

1,1135336- 

1,1196311 

1,1113686 

1,111583 

1,111563 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
نوآوری * 

 مهارت

1,1160195 

1,1135191 

1,1011601 

1,1160531 

1,113633 

1,1081885 

1,1111053 

1,1110356 

1,1138130- 

1,1196831 

1,1118183 

1,1115191 

1,108180 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
نوآوری * 

 تحصیالت

0315,13619 

965,88139 

0303,6330 

0311,183 

150,8636 

0363,839 

03,10133 

85,38183 

013,8110- 

910,3330 

091,8159 

131,1636 

139,1111 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
وری بهره

 نیروی کار

19,1318300 

3,1300333 

19,183098 

19,01136 

3,963110 

95,01309 

1,1098883 

1,1381190 

3,311118- 

1,350819 

1,899568 

9,30130 

0,100818 

|
𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙
𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛

| 
نوآوری * 

وری بهره

 نیروی کار
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میزان اختصاص کمترین و بیشترین متغیرهای مورد استفاده در هر دو مد  مطالعه به  1-9در جدو  

کارکن و بیشتر آورده شده است. همچنین کد فعالیت به همراه نام  نفر 01 یهاهمراه کد فعالیت بنگاه

 باشد.آن در جدو  ب در ب ش پیوست این مطالعه موجود می

 هامد  مورد استفاده در متغیرهای تعیین میزان کمترین و بیشترین 1-9جدو  

 متغیر وضعیت کد فعالیت سا  میزان

1,96068539 

0,39051103 

0931 

0983 

9900 

9911 

 کمترین

 بیشترین

 دستمزد

1,160856 

1,331331 

0935 

0986 

9991 

9111 

 کمترین

 بیشترین

شاخص سطا 

 تحصیالت

1,611063 

0 

0936 

0938 

9991 

9909 

 کمترین

 بیشترین

 شاخص جنسیت

1,0105 

1,3 

0933 

0980 

9909 

9991 

 کمترین

 بیشترین

 شاخص مهارت

1,35 

0 

31-0935 

 های م تلفسا 

9909 

 کد 3

 کمترین

 بیشترین

شاخص مالکیت 

 بنگاه

1,1111863 

1,1113585 

0988 

0938 

9111 

9911 

 کمترین

 بیشترین

 نوآوری

0,86156E-15 

1,119113930 

0981 

0988 

9901 

9911 

 کمترین

 بیشترین

نوآوری * تحصیالت 

 نیروی کار

1,15158E-15 

1,103310 

0931 

0938 

9909 

9911 

 کمترین

 بیشترین

نوآوری* مهارت 

 کارنیروی 

03,101330 

0311,18315 

0935 

0931 

9911 

9911 

 کمترین

 بیشترین

 وری نیروی کاربهره

1,1098888 

19,011360 

0938 

0988 

9991 

9911 

 کمترین

 بیشترین

وری نوآوری * بهره

 نیروی کار

 

 یهاندهفرستتولید "مطالعه را صنعت  یهاسا با توجه به جدو  باال بیشترین دستمزد نیروی کار طی 

د و کمترین دستمز "یتلگرافارتباطی و  هایسیستمم صوص  یهادستگاهتلویزیونی و رادیویی و 

ته است. داش "یارتوپدتولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل "صنعت پرداختی به نیروی کار توسط 
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رین کمت "ساعتمچی و انواد دیگر  هایساعتتولید "صنعت شاخص سطا تحصیالت دانشگاهی برای 

کرده بیشترین نیروی کار تحصیل "یمحاسباتاداری و حسابگر و  آالتماشینتولید "صنعت یزان و در م

تولید "دانشگاهی حضور دارد. همچنین برای شاخص جنسیت کمترین نیروی کار مرد در صنعت 

تولید تجهیزات کنتر  "و بیشترین نیروی کار مرد در صنعت  "ساعتمچی و انواد دیگر  هایساعت

ولید ت"های شاخص مهارت نیروی کار صنعت به کار گرفته شده است. با توجه به داده "یصنعتیات عمل

ون و های تلویزیتولید گیرنده"کمترین نیروی کار ماهر و صنعت  "یصنعتتجهیزات کنتر  عملیات 

ر ماهر را د کار یروینبیشترین  "وابستههای ضبط یا پ ش صوت و ویدئو و کاالهای رادیو، دستگاه

کمترین میزان شاخص مالکیت خصوصی  هابنگاههای شاخص مالکیت اختیار دارند. با توجه به داده

دارای  کامالًم تلف  هایسا صنعت در  3و  "یصنعتتولید تجهیزات کنتر  عملیات "را صنعت  هابنگاه

یکی تولید ابزار اپت"باشند. در این گروه شاخص شدت تحقیق و توسعه در صنعت مالکیت خصوصی می

 یهاستگاهدتلویزیونی و رادیویی و  یهافرستندهتولید " بیشترین مقدار و در صنعت "یعکاسو تجهیزات 

اما شاخص نوآوری * سطا ؛ کمترین میزان را داراست "یتلگرافارتباطی و  هایسیستمم صوص 

 "گیری، کنتر  و آزمایش دریانوردی و...تولید ابزار و وسایل ویژه اندازه"تحصیالت دانشگاهی در صنعت 

 هایستگاهدتلویزیونی و رادیویی و  هایفرستندهتولید "و بیشترین میزان این شاخص متعلق به صنعت 

* مهارت نیروی کار در صنعت  باشد. شاخص نوآوریمی "یتلگرافارتباطی و  هایسیستمم صوص 

ویزیونی و تل هایفرستندهتولید "کمترین مقدار و در صنعت  "یصنعتکنتر  عملیات  تولید تجهیزات"

ن بیشترین مقدار را داراست. بیشتری "یتلگرافارتباطی و  هایسیستمم صوص  هایدستگاهرادیویی و 

 صوص م هایدستگاهتلویزیونی و رادیویی و  هایفرستندهتولید "وری نیروی کار در صنعت میزان بهره

وی کار وری نیرشود. بر این اساس کمترین میزان شاخص بهرهدیده می "یتلگرافارتباطی و  هاییستمس

و بیشترین میزان این شاخص را  "گریدتولید ساعت مچی و انواد ساعت "* نوآوری متعلق به صنعت 

 باشد.می "یعکاستولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات "صنعت 
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 فصل چهارم

 و تحلیل نتایج برآورد مدل
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 مقدمه  1-4

فولر تعمیم یافته سری زمانی متغیرها، پایایی  استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی این فصل، ابتدا با در

انباشته بودن متغیرها برای بررسی عدم ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا همآن ییاینا پاو 

برآوردی تعیین و بعد از اینکه از عدم کاذب بودن رگرسیون برآوردی اطمینان  ونیرگرسکاذب بودن 

به برآورد الگوهای حاضر با ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و سپس حاصل شد، فروض کالسیک مد 

 آرالنو و باند پرداخته شده است.  استفاده از روش

 آزمون ایستایی 1-2

هایی است که از عدم شود، بررسی روشبه آن پرداخته مییکی از مباحث مهمی که  یاقتصادسنجدر 

ودن عبارتی تصادفی بمتغیرها یا به یینا مانا عمدتاًکاذب بودن رگرسیون برآوردی اطمینان حاصل شود. 

برای برآورد مد  شود. در همین راستا سری زمانی متغیرها منجر به کاذب شدن رگرسیون برآوردی می

. شودیمها انجام برای هر کدام از متغیرهای مورد بررسی در مد  ابتدا آزمون ایستاییوش پانل دیتا، به ر

 اهی لحاظ شده در مد رهایمتغبرای تمامی  یافتهتعمیمدر این ب ش، آزمون ریشه واحد دیکی فولر 

 ارائه شده است. 0-1و  1-1جدو  نتایج این آزمون در  کهاعما  شده  بدون در نظر گرفتن روند

 31-9 فیشر برای مد  -دیکی فولر آزمونمتغیرها با استفاده از  نتایج بررسی ایستایی 0-1 جدو 

 مرتبه

 جمعیهم
 متغیر فرآیند آزمون آماره آزمون P-Value نتیجه

I(1) 
 نامانا
 

1,3619 

 

01,9196 

 

 مبدأبدون عرض از 

 زمانی و روند
 دستمزد

I(1) 
 نامانا
 

1,1881 

 

18,3380 

 

مبدأ  بدون عرض از

 زمانی و روند
 تحصیالت

I(0) 
 در سطا مانا

 
1,1111 53,1860 

بدون عرض از مبدأ 

 زمانی و روند
 جنسیت

I(0) 
 در سطا مانا

 
1,1111 13,8331 

بدون عرض از مبدأ 

 زمانی و روند
 مهارت
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I(0) 
 در سطا مانا

 
1,1119 11,6168 

بدون عرض از مبدأ 

 زمانی و روند
 مالکیت بنگاه

I(0) 
 مانا در سطا

 
1,1110 51,1160 

بدون عرض از مبدأ 

 زمانی و روند
 نوآوری

I(0) 
 در سطا مانا

 
1,1113 15,6055 

بدون عرض از مبدأ 

 زمانی و روند
 نوآوری * مهارت

I(0) 
 در سطا مانا

 
1,1111 31,1563 

بدون عرض از مبدأ 

 زمانی و روند

نوآوری * 

 تحصیالت

 

