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الهی مرا یاری کن ات دانش اندکم هن رندبانی باشد ربای فزونی تکبر و رغور ،هن حلقهای ربای اسارت و هن دست ماهیای ربای تجارت ،بلکه گامی باشد
ت
ربای جلیل از تو و متعالی ساختن زندگی خود و دیگران.
لم
هب مصدا ق آهی »من لم یشکر ا خلوق لم یشکر الخالق« رب خود الزم میدانم هک سپاسگزار زحمات و مساعدتاهی بیردیغ زعزیانی هک رد انجام این تحقیق
مرا یاری کردهاند ،باشم.
از اساتید گرانقدر و فرهیخته جناب آاقی دکتر علی دهقانی و جناب آاقی دکتر محمدعلی موالیی هب واسطه حمایت و راهنماییاهی ارزمنند ایاان ،لام ششکر
و سپاس را دارم.
همچنین از کلیه اساتید گرانقدر گروه هک رد دوران تحصیل از محضرشان کسب فیض نم ش
تح
هم
ص
ی
س
ن
ی
ا
ش
س
رد اینجا الزم است از پدر و مارد زعزی و انزنینم هب واسطه همراهی و همدلی یشگی ایاان رد دوران ل و ا جام رساهل ،نها ت پاس و قدر نا ی ر داشته
ودم ،شکر و قدردانی مینمایم.

همچ
باشم .نین از دوست زبرگوارم سرکار خانم منیره احمدی نیز سپاسگزارم.

ه

تعهد نامه
اینجانب سمیرا سادات رضوی فردوئی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی -برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایاننامه بررسی تاثیر نوآوری و بهرهوری نیروی کار بر
دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی باالی ایران ( )0931-0931تحت راهنمائی دکتر علی دهقانی متعهد می شوم.


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



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



مطاالاب منادرر در پایاننامه تاکنون توساااط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیو نود مدرا یا امتیازی در هیو جا ارائه
نشده است.



کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشااگاه شاااهرود می باشااد و مقاالت مساات رر با نام « دانشااگاه شاااهرود » و یا «
 »Shahrood Universityبه چاپ خواهد رسید.



حقوق معنوی تمام افرادی که در به دساات آمدن نتایا اصاالی پایاننامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مساات رر از پایاننامه
رعایت می گردد.



در کلیه مراحل انجام این پایاننامه  ،در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها ) اساتفاده شاده اسات ضاوابط و اصااو
اخالقی رعایت شده است.



در کلیه مراحل انجام این پایاننامه ،در مواردی که به حوزه اطالعات ش صی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است
اصل رازداری  ،ضوابط و اصو اخالق انسانی رعایت شده است
.
تاریخ 0931/01/01
امضای دانشجو سمیرا سادات رضوی فردوئی

مالکیت نتایج و حق نشر


کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن (مقاالت مست رر ،کتاب ،برنامه های رایانه ای ،نرم افزار ها
و تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد .این مطلب باید به نحو مقتضی در
تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.



استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.
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چکیده
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شد که مهمترین عوامل مؤثر قابل اندازهگیری مانند سطا تحصیالت دانشگاهی ،جنسیت و مهارت نیروی
کار و همینطور مالکیت بنگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این تحقیق از آمار و اطالعات مربوط به آمارگیری کارگاههای صنعتی  01نفر کارکن و بیشتر در 01
صنعت با تکنولوژی باالی ایران دارای کدهای  1رقمی طبقهبندی  ISICطی سا های 0931-0931
استفاده شده است .مد های مورد بررسی براساس رهیافت گشتاور تعمیم یافته ( )GMMو با استفاده
از نرمافزار  STATA01برآورد شدهاند.
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دستمزد باالتری دریافت میکنند .همچنین نتایج نشان میدهد که بنگاههای ب ش خصوصی دستمزد
پایینتری را نسبت به ب ش دولتی به نیروی کار خود میپردازند .متغیر شدت هزینههای تحقیق و
توسعه که معرف نوآوری میباشد رابطه غیرمستقیم و بیمعنی بر سطا دستمزدها دارد که این موارد
در جهت فرضیه تحقیق نمیباشد .نتایج نشان میدهد که تغییر در مهارت نیروی کار اثر غیر مستقیم و
معنیداری بر نسبت نوآوری به دستمزد خواهد داشت .همچنین تغییر در سطا تحصیالت ،اثر مستقیم
و معنیداری بر نسبت نوآوری بر دستمزد خواهد داشت.
ز

در مد دوم به بررسی رابطه بهرهوری نیروی کار -دستمزد در صنایع با تکنولوژی باالی ایران پرداخته
میشود .نتایج حاکی از آن است که در این مد نیروی کار مرد و ماهر و مت صص نسبت به سایرین
دستمزدهای باالتری را دریافت میکنند .همچنین بنگاههای خصوصی دستمزد پایینتری نسبت به
ب ش دولتی به نیروی کار خود میپردازند .نتایج نشان میدهد تغییر در بهرهوری نیروی کار ،اثری
مستقیم و معنیدار بر نسبت نوآوری بر دستمزد خواهد داشت .در این مد نوآوری و سطا تحصیالت
دانشگاهی اثری مستقیم اما بیمعنی بر دستمزد نیروی کار دارند .بهرهوری نیروی کار نیز رابطه مستقیم
اما بیمعنی بر سطا دستمزدها دارد لذا جهت علیت بهرهوری نیروی کار به دستمزد در این مد جوابگو
نمیباشد و این نتیجه بر خالف فرضیه تحقیق میباشد.
واژگان کلیدی :دستمزد ،نوآوری ،بهرهوری نیروی کار ،صنایع با تکنولوژی باالی ایران ،دادههای پانل
پویا ،رهیافت گشتاورهای تعمیمیافته (.)GMM
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فصل اول
کلیات تحقیق
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 4-4مقدمه
امروزه بحث سطا دستمزدها و اشتغا نیروی کار به ویژه نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر ،جایگاه
خاصی در توسعه اقتصادی دارد .نیروی انسانی مت صص و آموزشدیده مهمترین سرمایه هر کشور و
مهمترین عامل تأثیرگذار در فرایند توسعه اقتصادی ،اجتماعی کشورها شناخته میشود .به همین جهت
بیش از پیش بر اهمیت سرمایهگذاری در توسعه عامل انسانی تأکید مینمایند .از آنجائیکه صنعت یکی
از ب شهای اساسی و کلیدی اقتصاد هر کشوری محسوب میشود و توسعه آن میتواند توسعه اقتصادی
را در پی داشته باشد .لذا الزمه کشورهای در حا توسعه برای مقابله با ادامه توسعهنیافتگی خود ،توجه
الزم و ضروری به انتقا فناوری ،تکنولوژی فنی و نوآوری و  R&Dدر ب ش صنعت کشورها میباشد.
با توجه به اینکه تولیدکنندگان کاالهای تکنولوژی بر ،تقاضا برای نیروی کار ماهر و مت صص را افزایش
میدهند .ب ش صنعت یکی از مهمترین ب شهای اقتصادی است که در مسیر توسعه کشور نقش
بسزایی در ایجاد اشتغا دارد .در مسیر توسعه اقتصادی بهتدریج ،از سهم اشتغا کشاورزی کاسته
میشود و سهم اشتغا ب شهای صنعت و خدمات افزایش مییابد .با توجه به اهمیت ب ش صنعت در
مسیر تولید و توسعه کشور و ب صوص تولید کاالهای با تکنولوژی باال و امکان اشتغا ب ش اعظم از
نیروی کار تحصیلکرده و آموزشدیده در این ب ش حائز اهمیت است.
دستمزد و بهرهوری نیروی کار دو متغیر مهم اقتصادی در سطوح خرد و کالن اقتصاد کشور بهحساب
میآیند که همیشه مورد توجه خاص صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است .به همین دلیل
در ب شی از این مطالعه به بررسی این دو متغیر و رابطه آنها در صنایع با تکنولوژی باالی ایران پرداخته
میشود.
تفاوت دستمزدها بین گروههای نیروی کار ،همواره مورد بحث برنامهریزان اقتصادی در بازار کار بوده
است .نیروی کار ماهر و باتجربه اصوالً دستمزدهای باالتری نسبت به نیروی کار غیر ماهر و کارآموزها
دریافت میکنند و بهطور متوسط حقوق و دستمزد افراد تحصیلکرده دانشگاهی بیشتر از افرادی است
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که دیپلم و یا سطا تحصیالت کمتری دارند .تحصیلکردگان دانشگاهها با توجه به آموزشهای متوالی
که دیدهاند ،انتظار دارند که درآمد بیشتری دریافت کنند .دالیل تفاوت دستمزدها بین نیروی کار پیچیده
و بحثبرانگیز است.
از آنجایی که نیروی کار به کار گرفته در صنایع با تکنولوژی باال در کشورهای صنعتی مت صص ،ماهر
و از تحصیلکردگان دانشگاهها میباشند و به دلیل اینکه این صنایع سهم بسزایی در تولید ناخالص
داخلی و از جمله کاالهای صادراتی کشورهای توسعه یافته در سا های اخیر داشتند .از این رو بررسی
این روابط در بازار کار ایران با توجه به حضور باال نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی کشور و نقش مهم
این نود صنعت در تولید کشورمان و اهمیت عامل انسانی در ب ش تولید از اهمیت خاصی برخوردار
میباشد.
این مطالعه رویکرد جدیدی از مطالعات مربوط به بازار کار در ب ش صنعت ایران محسوب میشود .برای
این منظور از دادههای مربوط به کارگاههای صنعتی  01نفر کارکن و بیشتر صنایع با تکنولوژی باالی
ایران طی سا های  0931-0931استفاده شده و مد های اقتصادسنجی دینامیک با استفاده از تکنیک
دادههای تابلویی پویا ( )DPDت مین زده خواهند شد.

 2-4بیان مسئله و بیان نکات اصلی
در این پژوهش سعی میشود به بررسی عوامل مؤثر بر دستمزدها و علل و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر
دستمزد نیروی کار در ب ش صنایع با تکنولوژی باالی ایران پرداخته شود .در این راستا مهمترین سؤا
این تحقیق این است که طی دوره  0931-0931نوآوری چه تأثیری بر سطا دستمزدها در صنایع با
تکنولوژی باالی ایران خواهد داشت .همینطور طی سا های مورد مطالعه در صنایع با تکنولوژی باالی
ایران آیا بین بهرهوری نیروی کار و دستمزد نیروی کار رابطهای وجود دارد.
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با توجه به شرایط حاضر اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در بین نیروی کار تحصیلکرده کشور ،بررسی
عوامل تأثیرگذار بر دستمزد نیروی کار در صنایع ایران میتواند برای سازمانهای برنامهریز ،مفید و
کاربردی باشد .نتایج این مطالعه میتواند در حوزه سیاستگذارهای مناسب در بازار کار و صنایع ایران
مورد توجه نهادها و سازمانها ب صوص وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شورای عالی کار ،شورای
رقابت ،انجمن صنفی کارگران ،صاحبان صنایع با تکنولوژی باال در ایران واقع شود و مورد استفاده ایشان
قرار گیرد.

 7-4ضرورت انجام تحقیق
مروری بر مطالعات پیشین نشان میدهد که نوآوری و بهرهوری نیروی کار در صنایع ایران موضود حائز
اهمیتی بوده و مورد توجه محققین قرار گرفته است .در ایران مطالعاتی در مورد روابط بین بهرهوری
نیروی کار و دستمزد صورت گرفته اما مطالعهای جامع که به بررسی اثرات نوآوری و هزینههای تحقیق
و توسعه و نیز بهرهوری نیروی کار بر سطا دستمزد در صنایع با تکنولوژی باال بپردازد ،انجام نشده است
و از این لحاظ این مطالعه از حیث نوآوری در کار و مد سازی پژوهشی است که تا بهحا در ایران انجام
نشده است و بنابراین الزم است که این موضود در ب ش صنعت ایران ارزیابی شود.

 1-4فرضیه تحقیق
بر اساس مطالب ارائهشده و سؤاالت مطرحشده در پژوهش حاضر ،فرضیات زیر آزمون میشود:
 )0با افزایش نوآوری ،سطا دستمزدها در صنایع با تکنولوژی باالی ایران کاهش مییابد.
 )1با افزایش بهرهوری نیروی کار ،سطا دستمزدها در صنایع با تکنولوژی باالی ایران افزایش
مییابد.
 )9در صورتیکه نیروی کار دارای تحصیالت باالتری هستند ،شدت اثرگذاری نوآوری به دستمزد
بیشتر است.
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 )1در صورتیکه نیروی کار ماهر بیشتری حضور دارند ،شدت اثرگذاری نوآوری به دستمزد بیشتر
است.
 )5در صورتیکه که بهرهوری نیروی کار بیشتر باشد ،شدت اثرگذاری نوآوری به دستمزد بیشتر
است.