یری گی تفاضلباید ببینیم متغیری که در سطا مانا نیست، در چه مرتبه 0-1با توجه به نتایج جدو  

. دهیممیگیری مورد بررسی قرار یر نامانا را در مرتبه او  تفاضلمانا خواهد شد. برای این امر مانایی متغ

 شوند.مانا می 0صورت تفاضل مرتبه او هبمد  مذکور، متغیرهای نامانا طبق نتایج آزمون 

به استثنای )مد   ، تمامی متغیرهای31-9واحد، در مورد مد  پانل با توجه به نتایج آزمون ریشه 

، لذا دمانا هستن (ندگیری مانا شدهم با یک مرتبه تفاضل آنکه  متغیرهای دستمزد و سطا تحصیالت

 OLSهای حاصل کاذب نبوده و نتایج حاصل از ت مین به روش نتیجه گرفت که رگرسیون توانمی

 دارند.برخوراعتبار الزم را 

 

 30-9 مد فیشر برای  -دیکی فولر آزمونمانایی متغیرها با استفاده از  نتایج بررسی 1-1 جدو 

مرتبه 

 جمعیهم
 متغیر فرآیند آزمون آماره آزمون p-value نتیجه

I(1) 
 نامانا

 
1,1881 

 

18,3380 

 

بدون عرض از 

 زمانی و روند مبدأ
 شاخص تحصیالت

I(1)  53,1860 1,1111 مانادر سطا 
بدون عرض از 

 زمانی و روند مبدأ
 شاخص جنسیت

I(0)  13,8331 1,1111 مانادر سطا 
بدون عرض از 

 زمانی و روند مبدأ
 شاخص مهارت

                                                           
1- First Difference  
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I(0)  11,6168 1,1119 مانادر سطا 
بدون عرض از 

 زمانی و روند مبدأ

 شاخص مالکیت

 بنگاه

I(0)  51,1160 1,1110 مانادر سطا 
بدون عرض از 

 زمانی و روند مبدأ
 نوآوری

I(1) 
 نامانا

 

1,1811 

 

13,9110 

 

بدون عرض از 

 زمانی و روند مبدأ
 نیروی کار وریبهره

I(0)  96,3356 1,1011 مانادر سطا 
بدون عرض از 

 زمانی و روند مبدأ

 ورینوآوری * بهره
 نیروی کار

I(1) 
 نامانا
 

1,3619 

 

01,9196 

 

بدون عرض از 

 زمانی و روند مبدأ
 دستمزد

 

یری گی تفاضلباید ببینیم متغیری که در سطا مانا نیست، در چه مرتبه 1-1با توجه به نتایج جدو  

. دهیممانا خواهد شد. برای این امر مانایی متغیر نامانا را در مرتبه او  تفاضل گیری مورد بررسی قرار می

-مانا می صورت تفاضل مرتبه او همد  مذکور، ب یمتغیرهای نامانا نتایج بدست آمد،از که  طورهمان

 شوند.

به استثنای مد  ) ، تمامی متغیرهای30-9با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد، در مورد مد  پانل 

انا گیری مهم با یک مرتبه تفاضل که آن وری نیروی کارو بهره سطا تحصیالتمتغیرهای دستمزد، 

اذب نبوده و نتایج حاصل از های حاصل کنتیجه گرفت که رگرسیون توانمی، لذا مانا هستند شدند(

 برخوردارند.برآورد از اعتبار الزم 

ه ب با تکنولوژی باالی ایراندر صنایع  نوآوریالگوی رابطه دستمزد و  برآورد 1-7

 باندو روش آرالنو 

ها با گردد، مشکل اساسی که در برآورد مد مشاهده میهای ارائه شده در مطالعه طور که در مد همان

ده( مشاهده نش) یمقطع راتیتأثشویم این است که وقفه متغیر وابسته در سمت راست با می روروبهآن 

شود برآورد مد  با استفاده از روش اثرات ثابت و تصادفی، تورش دار ارتباط دارد. این مشکل سبب می

( که GMMیافته گشتاورها )ی حاضر از روش تعمیمهای مطالعهی ت مین مد و ناسازگار شود. لذا برا
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برای الگوهای پانل دیتای دینامیک توسعه داده شده است، استفاده که ( 0330باند )آرالنو و  لهیوسبه

عنوان کنیم. در این روش برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها بهمی

شود که اجزای خطا در . در مرحله او  فرض میرودیمی به کار امرحله دو GMM زنر در ت مینابزا

ی هاماندهیباقهای صنعت مستقل و همسان در واریانس هستند و در مرحله دوم، طو  زمان و برای بنگاه

 انسیکووار -از مرحله او  برای به دست آوردن ت مین سازگاری از ماتریس واریانس آمدهبه دست 

 شود.استفاده می هاانسیواربدون در نظر گرفتن فروض مستقل و همسانی 

 

 باندو به روش آرالنو  31-9برآورد الگو مد  9-1 جدو 

 متغیر ضرایب t آماره احتما 

 تحصیالت 1,1013380 0,31 1,158

 جنسیت 1,9633313 1,15 1,111

 مهارت 1,1805301 1,30 1,111

 مالکیت بنگاه -1,1901139 -0,35 1,151

 نوآوری -1,313910 -1,06 1,835

 نوآوری * مهارت -5,05531 -1,03 1,111

 نوآوری * تحصیالت 01,36651 1,91 1,101

 مبدأعرض از  -1,1335388 -1,01 1,190

 

 آزمون سارجان

ها بر آناثر گذاری میزان متغیرها و  پس از برآورد الگوی دستمزد و نوآوری و بدست آمدن ضرایب

بستگی به  GMM یهازنندهدهیم. سازگاری ت مین مین سارجان را مورد ارزیابی قرار آزمودستمزد، 

(، 0330معتبر بودن ابزارهای به کار رفته دارد. برای این آزمون از آماره پیشنهاد شده توسط آرالنو و باند )

کنیم. این آزمون که سارجان نام دارد اعتبار ده می( استفا0335( و آرالنو و باور )0338بلند  و باند )

 سنجد.ابزارهای به کار رفته را می
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 31-9 آزمون سارجان برای مد  1-1جدو  

Prob > Chi 2 Chi 2 (105) 
 آزمون سارجان

1,9331 018,1395 

 

 یخودهمبستگآزمون 

با توجه به اینکه در گیرد. ال  مورد آمون قرار میتدر این مرحله، مرتبه خودهمبستگی جمالت اخ

رگرسیونی مرتبه او  پیروی گیری مرتبه او ، جمالت اختال  از فرایند خوداستفاده از روش تفاضل

های سازگار مد  شود الزم است مرتبه زنندهکنند، لذا برای اینکه روش آرالنو و باند منجر به ت مینمی

د. الزم به ذکر است که روش آرالنو و باند در صورتی رگرسیونی جمالت اختال  مورد آزمون قرار گیرخود

ر دنباشد.  رگرسیونی جمله اختال  از مرتبه دوانجامد که مرتبه خودهای سازگار میزنندهبه ت مین

 گیری مرتبه او  برایصورتی که مرتبه خودهمبستگی جمالت اختال  از مرتبه دو باشد، روش تفاضل

 ایع م تلف، روش مناسبی ن واهد بود.حذف اثرات ثابت و انفرادی صن

 31-9مد  یخودهمبستگآزمون  5-1 جدو 

Prob > Z آماره Z مرتبه 

1,1193 1,1050- AR(1) 

1,1581 0,0913 AR(2) 

 

با تکنولوژی در صنایع  وری نیروی کاربهرهالگوی رابطه دستمزد و  برآورد 1-1

 باندو به روش آرالنو  باالی ایران

 باندو به روش آرالنو  30-9مد   برآورد الگو 6-1جدو  

 متغیر ضرایب t آماره احتما 

 شاخص تحصیالت 1,1983101 0,66 1,031

 شاخص جنسیت 1,1985511 1,81 1,115

 شاخص مهارت 1,9103595 1,31 1,111



 
 
 

 

113 
 

 
 

 اهبنگ شاخص مالکیت -1,1616510 -1,00 1,195

 نوآوری 1,1930813 1,01 1,350

 نیروی کار وریبهره 1,111130 1,16 1,616

1,100 1,51 1,1111181 
 ورینوآوری * بهره

 نیروی کار

 مبدأعرض از  -1,9039610 -1,18 1,193

 

 آزمون سارجان

 30-9مد  آزمون سارجان برای  3-1جدو  

Prob > Chi 2 Chi 2 (105) 
 آزمون سارجان

1,1131 013,6301 

 

 یخودهمبستگآزمون 

 30-9برای مد   یخودهمبستگآزمون  8-1 جدو 

Prob > Z آماره Z مرتبه 

1,1911 1,0038- AR(1) 

1,1051 0,193 AR(2) 

 هانتایج برآورد مدل 1-5

با  نیروی کار وریدستمزد و بهره نیچنهمو  نوآوریدستمزد و  هایمد  نتایج برآورد در این ب ش

 .گرددمیو تفسیر ارائه  تکنولوژی باالی ایرانبا در صنایع  دینامیک یالگوی پانل دیتااستفاده از 

ی با تکنولوژی باالدر صنایع  نوآوریالگوی رابطه دستمزد و  نتایج برآورد 1-5-4

 و تفسیر آن ایران

 تتحصیالسطا ثرات متغیرهای ا و نوآوریمد  دستمزد نیروی کار و  برآوردنتایج حاصل از  9-1  جدو

، شدت هزینه تحقیق و توسعه، هابنگاه، مالکیت خصوصی کار نیروی ، جنسیتسطا مهارت ،دانشگاهی
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*  شاخص مهارت نیروی کار * شدت هزینه تحقیق و توسعه و شاخص سطا تحصیالت نیروی کار

 .دهدمی را نشان با تکنولوژی باالی ایرانشدت هزینه تحقیق و توسعه بر دستمزد نیروی کار در صنایع 

 کهیدرصورتاست و  معنادار و مثبت درصد 31که متغیر سطا تحصیالت در سطا  دهدنتایج نشان می

افزایش  1,10133زه اندابهتغیر دستمزد نیروی کار یک درصد سطا تحصیالت نیروی کار افزایش یابد م

شده بود افزایش سطا تحصیالت نیروی کار منجر به  ینیبشیپفرضیه  بر اساسکه  طورهمانیابد. می

 سطا تحصیالت دانشگاهی باالتر گریدیعبارتبهگردد و افزایش دستمزد نیروی کار در این صنعت می

 گردد.دستمزد پرداختی به نیروی کار می منجر به افزایش

یک  کهیدرصورتبنابراین ؛ شده استمعنادار و مثبت درصد  35ا مهارت نیروی کار در سطا متغیر سط

یابد. افزایش می 1,18053 اندازهبهدرصد سطا مهارت نیروی کار افزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار 

رفت افزایش سطا مهارت نیروی کار منجر به افزایش دستمزد نیروی کار در که انتظار می طورهمان

سایر  هنیروی کار ماهر در این صنایع دستمزد باالتری را نسبت ب دیگرعبارتیبهگردد این صنعت می

 .کنندمینیروی کار دریافت 

یک  کهدرصورتیبنابراین ؛ شده است مثبت و معنادار درصد 35در سطا  جنسیت نیروی کار متغیر

یابد و افزایش می 1,96333 اندازهبهافزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار  مرد درصد نیروی کار

 نز نیروی کار دستمزد باالتری را نسبت به نیروی کار مرد ررود در این صنایع،که انتظار می طورهمان

 د.کندریافت می

 . پساستو معنادار  منفیدرصد  31باشد این متغیر در سطا می هابنگاهگر متغیر مد  مالکیت دی

 ازهاندبهمتغیر دستمزد نیروی کار  ،یک درصد مالکیت خصوصی بنگاه افزایش یابد کهدرصورتی

خصوصی به نیروی کار خود در این  هایبنگاه رفتانتظار می آنچه بد و براساسیامی کاهش 1,19011

 پردازند.نسبت به ب ش دولتی می های کمتریصنایع دستمزد

 آنچهبرخالف باشد، که در این مد  معرف متغیر نوآوری می تحقیق و توسعه هایهزینهمتغیر شدت 

منفی بر قابل توجه معنادار نشده است. ضمن اینکه این متغیر اثر  درصد 35رفت در سطا انتظار می
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در مد  هم مطابق با فرضیه مطالعه  آنمعنی بودن عالوه بر این بی وسطا دستمزد نیروی کار دارد 

 باشد.نمی

 معناداردرصد اثر  35سعه * مهارت نیروی کار در سطا تو تحقیق و هایهزینهمتغیر شاخص شدت 

 . بر اینبر سطا دستمزد نیروی کار دارد اثر منفی رفت این شاخصاما برخالف آنچه انتظار میدارد. 

اساس اگر یک درصد سطا مهارت نیروی کار افزایش یابد، شدت اثرگذاری نوآوری بر دستمزد نیروی 

 -5,05531وری بر دستمزد به بنابراین شدت اثرگذاری نوآیابد. کاهش می 5,05531کار به اندازه 

 .اشدبمطابق با فرضیه مطالعه نمی ،در مد  آن ریتأثودن کار بستگی دارد که منفی ب مهارت نیروی

درصد  35در سطا  تحقیق و توسعه هایهزینه* شاخص  دانشگاهی سطا تحصیالتشاخص متغیر 

 حصیالت نیروی کار افزایش یابد، شدت اثرگذاریت یک درصد سطا کهدرصورتیاست و مثبت  ومعنادار 

فرضیه  بر اساسکه  طورهمانیابد. رصد افزایش مید 01,3665 اندازه بهدستمزد نیروی کار بر  نوآوری

ستمزد نیروی دبر  نوآورینسبت شده بود افزایش سطا تحصیالت نیروی کار منجر به افزایش  ینیبشیپ

 سطا 01,36651بر دستمزد به  نوآوری شدت اثرگذاری دیگر عبارتیبهگردد و میکار در این صنعت 

 تحصیالت نیروی کار بستگی دارد.

عدم رد نتایج بر این  آورده شده است. 1-1دستمزد و نوآوری در جدو   نتایج آزمون سارجان برای الگو

داللت داشته )وقفه او  متغیر وابسته( و بنابراین  شده فیتعرفرضیه صفر و معتبر بودن متغیر ابزاری 

استفاده از متغیرهای ابزاری برای کنتر  همبستگی بین متغیرهای توضیحی و جمالت اخال  در مد  

ضروری بوده و مد  به متغیرهای ابزاری دیگری نیاز ندارد و لذا متغیر ابزاری استفاده شده در مد  

 ندارد.  دارای اعتبار بوده و مد  ایرادی

آرالنو و باند استفاده شده است  آزمونجز اخال  از آماره  یخودهمبستگمنظور تعیین مرتبه در ادامه به

  Zتوان بیان کرد که مقدار آماره آزمونبراساس نتایج می است. ارائه شده 5-1جدو  که نتایج آن در 

فرضیه صفر مبنی  AR(1)در باشد، لذا می 0,09 بوده و برای مرتبه دوم -1,105برای مرتبه او  برابر 

شود. از این جهت رد نمی صفر فرضیه AR(2)برای ه در حالیک شود،رد می همبستگیبر وجود عدم خود
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همبستگی بین جمالت اختال ، از مرتبه یک بوده و بنابراین با توجه توان بیان کرد که مرتبه خودمین

ورتی شود، لذا در صمرتبه او  برای حذف اثرات ثابت استفاده میبه اینکه در روش آرالنو و باند از تفاضل 

ند ههای مربوطه دارای خاصیت سازگاری ن وا، ت مین زنندهکه خود رگرسیونی از مرتبه بیش از دو باشد

ا هشده و ت مین زننده تأییدمرتبه او  همبستگی وجود خود این نکته در این مد ،بود. با توجه به 

روش آرالنو و باند روش مناسبی برای ت مین مد  مذکور و حفظ باشند لذا گاری میدارای ویژگی ساز

 های پویا نظیر بالند  و باندباشد و نیازی به ت مین مد  بر مبنای سایر روشسازگاری ضرایب آن می

 .باشدنمی

ا بوری نیروی کار در صنایع الگوی رابطه دستمزد و بهره تایج برآوردن 1-5-2

 و تفسیر آن باالی ایرانتکنولوژی 

 ، شدتهابنگاهنیروی کار و مالکیت  جنسیت ای سطا تحصیالت، مهارت واثرات متغیره 6-1جدو  

* شدت هزینه تحقیق و  وری نیروی کاربهرهشاخص وری نیروی کار و بهرههزینه تحقیق و توسعه، 

تایج با توجه به نحا   .دهدمیرا نشان  با تکنولوژی باالی ایرانتوسعه بر دستمزد نیروی کار در صنایع 

 پردازیم.وری نیروی کار به ارائه و تفسیر ضرایب آن میبهرهو مد  دستمزد  برآوردحاصل از 

است. برخالف آنچه معنی مثبت و بی درصد 35دهد که متغیر سطا تحصیالت در سطا نتایج نشان می

یروی ن بر دستمزد تأثیری سطا تحصیالت دانشگاهی نیروی کار افزایش رفت در این مد  انتظار می

 .ندارد کار

یک  کهدرصورتیبنابراین ؛ شده استدار درصد مثبت و معنی 35غیر جنسیت نیروی کار در سطا تم

 1,19855 اندازهبهافزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار  مرد در این صنایع نیروی کاردرصد حضور 

رود نیروی کار مرد در این صنایع دستمزد باالتری را نسبت به که انتظار می طورهمانیابد و افزایش می

 کنند.نیروی کار زن دریافت می
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 کهدرصورتیبنابراین ؛ شده استدار درصد مثبت و معنی 35سطا مهارت نیروی کار در سطا متغیر 

افزایش  1,91035 اندازهبهیک درصد سطا مهارت نیروی کار افزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار 

رفت افزایش سطا مهارت نیروی کار منجر به افزایش دستمزد نیروی که انتظار می طورهمانیابد. می

به  تری را نسبتنیروی کار ماهر در این صنایع دستمزد باال دیگرعبارتیبهگردد کار در این صنعت می

 .کنندمیسایر نیروی کار دریافت 

ست. پس اشده و معنادار  درصد منفی 35باشد این متغیر در سطا می هابنگاهدیگر متغیر مد  مالکیت 