 5-4اهداف تحقیق
هدف اصلی انجام پژوهش ،بررسی رابطه بین نوآوری و دستمزد و همچنین رابطه بین نوآوری و بهرهوری
نیروی کار با دستمزد در صنایع با تکنولوژی باالی ایران میباشد.
در این راستا اهداف فرعی مطرح زیر هم مطرح میباشد:
 )0بررسی رابطه نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی و شدت اثرگذاری نوآوری به دستمزد
 )1بررسی رابطه نیروی کار ماهر و شدت اثرگذاری نوآوری به دستمزد
 )9بررسی رابطه بهرهوری نیروی کار و شدت اثرگذاری نوآوری به دستمزد

 6-4روشها و ابزار گردآوری اطالعات و دادهها
در انجام این مطالعه از آمار و اطالعات موجود در پرسشنامههای مربوط به آمارگیری از کارگاههای
صنعتی با  01نفر کارکن و بیشتر که توسط مرکز آمار ایران طی سا های  0931-0931گردآوریشده،
استفاده شده است .در ادامه ،است رار شاخصها و متغیرهای تحقیق با استفاده از برنامهنویسی
کامپیوتری انجام شده است .از جهت مد سازی این مطالعه ،تحلیلی و همچنین برای روش تجزیه و
تحلیل و نتیجهگیری از نود تحقیقات توصیفی میباشد .همچنین روش جمعآوری دادههای آماری و
اطالعات مد و نیز ادبیات تحقیق (اعم از مبانی نظری و تجربی) این پژوهش ،با استفاده از روش
کتاب انهای گردآوری شده است.
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 3-4روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این مطالعه ابتدا بر اساس دادههای جمعآوری شده صنایع کارخانهای ایران طی دوره زمانی -0931
 ،0931شاخص نوآوری و بهرهوری به کمک برنامهنویسی کامپیوتری ،محاسبه شده و سپس در چارچوب
آمار توصیفی ،مطالعه توصیفی روابط بین دستمزد با بهرهوری نیروی کار و دستمزد با نوآوری در صنایع
با تکنولوژی باالی ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد .در ادامه با استفاده از تحلیلهای آماری
به تحلیل نوآوری ،بهرهوری نیروی کار ،شاخص مالکیت بنگاهها ،شاخص سطا تحصیالت ،شاخص مهارت
و شاخص جنسیت نیروی کار و همچنین روابط آنها با دستمزد نیروی کار در صنایع تولیدی با تکنولوژی
باال پرداخته شده و سپس در مرحله بعدی ،مد تجربی مورد مطالعه در ب ش اقتصادسنجی دینامیکی
و با استفاده از تکنیک پانل دیتای دینامیک و توسط نرمافزار  STATA01برآورد و نتایج حاصل از آن
تجزیه و تحلیل خواهد شد .در ادامه مد اقتصادسنجی تحقیق و نحوه ت مین آن مورد بررسی قرار
میگیرد .برای ت مین مد های اقتصادسنجی تحقیق از تکنیک پانل دیتای دینامیک استفاده خواهد
شد که در این قسمت بهصورت اجمالی به معرفی این روش پرداخته میشود.
در برخی از مد های اقتصاد سنجی ،متغیر وابسته عالوه بر متغیرهای مستقل ،از مقادیر گذشته خود
اثر میپذیرد .ویژگی بسیاری از متغیرهای اقتصاد صنعتی این است که از مقادیر گذشته اثرپذیر هستند.
در این مطالعه دستمزد نیروی کار از مقادیر گذشته دستمزد آنها اثر میپذیرد .برای مد سازی این
مسئله از رویکرد دادههای تابلویی پویا استفاده میشود .در این رویکرد ،مقدار وقفه دار متغیر وابسته
بهعنوان متغیر مستقل وارد مد میشود تا اثرات مقادیر گذشته متغیر وابسته بر مقدار جاری آن را ،در
کنار سایر متغیرهای مستقل اندازهگیری نماید .یکی از روشهای ت مین مد دادههای تابلویی پویا
استفاده از روش آرالنو و باند ( )0330است .این روش برای استفاده از دادههای با دوره زمانی اندا
مناسب میباشد .در استفاده از این روش ،متغیر وابسته با وقفههای مش ص بهمنظور در نظر گرفتن
اثرات پویا وارد مد میشود .عالوه بر این ممکن است متغیرهای توضیحی با جمالت اختال دارای
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همبستگی باشند که برای این منظور آرالنو و باند دو روش را پیشنهاد میکنند .یکی از این روشها،
استفاده از تفاضل مرتبه او متغیرها بوده و روش دیگر استفاده از رویکرد انحرافات متعامد میباشد .در
ضمن روش تفاضل مرتبه او برای از بین بردن اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفته و از مقادیر وقفهدار
متغیر وابسته بهعنوان متغیرهای ابزاری استفاده میشود .در روش آرالنو و باند از ماتریس متغیرهای
ابزاری برای ایجاد ت مین زنندههای سازگار استفاده شده و آماره سارجان برای تعیین مش ص بودن
معادله مورد استفاده قرار میگیرد .در این آزمون اگر فرض صفر پذیرفته شود ،بیانگر این است که معادله
بیش از حد مش ص بوده و مد به متغیرهای ابزاری نیازمند است؛ بنابراین باید از مقادیر وقفهدار متغیر
وابسته بهعنوان متغیرهای ابزاری برای رفع همبستگی بین متغیرهای توضیحی و جمالت اختال استفاده
نمود .عالوه بر این با توجه به اینکه در استفاده از روش تفاضل گیری مرتبه او  ،جمالت اختال از
فرایند خود رگرسیونی مرتبه او پیروی میکنند ،لذا برای اینکه روش آرالنو و باند منجر به ت مین
زنندههای سازگار مد شود الزم است مرتبه خود رگرسیونی جمالت اختال مورد آزمون قرار گیرد.
(آرالنو و باند ،0330 ،ص  .)183-186الزم به ذکر است که روش آرالنو و باند در صورتی به ت مین
زننده های سازگار میانجامد که مرتبه خود رگرسیونی جمله اختال از مرتبه دوم نباشد؛ زیرا بر اساس
روش تفاضل مرتبه او  ،جمالت اختال از فرایند مرتبه او تبعیت میکنند .در این روش بهمنظور
حفظ سازگاری ضرایب برآورد شده الزم است از روش دو مرحلهای استفاده شود .بدین ترتیب که ابتدا
معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریفشده در مد مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمون
سارجان استفاده میشود .سپس در مرحله بعد مرتبه خودهمبستگی جمالت اختال مورد آزمون قرار
میگیرد؛ زیرا درصورتیکه به ت مین زنندههای سازگار میانجامد که مرتبه خود رگرسیونی جمله
اختال از مرتبه دوم نباشد؛ زیرا بر اساس روش تفاضل مرتبه او  ،جمالت اختال از فرایند مرتبه او
تبعیت میکنند .در این روش بهمنظور حفظ سازگاری ضرایب برآورد شده الزم است از روش دو مرحلهای
استفاده شود .بدین ترتیب که ابتدا معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریفشده در مد مورد آزمون قرار
گیرد که برای این منظور از آزمون سارجان استفاده میشود .سپس در مرحله بعد مرتبه خودهمبستگی
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جمالت اختال مورد آزمون قرار میگیرد؛ زیرا درصورتیکه مرتبه خودهمبستگی جمالت اختال از
مرتبه دو باشد ،روش تفاضل گیری مرتبه او برای حذف اثرات ثابت و انفرادی روش مناسبی ن واهد
بود .همچنین قبل از ت مین مد  ،باید مش ص بودن معادله مورد آزمون قرار گیرد برای این امر از
آماره آزمون سارجانکه مبتنی بر آزمون  Jمیباشد ،استفاده میشود.

 8-4تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
دستمزد :طبق تعریف مرکز آمار ایران ،جبران خدمات مزد و حقوقبگیران بنگاه که عبارت است از مزد
و حقوق و سایر پرداختیها (پو  ،کاال و  )...به مزد و حقوقبگیران ،میزان دستمزد محسوب میشود.
طبق ماده  95قانون کار جمهوری اسالمی ایران ،دستمزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا
مجمود آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود و برابر تبصره  0همان ماده ،چنانچه
دستمزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ،مزد ساعتی و درصورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا
محصو تولید شده باشد کارمزد و چنانچه بر اساس محصو تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان
معین باشد ،کارمزد ساعتی ،نامیده میشود (قانون کار ،وزارت کار و تأمین اجتماعی ،مصوب .)0963
نوآوری :اصطالح نوآوری در یک مفهوم وسیع بهعنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اطالعات مربوط
بهمنظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کار میرود .نوآوری در این مطالعه بهصورت سهم
هزینههای تحقیق و توسعه از کل فروش یک بنگاه یا یک صنعت تعریف میشود .در برخی از مطالعات
تجربی به این شاخص نوآوری ،شدت هزینههای تحقیق و توسعه گفتهشده است.
تحقیق و توسعه ( :)R&Dیونسکو ( ،)0381تحقیق و توسعه را چنین تعریف کرده است :هرگونه
فعالیت منسجم ،خالق به طور سیستماتیک در جهت افزایش سطا دانش و معرفت علم ،اعم از دانش
مربوط به انسان ،فرهنگ ،جامعه و استفاده از این ذخیره دانش جهت طراحی و تدوین برنامههای
کاربردی جدید.
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بهرهوری نیروی کار :بر اساس تعریف مرکز آمار ایران میزان بهرهوری نیروی کار نسبت ارزش افزوده
به تعداد کل شاغلین صنعت میباشد.
در سنجش بهرهوری نیروی کار ،حجم فیزیکی محصوالت تولید شده یا ارزش پولی آن به ازاء هر واحد
نیروی کار مصروفه تعیین میشود.
مد پایهای سنجش بهرهوری نیروی کار را میتوان بهصورت زیر ارائه کرد:
𝑂
𝐿

= 𝐿𝑃

که در آن 𝐿𝑃 بهرهوری نیروی کار 𝑂 ،میزان محصو تولید شده و 𝐿 مقدار نیروی انسانی به کار گرفته
شده میباشد .صورت کسر را میتوان بهصورت ارزش پولی کل محصو یعنی:
𝑛

𝑛𝑉 𝑛𝑄 ∑ = 𝑂
𝑖

که  Oارزش کل محصو  𝑄𝑛 ،مقدار هر محصو  𝑉𝑛 ،ارزش واحد هر محصو میباشد.
صنایع با تکنولوژی باال :یکی از تعاریف قابل اتکا درباره تکنولوژی پیشرفته از سوی آنکتاد (مجمع
تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) ارائه شده است .بنا بر تعریف «محصوالت دارای تکنولوژی پیشرفته
دارای پیچیدگی بوده و سرعت تغییر آنها نسبت به سایر محصوالت مشابه زیاد است» .ضمن آنکه هزینه
تحقیق و توسعه این محصوالت باالست و شرکتهای تولیدکننده ،تأکید ویژهای را بر طراحی محصو
دارند ضمن اینکه این محصوالت دارای ارزشافزوده باالیی هستند.
استاندارد بینالمللی دستهبندی صنعتی ( :)ISICبا توجه به طبقهبندی آماری بینالملل
استانداردیهای دادهای صندوق بینالملل پو این کد بهعنوان کد شناسایی بینالمللی محصو میباشد
که برای هر محصو بهصورت جداگانه تعریف میگردد و دارای یک شماره بینالمللی مش ص برای هر
محصو در سراسر دنیا میباشد .این کدها به تفکیک  9 ،1و  1رقمی منتشر میشوند .این کد یک
9

طبقهبندی مرجع برای طبقهبندی کلیه فعالیتهای اقتصادی میباشد؛ که در سا  0318تدوین و مورد
تائید و تصویب کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ساازمان ملال متحاد قرارگرفتاه و تجدیدنظرهایی در
سا های  1111 ،0331 ،0368 ،0358و  1118در آن به عمل آمده است ISIC .ابزاری اساسی برای
مطالعه پدیده اقتصادی و ترویج قابلیت مقایسه اطالعاات و ارتقا و توسعه سیستمهای آماری ملی معتبر
میباشد (معاونت مطالعات و محاسبات علمی .)0985

11

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق و مطالعات تجربی
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 4-2مقدمه
تحلیل بازار کار همواره بهعنوان یکی از مباحث بسیار مهم مورد توجه اقتصاددانان و برنامهریزان اقتصادی
بوده است .این مهم بهخصوص در کشور ما که با رشد جمعیت و افزایش روز افزون نیروی کار جوان و
تحصیلکرده دانشگاهی مواجه است از اهمیت بیشتری برخوردار است .در این بین ،عامل دستمزد از
جمله عوامل اساسی بازار کار محسوب میشود چرا که دستمزد بهعنوان عامل تسویه کننده بازار کار و
برقرارکننده تعاد عرضه و تقاضای کار شناخته میشود .این عامل از جمله ابزارهای سیاستگذاری
بنگاهها محسوب نیز میشود .درمجمود تحلیل دستمزدها در بازار کار از جنبههای م تلفی مورد توجه
است که از جمله میتوان به بحث تفاوت دستمزدها اشاره کرد .دستمزدهای متفاوت ممکن است در
داخل بنگاه یا در بین بنگاهها یا در ب شهای تولیدی و یا در بین گروههای م تلف کارگران وجود
داشته باشد لذا میتوان گفت متناسب با تمایالت بنگاهها ،دستمزدها نیز متفاوت میباشند .دالیل
گوناگونی را میتوان برای تفاوت دستمزدها در بین نیروی کار متصور شد .ب شی از این تفاوتها ناشی
از خصوصیتهای فردی و به ویژگیهای صنعت و بنگاه مربوط میشود .بهعنوان مثا این تفاوت
دستمزدها میتواند ناشی از جنسیت نیروی کار ،سطا تحصیالت متفاوت ،تجربه کاری و مهارت،
بهرهوری نیروی کار و عوامل دیگری نظیر اینها باشد .اینها تفاوتهایی بدیهی و معقو در نظام حقوق
و دستمزد در بازار کار میباشد .در مجمود تحلیل دستمزدها در بازار کار از جنبههای م تلفی مورد
توجه و بررسی قرار میگیرد که از جمله آن میتوان تغییرات تکنولوژی و نوآوری را با توجه به اینکه
این مسائل جزء جداییناپذیر ابعاد توسعه کشورها بد گشتهاند ،نام برد.
اقتصاد کار ،سیستمی از روابط سازمانیافته است که بر رفتار افراد هنگامیکه در نقش عرضهکننده یا
تقاضاکننده در بازار کار عمل میکنند ،متمرکز میشود .در بازار کار مانند سایر بازارهای کاال و خدمات،
عرضه و تقاضای نیروی کار ،تعداد افرادی که به کار گرفته میشود و دستمزدی که دریافت میکنند را
مش ص مینماید .عملکرد بازار از این لحاظ مانند سایر بازارهای غیر اقتصادی است ،اما بازار کار مش صه
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یگانهای دارد که آن را از همهی بازارها مجزا میسازد .در بازار کار ،نیروی کار به ارائه خدمات معینی
متعهد میشود درحالیکه همچنان در مالکیت خود باقی میماند .به همین دلیل مفهومی به نام دستمزد
در بازار کار بهعنوان جایگزین قیمت در سایر بازارها مطرح میشود (صمدی.)0983 ،

 2-2مبانی نظری دستمزد
در چارچوب نظری ،دستمزدها از مهمترین ساز وکارهای تعاد در بازار کار بهحساب میآیند .بدین
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
دوم ،رویکرد او را تکمیل کرده و در کنار دستمزد سنتی بر اساس تواناییها و بهرهوری نیروی کار،
بین آنها در است دام تمایز یا تفاوت قائل میشود (ازوجی.)0986 ،
برای بررسی دقیق نظریات معاصر الزم است برخی نظریههای کالسیک را در این زمینه مرور کنیم.
اوالً ،این نظریات دارای نوعی دیدگاه سیاسی در مورد توزیع دستمزد هستند .ثانیاً ،نیروی بازار در آنها
به نوعی دارای اثر فرعی در نظر گرفته میشود .ثالثاً ،این نظریات در بحث سازماندهی کار ،ارتباط واضا
بین دستمزد و بهرهوری نیروی کار را مستقیماً مورد سؤا و بررسی قرار میدهند .ویژگی مشترا
دیدگاه اقتصاد کالسیک این است که در بلندمدت ،دستمزدها بر اساس سطا الزم برای بقای جامعه
کاری تنظیم میشود .تنظیم بلندمدت اسمیت و ریکاردو بر اساس میزان جمعیت انجام میشود
( .)Dobb, 1973در مورد مارکس ،این مسئله تحت تأثیر جمعیت بیکار ناشی از پیشرفت تکنولوژی
قرار دارد که موجب کاهش تصاعدی سهم نسبی دستمزد از درآمد کل میشود (.)Rowthorn, 1980
پیشرفتهایی چند در نظریهپردازیهای اخیر وجود داشته که دلگرمکننده هستند ،زیرا بیشتر بر
ویژگیهای متمایز نیروی کار تمرکز میکنند .ترکیب گوناگونی از ویژگیهای تجربی و سازمانی بازار
نیروی کار به حوزه تحلیلهای رسمی اقتصادی وارد شدهاند .تحقیقاتی تحت عناوین "نظریه جستجو"،
" قراردادهای ضمنی"" ،نظریات کارکنان داخلی و خارجی" و "مد های چانهزنی در اتحادیههای
13

تجاری" به سرعت در حا رشد است .این رویکردها میتوانند به طور قابل تصدیقی مدعی شوند که
درجه بزرگتری از واقعبینی را به چارچوب مکتب اقتصاد کالسیک افزودهاند (Brown & Nolan,
1988).
همچنین دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص دستمزدها بهعنوان تنظیمکننده بازار کار متفاوت است.
مکتب کالسیکها و همچنین طرفداران مکتب جدید ادوار تجاری حقیقی معتقد به انعطافپذیری
دستمزد و تعاد در بازار کار هستند .در مقابل کینزینها ،قائل به چسبندگی دستمزدهای اسمی یا
حقیقی و در نتیجه عدم تعاد بازار کار و کاال میباشند .بدین ترتیب تغییرات اشتغا در طو ادوار
تجاری نیز از طریق تغییرات موجودی بیکاران تحقق مییابد .بهعالوه ،کینزینهای جدید ،چسبندگی
اسمی دستمزدها را مبتنی بر رفتار بهینه یابی آحاد اقتصادی توجیه میکنند .نظریه چسبندگی
دستمزدهای واقعی شامل قراردادهای تلویحی ،اتحادیههای نیروی کار ،کارگران داخل اتحادیه و خارر
اتحادیه و دستمزد کارا میباشند .همچنین برخی شواهد تجربی مانند نرخهای بیکاری باال در کشورهای
اروپایی در دهه  ،0381حاکی است که این نرخها قادر به تعدیل نرخ رشد دستمزدها و قیمتها بهطرف
پائین نیستند .به عبارتی نرخ بیکاری جاری پس از مدتی به نرخ بیکاری تعادلی تبدیل میشود.
دستمزد در ادبیات اقتصاد کار جایگاه مهمی دارد زیرا ابعاد حقوق و دستمزد نیروی کار از منظر اقتصادی،
اجتماعی ,سیاسی ،حقوقی و  ...مورد توجه است .مطالعات بسیاری نشان میدهد که عوامل درونی و
بیرونی بسیاری در بنگاههای اقتصادی بهصورت خطمشی کلی در تعیین دستمزدها ،نقش تعیینکننده
ایفا میکند .بدیهی است که بهکارگیری عوامل و رویکردهای فوق در نظامهای اقتصادی و اجتماعی
م تلف ،متفاوت است و طبیعی است که عوامل فوق و دیگر عوامل ،موجب خواهند شد که در
سیاستهای تعیین دستمزد ،عالوه بر مکانیزم عرضه و تقاضای کار ،عوامل یاد شده در تعیین دستمزد
مورد توجه قرار گیرند.
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 7-2بخش اول :نوآوری
 4-7-2مفاهیم و کاربردهای نوآوری
جوزف شومپیتر« 0پدر خوانده» بررسیهای نوآوری بود که درباره این موضود بسیار نوشته است .استدال
این اقتصاددان این بود که کارآفرینها در پی استفاده از نوآوری فن شناختی -محصو یا خدمتی تازه
یا فرایندی جدید برای ساختن آن محصو یا انجام آن خدمت -برای به دست آوردن برتری راهبردیاند.
این محصو یا خدمت ممکن است مدتی تنها نمونه نوآوری باشد ،بنابراین کارآفرین میتواند انتظار به
دست آوردن پو زیادی از آن داشته باشد-که شومپیتر آن را «سودهای انحصاری» نامیده است ،اما
بدیهی است که دیگر کارآفرینان آنچه را او انجام داده است خواهند دید و سعی در تقلید از آن خواهند
کرد -با این نتیجه که نوآوریهای دیگری سر بر میآورند و انبوه اندیشههای حاصل از آنها ،سودهای
انحصاری را از بین میبرند تا تعاد حاصل شود (تید و همکاران.)1115 ،
شومپیتر ( )0391در یک طبقهبندی ،سه مرحله را برای فرایند نوآوری برشمرد :فرایند اختراد است که
تولید و زایش ایدههای نو را در برمیگیرد؛ مرحله دوم ،فرایند نوآوری و شامل توسعهی ایدهی جدید و
تبدیل آن به محصوالت و فرایندهای قابل بازاریابی است؛ و مرحله سوم ،مرحله اشاعه و نفوذ دادن است
که در آن ،محصوالت و فرایندهای جدید در سراسر بازارهای بالقوه پ ش میشود .تأثیر اقتصادی-
اجتماعی فناوری در مرحله اشاعه رخ مینماید و بنابراین اندازهگیری تأثیر به فناوری ،سنجش این نکته
است که هنگامیکه فناوریهای جدید ابداد و استفاده میشوند ،اقتصاد چگونه تغییر میکند؟ (احمد
پور داریانی)0931،
اصطالح نوآوری در یک مفهوم وسیع بهعنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اطالعات مربوط بهمنظور
ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کار میرود .در ادامه نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که

1- Joseph Aloïs Schumpeter
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طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری
رقابتی بلندمدت را میسر سازد .بهعبارتیدیگر نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را
دنبا و به اجرا میرساند (.)Holt, K. 1987
اما در پایان قرن بیستم ،دستورالعمل اسلو ،0نوآوری را اینگونه تعریف کرد:
نوآوری فناورانه محصولی یا فرایندی ( )TPPIعبارت است از محصوالت یا فرایندهای جدید فناورانهی
محقق شده ،یا بهبودهای مهم در محصوالت یا فرایندهای موجود (.)OECD, 1992
چنانچه تعریف جدیدتر نوآوری نیز به شرح زیر است:
تحقق یک محصو (کاال یا خدمات) ،یا فرایند جدید یا کامالً بهبودیافته؛ یک روش نوین بازاریابی ،یا
یک روش سازمانی نوین در :شیوههای کسبوکار ،سازماندهی محل کار ،یا روابط بیرونی (طباطبائیان
و همکاران.)0983 ،
مراحل نوآوری
برای بیان مقصود خود در این ب ش ،توجه خود را بر چهار رده وسیع نوآوری متمرکز خواهیم کرد:
" .0نوآوری محصو " -تغییر عرضهی (محصوالت یا خدمات) هر سازمان؛ نوآوری در محصو به
ارتقای محصو یا خدمات قبلی یا ارائه محصوالت جدید میانجامد.
" .1نوآوری فرایند" -تغییر راههای ایجاد و تحویل محصو ها یا خدمات عرضهشده؛ نوآوری در
فرایند به فرایندها بهبودیافته در سازمان برای مثا در ب شهای عملیات ،مدیریت منابع
انسانی ،یا امور مالی منتج میشود .این نوآوریها بر بهبود کارایی و اثرب شی تأکید دارند.

1- Oslo Manual
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" .9نوآوری وضعیت" -تغییر زمینهای که در آن محصوالت یا خدمات معرفی میشوند؛ و به
کارکردهای بازاریابی ،تبلیغ ،قیمتگذاری ،توزیع و همچنین دیگر کارکردهای محصو به غیر
از توسعه محصو (مانند بستهبندی یا تبلیغات) مربوط میشود.
" .1نوآوری الگو" -تغییر مد های بنیادین ذهنی بیانگر آنچه سازمان انجام میدهد .این نوآوری،
روش مدیریت سازمان را بهبود میب شد .بهطوریکه بررسی سازمانهای موفق نشان میدهد
این سازمانها در مقایسه با دیگر سازمانهای کمتر توسعهیافته محصوالت و ایدههای جدید
بیشتری را خلق کردهاند (تید و همکاران.)1115 ،0
اهمیت نوآوری
نوآوری اغلب در بنگاههای با تکنولوژی باال کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار میگرفت اما از آنجاییکه
فنّاوری ویژگیهای کاالهای عمومی را دارد و به دلیل اینکه نوآوری عامل مهمی بر عوامل تأثیرگذار
اقتصادی میباشد بنابراین در کشورهای در حا توسعه نیز در حا گسترش است ( فگربرگ و همکاران،1
.)1101
از آنجاکه تکنولوژی و تولید علم ،محصو فرایند تحقیق و توسعه است و واحدهای تحقیق و توسعه رکن
زیربنایی تکنولوژی فنی هستند ،منبع اصلی نوآوری ،تحقیق و توسعه است .هزینه تحقیق و توسعه نیز
در بسیاری از مطالعات بهعنوان متغیر جانشین نوآوری در تولید به کار گرفتهشده است .متغیر معرف
نوآوری ،نسبت هزینه توسعه و تحقیق به ارزشافزوده در فعالیتهای م تلف صنعتی است (یوسفی
حاجیآباد.)0930 ،

)1- Tidd. J. etal. (2005
)2- Fagerberg, A. (2010
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 2-7-2تحقیق و توسعه ()R&D
در هزاره سوم فعالیتهای تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و با ورود جهان به مرحله نوینی از
توسعه ،اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات داده است .از زمان
جنگ جهانی دوم تاکنون ،تحقیق و توسعه و نوآوری منبع اصلی تحو و دگرگونی جوامع صنعتی بوده
و نقش اساسی در رشد و شکوفایی اقتصادی جوامع توسعهیافته و پساصنعتی داشته است ،بهگونهای که
امروزه اهمیت منابع اولیه و حتی نیروی کار ارزان ،بهعنوان مزیت نسبی رو به کاهش بوده و بدون توجه
به توسعه علمی و فنی ،توسعه اقتصادی بهس تی قابل برنامهریزی است .در واقع تحقیق و توسعه میتواند
ماهیت تولیدات یک کشور را دگرگون سازد و بهبودهای اساسی در عرصه زندگی اقتصادی و اجتماعی
ایجاد کند.
در ادبیات سازمانهای صنعتی ( 0)IOفعالیتهای تحقیق و توسعه ) (R&Dو نوآوری از مهمترین
زمینههای مطالعاتی هستند و این اصطالحات ،مفاهیمی به هم وابسته هستند.
تعریف یونسکو 1از تحقیق و توسعه نیز چنین است" :تحقیق و توسعه عبارت از فرایند پویای به هم
پیوستهای از تحقیقات پایه ،تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعهای است که نتایج علمی هر مرحله
بهصورت ذخیرهای از دانش در طو زمان گردآوری میگردند و این ذخایر بهعنوان ورودی مهم و با
ارزشی است که منشأ ایدهها و اختراعات جدیدی در مرحله عمل میشود .بهطور مثا دانش فنی و
فناوری ،از طریق تلفیق نتایج حاصل از تحقیقات پایهای و ذخایر موجود در مرحله تحقیقات کاربردی
طی یک فرایند به دست میآید" .دکتر نواز شریف نیز تحقیق و توسعه را چنین تعریف میکند:
"بزرگترین منبع یگانه نوآوری ،تحقیق و توسعه است و توانایی حرکت همگام با دیگران و پیش افتادن
از آنها چه در مورد کشورها و چه در مورد افراد ،بستگی به مهارتهای نوآوری ایشان دارد".

1- Industrial Organization
2- Unesco, Technology Management.
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 4-2-7-2جایگاه تحقیق و توسعه ( )R&Dدر اقتصاد
در دهههای اخیر ،شاهد افزایش چشمگیر نقش دانش و نوآوری در فعالیتهای اقتصادی در سطا
بینالمللی باشیم؛ زیرا نوآوری مهمترین جنبه خلق دانش است (کلینسون .)1111 ،0نوآوری فرایند
ترجمه دانش به رشد اقتصادی و بهبود اجتماعی است و در برگیرنده مجموعهای از فعالیتهای علمی،
فناوری ،سازمانی ،مالی و تجاری است .نوآوری در قالب معرفی و تجاری کردن محصوالت یا خدمات
جدید یا بهبود اساسی در کاربرد محصوالت و خدمات موجود ،معرفی فرایند تولید جدید یا بهبود اساسی
در فرایندهای موجود ،گشودن درهای بازار جدید ،توسعه منابع جدید تأمینکننده مانند :مواد اولیه،
تجهیزات و دیگر ورودیها و ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای صنعتی و سازمانی در جوامع ظاهر
میشود و نقش تعیینکنندهای بر رشد و توسعه اقتصادی ایفاء میکند (پوگا و ترفلر.)1101 ،1
مهمترین مؤلفه تعیینکننده نوآوری ،فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی است .زیرا انجام فعالیتهای
تحقیق و توسعه داخلی از طریق معرفی فناوری و کاالهای نو و ارائه راهکارهای جدید تولید به افزایش
قدرت رقابتپذیری و رشد و توسعه اقتصادی کمک میکند .همچنین باید خاطر نشان ساخت ظرفیت
جذب هر اقتصاد جهت توسعه نوآوری توسط سرمایه انسانی و فعالیتهای تحقیق و توسعه آن کشور
تعیین میشود .بنابراین میتوان بیان داشت سرمایه انسانی ظرفیت کشور را در ایجاد تکنیکهای مناسب
تولید مش ص میکند و بر فعالیتهای نوآوری و جذب و تطبیق فعالیتهای تحقیق و توسعه خارجی
نقش تعیینکنندهای دارد (زاکاریادیس.)1111 ،9
 2-2-7-2کانالهای اثرگذاری تحقیق و توسعه ( )R&Dبر اقتصاد
اشتغال

)1- Collinson, S. (2000
)2- Puga, D and Trefler, D. (2010
)3- Zachariadis, M. (2002
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در کشورهای در حا توسعه از جمله ایران که دارای نیروی کار مازاد خصوصاً جوانان تحصیلکرده
دانشگاهی در اکثر ب شها میباشند بایستی اثرات تکنولوژی بر اشتغا مورد توجه برنامهریزان و
سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
امروزه کلید تغییرات گسترده در تولید و ساختار اقتصاد در استفاده از سرمایه انسانی ،گسترش تحقیق
و توسعه ،بهکارگیری متناسب مهارتها و تلفیق این مقولهها در قالب سازماندهی منسجم عوامل تولید
عنوان میشود .بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند که فعالیتهای تحقیق و توسعه ( )R&Dنقش
اساسی را در روند پیشرفت اقتصادی یک کشور ایفا مینماید .امروزه سیستم  R&Dدر قلب فعالیتهای
علمی جای دارد .بهطوریکه کشورهای صنعتی سهم قابلتوجهی از درآمد و نیروی کار خود را به
فعالیتهای تحقیق و توسعه اختصاص میدهند (عسگری.)0963 ،
تودارو 0معتقد است هر نود تکنولوژی فنی و نوآوری که باعث افزایش تولید شود لزوماً موجب اشتغا
نمیگردد .بهطور کلی این مکانیزاسیون که باعث کاهش میزان نیروی کار در هر واحد تولید میشود در
بسیاری ب شها پذیرفته شده است ولی فقط ت مینی کلی از نرخ فنی جایگزینی ماشینآالت به جای
نیروی کار وجود دارد؛ بنابراین بررسیهای تجربی بیشتری الزم است تا سیاستگذاری بهصورت دقیق
انجام گردد؛ زیرا نمیتوان در همهی ب شها یک سیاست کلی را در پیش گرفت در نتیجه بایستی
سیاست متعادلی ات اذ شود که با افزایش تولید و اشتغا همراه باشد.
تارو 1در کتاب خود به این موضود اشاره دارد که در کنار توسعه اشتغا نیروی انسانی بحث جهانیشدن،
پیشرفت تکنولوژی فنی و فناوری اطالعات و ارتباطات نیز بهطور گسترده طی سا های اخیر مطرحشده
است ،بهگونهای کاه این مسائل به جزء جداییناپذیر ابعاد اقتصادی کشورها بد گشتهاند.