 ازهاندبهکار متغیر دستمزد نیروی مالکیت خصوصی بنگاه افزایش یابد  یک درصد کهدرصورتی

خصوصی به نیروی کار خود در  هایبنگاهرفت انتظار می آنچه براساس و البتهیابد می کاهش1,16165

 پردازند.نسبت به ب ش دولتی می تریهای پاییناین صنایع دستمزد

ار انتظ آنچهبرخالف  باشدمیکه معرف متغیر نوآوری در مد   تحقیق و توسعه هایهزینهمتغیر شدت 

یروی زد نبر سطا دستم این متغیر اثر مثبتست. ضمن اینکه معنادار نشده ا درصد 35رفت در سطا می

 باشد.مطابق با فرضیه مطالعه نمیدر مد   آنمعنی بودن بی کار دارد اما

در فرضیه  آنچهبرخالف  امااست. مثبت  درصد 35در سطا  نیروی کار وریبهرهمتغیر همچنین ضریب 

دار نشده است معنی درصد 35نیروی کار در این مد  در سطا  وریبهرهمتغیر  رفتنتظار می1نا

ژی باالی با تکنولوبر دستمزد نیروی کار در صنایع  یاندهیفزانیروی کار اثر مثبت و  وریبهره بنابراین

 ندارد. ایران

درصد مثبت و  35در سطا نیروی کار  وریبهرهتحقیق و توسعه *  هایهزینهمتغیر شاخص شدت 

بر  نوآوری وری نیروی کار افزایش یابد، شدت اثرگذاریبهرهیک درصد  کهدرصورتی .باشدمیدار معنی

نوآوری شدت اثرگذاری  یابد. این به این معنا است کهافزایش می 1,1111اندازه به دستمزد نیروی کار 

 ی کار بستگی دارد.وری نیرورهبه 1,1111 بر دستمزد به

آورده شده  3-1نیروی کار در جدو   وریبهرهنتایج آزمون سارجان برای مد  رابطه بین دستمزد و 

ه است ، داللت داشتشدهفیتعراست. نتایج این آماره بر عدم رد فرضیه صفر و معتبر بودن متغیر ابزاری 
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ی متغیر ابزار لذا)وقفه او  متغیر وابسته( و بنابراین، مد  به متغیرهای ابزاری دیگری نیاز ندارد و 

 ده و مد  ایرادی ندارد.اعتبار بواستفاده شده در مد  دارای 

آرالنو و باند استفاده شده است  آزمونجز اخال  از آماره  یخودهمبستگتعیین مرتبه  منظوربهدر ادامه 

برای   Zمقدار آماره آزمونکه شود نتایج مالحظه می بر اساسآمده است.  8-1 در جدو  آنکه نتایج 

فرضیه صفر مبنی بر  AR(1)باشد، لذا در می 0,19 بوده و برای مرتبه دوم -1,003مرتبه او  برابر 

شود. از این جهت فرضیه صفر رد نمی AR(2)شود، در حالیکه برای رد می همبستگیوجود عدم خود

ها ت مین زنندهمالت اختال ، از مرتبه یک بوده و بین ج یخودهمبستگتوان بیان کرد که مرتبه می

با توجه به اینکه در روش آرالنو و باند از تفاضل مرتبه او   بنابراین .باشنددارای ویژگی سازگاری می

مترهای آرالنو و باند روشی مناسب برای برآورد پارا روش شود لذابرای حذف اثرات ثابت استفاده می

 مد  و حذف اثرات ثابت است.
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 ل پنجمفص

 هاشنهادیپگیری و نتیجه
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 مقدمه 5-4

فرایند هر مطالعه، نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد، چرا که وضعیت موجود را تبیین و امکان در 

ل ذکر قاب آورد.ریزی برای رفع مشکالت و یا بهبود وضعیت به سمت شرایط مطلوب را به وجود میبرنامه

زمانی، مکانی و موضوعی ذکر شده براساس  هایچارچوببراساس  صرفاًاست که نتایج این پژوهش 

 گردد.فصو  قبلی این مطالعه ارائه می

و به  (GMM)گشتاور تعمیم یافته چهارم با استفاده از رهیافت سوم و با توجه به آنچه که در فصل 

بر  تأثیرگذارمتغیرهای وری و دیگر نوآ متغیر روابط بین ، در مد  او STSTA12 افزارنرمکمک 

با تکنولوژی وری نیروی کار و دستمزد در صنعت دستمزد نیروی کار و در مد  دوم رابطه بین بهره

های آماره که پس از معرفی شد،های حاضر در این مطالعه ارائه آزمون و نتایج برآورد مد  باالی ایران

 هک طورهمانخته شد. های حاضر در مطالعه پردابرآورد مد  تفسیر نتایج غیرهای هر دو مد ، بهمت

ها را ت مین زدیم. در ب ش او  به بررسی تاثیر متغیرهای تحصیالت مشاهده شد در دو ب ش مد 

ها، نوآوری، نوآوری * تحصیالت و نوآوری * مهارت نسیت، مهارت، مالکیت خصوصی بنگاهدانشگاهی، ج

ی نوآوری * مهارت و نوآوری * نیروی کار را بر دستمزد برآورد کردیم. در ب ش دوم با حذف متغیرها

طه روی کار به بررسی رابنی وریبهرهنیروی کار و نوآوری *  وریبهرهتحصیالت دانشگاهی و اضافه کردن 

 یروی کار در این شرایط پرداختیم.ن وریبهره دستمزد و

 گیرینتیجه 5-2

نوآوری * مهارت و  ، مهارت نیروی کار،جنسیتمتغیرهای ، در مد  او که  آن استاز  نتایج حاکی

و د رنداو تاثیر قابل توجهی بر دستمزدها  در سطا اطمینان باالیی معناداروری * سطا تحصیالت نوآ

 باشند و اثرگذاری این دو متغیردرصد معنادار می 31ها در سطا متغیرهای تحصیالت و مالکیت بنگاه

ارت نیروی کار، مه ، متغیرهایدوم ر مد بر روی دستمزد بسیار کمتر از سایر متغیرها بوده است. د

در سطا باالیی کماکان معناداری کار وری نیرویها و نوآوری * بهرهمتغیرهای جنسیت، مالکیت بنگاه
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ه ک .دارد هاسطا دستمزدبر  معنیاثر مثبت اما بینیروی کار  وریبهرهمیزان  ردند ولیخود را حفظ ک

 کند.یرا تعیین نم نیروی کار، سطا دستمزدها وریبهره باالبا تکنولوژی دهد که در صنایع این نشان می

 باشد.می در هر دو مد  متغیر نوآوری دار بودنآنچه بیشتر قابل توجه است عدم معنیاما 

، به بررسی روابط هر یک از متغیرها با دستمزد نیروی کار 6-1و  9-1در اینجا با توجه به نتایج جدو  

 و اهداف تحقیق خواهیم پرداخت. هافرضیهن بر طبق و میزان اثرگذاری و علل آ

متغیر سطا تحصیالت، معرف میزان سطا تحصیالت دانشگاهی نیروی کار از بین مدارا کاردانی تا 

در میزان تعیین دستمزدها و همچنین  تأثیرگذارباشد. این متغیر از جمله عوامل اساسی و دکتری می

. بررسی سطا سواد کارکنان نیز حکایت از آن دارد که هر باشدمیکار تفاوت دستمزدها در بین نیروی 

ابد. این یچه سطا تحصیالت دانشگاهی کارکنان باالتر باشد میزان دستمزد پرداختی بنگاه افزایش می

 ها داشت که بر طبق فرضیه داری بر دستمزداثر مستقیم و معنیدستمزد –متغیر در مد  نوآوری 

ا نشان معنی ردستمزد رابطه مستقیم اما بی -نیروی کار وریبهرهرتیکه در مد  . در صوباشدتحقیق می

نیروی کار دانست که در نتیجه سبب  وریبهرهتوان دلیل این رابطه را اثر سطا تحصیالت بر می داد.

شود. همچنین با توجه به ضریب این سطا تحصیالت با دستمزد در مد  دوم می غیرمستقیمرابطه 

ناشی از  توانمیهر دو مد ، سطا تحصیالت اثر قابل توجهی بر دستمزد ندارد که این را  متغیر در

 درصد( در این صنایع دانست. 98)در حدود  کردهتحصیلمیزان حضور پایین نیروی کار 

 االبا تکنولوژی بهای صنعت میزان حضور نیروی کار مرد در هر یک از زیر ب ش عنوانبهمتغیر جنسیت 

ها با سطا دستمزد داریمعنینشان داده شده است. در هر دو مد ، متغیر جنسیت رابطه مستقیم و 

درصد نیروی کار حاضر در این صنعت مردان هستند، این نتیجه  33در حدود  اینکهدارد. با توجه به 

اره کرد، اش توان به آنای که در خصوص باال بودن اهمیت متغیر جنسیت میکتهبینی بود. نقابل پیش

وقت در خدمت پاره صورتبهرود که نیروی کار زن وضعیت نیروی کار زن از نظر زمانی است. انتظار می

نسبت به مردان، دستمزد کمتری را به زنان  هابنگاهرود که ها باشد، به همین دلیل انتظار میبنگاه
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باشد، میانگین دستمزدهای پرداختی پرداخت نمایند و لذا هر چه وزن نیروی کار مرد در بنگاه بیشتر 

ای تحقیق هگاه نیز به نسبت بیشتر خواهد بود. بنابراین نتایج این متغیر در هر دو مد  مطابق با فرضیهبن

 باشند.می

باشد. این می با تکنولوژی باالهای صنعت متغیر مهارت معرف نیروی کار ماهر در هر یک از زیر ب ش

دارد. این نتیجه بر طبق  دستمزدهاداری بر سطا اثر مستقیم و معنییق متغیر در هر دو مد  تحق

توجهی به نسبت سایر متغیرها بر  با توجه به میزان ضریب مهارت اثر قابل باشد.فرضیه تحقیق می

درصدی حضور نیروی کار ماهر در این صنعت  19از نرخ متوسط  توانمیکه این را هم  دستمزد ندارد

 به سمت کارگران عمدتاًمدرن و نوآوری  هایتکنولوژیبا در نظر گرفتن این فرض که همچنین  دانست.