1- Todaro, Michael P
)2- Taro, Lester. (1993
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دو نود نوآوری فرایندی و تولیدی بر اشتغا اثار مایگاذارد .یکی نوآوری فرایندی است که تغییر در
فرایند تولید میباشد و از طریق جابجایی موجب کااهش تقاضاا برای نیروی کار یا افزایش بیکاری
میشود و دیگری نوآوری تولیدی که شامل تغییرات در شیوه تولید و تولید محصوالت جدید میباشد و
از طریق آثار جبرانی با خلق فرصتهای شغلی جدید موجاب افازایش تقاضا برای نیروی کار میشود
(هژیر کیانی.)0989 ،
بهطور معمو این تصور وجود دارد که رشد فناوری نیاز به نیروی کار را کاهش میدهد .اکنون این
سؤا مطرح میشود که تحوالت فنی و تکنیکی ،چگونه روند ایجاد اشتغا در ب ش صنعت را در
کشورهای درحا توسعه متأثر میکند؟ بهبیاندیگر با توجه به افزایش بهرهوری نیروی کار در نتیجه
ارتقای دانش و سطا انباشت سرمایه انسانی و با عنایت به فناوریهای نوین که ساختار تولیدات را دانش
بر میسازد ،اشتغا صنعتی چگونه تحت تأثیر این تحوالت قرار میگیرد .این موضود را بهگونهای دیگر
هم میتوان برای اقتصاد ایران تبیین کرد و آن اینکه با توجه به ساختار حاکم بر نظام صنعتی ،ب ش
صنعت ایران چگونه قادر است ترکیب تقاضای نیروی کار خود را متحو کند؟ آیا سرمایه انسانی و
نوآوری در ایران مکمل یکدیگرند یا خاصیت جانشینی دارند؟
برای کشورها مش ص شد که میتوانند از طریق سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ،میزان رشد نوآوری
و فناوری را در عرصههای م تلف تولید گسترش دهد .چون انتظار میرود فناوری ترکیب و محتوای
نیروی کار را در فرایند تولید تغییر داده و از طریق اثرگذاری بر سطا مهارتها و دستمزد در ایجاد یا
حذف فرصتهای شغلی نقش داشته باشد .فناوری جدید میتواند از طریق تغییر در فرایندهای تولیدی
نیاز به نیروی کار را کاهش داده و بر اشتغا نیروی انسانی تأثیر بگذارد .فناوری بهعنوان ابزار تولید بر
سطا مهارت در سطوح ب ش و بنگاه ،دستمزد نیروی کار و تغییر ترکیب شاغالن مؤثر است (باصری و
همکاران.)0985 ،
دستمزد نیروی کار
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دستمزد نیروی کار و پیشداوری درباره نوآوری:
نمیتوان گفت که تمامی ابداعات ،مزایای همهجانبه دارند .برخی از آنها در راستای سرمایه مفیدند و
بعضی دیگر بر نیروی کار تأثیر میگذارند .برای مثا  ،ماشینها و تراکتورها باعث کاهش نیاز به نیروی
کار و افزایش تقاضای سرمایه میشوند .از این رو ،آنها را نوآوریهای کاراندوز مینامند .این ابداعات
باعث میشوند که سود در مقایسه با دستمزدها ،افزایش یابد .ابداعی که نیاز به سرمایه را بیش از نیاز
به نیروی کار کاهش دهد (مانند طرح جدید شیفتهای چند نوبتی در روزهای کاری) ،نوآوری سرمایه
اندوز مینامند .این نود ابداد باعث افزایش دستمزدها در مقایسه با سود میگردد .در میان این دو نود
نوآوری ،نود سومی به نام ابداعات خنثی وجود دارند که بر تقاضای نسبی یا بازده عوامل م تلف تأثیری
ندارند .از زمان انقالب صنعتی به بعد ،ابداعات عمدتاً از نود کاراندوز بودهاند (ساموئلسن و هاوس،0
.)0338
با در نظر گرفتن این فرض که فناوریهای مدرن و نوآوری عمدتاً به سمت کارگران ماهر گرایش دارد و
بهعنوان دو عامل مکمل مطرح میباشند؛ چنانکه برای بهکارگیری نوآوری ،مهارت کافی نیز الزم است
و در این صورت ،هرگونه پیشرفت در فناوری ،تقاضا برای نیروی کار ماهر را افزایش داده و موجب
افزایش دستمزد آنها میگردد .در این شرایط ،ممکن است دستمزد کارگران غیر ماهر بر اساس کاهش
اثرگذاری آنان در بهرهوری کاهش یابد .نکته حائز اهمیت ،سطا دستمزدها و میزان انعطافپذیری
آنهاست .سطا دستمزدها در بازارهای کار به دو گونه تعیین میشود:
 .0تعیین آزادانه یا تقریباً آزادانه سطا دستمزدها بر اثر تغییرت عرضه و تقاضای نیروی کار و اجزای آن
از نظر مهارتها و رشتههای ت صصی و سطا آموزشها.
 .1تعیین سطا دستمزدها بهصورت اداری توسط دولتها برای حمایت از نیروی کار یا کارفرمایان بسته
به راهبردهای انت ابی.
)1- Samuelson, P. A and Nord hous,W. D. (1998
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در حالت او  ،سطا مزدها انعطافپذیر است و محدودیت عرضه نسبت به تقاضا ،سطا آن را افزایش و
فراوانی عرضه نسبت به تقاضا ،سطا آن را کاهش میدهد .حا آنکه در حالت دوم ،تغییرات عرضه و
تقاضای نیروی کار ،تأثیر محدودی بر سطا مزدها میگذارد و بستگی به تحلیلهای اداری ،سیاستهای
دولتها و امکانات مالی کشور دارد.
همانگونه که گفتیم ،برای انتقا و اشاعه نوآوری ،جذب نیروی کار مت صص و ماهر در فعالیتهای
مبتنی بر فناوری ضروری است؛ اما وجود نیروی کار مت صص و ماهر در سطا ملی به تنهایی کافی
نیست .در صورت وجود نظام انعطافناپذیر مزد و حقوق ،فرایند انتقا یا اشاعه نوآوری عمالً با اختال
روبرو میگردد و موفقیت چندانی در این راه نصیب جامعه در سطا ملی نمیگردد و همزمان با آن،
عرضه نیروی کار ماهر و مت صص (اگر وجود داشته باشد) منحرف گردیده؛ جذب فعالیتهای غیر فنی
و غیر ت صصی میگردد یا بهصورت جریان فرار مغزها ،از کشور خارر میگردد.

 7-7-2بررسی مبانی نظری هزینه تحقیق و توسعه ( )R&Dو دستمزد
نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و
فیزیکی و چه به لحاظ فکری ،مدیریتی و تکنولوژیکی ،نقش بسیار برجستهای را در روند تولید ایفا
میکند؛ به نحوی که میتوان گفت ،جوامعی که موفق شدهاند از طریق برنامهریزی صحیا و متکی بر
اصو و ضوابط علمی ،نیروی انسانی کارآمدی به وجود آورند ،بهخوبی بر کمیابیهای ناشی از دیگر
عوامل تولید غالب آمده ،اوضاد اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کردهاند.
از آنجائی که رابطه جامعی بین متغیر نوآوری و دستمزد نیروی کار وجود ندارد ،در این ب ش بهصورت
جداگانه اما مرتبط ،روابط دو سویه بین تولید نهایی نیروی کار و دستمزد ،رابطه بین تکنولوژی فنی،
تقاضای نیروی کار و تولید و همچنین رابطه بین تولید و  R&Dکه معرف متغیر نوآوری است ،پرداخته
میشود .نهایتاً در مجمود این روابط ،رابطه دو سویه نوآوری و دستمزد را بهدست میآید.
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 4-7-7-2روابط دو سویه بین تولید نهایی نیروی کار و دستمزد
مقدار تولید و عرضه محصو به موجودی نهادهها ،تکنولوژی نهادهها به محصو و تابع تولید 0بستگی
دارد .معموالً نهادهها در سطا کالن اقتصاد به دو نهادهی نیروی کار و سرمایه طبقهبندی میشود .نیروی
کار خود طیفی از مهارتها ،حرفهها و ویژگیهای فردی و اکتسابی را شامل میشود .لذا کارگران ساده
جزء نیروی کار محسوب میشوند و صاحبان ت صصهای باال و افراد دارای تحصیالت عالیه نیز مصداق
نیروی کار هستند؛ بنابراین در این ب ش مهمترین نهاده تولید یعنی نیروی کار را مورد بررسی قرار
میدهیم .در اینجا قبل از اینکه بازار کار را معرفی کنیم تابع تولید کل اقتصاد را بهطور م تصر معرفی
میکنیم.
>0

()0-1

𝛾𝜕
𝑁𝜕

)̅
𝐾 γ = γ(𝑁,

تابع ( )0-1بیانگر این است که در کوتاهمدت ،سطا محصو حقیقی yتنها به داده نیروی کار  Nوابسته
است .سایر عوامل تولید ،از جمله ̅
𝐾 یا در کوتاهمدت ثابت هستند و یا متناسب و همجهت با نیروی کار
تغییر میکنند .برای هر سطا معینی از  ،yتابع تولید ،آن سطحی از اشتغا که برای تولید این مقدار از
̅  γ = γ(N ,نشان میدهد که با هر افزایش در داده کار،
 yالزم است را ارائه میدهد .تابع تولید ) 𝐾
تولید نیز افزایش مییابد؛ بنابراین > 0

𝛾𝜕
𝑁𝜕

میباشد.

تقاضای کار توسط یک بنگاه تولیدی اشتغا را در سطحی تعیین میکند که در آن سطا نرخ حقیقی
دستمزدی که کارفرما به کارگر میپردازد با تولید نهایی نیروی کار برابر باشد و این در سطا کالن ،تابع
تقاضای نیروی کار را به ما ارائه میدهد که میتواند طوری نوشته شود که دستمزدی را که کارفرمایان
پیشنهاد خواهد کرد ،بهعنوان تابعی از سطا قیمتها و سطا اشتغا نشان دهد.
()1-1

𝑓’ < 0

)Wd = P. f (N

1- production function
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در رابطه ( f (N) ،)1-1را میتوان تولید نهایی جمعی نیروی کار لحاظ کرد بهطوریکه معادله باال
 MPLرا با دستمزد حقیقی

𝑤
𝑝

= 𝑤 برابر میسازد.

در طرف عرضه ،تابع عرضه کار که بهعنوان معادلهای که سطا دستمزد پولی را در امتداد منحنی عرضه
ارائه میدهد نوشته شده است.
)𝑁(𝑔 Ws =𝑃𝑒 .

()9-1

سطا قیمت انتظاری 𝑒𝑃 از طریق تابع انتظارات با سطا قیمت تحققیافته ارتباط مییابد.
)𝑝(𝑃 = 𝑒𝑃

()1-1

با ترکیب دو رابطه ( )9-1و ( ،)1-1تابع عرضه کار که تقاضای دستمزد اسمی را به سطا قیمتها و
اشتغا مربوط میسازد به دست میآید:
)𝑁(𝑔 W s = 𝑃(𝑝) .

()5-1

تعاد بازار کار از برابری عرضه و تقاضای نیروی کار یا قطع منحنیهای عرضه و تقاضای نیروی کار به
دست میآید .لذا با مساوی قرار دادن دستمزد تقاضا با دستمزد عرضه شرط تعادلی بازار کار به دست
میآید:
)𝑁(𝑔P. f (N) = 𝑃(𝑝).

()6-1

از حل این دو معادله ،مقدار اشتغا تعادلی و دستمزد تعادلی در بازار کار به دست میآید .از آنجا که
اشتغا تعادلی بهعنوان آن سطحی از  Nکه  Wdرا با  Wsبرابر میسازد تعریف میشود ،میتوان N0
تعادلی را به همراه  P0در یکی از دو معادله باال قرارداد و نرخ دستمزد پولی تعادلی را به دست آورد.
در تابع تقاضای نیروی کار ƒ(N) ،تولید نهایی نیروی کار است که به شرایط پیشرفتهای فنی و
تکنولوژیکی و بهرهوری نیروی کار مربوط میشود و لذا تغییر در چنین عواملی موجب تغییر جایگاه
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منحنی تقاضای کار میشود .همچنین تابع عرضه نیروی کار ) g(Nبه فرهنگ کار و نهادها و ساختار
بازار کار و نحوه عکسالعمل کارگران نسبت تغییر شرایط مربوط میشود و لذا تغییر در این عوامل نیز
موجب تغییر جایگاه منحنی عرضه کار میشود؛ بنابراین ) g(N), ƒ(Nبهطور جداگانه به ترتیب جایگاه
منحنی تقاضای کار و عرضه کار را تحت تأثیر قرار میدهند (شاکری.)0933 ،
 2-7-7-2انتقال تابع تولید بر اساس پیشرفت فنی و تکنولوژی
ارتقا تکنولوژی تولید از طریق افزایش پارامتر بهرهوری نیروی کار در تابع تولید کل 𝑎𝑌 = 𝐴𝐾 𝑎 𝑁1−
شکل تابعی تابع تولید تغییر کرده و این تابع در همه سطوح اشتغا بهطور نا موازی به سمت باال منتقل
میشود .در این صورت عالوه بر انتقا تابع تولید ،جایگاه منحنی تقاضای نیروی کار هم تغییر میکند،
اما سطا قیمتها در سطا  P0ثابت میماند و با توجه به اینکه در اینجا فرض میشود که شیب منحنی
تقاضای نیروی کار تغییر نکرده است .از تقاطع منحنی تقاضای نیروی کار با منحنی عرضه نیروی کار
سطا اشتغا تعادلی جدید به دست میآید که به تبع آن سطا دستمزد تعادلی جدید را به دست
میدهد که از طریق تابع تولید جدید انتقا یافته̅ ) ،
𝐾  ،𝑌1 (𝑁 ,سطا عرضه کل  𝑌1را به دست میدهد
(شاکری.)0983 ،
 7-7-7-2رابطه شاخص هزینه تحقیق و توسعه ( )R&Dو تولید
 R&Dاز جمله مقوالت مهم اقتصادی است که سبب رشد فناوری و تغییر تکنولوژیکی میشود .به بیان
دیگر R&D ،پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرآیند تولید است و از اینرو نقش بسزایی در
توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیتهای تولیدی دارد.
از جمله مهمترین مطالعات نظری که به این رابطه اشاره دارد ،مطالعه نیدهام است (Barthwal,
 2000).بهمنظور بیان این مد  ،فرض کنید تابع سود تولیدکننده بهصورت زیر باشد:
)𝑅 𝜋 = 𝑃. 𝑄(𝑃, 𝑅) − 𝐶(𝑄,

()3-1
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که در آن  Pقیمت محصوالت Q ،مقدار محصوالت R ،مقدار هزینههای تحقیق و توسعه ،بهعنوان شاخص
اندازهگیری نوآوری و  πسود بنگاه است .همانطور که در رابطه ( )6-1مالحظه میشود ،سطا تولید و
هزینههای بنگاه تابعی از سطا قیمتها و مقدار هزینههای است که صرف  R&Dمیشود .نیدهام پس
از حداکثر سازی رابطه فوق برحسب هزینه تحقیق و توسعه و مقدار تولید ،رابطه زیر را نتیجهگیری
مینماید:
𝑟𝐸 .

()8-1

𝐶𝑀𝑃−
𝑃

=

𝑅
𝑄𝑃.

که در آن:
𝑅 𝑄𝜕
.
𝑄 𝑅𝜕

= 𝑟𝐸

کشش تحقیقاتی تقاضا میباشد و نشان میدهد اگر بنگاه یک درصد هزینههای تحقیق و توسعه را
افزایش دهد ،مقدار تقاضا چقدر تغییر خواهد کرد .همچنین عبارت

𝑅
𝑄𝑃.

نسبت هزینههای تحقیق و

توسعه به فروش را نشان میدهد که تحت عنوان شدت تحقیقات از آن نام برده میشود .عبارت

𝐶𝑀𝑃−
𝑃

نیز همان شاخص لرنر است که معرف حاشیه سود بنگاه میباشد.
 1-7-7-2ارتباط نظری میان مخارج تحقیق و توسعه و نابرابری درآمدی
فرایند تحقیق و توسعه به دلیل وقفه دار بودن آن در اثرگذاری و نیز به دلیل هزینههای باالی بهکارگیری
آن ،در ابتدا آثار خود را کمتر نشان میدهد ،اما با سپری کردن وقفههای الزم ،در نهایت موجب گسترش
تولید بنگاههای اقتصادی مسی شود که این مسئله به دلیل استفاده آسان از پیامدهای تحقیق و توسعه،
مانند تکنولوژیهای نوین ،موجب کاهش نابرابریهای درآمدی خواهد شد (آندرسون و لوی.)1116 ،0

)1- Anderson & Levy. (2006
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در ادامه ،برای بررسی ارتباط نظری میان م ارر تحقیق و توسعه و نابرابری درآمدی ،باید تابع دستمزد
را در نظر بگیریم (لیارد.)910 :1111 ،0
) 𝑖𝑥 𝐸 = 𝑓(𝑞𝑖 ,

()3-1

در رابطهی باال ،دستمزد (درآمد)  Eتحت تأثیر بهرهوری عوامل تولید افراد ( )qو سایر عوامل شغلی
آنها ( )xاست ،اما مطالعات آلستون )1116( 1و اونسون ( )1113نشان میدهد که بهرهوری کل عوامل
تولید در ب ش روستایی ،تحت تأثیر هزینههای تحقیق و توسعه میباشد .از اینرو ،میتوان رابطه (-1
 )3را بهصورت ( )01-1بازنویسی کرد.
) 𝑖𝑥 𝐸 = 𝑓(𝑞𝑖 (𝑅&𝐷),

()01-1

مش ص و بدیهی است که تحقیق و توسعه ،موجب گسترش کیفیت نهادههای تولیدی میشود و بر
اساس الگوی انت اب نامساعد و دستمزدهای کارایی کینزینهای جدید ،بنگاههایی که دستمزدهای
بیشتری را پیشنهاد میکنند ،به دنبا جذب نهادههای با کیفیت باال هستند .طبق ادعای این الگو،
میتوان نتیجه گرفت که به دلیل سرمایهگذاریهای دولت در تحقیقات کشاورزی و ترویج این تحقیقات
در روستاها ،روستاییان نسبت به دیگران به موقعیت بهتری دست مییابند ،زیرا اکنون ب ش بیشتری
از درآمد سیستمهای اقتصادی ،به دلیل گسترش کیفیت تولیدات ب ش روستایی نصیب آنان میشود و
بهاینترتیب توزیع درآمد عادالنه خواهد شد( .براون .)0333 ،9همچنین میتوان گفت که هر چه تولیدات
کشاورزی به دلیل آثار تحقیق و توسعه ،با کیفیت باال عرضه میشود ،مصرفکنندگان و خریداران
کاالهای روستایی و کشاورزی ،قیمت بیشتری را برای خرید این کاال میپردازند که این کار ،موجب
افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان و وضعیت توزیع درآمد را بهتر میکند.

)1- Layard, P. Richard G. (2002
)2- Alston. (2006
3- Braun, M
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فرض کنیم دو بهرهبردار روستایی داریم که برای یک بهاندازه  R&D1و برای دو به اندازه  R&D2واحد
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ترویج کشاورزی در تولیدات کشاورزی است ،با استفاده از تنزیل
پیوسته ،ارزش حا برای  nو  R&Dعبارت است از:
()00-1

1

) 𝑚𝑒 −𝑟𝑡 𝑑𝑡 = 𝐸𝑅&𝐷 𝑒 −𝑟𝑅&𝐷 (1 − 𝑒 −
𝑟

𝐷&𝑅𝑛+

𝐷&𝑅∫ 𝐷&𝑅𝐸 = 𝐷&𝑅𝑉

که در آن  Eدرآمد سرانه و  eپایه لگاریتم طبیعی است .اکنون از برابری ارزش حا دو کشاورز داریم:
()01-1

در رابطه ( ،)01-1اگر  n1و  n2بزرگ باشند K ،به سمت مقدار
سادگی بیشتر

میل میکند .برای

را قرار میدهیم ،در این حالت خواهیم داشت:

()09-1

با لگاریتم گرفتن از رابطه ( )09-1داریم:
𝐷&𝑅 𝑟 𝐿𝑜𝑔𝐸𝑅&𝐷 = 𝐿𝑜𝑔 𝐸0 +

()01-1

با گرفتن لگاریتم از دو طرف رابطه ( )01-1و با فرض ثبات  E0و  rبه رابطه زیر میرسیم:
)𝐷&𝑅(𝑟𝑎𝑉 𝑉𝑎𝑟(𝐿𝑜𝑔𝐸𝑅&𝐷 ) = 𝑟 2

()05-1
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بر اساس دیدگاه شوراکس )0385(0و کاو

1

( )0338رابطه ( ،)05-1یعنی واریانس لگاریتم دستمزد

(درآمد) ،همان معیار نابرابری درآمد است .طبق این رابطه ،نابرابری درآمد تابعی مستقیم از هزینه و
زمان الزم برای فعالیتهای تحقیق و توسعه میباشد .از اینرو هرچه فرصتها و امکانات سرمایهگذاری
در تحقیقات کشاورزی ،نابرابر توزیع شود و دسترسی افراد کم درآمد و با درآمد باال به تحقیق و توسعه
کشاورزی ،دچار شکاف بزرگی شود ،نابرابری درآمدها افزایش خواهد یافت .این مسئله در خصوص اثر
سرمایه انسانی بر کاهش نابرابری درآمدی نیز مصداق دارد ،بهطوریکه افراد با میزان دانش و تحصیالت
باالتر امکان پذیرش تکنولوژی نوین را دارند و از این طریق ،درآمد و دستمزد آنها افزایش مییابد و در
نهایت از نابرابری درآمد کاسته میشود.

 1-2بخش دوم :بهرهوری نیروی کار
 4-1-2چارچوب مفهومی بهرهوری نیروی کار و رابطه آن با دستمزد
توجه به رابطه بین دستمزد و بهرهوری نیروی کار ،هر چند در برخی مطالعات مدرن اقتصادی بهوضوح
در نظر گرفته شده اما پیچیدگی آن ،بحث اصلی در روابط صنعتی به شمار میآید .در مطالعه روابط
صنعتی آنچه این بحث را برجستهتر میکند مسئله بنیادیتر تعیین بهرهوری نیروی کار با توجه به این
روابط است بعالوه سؤالی که بارها مورد بحث قرار گرفته که بهطور متوسط چه میزان کارایی برای چه
میزان دستمزد مورد انتظار است ،میتواند باعث کشمکشهایی شود که نیروی کار را به سمت
سازماندهی سوق دهد .در صورت سازماندهی یا عدم سازماندهی نیروی کار ،کارفرمایان ابزارهای
متفاوتی را برای افزایش و حفظ بهرهوری نیروی کار خود به کار میبرند .دستمزد یکی از همین
ابزارهاست که گاه با اهمیت بیشتر و یا کمتری نمایان میشود .در نتیجه ،رابطه بین دستمزد و بهرهوری
نیروی کار در بازار کار و روابط صنعتی مهمتر از چیزی است که به نظر میآید.

)1- Shorrocksfh (1985
)2- Cowell (1998
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واژه بهرهوری ن ستین بار توسط فرانسوا کنه 1مطرح شد و بعد از وی ،آدام اسمیت 2در سا  ،0336در
ارتباط با مفهوم بهرهوری ،به کارایی و ت صص اشاره کرد و به تقسیم کار بر مبنای کارایی و بهرهوری
پرداخت (کزازی.)0981 ،
بهرهوری نیروی کار در یک تعریف ساده ،در قالب نسبت ستاده به هر نفر نیروی کار بهعنوان داده ،بیان
میشود .بهرهوری ،یک مفهوم غیر مجرد و مرکب است که در ترکیب آن ،دو عنصر کارایی 3و اثرب شی

4

نقش عمدهای دارند .در این ترکیب ،کارایی به کمیت تولید و اثرب شی به کیفیت تولید تأکید دارد .از
این رو باید توجه داشت که آنچه دربارهی رابطه بهرهوری (ستاده/داده) عنوان میشود ،فارغ از کیفیت
نیست.
پایین بودن سطا بهرهوری نیروی کار در کشورهای در حا توسعه ،توجه جدی به ارتقا هر چه بیشتر
بهرهوری نیروی کار در آن کشورها را اجتنابپذیر میسازد چرا که کوتاهی در این امر ،کشورهای در
حا توسعه را بیش از پیش در ورطهی توسعهنیافتگی گرفتار خواهد ساخت (کندریک.)0386 ،5
در تحقیق حاضر این ب ش برای بررسی این دو متغیر و نیز رابطۀ بین آنها انت ابشده است .بنابراین
هدف عمده ب ش دوم این فصل بررسی رابطه بهرهوری نیروی کار و دستمزد پرداختی در صنعت است.
ارتباط دستمزد و بهرهوری نیروی کار
ارتباط مزد و بهرهوری کار همراه با توسعۀ صنعتی در اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنعت،
انواد نظامهای مزدی منطبق با بازده و حجم تولید مانند نظامهای قطعه کاری 6و سیستمهای مزدی

)1- Francois Quesnay (1694-1774
2- Adam Smith
3- Efficiency
4- Effectiveness
)5- Kendrick. W.John. (1986
6- Piece Work
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تیلور ،1هلسی ، 2روان ، 3بدو ،4گانت 5و ...به وجود آمدند؛ که در همهی این سیستمها ،ب شی از مزد یا
تمامی مزد به بازده و بهرهوری فردی یا گروهی ارتباط پیدا میکند .هدف اساسی نتایج تمامی این
نظامها ،ایجاد انگیزه برای ارتقاء سطا بهرهوری و تسهیم منافع حاصل از افزایش بهرهوری میباشد
(طاهری.)0981،
اشتاینر و گلدنر )0351( 6معتقدند که رویای زحمتکشان جهان ،یعنی دستمزد باالتر و ساعت کار
کمتر ،طی زمان به تدریج تحقق پذیرفته است و این سیر ادامه خواهد یافت .اما این دستاوردها را به
حق باید به اعتالی سطا بهرهوری انتساب داد.
دستمزد و بهرهوری نیروی کار دو متغیر مهم اقتصادی هستند که در دو سطا خرد و کالن مورد توجه
صاحبنظران اقتصادی و سیاستگذاران است .از آنجائی که صنعت یکی از ب شهای کلیدی هر اقتصادی
است و توسعه آن میتواند توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد .با توجه به اینکه ایران از جمله
کشورهای در حا توسعه محسوب میشود و در آن بهرهوری نیروی کار در سطا پایینی قرار دارد
بنابراین بایستی زمینهسازی الزم در جهت ارتقا بهرهوری نیروی کار ایجاد کرد و همچنین به شناسایی
روابط بین بهرهوری نیروی کار و سایر متغیرهای اقتصادی بازار کار از جمله دستمزد پرداخت.
در واقع دستمزد باید بهرهوری واقعی نیروی کار را منعکس کند و انحرافات این دو متغیر از یکدیگر،
عدم کارایی اقتصادی و کاهش اشتغا را به دنبا دارد (مهر آرا .)0933 ،دستمزد متناسب با بهرهوری
یکی از اهرمهای اثرگذار در کنتر نابسامانیهای اقتصادی و باال بردن کارایی است .در سطا کالن،
ارتباط منطقی مزدها و بهرهوری کار بهعنوان تضمینی برای حفظ سالمت اقتصادی از جانب بسیاری از
اقتصاددانان پذیرفته شده است و بسیاری از آنها معتقدند که افزایش بهرهوری کلید اساسی افزایش

1- Taylor
2- Helssy
3- Rowan
4- Bedeaux
5- Gantt
)6- Steiner and Goldner. (1952
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مزدها است .چنانچه مزدها بیش از بهرهوری کار افزایش یابد ،تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد خواهد
شد و چنانچه مزدها کمتر از بهرهوری رشد یابد و سهم نسبی نیروی کار از دستاورد بهرهوری بهتناسب
باال نرود ،رشد اقتصادی تقلیل یافته و رکود اقتصادی گریزناپذیر خواهد شد .از طرف دیگر ارتباط
شاخصهای مزد و بهرهوری هم در حوزه دانشگاهی و هم توسط سیاستگذاران به رسمیت شناخته شده
است .رابطه حقوق و دستمزد متناسب با افزایش بهرهوری نیروهای شاغل در بنگاههای اقتصادی ،رابطۀ
متقابل است .یکی از مشکالت عدیده جوامع امروز ،وجود شکاف بین بهرهوری عوامل تولید و قیمت
عوامل است؛ که در بلندمدت منجر به زیان بنگاههای اقتصادی و نیز ایجاد بحران در سطا کالن کشور
میشود .شکاف بین بهرهوری نیروی کار و دستمزد یکی از عوامل مهم کسب ثروت در بنگاه اقتصادی
است .زمانی که سهم نیروی کار از دستاورد بهرهوری بهتناسب باال نرود ،قدرت خرید نیروی کار
کاهشیافته و در نتیجه تقاضا برای تولیدات بنگاهها کاهش مییابد که در سطا خرد منجر به زیان
بنگاهها و در سطا کالن منجر به رکود اقتصادی خواهد شد .لذا بیتوجهی به ارتباط مهم بین بهرهوری
و دستمزد ،نتایج وخیمی به دنبا دارد  .بهعنوان نمونه میتوان از بررسی کانینگهام نام برد که در
مقالهی خود ،ریشه بحران عظیم سا های  0399- 0313و نیز رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سا
 0335را در عدم تعاد مزدها و بهرهوری میداند ).(Cunningham, 2001
همواره در بسیاری از کشورهای درحا توسعه ،اکثر سیستمهای دستمزد تنها بر اساس شرایط زمانی و
تورم اعما میشود .این سیستمهای سنتی به ویژه شیوههای دستمزد پاداشدهی سنتی و سیستم
پرداخت ،پاسخگوی محیط اقتصادی بنگاه امروزی نیستند و حتی نقشی در ارتقای بهرهوری بنگاه و
نیروی کار ندارد ،ثانیاً این سیستمها غیرقابل انعطاف هستند ،ثالثاً ضد انگیزشی بوده و افزایش دستمزد
کارگران چندان ارتباطی به شایستگی ،توانمندی و مهارت ندارد.
آمارها نشان میدهد که در اقتصاد ایران تحوالت بهرهوری نیروی کار همراه و همگام با حقوق و دستمزد
نیست و شکاف بین این دو موجب شد که بهتدریج سهم عامل کار در ساختار هزینه بنگاه افزایش یابد
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درحالیکه بهرهوری نیروی کار ،رشد بسیار کندی داشته است .اختالف بهرهوری و دستمزد واقعی
میتواند بیانگر عدم تناسب این دو متغیر در فرایند تولید و تصمیمگیری بنگاههای اقتصادی در جریان
جذب و اخرار نیروی کار باشد.