 تکنولوژی، مهارت یریکارگبهباشند؛ چنانکه برای عنوان دو عامل مکمل مطرح میماهر گرایش دارد و به

را  ماهر کار یروین، تقاضا برای کافی نیز الزم است و در این صورت، هرگونه پیشرفت در تکنولوژی

گردد. در این شرایط، ممکن است دستمزد کارگران ها میآنافزایش داده و موجب افزایش دستمزد 

 وری کاهش یابد.غیرماهر بر اساس کاهش اثرگذاری آنان در بهره

ننده کاست. مالکیت بنگاه نیز از عوامل تعیین هامعرف میزان مالکیت خصوصی بنگاهمتغیر مالکیت 

یزان این مدار بر دستمزد دارد. و معنی غیرمستقیمآید. این متغیر در هر دو مد  اثر دستمزد به شمار می

مالکیت  اینکهه با توجه ب نشان داد، بینی بود. این نتیجهقابل پیش ی تحقیقهابر طبق فرضیه تأثیرگذاری

این لذا  باشدمیدرصد(  39)در حدود خصوصی  ،با تکنولوژی باالی ایرانها در صنایع اکثریت بنگاه

 د.پردازتری به نیروی کار خود میدستمزد پایینصنایع نسبت به ب ش دولتی 

ابل قمعنی دارد. اثر مستقیم اما بی وری نیروی کار در مد  دوممتغیر بهرهبر طبق نتایج بدست آمده 

ای هوری نیروی کار بایستی براساس فرضیات در تعیین سطا دستمزد سهم عمدذکر است که بهره

ر سهم این متغی با تکنولوژی باالی ایران نسبت به سایر متغیرهای اثرگذار داشته باشد اما در صنایع

وری نیروی کار به دستمزد در این مد  جهت علیت از بهره لذا دارد و در تعیین دستمزدها ناچیزی
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 بایستی جهت علیتبنابراین نظریه متعارف اقتصادی در این صنایع جوابگو نیست و  دهدجواب نمی

توان دلیل آن را وری نیروی کار در این صنایع را در نظر داشت. از جهتی میمیزان دستمزد بر بهره

ها و یا نقش کمرنگ نیروهای های مورد نیاز به آنکارگیری نادرست نیروی کار در هر یک از ب شبه

توان مینوجه به نتایج این مطالعه ست. با تحمایتی و انگیزشی از نیروی کار در ب ش صنعت ایران دان

ه شمار ب با تکنولوژی باالی ایرانرا عامل بسیار مهمی در تعین دستمزد نیروی کار در صنایع  این متغیر

این مساله نشان از وجود سیستم پرداخت دستمزد انعطاف  و بررسی است. تأملقابل  مسئلهاین  که آورد

دلیل ضعف در قوانین کار و عدم وجود اتحادیه کارگری بهکه باشد. ناپذیر در ب ش صنعت ایران می

 رتواند تاثیر معناداری بر دستمزد واقعی نیروی کار داشته باشد. لذا دوری نمیمنسجم، بهبود بهره

وری نیروی کار تعیین کننده باشد پرداخت دستمزدها بیشتر از اینکه ویژگی های نیروی کار و بهره

 وری در تعیین دستمزدها تقریبا ناچیز است.موثر است و نقش بهرهشرایط حاکم بر بازار 

کننده شدت اثرگذاری تحصیالت ضریب شاخص نوآوری * سطا تحصیالت نیروی کار در مد  او  بیان

ار است دکننده رابطه مستقیم و معنیباشد. این نتیجه بیاننیروی کار بر نسبت نوآوری بر دستمزد می

ت که شدت اثرگذاری نوآوری بر دستمزد به میزان سطا تحصیالت دانشگاهی این اس دهندهنشانو 

با توجه به آنچه که در فرضیه انتظار داشتیم سطا تحصیالت نیروی کار اثر نیروی کار بستگی دارد و 

 ای بر نسبت نوآوری بر دستمزد دارد.مثبت و فزاینده

 نیرویشدت اثرگذاری مهارت کننده یاننیروی کار در مد  او  ب شاخص نوآوری * سطا مهارتضریب 

که با توجه به میزان ضریب آن اثر قابل توجهی به نسبت سایر  باشدکار بر نسبت نوآوری بر دستمزد می

دت این است که ش دهندهنشاندار است و معنیمستقیم و غیرکننده رابطه این نتیجه بیان متغیرها دارد.

 آنچه که در فرضیه برخالفاما نیروی کار بستگی دارد و ی بر دستمزد به سطا مهارت اثرگذاری نوآور

 بر نسبت نوآوری بر دستمزد دارد. داشتیم سطا مهارت نیروی کار اثر منفی انتظار
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 نیرویوری بهرهکننده شدت اثرگذاری بیان نیروی کار در مد  دوم وریبهرهضریب شاخص نوآوری * 

البته  ت ودار اسمعنیکننده رابطه مستقیم و باشد. این نتیجه بیانبر دستمزد می کار بر نسبت نوآوری

است که شدت این کننده بیان این شاخص قدرت اثرگذاری پائینی به نسبت سایر متغیرها دارد و

ه با توجه به آنچه که در فرضینیروی کار بستگی دارد و  وریبهرهی بر دستمزد به میزان اثرگذاری نوآور

 ای بر نسبت نوآوری بر دستمزد دارد.اثر مثبت و فزاینده وری نیروی کاربهرهانتظار داشتیم 

برای محاسبه و معرفی آن استفاده شد در مد   R&Dکه در این تحقیق از شاخص  نوآوری متغیر

ل مستقیم و در ک تأثیریدستمزد - کار نیرویوری و در مد  بهره غیرمستقیمتأثیر  دستمزد-نوآوری 

که متغیر  دریافت توانمیدارد. بنابراین  با تکنولوژی باالستمزد نیروی کار صنایع بر سطا دمعنی را بی

شود. محسوب نمی با تکنولوژی باالی ایرانکننده دستمزد نیروی کار در صنایع از عوامل تعیین ورینوآ

وامل م تلفی را در نظر داشت. کسب این نتیجه شاید به ماهیت توان در بررسی نتیجه این مطالعه عمی

گر از سوی دیشود برگردد. می های تحقیق و توسعه مطرحهزینه عنوانبههایی که در صنایع ایران هزینه

هش امنجر به ککه یی جاجابهتوان به جایگزینی تکنولوژی فنی و نوآوری به جای نیروی کار یا اثر می

 0ندییفرآبنابراین هزینه تحقیق و توسعه از طریق نوآوری  نیروی کار شده است، نام برد.تقاضا برای 

یندی تغییر در فرایند تولید ناشی از ی نیروی کار خواهد شد. نوآوری فرآموجب کاهش تقاضا برا

باشد که موجب کاهش تقاضای نیروی کار و کاهش دستمزد خواهد شد و از ی نوآوری میریکارگبه

گیری تقاضا برای نیروی کار با ت صص و ماهر یگر گسترش و توسعه نوآوری تولیدی باعث جهتسوی د

شود که این باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و ماهر در صنایع نهاده مکمل نوآوری می عنوانبه

ی ر جبرانباشد که از طریق اثتغییر در شیوه تولید ارائه محصوالت جدید می 1گردد. نوآوری تولیدیمی

توان گفت اثر نوآوری بر سطا اشتغا  نیروی شود بنابراین میباعث افزایش تقاضا برای نیروی کار می

 ی نیست. نیبشیپدستمزد آنان قابل  تینها درکار و 

                                                           
1- Process Innovation 

2- product Innovation 
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های تحقیق و توسعه ی افزایش هزینهرنفتیغاست که در ایران در ب ش  شدهمش صاما عالوه بر آن، 

بنابراین، در شرایطی که نرخ رشد مزد واقعی از اختالف نرخ رشد اقتصادی ؛ شودموجب رشد اقتصادی می

های افزایش هزینهدر ب ش صنعت، رسد گردد، به نظر میو نرخ رشد کمیت نیروی کار محاسبه می

ت گردد و در نتیجه باید با افزایش نسبتحقیق و توسعه موجب رشد نیروی کار بیش از رشد اقتصادی می

بنابراین در شرایط موجود ایران که با ؛ یابدافزوده مزد واقعی کاهش به ارزشهای تحقیق و توسعه هزینه

مواجه است، افزایش شاخص  و ماهر هیکرده دانشگابحران بیکاری ب صوص نیروی کار جوان تحصیل

گردد هرچند افزایش آن موجب افزایش دستمزد واقعی مذکور موجب رشد تعداد نیروی کار می

در این ب ش بر مزد  و توسعههای تحقیق ضروری است، علل تأثیر منفی هزینه حا نیدرع. گرددینم

دارد، تعیین و تحلیل گردد و اصالحات  کشورهای دیگر برخالفاین تأثیر که جهتی  کار و سازواقعی و 

های تحقیق و توسعه بر دستمزدهای واقعی صورت الزم در جهت ارتقای سطا علم و فناوری و هزینه

 گیرد.