 2-1-2مبانی نظری دستمزد و بهرهوری نیروی کار
نظریات کالسیک یا به عبارت دیگر نظریات متعارف در زمینهی دستمزد و کارایی بوده که قائل بر اثر
بهرهوری نیروی کار بر دستمزد است ،بهنوعی وجود بیکاری غیر ارادی پایدار و بلندمدت را رد و آن را
پدیدهای موقت و کوتاهمدت میدانند .نظریات بعدی که در تقابل با نظریات کالسیکها ارائه شده به
نظریات دستمزد-کارایی مشهور است .این نظریات برخالف نظریات متعارف ،وجود چنین پدیدهای را با
استفاده از اثر دستمزد بر کارایی تبیین کردهاند .بدین صورت که اثر دستمزد بر کارایی باعث به وجود
آمدن پدیدهای به نام دستمزدهای کارایی شده که از میزان دستمزد تسویه کنندهی بازار باالتر میباشد.
باال بودن دستمزد باعث بیکاری غیر ارادی کارگران علیرغم تمایل آنان میگردد.
در ادامه به تشریا هر یک از نظریات فوق پرداخته و مبانی نظری هر یک بهعنوان مبانی نظری تحقیق
مطرح میگردد.
 4-2-1-2نظریه متعارف اقتصادی (مکتب کالسیک)
برای بررسی نظریات معاصر بازار کار الزم است به مرور نظریات کالسیکها در این زمینه نیز بپردازیم.
شناخت ارتباط صحیا بین دستمزد و بهرهوری میتواند در سیاستگذاری ب شهای خرد و کالن
اقتصادی کمک شایانی کند .در این راستا ،طرفداران تئوری متعارف اقتصادی معتقدند که رشد بهرهوری
نیروی کار باعث افزایش دستمزد میشود .در مقابل چندین مد متنود دستمزد کارایی توضیا میدهند
که افزایش سیاستهای انگیزشی (دستمزد) باعث افزایش بهرهوری نیروی کار میشود.
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نظریات کالسیک بررسی بازار کار را با بیشینه کردن مطلوبیت هر ش ص با اختصاص ساعات مش صی
به کار و اوقات فراغت آغاز مینمایند:
)𝐻 𝑀𝑎𝑥 𝑈 = (𝑌,
𝑊 = 𝐻→𝑌𝑆𝑅𝑀 =

𝜕𝑈⁄
𝐻𝜕
𝜕𝑈⁄
𝑌𝜕

𝐻𝑊 𝑠. 𝑡 24𝑊 = 𝑌 +

()06-1

که  Yدرآمد فرد W ،میزان دستمزد و  Hساعات کار میباشد .همچنین مطلوبیت فرد با  Uنمایش
داده میشود.
با توجه به معادالت ( )06-1مطلوبیت فرد ،از اختصاص  11ساعت خویشبین کار و استراحت زمانی به
حداکثر میرسد که نرخ جایگزین درآمد نسبت به ساعات استراحت وی ( 𝐻→𝑌𝑆𝑅𝑀) با دستمزد برابر
باشد.
با استفاده از تجمیع منحنیهای اش اص در بازار کار منحنی عرضه نیروی کار است رار میشود .این
منحنی با تغییرات مثبت دستمزد در ابتدا صعودی و سپس با پیشی گرفتن اثر درآمدی بر اثر جانشینی،
منحنی عرضه دارای شیب نزولی میگردد.
در قسمت تقاضای نیروی کار ،با در نظر گرفتن بازار رقابت کامل و سادهترین حالت آن (یعنی وجود
یک عامل تولیدی متغیر) میزان دستمزد از طریق زیر محاسبه میشود:
𝐿𝑊 𝜋 = 𝑃. 𝑄 − 𝑊𝐿 = P. 𝑓(𝐿) −

()03-1

که  πنشانگر سود بنگاه P ،قیمت محصو  Q ،مقدار محصو  L ،تعداد نیروی کار خواهد بود .با توجه
به وجود یک عامل تولیدی متغیر نیز میزان تولید محصو  ،وابسته به تعداد نیروی کار ( )Lمیگردد
که در تساوی دوم اشاره شده است.
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در این حالت برای این بنگاه میزان سود خود را بیشینه کند ،باید آن مقدار از  Lرا است دام نماید که
هزینهی اضافی از است دام یک واحد از  Lبرابر با میزان درآمد حاصل از فروش محصو  ،به دست آمده
است از است دام یک واحد اضافی نیروی کار گردد؛ یعنی:
𝜋𝜕
)𝐿(𝑓 𝜕
= 𝑃.
−𝑊 =0
𝐿𝜕
𝐿𝜕
𝑊 = 𝐿𝑃𝑀 𝑃. 𝑀𝑃𝐿 − 𝑊 = 0 → 𝑃.

()08-1

در معادله ( )08-1نیز 𝐿𝑃𝑀 نشاندهندهی تولید نهایی کارگر میباشد.
بهطور کلی نظریهی متعارف دستمزد بیان میدارد که کارفرمایان نیروی کار را تا جایی است دام میکنند
که سودشان را بیشینه نماید ،یعنی جایی که تولید نهایی کارگر برابر با دستمزد واقعی باشد؛ بنابراین
افزایش بهرهوری موجب باال رفتن تقاضای نیروی کار و در نتیجه بهبود سطا دستمزدها میگردد.
حا با تجمیع کل عرضه و تقاضای نیروی کار ،میزان دستمزد در بازار کار از طریق تالقی عرضه و تقاضا
به دست میآید که در نمودار زیر به نمایش داده شده است.
همانگونه که مشاهده میگردد ،تعاد در نقطه  Eاز تالقی منحنیهای عرضه و تقاضا حاصل میشود
که در اثر تغییرات تقاضای نیروی کار این نقطه تعادلی نیز تغییر میکند.

نمودار  0-1عرضه و تقاضای نیروی کار
علل تفاوتهای دستمزدی
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دالیل تفاوت میان دستمزدهای پرداختی کاران در صنایع م تلف را ناشی از سه مسئله مهم تلقی
میکنند:
 اختالف در مهارت :تفاوتهای موجود در سطا سواد ،میزان بهرهوری فرد در اثر آموزش و...
سبب پرداختهای بیشتر به برخی از کارگران نسبت به سایر شده است.
 به وجود آمدن وضعیت انحصاری :این وضعیت هم در ب ش عرضه و هم در ب ش تقاضا اتفاق
میافتد .گاه انحصار در خرید و گاه انحصار در عرضه نیروی کار باعث بروز اختالف در دستمزدها
میگردد.
 تفاوت در میزان س تی کار نیز میتواند باعث تفاوت در دستمزدها گردد.
طبق نظریات متعارف در صورت کنتر متغیرهای فوق میتوان انتظار داشت که میزان دستمزدهای
دریافتی کارگران تفاوت معناداری ن واهد داشت.
بهطور خالصه در نظریات کالسیک در یک تعاد بازار همراه با رقابت کامل ،عرضه نیروی کار با میزان
تقاضای آن برابر میباشد .بازار کار با افزایش بهرهوری ،تقاضا برای نیروی کار افزایش مییابد و سبب
افزایش دستمزدها میشود تا جایی که عرضه نیروی کار با تقاضا برای نیروی کار مساوی شود؛ بنابراین
نظریه سنتی دستمزد معتقد است که تغییرات در بهرهوری سبب تغییرات در دستمزد میشود.
دستمزدها انعطافپذیر بوده و تعدیل میشوند؛ بنابراین همواره تعادلی میان میزان کار عرضهشده و
میزان کار مورد تقاضا وجود دارد .همهی بنگاهها دستمزد غالب بازار را پرداخت خواهند کرد و هر
کارگری بهسرعت در این سطا از دستمزدها فرصت مناسب شغلی خود را خواهد یافت .این نظریهی
ساده ،بازار نیروی کار را به شکل ناقص تشریا میکند؛ زیرا بنگاهها در حالت کشش بینهایت عرضهی
نیروی کار عمل نمیکنند و تغییرات کوچک در دستمزدها سبب تغییرات بسیار زیاد (بینهایت) در
عرضهی موجود نیروی کار نمیشود .در حقیقت بنگاهها جهت تعیین دستمزدها بر متغیرهایی غیر از
متغیرهای کمی نیروی کار تمرکز میکنند .سود بنگاهها ممکن است در اثر کاهش دستمزدها ،کاهش
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یابد و در صورت اثرگذاری دستمزدها بر بهرهوری و تالش کارگران ،یا با افزایش هزینههای است دام،
آموزش یا هزینههای حفظ نیروی کار میزان سود کاهش مییابد.
عالوه بر این ،بر اساس نظریات متعارف اقتصادی بیکاری غیر ارادی پدیدهای بلندمدت و پایدار نبوده و
تنها در اثر نوسانات بازار به وجود میآید؛ اما مشاهدات تجربی و وقود بحرانهایی چون بحران عمیق
 0313در آمریکا خالف این نظریات را به اثبات رساند که بعدها به نظریات کنیز در زمینه بازار کار و
سپس نظریات دستمزد کارایی منجر شد که بیشتر در جهت تبیین علت وجود بیکاری غیرارادی و نیز
رابطه دستمزد و کارایی گسترش یافتند.
 2-2-1-2نظریه دستمزد کارایی

0

نظریات دستمزد کارایی بیان میکند که تغییرات (مثبت) دستمزدی ،بهرهوری نیروی کار را بهبود
میب شد .برای مثا  ،باال رفتن دستمزد تالش کارگر را افزایش میدهد .اکرلف تشریا کرد زمانی که
بنگاهها دستمزدها را باال میبرند ،کارگران بهواسطه حس وفاداری به بنگاههایشان بیشتر کار میکند.
اکثر نظریات دستمزد کارایی پیشبینی میکنند که ارتباط معنیداری بین هزینه دستمزد واحد و
عملکرد در بازار محصوالت وجود دارد .وجه مش صهی نظریات دستمزد کارایی این است که بنگاهها
ممکن است افزایش سطا دستمزد را ،نسبت به متوسط دستمزدهای جاری ،مقرون بهصرفه بدانند .چرا
که این امر منجر به افزایش بهرهوری نیروی کارشان خواهد شد .رابطه میان دستمزد و بهرهوری نیروی
کار را میتوان با مد های م تلفی تبیین نمود.
یلن مد دستمزد کارایی را با تابع کوتاهمدت و فرض اینکه بنگاه در شرایط رقابتی کامل قرار دارد،
بدین شکل بیان میکند که هر بنگاه تابع تولیدی به شکل
)Q=AF (e(W)N

()03-1

1- Efficiency wage theory
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دارد که در آن  Nتعداد کارگران e ،تالش هر کارگر W ،دستمزد واقعی و  Aانتقا دهنده بهرهوری
است .بنگاه با بیشینه کردن تابع زیر ،دستمزد را به دست میآورد:
𝑁 𝑝. 𝐹[𝑒(𝑊). 𝑁] − 𝑊.
s.t. W ≥ V

()11-1
حل معادله فوق نتایج زیر را به دست میدهد:
()10-1

𝑒 ’ (𝑊 ∗ ). 𝑊 ∗ /𝑒(𝑊 ∗ ) = 1

()11-1

∗ 𝑊 = )𝑁) ∗ 𝑊(𝑒( ’ 𝐹 𝑒(𝑊 ∗ ). 𝑎.

در نرخ دستمزد بهینه ∗ 𝑊 ،کشش تابع تالش نسبت به نرخ دستمزد برابر واحد میباشد .یک بنگاه
حداکثر کننده سود که میتواند هر چقدر نیروی کار که میخواهد در دستمزدهای پیشنهاد شده
است دام کند ،دستمزد واقعی ∗ 𝑊 را پیشنهاد میکند که شرط واحد بودن کشش تالش نسبت به
دستمزد را تأمین نماید.
بر این اساس در دستمزدهای پایینتر از ∗ 𝑊 ،افزایش در دستمزد باعث افزایش بهرهوری با درصدی
بیش از دستمزد میگردد .در این ارتباط ،بنگاه سود خود را با افزایش باال میبرد .برای دستمزدهای
باالتر از ∗ 𝑊 بهرهوری با سرعتی کمتر افزایش مییابد و بنگاه با کاهش دستمزد ،سود خود را افزایش
خواهد داد .بنابراین دستمزد کارایی در جایی است که کشش ) e(wبرابر با یک باشد .اگر تقاضای کل
نیروی کار کمتر از عرضه نیروی کار در نرخ دستمزد ∗ 𝑊 گردد ،تعاد بازار کار همراه با بیکاری غیر
ارادی خواهد بود .همچنین در این مد چسبندگی دستمزد حقیقی نیز به وجود میآید ،چرا که تغییر
در قیمت نسبی محصو تولیدی بنگاه یا شواهای بهرهوری (تغییر در )aباعث تغییر در دستمزد کارایی
تعادلی نشده و تنها سطا اشتغا را تحت تأثیر قرار میدهد (.)katz, 1986
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نمودار  1-1نظریه دستمزد کارایی

همچنین جهت تبیین علت اثر کارایی بر دستمزد واقعی با استفاده از رویکردها و نظریات متفاوتی از
جمله مد کمکاری 0شاپیرو و استیگلیتز ،1مد گردش نیروی کار 9استیگلیتز و سالوپ ،1مد انت اب
نامناسب 5ویس 6و مد عالمتدهی بازار کار ،مد جامعهشناختی و انصاف 3سولو و اکرلوف 8و یلن و
اکرلف ، 3مد تهدید اتحادیه و مد دستمزد نسبی 01سامرز 00مطرح میگردد.

 5-2صنایع با تکنولوژی باال
همانطور که در فصل او تحقیق بیان شد ،مطالعه موردی این تحقیق در بین صنایع ایران ،صنعت با
تکنولوژی باال میباشد .لذا در این ب ش به ارائه و معرفی این صنعت و نحوه طبقهبندی آن خواهیم
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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اولین تالش نظاممند برای تعریف فناوریهای برتر در سا  0381توسط دیویس 0صورت گرفت .وی
صنایع تولیدی فناوریهای برتر را آن دسته از صنایع قلمداد کرد که محصوالتی با بیشترین م ارر
تحقیق و توسعه نهفته نسبت به ارزش فروش تولید میکنند .دیویس از تکنیک داده  /ستاده برای تعیین
میزان ارزش تحقیق و توسعه نهفته در محصوالت واسطهای استفاده کرد ،به این شکل که این هزینه
تحقیق و توسعه (که در کاالهای واسطهای لحاظ شده) بر میزان تحقیق و توسعه که به شکل مستقیم
و ملموس در تولید محصو نهایی در نظر گرفته میشود؛ اضافه میگردد .همراه با طبقهبندی محصوالت
از باالترین تا پایینترین شدت تکنولوژی ،دیویس ده فناوری او را بهعنوان تکنولوژیهای برتر در نظر
گرفت.
توجه جهانیان به مسائل مربوط به صنایع مبتنی بر تکنولوژیهای برتر از دهه  0331آغاز گردید.
رویکردی جامعتر برای تعیین تکنولوژی برتر بر مبنای دو معیار کلی منابع مورد استفاده میباشد به این
معنا که است دام دانشمندان و پرسنل فنی و شدت تحقیق و توسعه مبنای قضاوت میباشند .در این
رویکرد میزان سرمایهگذاری در هر یک از شاخصها و یا هر دو بهعنوان درصدی از ارزشافزوده یا کل
فروش در نظر گرفته میشود.
طارق خلیل 1معتقد است واژه تکنولوژی برتر به تمام تکنولوژیهای پیچیده یا پیشرفته قابل اطالق
است .تکنولوژی برتر بر مفاهیم ضمنی متعددی داللت دارد .برای برخی ،تکنولوژی برتر بهمنزله راه حلی
است که رقابتپذیری ملی را افزایش میدهد .اینان ،تکنولوژی برتر را جان و جوهره "دومین انقالب
صنعتی " میدانند که صنایع مدرن را دگرگون خواهد ساخت و موجب ظهور فرصتهای پیشبینینشده
برای رشد اقتصادی خواهد شد .آنها تکنولوژی برتر را پادزهری برای سقوط صنایع سنگین قرنهای
نوزدهم و بیستم میدانند) .(Hall.P, 1986از این رو ،ب ش خصوصی و عمومی را ترغیب میکنند تا
تکنولوژی برتر را بهعنوان ابزاری برای پیشتازی اقتصادی به کار گیرند .برای بسیاری از صاحبنظران،
1- Davis, 1982
2- Khalil. T, 2000.
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تأثیر تکنولوژی برتر در افزایش رقابتپذیری ملی ،آن را حائز اهمیت استراتژیک برای کشورها ساخته
است ).)U.S. Congress Committee on Science nad Technology,1986
طبقهبندی انواع تکنولوژی:
از آنجایی که به ماهیت تکنولوژی میتوان از مناظر گوناگون نگریست بیان طبقهبندیهای گوناگون از
آن میتواند ادامه راه را کمی شفافتر نماید.
طبقهبندی الرسن و روجرز

0

یکی از سطابندیهای مناسب که در اصل توسط الرسن و روجرز مطرح گردیده و اخیراً توسط خلیل
ارائه شده است به شرح زیر است:
الف) تکنولوژی برتر به فناوری پیشرفته یا پیچیده اطالق میشود( .برتر بودن ،سطا باال بودن) تکنولوژی
با استناد به ویژگیهای بنگاههایی که از آن استفاده میکنند ،مش ص میشود .صنایع با تکنولوژی برتر
شامل صنایع هوافضا ،تجهیزات اداری ،الکترونیک ،ارتباطات و داروسازی میشوند.
این ویژگیها عبارتاند از:
 .0بنگاه دارای کارکنانی با مدارر باالی تحصیلی است و تعداد زیادی از کارکنان را مهندسان
و دانشوران تشکیل میدهند.
 .1فناوریهای چنین بنگاهی با سرعتی بیش از سایر صنایع تغییر میکنند.
 .9ابزار رقابت بنگاه ،نوآوری است.
 .1بنگاه مبلغ باالیی را صرف تحقیق و توسعه میکند ( 01درصد فروش یا دو برابر میانگین
هزینههای تحقیق و توسعه صنعت) .بنگاه دارای توانایی استفاده از فناوری برای رشد سریع
است و بقای آن با ظهور فناوریهای رقیب تهدید میشود.
1- Lorens and Rojers
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ب) تکنولوژی میانه (متوسط) به گستره وسیعی از تکنولوژی اطالق میشود که بین تکنولوژیهای سطا
باال (برتر) و سطا پایین قرار میگیرند .این اصطالح معموالً در مورد تکنولوژیهای بالغی به کار میرود
که بیش از سایر تکنولوژیها در معرض انتقا قرار دارند .تکنولوژیهای محصوالت مصرفی و صنایع
خودرو در این گروه جای میگیرند.
•صنایع با تکنولوژی متوسط برتر شامل صنایع تولید ابزار علمی ،وسایل نقلیه موتوری ،ماشینآالت
الکتریکی ،موارد شیمیایی ،دیگر تجهیزات حملونقل ،تجهیزات غیر برقی.
•صنایع با تکنولوژی متوسط پائین شامل صنایع تولید پالستیک و الستیک ،فلزات غیر آهنی ،فلزات
آهنی ،مصنوعات فلزی ،پاالیش نفت و کشتیسازی.
پ) تکنولوژی سطا پایین به تکنولوژیهایی اطالق میشود که در ب ش بزرگی از جامعه بشری نفوذ
کردهاند ) .(Khalil, 2000این تکنولوژیها توسط بنگاههای گوناگونی که دارای نیروی کاری با سطوح
پایینی از تحصیالت یا مهارت ،هزینه تحقیقاتی پایینتر از میانگین صنعت ،عملیات آنها دستی یا
نیمهخودکار ،پایه تکنولوژی آنها ثابت است و تغییرات اندکی دارد و خدمات و محصوالت آنها از نوعی
است که نیازهای ابتدایی بشر همچون غذا و پوشاا را تأمین میکند (نیلی .)0981 ،صنایع با تکنولوژی
پائین شامل صنایع نشر و چاپ ،نساجی ،صنایع غذایی ،چوب و اثاثیه چوبی ،تولید انواد نوشیدنی و
تنباکو میباشد.
طبقهبندی صنایع بر اساس سطح تکنولوژی
در عمل ثابت شده است که طبقهبندیهای پیشنهاد شده توسط «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»
در متون م تلف مورد استفاده بیشتر محققان قرار گرفته است).(Srholec, 2005
این سازمان تکنولوژی برتر را بر اساس شدت تحقیق و توسعه تعریف میکند که عبارت است از هزینه-
های تحقیق و توسعه در ارتباط با محصو خروجی ،ولی میتوان آن را از طریق ارزشافزوده نیز محاسبه
نمود که به این نسبت شدت تحقیق و توسعه گفته میشود .اخیراً شدت تحقیق و توسعه برای هر صنعت
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به شکل مستقیم محاسبه میگردد .البته شدت تحقیق و توسعه غیرمستقیم را نیز میتوان بهعنوان
هزینههای صرف شده در تحقیق و توسعهی تولیدات واسطه تعریف نمود ) .(RAND, 2007تعریف
تکنولوژی :در اینجا به تعریف معتبر "فناوری دانش ساخت کاال ،ارائه خدمات و بهبود نحوه استفاده از
منابع محدود و با ارزش میباشد" بسنده میکنیم.
در دستهبندی تکنولوژی بر اساس پیچیدگی ،سه سطا عمده مطرح میشود:
 تکنولوژی سطا پایین Low-tech
 تکنولوژی سطا متوسط Medium-tech
 تکنولوژی سطا باال پیشرفته High-tech
تعریف تکنولوژی پیشرفته ): (hi-techیکی از تعاریف قابلاتکا درباره فناوری پیشرفته از سوی آنکتاد

0

(مجمع تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) ارائه شده است؛ بنابراین تعریف «محصوالت دارای فناوری
پیشرفته دارای پیچیدگی بوده و سرعت تغییر آنها نسبت به سایر محصوالت مشابه زیاد است» .در واقع
دو فاکتور اصلیِ نسبت ارزشافزوده به سرمایه یا نیروی کار و سطا ت صص شاغلین در این تقسیمبندی
از اهمیت برخوردارند.
بر اساس طبقهبندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) ،)OECDصنایع مذکور شامل وسایل نقلیه
هوایی و فضایی ،)959( 1تولید مواد شیمیایی شامل دارو ( ،)1119ماشینآالت اداری ،حسابگر و
محاسباتی ( ،)91رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی ( )91و ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و
ابزار دقیق اندازهگیری ( )99میباشند .در طبقهبندی مذکور ،صنایع و صادرات را تنها بر اساس شدت
وابستگی آنها به فناوری طبقهبندی میکند .از اوایل دهه  0381به این سو ،این شاخص همواره پاالیش
شده است ( .)Marcato & Malfi, 2007طبقهبندی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» بر اساس

1 - UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
 - 1شامل کد آیسیک ویرایش سوم میباشد.
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نمونهای متشکل از  11صنعت در  01کشور عضو این سازمان ایجاد شد که بهکارگیری طبقهبندی صنایع
دارای تکنولوژی باال در مورد کشورهای در حا توسعه را تا حدودی مشکلآفرین میکند .اگر کشورهای
دارای ویژگیهای بسیار متفاوت مورد مقایسه قرار گیرند ،میتواند بنایی ناپایدار برای تجزیه و تحلیل
باشد .ناهمگونی صنایع در کشورهای م تلف را بهطور خاص نباید در مقایسه با اقتصادهای که دارای
سطوح بسیار متفاوتی از توسعه هستند ،دست کم گرفت .یونیدو در گزارش صنعتی خود در سا 2003-
 2002برای طبقهبندی صنایع بیش از  81کشور جهان بر مبنای کاربرد فناوری از طبقهبندی پیشگفته
بهره برد )( (UNIDO, 2003حسنپور و همکاران.)0931،
در این مطالعه ،صنایع با تکنولوژی باالی ایران بر اساس طبقهبندی بینالمللی استاندارد ( )ISICدر
سطا کدهای چهاررقمی که در پیوست لیست شده است ،مورد بررسی قرار گرفته است .جدو ب در
ب ش پیوست ،لیست  01کد در صنایع با تکنولوژی باالی ایران را بر اساس طبقهبندی سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی ( )OECDدر سطوح طبقهبندی  ISICارائه شده است.
جایگاه اقتصادی صنایع با تکنولوژی باال
یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی صنایع پیشرفته در این است که این صنایع بدون تعامل با تجارت
جهانی امکان چندانی برای توسعه بازار ندارند .به این معنی که بازار داخلی برای محصوالتی که با
تکنولوژیهای پیشرفته تولید شدهاند آنقدر وسیع نیست که بتواند در افزایش عرضه مؤثر باشد؛ بنابراین
صنایع فعا در این زمینه برای توسعه بازار خود نیازمند ارتباط با بازارهای جهانی هستند ،همین امر
تأثیر بسیار در افزایش کیفیت محصوالت و در نتیجه باال رفتن توان تولید میشود .مزیت دیگر صنایع
با تکنولوژی پیشرفته این است که تحوالت تکنولوژیهای روز دنیا بسیار سریع اتفاق میافتد و صنایع
کشور ما نیز برای افزایش سطا تکنولوژیهای خود و به روز ماندن ناگزیر از برقراری ارتباط با
تکنولوژیهای روز دنیا هستند .این امر البته در تولید بومی علم نیز بیتأثیر ن واهد بود.
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در بین کسانی که تکنولوژی برتر را ابزار رقابتپذیری ملی میدانند ،عدهای آن را منشأ اشتغا و عاملی
برای ارتقای استانداردهای زندگی نیز میدانند .از این رو ،دولتهای ملی و محلی ،در سرتاسر جهان
تالش میکنند بنگاههای مبتنی بر تکنولوژی برتر را به شهرها و مناطق خود جذب نموده و از این راه
به بازارهای جهانی ،رشد سریع و اشتغا فراوان دست یابند ).(Chabot, C. 1995
در مقابل آنهایی که روی خوش این سکه یعنی اشتغا را میبینند ،کسانی وجود دارند که تکنولوژی
برتر را عاملی برای" رباتیک کردن""،رایانهای کردن" و خودکارسازی امور میدانند .اینان تکنولوژی برتر
را دشمن اشتغا میدانند و معتقدند که این صنایع نوظهور ،جایگزین صنایع رو به افولی میشوند که
مملو از فرصتهای شغلی بودهاند .به نظر این گروه ،ربط دادن تکنولوژی برتر به ایجاد اشتغا  ،برخوردی
کامالً احساسی بوده و شواهدی در دست است که این واقعیت را بهخوبی اثبات میکند (Breheny
).and McQuaid, 1997
بسیاری از اقتصاددانان توسعه ،بر این باورند که برای کشورهای در حا توسعه ،تکنولوژی برتر یک
میدان رقابت عادالنه است که در آن میتوانند با کشورهای صنعتی جهان به رقابت برخیزند .تغییرات
سریع در صنایع مبتنی بر تکنولوژی برتر ،که محصوالت جاری را بهسرعت منسوخ میسازد ،فرصتهای
مداومی برای نفوذ کشورهای در حا توسعه به ب شهای مهم صنعتی فراهم میآورد .بازیگران باسابقه
صحنه تکنولوژیهای برتر به هیووجه نمیتوانند مطمئن باشند "برتری رقابتی" آنها در بلندمدت
توسط بازیگران دیگر محو ن واهد شد (.)OECD, 2007
سهم صنایع با تکنولوژی باال (با تکنولوژی باال) در اقتصاد ایران
سهم صادرات محصوالت صنعتی با تکنولوژی باال از کل صادرات صنعتی کشور در سا های اخیر بسیار
اندا و در برخی از سا ها ،کمتر از یک درصد و روند این سهم نیز از سا  0981تاکنون کامالً نزولی
بوده بهگونهای که از حدود 0/5درصد به حدود  1,39واحد درصد در سا  0931و به حدود  1,56واحد
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درصد در هفتماهه او سا  0939کاهش پیداکرده است .این گزارش میافزاید :ارزش صادرات صنایع
با تکنولوژی باال در سا  0931به باالترین مقدار خود رسید که حدود  1/103میلیون دالر بود و در
سا های  0930و  0931به ترتیب به رقم  033و  3/081میلیون دالر کاهش پیدا کرد .طی چهارده
سا اخیر همزمان با رشد صادرات صنعتی کشور ،صادرات صنایع با تکنولوژی باال بهاندازه آن رشد پیدا
نکرد ،هر سا از سهم صنایع با تکنولوژی باال در صنعت کاسته و تمرکز بر یک نود محصو خاص مانند
تولید دارو افزایش پیدا کرد؛ بنابراین به رغم تأکید برنامههای چهارم و پنجم توسعه و رویکرد مبتنی بر
افزایش نقش صنایع با تکنولوژیهای پیشرفته ،نه تنها صنایع با تکنولوژی باال در اولویت و
جهتگیریهای دولت طی این سا ها نبود ،بلکه کامالً بر عکس عمل شد و جایگاه صنایع با تکنولوژی
باال در سا  0981نیز از دست رفت .در نتیجهگیری نهایی نیز باید اذعان کرد که صادرات صنایع با
تکنولوژی باال کشور اصالً وضعیت مناسبی ندارد و با ادامه همین روند کنونی ،چشمانداز خوبی برای این
صنایع متصور نیست بهخصوص وقتیکه صنایع با تکنولوژی باال کشور از دو مشکل اساسی؛ پایین بودن
حجم صادرات و روند نزولی سهم آن از یک طرف و فقدان تنود و تمرکز بیش از  81درصد ارزش آن،
به یک نود محصو خاص مانند تولید دارو از طرف دیگر ،در معرض تهدید جدی قرار دارد .لذا پیشنهاد
میشود راهکارهای حل این مسئله در سیاستهای دولت طی یک سا باقیمانده برنامه پنجم توسعه و
بهخصوص احکام الیحه برنامه ششم توسعه بهدقت مالحظه شود.