 پیشنهادات 5-7

ها را آن و صادرات با تکنولوژی باالاز آنجائیکه کشورهای صنعتی ب ش اعظمی از تولیدات باالی صنایع 

محرا اقتصادی این کشورها و تولید ناخالص  عنوانبهاختیار دارند و این صنایع نقش مهمی  جهان در

ه صنعت توجب ش  در کشور و مسئولین اقتصادی گذارانسیاستکند الزم است ایفا میداخلی آنان 

در  های آناساسی مورد نیاز از ب ش مالی و هایحمایتو  با تکنولوژی باالمناسب به صنایع  و الزم

 ردهکتحصیلکارگیری ب ش زیادی از نیروی کار و به افزایش تولیدات این صنعت برای جهت تالش

داشته باشند. بر این اساس بایستی اقدامات الزم برای حضور  در این صنعت کشور بیکارو ماهر  دانشگاهی

رت تمام نیروهای الزم صو کارگیریبه تر این صنعت در ب ش تولیدات اقتصادی کشور باو قوی مؤثرتر

 گیرد.
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 باال با تکنولوژینیروی کار آن هم در صنایع  وریبهرهبا توجه به اهمیت رابطه بین دو متغیر دستمزد و 

 و عوامل ناشی از آن که این رابطه شودمیاین نیاز احساس  طلبدمیرا  روری باال نیروی کاکه بهره

وری رداری از بهرهببه دالیل بهره هابنگاهبا توجه به نتایج  شود. بایستی با تمرکز بیشتری بررسی و ارزیابی

ت گیرند از این رو شناخبه کار می آنانهای متفاوتی را در پرداخت دستمزد سیاست ،بیشتر نیروی کار

برای  مدکارآ هایسیاستد به ات اذ توانمیاز شرایط بازار کار ایران  گذارانسیاستبیشتر  آگاهیبهتر و 

 زار کار این صنعت منتهی گرددبا

با توجه به وضعیت موجود کشور و نقش محوری صنایع با تکنولوژی باال در تولید و توسعه اقتصادی 

گذاری در این صنایع در نظر و افزایش حمایت و سرمایه کشور بایستی امکانات مناسب از طریق ترویج

 R&Dمنجر بهبود و ارتقا نقش  با تکنولوژی باالکارهای اساسی که در صنایع گرفته شود. در ادامه راه

 کنیم:شود را پیشنهاد میدر ب ش تولید و اشتغا  کشور می

( بررسی نقش و تأثیر تحقیق و توسعه و تکنولوژی در ابعاد خرد و کالن. این امر برای کمک به 0

پژوهشی و  هایخودباوری جامعه پژوهشگران و متقاعد کردن تصمیم گیران برای تجهیز ظرفیت

 ت صیص منابع بسیار اهمیت دارد.

 های تولیدیهای اقتصادی و شرکتدر بنگاه R&D( توسعه و تجهیز واحدهای 1

تولید و اشتغا . به نظر  در صادرات و واردات کاالها با توجه با تأثیر آن بر R&D( توجه به ابعاد 9

های مؤثر بتوان به منافع علم و استهای فوق در صورت تدوین و اجرای سیرسد با توجه به چالشمی

 پیش نائل آمد. از شیبفناوری و تحقیق و توسعه، یعنی رونق اقتصادی و اشتغا  بیشتر، 

های ای، بنگاههای توسعه، سازمانستادی در سطاهای پیشرفته مند از توسعه فنآوریحماایات نظام( 1

 .تولیدی و ب ش خصوصی
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 برای مطالعات آتی هاییتوصیه 5-7-4

نقش نوآوری و تکنولوژی  طورنیهمنقش نیروی کار و اشتغا  در بازار کار و  با توجه به اهمیت (0

جامع در کل صنعت ایران  صورتبه یالزم است تحقیقات دیگر اقتصادی کشور فنی در تولید

 نوآوری بر دستمزد و اشتغا  نیروی کار در صنایع ایران بپردازد. ریتأثانجام گیرد که به بررسی 

ا بنیروی کار نقش مهمی در تولیدات اقتصادی کشور ب صوص صنعت  یوربهرهاز آنجائیکه  (1

زد وری نیروی کار و دستمبه بررسی رابطه علی بین بهره یامطالعهدارد جا دارد در  تکنولوژی باال

خته بین این دو متغیر اساسی بازار کار شنا مؤثرپرداخته شود تا رابطه  با تکنولوژی باالدر صنایع 

 شود.

 ی تحقیقهاتیمحدودمشکالت و  5-1

ها و اطالعات مناسب ی بازار کار در ایران، دسترسی به دادهاز جمله مشکالت اساسی تحلیل و مطالعه

 های تحقیق حاضر عبارتند از:جمله محدودیت باشد. ازمی

موجود نیست و همچنین  0931از سا  قبل  ISICهای صنعتی منطبق با کدهای آمار کارگاه .0

های آماری در محاسبه برخی متغیرها، زمان بسیاری برای به دلیل محدودیت در دسترسی داده

 های جایگزین صرف شد.داده

لیل شود. به همین دشاخص دستمزد نیروی کار در صنعت، توسط هیو نهادی محاسبه نمی .1

های بنگاه در آمارگیری از با استفاده از داده جبران خدمات نیروی کار از پرداختی نگارنده

 نفر کارکن و بیشتر استفاده و این شاخص را تهیه کرده است. 01های صنعتی بنگاه

های آید. بطوریکه از هزینهمحاسبه شاخص نوآوری دیگر محدودیت این تحقیق به شمار می .9

های صنعتی استفاده خواهد شد. البته عنوان متغیر جایگزین نوآوری بنگاهبهتحقیق و توسعه 

این محدودیت نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از مطالعات خارر از کشور نیز وجود داشته 

 .است
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 OECDارائه شده توسط  ،تکنولوژیسطا  اساس برصنایع  بندیطبقهلیست  پیوست الف.

 ISIC (Rev.3)کد  صنعت

 صنایع مبتنی بر تکنولوژی برتر

 959 هوافضا() فضاو  هواپیماسازیصنایع 

 1119 صنایع داروسازی

 91 محاسباتیاداری، حسابداری و  آالتماشین

 91 تجهیزات ارتباطی، رادیو و تلویزیون

 99 صنایع ابزار دقیق، نوری و درمانی

 برتر –صنایع مبتنی بر تکنولوژی فناوری متوسط 

 90 و تجهیزات الکتریکی آالتماشینصنایع 

 91 هاکشو یداصنایع موتورسازی وسایل نقلیه 

 (1119) .11 صنایع شیمیایی

 (953) .951 و حمل و نقل آهنراهتجهیزات 

 13 و تجهیزات آالتماشینصنایع ساخت 

 متوسط پائینصنایع مبتنی بر تکنولوژی 

 19 ، پاالیش نفتایهسته، سوخت سنگزغا 

 15 محصوالت پالستیکی، الستیک و کائوچو

 16 محصوالت غیرفلزی معدنی

 950 ساخت و تعمیر کشتی و قایق

 13 فلزات پایه

و  آالتماشین. جزبهساخت محصوالت فلزی 

 تجهیزات
18 

 صنایع مبتنی بر تکنولوژی پائین

 11-11 بازیافتتولید و 

 06-05 چوب، کاغذ، چاپ و نشر

 03-03 محصوالت غذایی، نوشیدنی و تنباکو
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، فعا  در زیر ب ش ISICبندی طبقه بر اساسلیست اسامی صنایع با کد چهاررقمی  .ب وستیپ

 تولید صنایع با تکنولوژی باال

 نام صنعت رقمی 1کد 

1119 
استفاده در پزشکی و تولید دارو و مواد شیمیایی مورد 

 محصوالت دارویی گیاهی

 اداری و حسابگر و محاسباتی آالتینتولید ماش 9111

9101 
الکترونیکی و سایر اجزای  یالوله یهاها و المپتولید المپ

 الکترونیکی

9111 
ای هتلویزیونی و رادیویی و دستگاه یهاتولید فرستنده

 ارتباطی و تلگرافیهای یستمم صوص س

9191 
ا ضبط ی یهاتلویزیون و رادیو، دستگاه هاییرندهتولید گ

 پ ش صوت و ویدئو و کاالهای وابسته

 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی 9900

9901 

، کنتر  و آزمایش و یریگتولید ابزار و وسایل ویژه اندازه

جز تجهیزات کنتر  عملیات دریانوردی و مقاصد دیگر به

 صنعتی

 تولید تجهیزات کنتر  عملیات صنعتی 9909

 تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی 9911

 مچی و انواد دیگر ساعت یهاتولید ساعت 9991

 ISICبندی در سطوح طبقه (OECD)ی اقتصاد توسعه و همکاری سازمان بندیطبقه بر اساس: مأخذ

 

 

 



 
 
 

 

121 
 

 
 

 

 

 و ماخذ منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 خارجیمنابع 

Alston, S. (2007), “The Kuznets Process and the Inequality Relationship”, Journal of 

Development Economics, 40, pp. 43- 67. 

Anderson. (2006), “R&D and inequality, Case of developing countries”, Journal of 

Agricultural Economics, 12, pp. 54- 69. 

Arellano, M. and Bond, S. (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte 

Carlo evidence and an application to employment equations”, Review of Economic 

Studies, 58, pp. 277–297. 

Arellano, M. and Bover, O. (1995), “Another look at the instrumental-variable estimation 

of error-components models”, Journal of Econometrics, 68, pp. 29–52. 

Baltagi, B. H. (2005), “Econometric Analysis of Panel Data”, John Wiley& Sons Inc. 3rd 

Edition, New York, USA. 

Barthwal, R.R. (2000), “Industrial Economics: An Introductory Textbook”, New Age 

International (P) Limited Publishers, New Delhi, Second Edition. 

Beaudry, D. N. (2007), “Applying System Dynamics Modeling to Innovation’s Effects 

on Wages”, Paper Presented at the Dynamics of Globalization - AIB US-Northeast 

Chapter Meeting in Portsmouth, New Hampshire. 

Bogliacino, F. (2014), “Innovation and employment: A firm level analysis with European 

R&D Scoreboard data”, EconomiA, 15, pp. 141–154. 

Breheny and McQuaid. (1997), “The Development of High Technology Industries”, 

Croom Helm, London, pp. 297-354. 

Brown, W. and Nolan, P. (1988), “Wages and labourproductivity”, British Journal of 

Industrial Relations, 26, 3, pp. 339-361.  

Bruce, C. (2002), “The Connection between Labor and Wages”, Economic Ltd, 7, 2, pp. 

11-23. 

Cashell, B. W. (2004), “Productivity and wages”, Cornell University ILR School, Key 

workplace documents. 

Chabot, C. (1995), “Defining High Technology”, Sussex University. 



 
 
 

 

123 
 

 
 

Collinson, S. (2000), “Knowledge networks for innovation in small Scottish Software 

firms”, Entrepreneurship & Regional Development, 12, 3, pp. 217- 244. 

Connolly H Gottschalk, P. (2006), “Differences in Wage Growth by Education Level, Do 

Less Educated Workers Gain Less from Work Experience?” Department of Economics, 

Northeastern University, Boston. 

Cunningham, Bill. (2001), “Productivity Growth, But Workers Don't Share”, AFL-CIO, 

Economic Research Department Office & Professional Employees. International Union, 

AFL-CIC. 

Greenawa, D., and S. Grima, S. (2001), “Wages, Productivity and Foreign Ownership in 

UK Manufacturing”, Center for Research on Globalization and Labor Markets, School 

of Economics University of Nottingham. 

Hausman, J., and Taylor, W. (1981), “Panel data and unobservable individual effect”, 

econometrica, 1377-1398. 

Katz, L. F. (1986), “Efficiency Wage Theories: A Partial Evaluation”, NBER 

Macroeconomics Annual, Cambridge. 

Kendrick. W.John. (1986), “Productivity Trends, Capital and Labour”, National Bureau 

of Economic Research, New York. 

Khalil Araghi, M. & souri. (2006), “A test of efficiency wage model for iran’s economy”, 

Iranian economic review, 10, 17. 

Khalil, T.M. (2000), “Management of Technology: The Key to Competitiveness and 

Wealth Creation”, Me Graw will. 

Kingdon Geeta G. And John Knight. (2006), “How Flexible Are Wages in Response to 

Local Unemployment in South Africa?” Industrial and Labor Relation Review, 

Lachenmaier, S., and Rottmann, H. (2011), “Effects of innovation on employment: A 

dynamic panel analysis”, Industrial Organization, 29, pp. 210–220. 

Leyard, M. (2003). The Role of Agricultural in Poverty Alleviation, Studies in South 

Asia. Journal of Asian Economics, 1, pp. 320-343. 



124 
 

Lopez-Acevedo, G. (2003). “Wages and Productivity in Mexican Manufacturing”. World 

Bank, Working Paper, No. 2964. 

OECD. (1992), OSLO MANUAL, p. 31. 

OECD. (May 2007), International Trade by Commodity Statistics, 

www.oecd.org/sti/stan/indicators. 

Organization for economic co-0peration and development, ANBERD database, 

http://www.oecd.org/dsti/sti/stats/eas_anb. 

Ozmucur, Suleman. (2003), “Wage and Productivity Differentials in Private and Public 

Manufacturing: The Case of Turkey”, Department of Economics University of 

Pennsylvania and Bogazici University. 

Puga, D. and Trefler.D. (2010), “Wake up and smell the ginseng: Innovation trade and 

the rise of incremental innovation in low-wage countries” Journal of Development 

Economics, 91, 1, pp. 64-76. 

Ramoni-Perazzi. J. and U. J. Andes. (2006), “Wage Differentials between the Public and 

the Private Sector: How Comparable Are the Workers?” Journal of Business & 

Economics Research, 4, 5. 

Scott, M. and Fuess, J.R. (2002), “Do Employers Pay Efficiency Wages? Evidence from 

Japan” Journal of Labour Research, 73, pp. 280-401. 

Sebnem Akkaya. (1998), “Productivity and wage in Manufacturing Industry in OIC 

Countries. 1975-84” Journal of economic cooperation amang Islamic countries, 8, 4. 

Shorocks, G. (1989), “Index of inequality in economics”. Journal of economy. No. 13. pp 

201-251. 

Straus, Jack and Mark E. Wohar. (2004), “The Linking Between prices, Wages, and Labor 

productivity: A Panel Study Industries”, Southen Economic Journal, 70, 4, PP. 920-941. 

Taro, Lester. (1993), “A Great Dream: Future Economic Battle of Japan, USA and 

Europe”, Translated by Aziz Kakavand, Didar Publication, Tehran. 

Trefler, D. Zhu, S.C. (2005), “Trade and inequality in developing countries: a general 

equilibrium analysis”. Journal of International Economics, 65, pp 21–48. 

http://www.oecd.org/sti/stan/indicators
http://www.oecd.org/dsti/sti/stats/eas_anb


 
 
 

 

125 
 

 
 

UNIDO. (2003), Industrial Development Report 2002-2003, p. 146. (www.unido.org). 

Verhoogen, E. (2004), “Trade, quality upgrading and wage inequality in the Mexican 

manufacturing sector: Theory and evidence from an exchange-rate shock”, Unpublished. 

Verner، Dorte. (2000), “Wage and productivity gape: evidence from Ghana”, econpaper. 

repec. org/ paper/ wbkwbrwps/2168.htm. 

Waheed, A. (2012), “Employment effect of innovation: microdata evidence from 

Bangladesh and Pakistan”, UNU-MERIT Working Papers, pp 1-34.  

Wakford, JJ. (2004), “Productivity-Wage and Relationship in South Africa: an empirical 

investigation” Development Southern Africa, 21, 1, pp. 109- 132. 

Walewski, M. (2009), “Innovation, Labour Demand and Wage in Poland. Some 

Introductory Results Using Micro-Macro Data” CASE Network Studies & Analyses, No. 

392. 

Wood, A. (1995), “How trade hurt unskilled workers”. Journal of Economic Perspectives, 

9, 3, pp. 57-80. 

Zachariadis, M. (2002), “R&D, Innovation and Technological progress: A test of the 

Schumpeterian frame work without scale effects”, Canadian Journal of Economics, 

Canadian Economics Association, 36, 3, pp. 566-586 

Zavodny, M. (1999), “Unions and Wage-Productivity Gap”, Atlanta Economic Review, 

Department. 

 منابع داخلی

های دستمزد ای نظریهتحلیل مقایسه"، (0931)بهار  ،م سلیمی فر و .ممشهدی ق، خداپرست  احمدی

های رشد و توسعه فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش، "سنتی و دستمزد کارایی در ب ش صنعت ایران

 .006-013، سا  سوم، شماره دهم، اقتصادی

http://www.unido.org/
https://ideas.repec.org/s/cje/issued.html


126 
 

 وری و سطاتحلیل و بررسی رابطه بین بهره"ارشد: کارشناسی نامه پایان، (0931)شهریور ، قاحمدی 

و روش بازخور خطی  ARDLدستمزد پرداختی در ب ش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد 

 .دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،"گوا

وری و طراحی الگوی مزد مبتنی بر ارتباط بین دستمزد و بهرهبررسی "، (0986آبان و آذر ) ازوجی د،

، 31 و 83، شماره ماهنامه اجتماعی اقتصادی علمی و فرهنگی کار و جامعه، "وری در اقتصاد ایرانبهره

 .15-1 ص

فصلنامه ، "ای ایراننقش فناوری بر اشتغا  صنایع کارخانه"، (0985پائیز ) گرد ا،جهان و .ب باصری

 .83-69 ص، 18، سا  هشتم، شماره ی اقتصادی ایرانهاپژوهش

ی وری نیروبررسی رابطه بین دستمزد و بهره" کارشناسی ارشد: نامهپایان ،(0988اردیبهشت ) باقری ن،

 دانشگاه عالمه طباطبایی. ،دانشکده اقتصاد، "(0981-0931ای ایران )کار در صنایع کارخانه

چاپ  ، ترجمه عباس شاکری،"های اقتصاد کالنها و سیاستنظریه" (،0986) برانسون، ویلیام، اچ،

 نشر نی، تهران. ،یازدهم

چاپ  علیرضا جباری، عباس کحالزاده، ترجمه، "مدیرت نوآوری" (،0931) ا،و پاویت  .ر تید ر، بزانت

 .مرکز نشر دانشگاهی او ،

 ه، موسس"ها و اقداماتباال: سیاستوسعه صادرات کاالهای با فناوری ت"(، 0931) ،و همکاران ی پورحسن

 ی.بازرگان یهاپژوهشمطالعات و 

بررسی عوامل مؤثر بر دستمزد در ب ش خدمات " :نامه کارشناسی ارشدپایان (،مهر 0981) ،اساعدی 

 ریزی کشور.دیریت و برنامهریزی، سازمان م، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه"ایران

 چاپ ن ست، ،، مترجم مرتضی محمدخان"اصو  علم اقتصاد"(، 0981)ن،  هاوسو  .پ ساموئلسن

 .، تهرانشرکت انتشارات علمی و فرهنگی
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، "نمنابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایرا" (،0931)تابستان  . و کردبچه ح،د سوری

 .13-13 ص، 1 شماره، سا  پنجم، سازی اقتصادیفصلنامه مد 

های بزرگ صنعتی بر تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه"(، 0985 آبانمهر و )د،  سوری

 .013-090 ص، 35، شماره مجله تحقیقات اقتصادی، "مبنای نظریه دستمزد کارایی

وری و دستمزد با تأکید بر تحصیالت رابطه بهره"(، 0983پائیز ) ،ا سوری د، ابراهیمی م. و حسینی دوست

 .900-913 ص، سا  دهم، شماره سوم، پژوهشنامه اقتصادی، "مطالعه موردی صنعت ایران() رنیروی کا

معاونت امور  صنایع و معادن، وزارتگزارش مروری بر صنعت ایران،  ،(0985اسفند )شاطر زاده م، 

 .المللاقتصادی و امور بین

 تهران.نشر نی، چاپ پنجم، ، "ها و کاربردهانظریه 1 اقتصاد خرد "(،0983)شاکری د، 

 .تهران نشر رافع، ،چاپ دوم جلد او ، ."های اقتصاد کالنها و سیاستنظریه" (،0983) شاکری د،

 وری نیروی کار دربررسی رابطه بین دستمزد و بهره" نامه کارشناسی ارشد:پایان (،0989) صمدی ح،

 ،علوم انسانی و اجتماعیدانشکده  ،"(0980-0958) هایسا های بزرگ صنعتی ایران طی کارگاه

 دانشگاه تبریز.

 زنان وارزیابی تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغا  جوانان : "نامه کارشناسی ارشدپایان (،0983)صمدی ر، 

 .دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد، "بزرگ صنعتی در ایران هایکارگاهدر 

اطالعات و ارتباطات بر اشتغا  صنایع اثر فناوری "، (0939 )تابستان. و هژیرکیانی ا، س صمیمی

 .13-55 ص، 31 شماره، 11، سا  های اقتصادیها و سیاستفصلنامه پژوهش، "ای ایرانکارخانه

 ،"کار نیرویوری ساختار مزد در صنایع ایران و ارتباط آن با بهره"رساله دکتری: (، 0981) طاهری د،

 یی.عالمه طباطبا دانشگاه دانشکده اقتصاد،
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 اقتصادی ایران، هایپژوهش فصلنامۀ، "ایران صنایع در وریبهره و مزد تحلیل"(، 0981) ،د طاهری

 .016-015 ص ،03 شماره

ای ایران دستمزد با توجه به آیا در صنایع کارخانه" (،0983 تابستان)ر. و باقری ن،  ح، بهرامی طائی

 .061-010 ص، 19سا  چهاردهم، شماره  های اقتصادی،فصلنامه پژوهش ، "شود؟وری تعیین میبهره

نوآوری  هایسیستمارتقای کارکردهای " (،0983) ،ح .س و طباطبائیان .م طباطبائیان س.ا، منطقی

 ی ایران.فرانس ملی مدیریت تکنولوژ، چهارمین کن"با ات اذ رویکرد نوآوری باز

تحقیق و توسعه  ایمقایسهبررسی تحلیلی و ": نامه کارشناسی ارشدپایان، (0963بهمن )عسگری م، 

(R&D)"، ،دانشگاه امام صادق )د(. دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد 

تجزیه و تحلیل تفاوت دستمزد در بین صنایع ": نامه کارشناسی ارشدیانپا (،0931 )تیر علوی س،

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا.، "ایران

اندیشکده صنعت و فناوری  (،0981. )81-010، گزارش هاتعاریف، مفاهیم و شاخص فناوری برتر،

 .با همکاری موسسه مطالعات راهبردی آینده (آصف)

وری در تعیین سطا دستمزد نیروی کار در نقش بهره"(، 0985)آذر و دی  کازرونی د. و سجودی س،

 .083-063 ص. 36شماره  مجله تحقیقات اقتصادی، ،"ب ش صنعت ایران

بررسی رابطه بین بهره روی و دستمزد در ب ش صنعتی "(، 0986 تابستان) کازرونی د. و محمدی د،

 .051-013 ص، 90سا  نهم، شماره  های اقتصادی ایران،فصلنامه پژوهش، "ایران

 .91 شماره ،توسعۀ مدیریت ،"فردیوری اجرای بهره در عوامل مؤثر" (،0981)، ا کزازی

تحلیل رابطه بین سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و  "(،0983)زمستان  د، زاده باقر. و ا کمیجانی

 ص، 1، دوره دوم، شماره سعه روستاییمجله تو، "روستایی ایران مناطقی در درآمدوری با نابرابری بهره

10-61. 
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وری و بهرهبررسی رابطه دوسویه دستمزد "(، 0930زمستان ) . و طائی ح،ت خواه د، محمدیمحمدی 

، سا  او ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، "ای ایرانکارخانه در صنایع

 .113-080 ص، 1شماره 

مجله ، "وری و بیکاریهای دستمزد، بهرهبررسی سهم عوامل اقتصادی در نوسان"(، 0933)آرا م،  مهر

 .011-55 ص. 53و  58 ، شمارهبرنامه و بودجه

، مترجم رشید اصالنی، سازمان مدیریت و "مدیریت انتقا  و توسعه فناوری"(، 0963) م، نواز شریف

 .11شماره  ،هبرنامه و توسع نشریهریزی، برنامه

، 59و  51، مجله برنامه و بودجه، "علم و فناوری بر مزدهای واقعی در ایران تأثیر"(، 0933) ،پ وحیدی

 .90-9 ص

ت دومین همایش تجار ،"اقتصادیمتغیرهای کالن  الکترونیکی بر تجارت تأثیر" (،0989) ،ا هژبرکیانی

 .003-003 ص الکترونیکی،

ر دبرسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه "رساله دکتری: ، (0930)آباد ر، یحاجیوسفی 

 دانشگاه پیام نور مرکز تهران. دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری،، "ای ایرانیع کارخانهصنا
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Abstract 

 

The main objective of this study is to find the effect of innovation and labor productivity 

on labor wage in high-tech industries in Iran. For this purpose, the data of the firm with 

10 employees and more in 10 Iranian high-tech industries according to 4-digit 

International Standard Industrial Classification (ISIC), during the years 1374 to 1390 was 

evaluated by dynamic panel data and system GMM and software STATA12. In this 

research, in addition to the R&D expenditure and Labor Productivity factors, the effect 

of other variables on labor wage in industry, including individual characteristics of labor 

such as level of university education, skills and gender of the labor and private ownership 

of firms are also considered. The results explains that so Men than women, college 

educated and also skilled labors to unskilled receive higher wages in sector of Iranian 

High-tech Industries. as well as private of firms that make up the large part of firms this 

industry, pay lower wages to its labors than public sector. But R & D expenditure index, 

that is a measure of innovation in industry, have an insignificant and negative effect on 

wage levels in Iranian High-tech Industries. This result may be comes back the nature of 

expenditure as of research and development expenditure is proposed in Iranian industries. 

The reason of this negative effect can be explained by small share of R&D expenditure 

in sector of Iranian industries. The results show that changes in labor skills will have a 

significant and indirect effect with innovation ratio to wages. as well as changes in  

education level  have a significant and direct effect with innovation ratio to wages. 

Labor productivity has a direct relation on the level of wages but insignificant. The results 

show that changes in the labor productivity have a direct and significant impact with 

innovation ratio to wage. 

 

Keywords: 

Labor Wage, Innovation, Labor Productivity, Iranian High-tech Industries, Dynamic 

Panel Data, System GMM.   
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