0

 - 0براساس گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معدن.
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 6-2پیشینه تحقیق
 4-6-2مروری بر مطالعات تجربی خارجی
کوهن و هاوس )0331( 0در پژوهشی به بررسی سرمایه انسانی را برای تغییرات دریافتیها و بهرهوری
کارگران در سودان پرداختند .نتایج نشان داد که تعداد سا های آموزش و تجربه کاری کارگران اثر
مثبت بر افزایش سطا دستمزدها دارد.
وود )0335( 1در مطالعهای بیان داشت که آزادسازی تجاری منجر به بروز پدیدهای به نام نوآوری
تدافعی 9میگردد .چنانچه بنگاههای داخلی در اثر رقابت شدید با شرکتهای خارجی مجبور به
سرمایهگذاری گسترده در فعالیتهای مربوط به تحقیق و توسعه و یا ات اذ فناوریهای جدید پیشرفته
بهمنظور حفظ سهم خود از بازارهای داخلی و بینالمللی میگردند .در نتیجه با توجه به این که دو عامل
مهارت و فناوری بهعنوان دو عامل مکمل مطرح میباشند (چنانچه برای بهکارگیری فناوری ،مهارت
کافی نیز الزم است) لذا ات اذ فناوری مدرن سبب افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر گشته و نرخ
دستمزد نیروی کار ماهر را افزایش میدهد.
کانینگهام )0336( 1با بررسی روند بهرهوری و دستمزدها در امریکا در طو دههی  ،0331به این نتیجه
رسید که بهره روی طی این دوره بهصورت قابلمالحظهای افزایش یافته و این امر ،هزینه بنگاهها را
کاهش و درآمد آنها را افزایش داده است؛ اما نیروی کار طی این مدت سهمی از دستاورد بهرهوری
نداشته است و در واقع قدرت خرید نیروی کار ،کاهشیافته است .از طرف دیگر حقوق مدیران اجرایی
ارشد جهش داشته است .ب ش اعظم بررسی کانینگهام مربوط به بررسی علت به وجود آمدن بحرانها
و رکوردهای بزرگ قرن بیستم است .به اعتقاد وی ،عدم تعاد در بهرهوری و دستمزدها ،نقش اساسی
در ایجاد بحران عظیم  0313و رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سا  0335داشته است .در سا
)1- Cohen. J. (1994
2- Wood. 1995.
3- Defensive Innovation.
4- Bill Cunningham. (1996).
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 ،0335قدرت خرید مصرفکنندگان بهطور محسوسی کاهشیافته ،درحالیکه افزایش بهرهوری،
تولیدکنندگان را به تولید بیشتر قادر ساخته بود .به بیان دیگر ،قدرت خرید نتوانسته بود به همان
اندازهی رشد بهرهوری افزایش یابد.
در مطالعه دیگری جانسون )0333( 0تأثیر فناوری بر دستمزدها در امریکا را مورد بررسی قرار داده است.
نتایج وی حاکی از آن است که فناوریهای مهارت محور باعث افزایش دستمزد کارکنان ماهر میگردد
و این افزایش ،به میزان کارایی آنها بستگی دارد .در نتیجه دستمزد کارکنان ماهر به همان اندازه که
بهرهورتر میشوند ،افزایش مییابد .این امر باعث افزایش دستمزد کارکنان غیر ماهر نیز میشود؛ زیرا
کارکنان غیر ماهر ،مکمل کارکنان ماهر هستند؛ لذا تغییرات تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای
پیشرفته ،دارای تأثیری بهصورت افزایش دستمزد نیروی کار بهطور کلی است؛ اما تأثیر تغییرات فناوری
بر دستمزد نیروی کار ماهر ،بیش از غیر ماهر است و این تأثیر با افزایش تجربه یا با پیچیدهتر شدن
فناوری مورد استفاده افزایش مییابد.
سبنم )0338( 1در مقالهای با عنوان بهرهوری و مزد در صنایع تولیدی در کشورهای عضو سازمان
کشورهای اسالمی طی سا های  0381-0335بین  06کشور ،روند بهرهوری و دستمزد واقعی نیروی
کار را در صنایع کشورها مقایسه کرده و به این نتیجه رسید که در  3کشور (بنگالدش ،اندونزی ،اردن،
مالزی ،پاکستان ،ترکیه ،کامرون ،مصر ،زامبیا) ،هم دستمزدها و هم بهرهوری واقعی نیروی کار افزایش
داشته است .در ایران ،دستمزدهای واقعی افزایش و بهرهوری کاهشیافته و در تونس ،دستمزدهای
واقعی کاهش و بهرهوری افزایش و در  5کشور (افغانستان ،الجزایر ،مراکش ،سنگا  ،سومالی) هم
دستمزدهای واقعی و هم بهرهوری واقعی کاهشیافته است.
هیلرستاین و همکاران )0333( 9در مطالعهای به برآورد تفاوتهای تولید نهایی در بین گروههای
م تلف کارگران پرداخت سپس ،نتایج را با برآوردهای دستمزد حقیقی مقایسه کرده و به این نتایج
1- Johnson, 1997.
2- Sebnem (1988).
3- Hellerstein, Neumark, Troshe. (1999).
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دست یافتند که پرداخت باالتر به کارگران در گروههای سنی  51-95و باالتر از  55سا انعکاسی از
تولید نهایی نسبی آنان است .البته برای ب شی از زنان دریافتی نسبی پایینتر انعکاسی از تولید نهایی
نسبی آنان نیست .آنها با استفاده از دادههای سا  0331اداره آمار آمریکا ،اطالعات مربوط به
 018161کارگر را از  9011کارگاه که دارای  11نفر کارکن و باالتر بودهاند ،انت اب کرده و با برآورد
تولید نهایی و تابع درآمدهای کاری (معادله دستمزد) برای مردان و زنان که تابعی از سن ،نژاد،
وضعیت تأهل ،سطا تحصیلی ،مشاغل و نود فعالیت میباشد ،پرداخته است .مهمترین تالش آنها
مربوط به تعیینکنندههای دستمزد بوده و به این نتیجه رسیدهاند که بهرهوری عامل اصلی تعیین
دستمزدها بوده است.
زاوودنی )0333( 0در مطالعهای به بررسی ارتباط بهرهوری نیروی کار با دستمزد در ب ش صنعت ایالت
متحده امریکا طی سا های  0331-0331میپردازد .وی در این مطالعه برای کاهش اختال برآوردها؛
تغییرات بهرهوری و دستمزدهای حقیقی را در مقاطع پنجساله مورد مطالعه قرار میدهد؛ و نشان میدهد
که در صنایعی که نرخ اتحادیهگرایی در آنها باال بوده ،شکاف دستمزدها و بهرهوری کمتر از صنایعی
است که در آنها نرخ اتحادیه سازی پائین بود ،بنابراین رابطه معکوس میزان شکاف بهرهوری  -دستمزد
با نرخ اتحادیه سازی به اثبات میرسد .همچنین با تحلیل دادههای مربوط به ارزشافزوده و دستمزدهای
پرداختی به ازای هر ساعت کار ،ارتباط مثبت بین نرخ بهرهوری و دستمزد پرداختی به نیروی کار در
جامعه آماری مورد مطالعه تائید میشود .در نتیجه در بلندمدت ،نرخ افزایش در بهرهوری نیروی کار
است که سرعت رشد دستمزدها را تعین میکند.
ورنر )1111( 1در مقالهای در صنایع کشور غنا نشان داد که بازار کار این کشور در شرایط کامالً غیررقابتی
قرار دارد .وی در این مطالعه بیان میکند که دستمزد نیروی کار زنان نسبت به دستمزد نیروی کار
مردان کمتر است و لذا این اختالف دستمزد دقیقاً مطابق با اختالف بهرهوری آنان است .تجربه و سابقه

1- Zavodny. 1999.
2- Verner. D. 2000.

51

کار کارگران هم منجر به افزایش دستمزد و هم منجر به افزایش بهرهوری نیروی کار شده است .میزان
پاداش دستمزد که ناشی از تحصیالت و آموزش بوده نیز معنیدار است یعنی این که نیروی کار دارای
آموزش و تحصیالت باالتر از دستمزد و بهرهوری بیشتری برخوردار هستند و آموزش منجر به اختالف
بهرهوری میشود و این شکاف بهرهوری بیش از شکاف دستمزدها است.
گرینوی ،)1110( 0طی پژوهشی بر دستمزدها ،بهرهوری و مالکیت خصوصی خارجی ،در ب ش صنعت
بریتانیا ،از طریق اطالعات مربوط به  035بنگاه اقتصادی انگلستان طی سا های  0336-0330به این
مقوله پرداخته است .نتایج نشان میدهد که شکاف بهرهوری و دستمزد در بنگاههایی با مالکیت داخلی،
بیشتر از بنگاههای تحت مالکیت خارجی بوده و از سوی دیگر ،رابطه مثبت بهرهوری و دستمزد در ب ش
صنعت انگلستان وجود داشته است.
بروس )1111( 1در پژوهشی ارتباط بهرهوری نیروی کار و دستمزدها را انجام داده است؛ وی از دادههای
مربوط به دستمزد و بهرهوری  16کارخانه بزرگ کشور کانادا ،طی سا های  0360-0335استفاده کرده
است .وی در این تحقیق با استفاده از مقایسه آماری متغیرهای دستمزد و بهرهوری و روند تغییرات آنها
طی دوره زمانی مطالعه به این نتیجه میرسد که هیو ارتباطی بین نرخ رشد بهرهوری و تغییرات
دستمزدهای اسمی دیده نمیشود و در واقع بهرهوری و دستمزدهای اسمی تغییرات همجهت نداشته و
در نتیجه ارتباط دستمزد و بهرهوری در این مطالعه تائید نمیشود.
اسکوت و فیوز )1111( 9نظریه دستمزد کارایی را در سه ب ش عمومی ،صنعت و معدن و کارخانهای
در اقتصاد ژاپن بررسی کردهاند .وی برای بررسی ارتباط خطی بین دستمزد و بهرهوری از روش
توسعهیافته گوا استفاده و نتایج کار آنها نشاندهنده عدم وجود ارتباط بین دستمزد و بهرهوری به
ویژه در ب ش کارخانهای ژاپن میباشد.

1- Greenawa.D and Grima. S. (2001).
2- Bruce. (2002).
3- Scott and Fuess (2002).
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لوپز )1119( 0در مقالهای رابطه بین دستمزد و بهرهوری از جنبه سرمایه انسانی را مورد بررسی قرار
داده است .وی بیان میکند هر دو گروه کارگران و کارفرمایان از سرمایهگذاری در آموزش ،مهارت و
تجربه کاری نفع میبرند؛ و تحصیالت باالتر دارای اثر قابلتوجهی بر دستمزد و بهرهوری است .به معنی
است که دستمزد متأثر از آموزش بوده است.
اوزومکار )1119( 1در مطالعهای در صنایع کارخانهای ترکیه نشان میدهد که در تعیین دستمزدهای
صنایع ب ش عمومی قدرت توضیا دهندگی آن عمدتاً مربوط به تولید سرانه و نرخ دستمزد با وقفه
است و ارتباطی با بهرهوری ندارد؛ به عبارت دیگر مالکیت بنگاهها در تعیین دستمزدها نقش اساسی
داشته و ارتباط بین دستمزد و بهرهوری در ب ش خصوصی صنایع ترکیه مشهود است و این رابطه بین
نرخ دستمزد واقعی و بهرهوری نیروی کار ب ش عمومی این کشور معنیدار نمیباشد.
استراس و ووهر )1111( 9به بررسی روابط بلندمدت بین دستمزد و بهرهوری پرداختهاند .آنها با استفاده
از یک رابطه مد رقابت است رار گردیده و همچنین با بهکارگیری دادههای  153صنعت آمریکا آزمون
همگرایی بین دستمزد و نیروی کار و بهرهوری را انجام داده و به این نتیجه رسیدهاند که وجود روابط
بلندمدت بین این دو متغیر قابل رد نمیباشد .همچنین با انجام آزمون علیت گرانجر به این نتیجه
رسیدهاند که وجود علیت دوجانبه بین دستمزد و بهرهوری در صنایع ایالت متحده قابل رد است.
کشل )1111( 1مطالعهای را در ارتباط بین بهرهوری و دستمزد نیروی کار در ب ش صنعت و خدمات
اقتصاد آمریکا طی سا های  1119-0318انجام داده است .وی اطالعات مربوط به دستمزد و بهرهوری
نیروی کار را بهصورت سری زمانی وارد معادله رگرسیون کرده است .نتایج نشان میدهد که نوسانات
بهرهوری و دستمزد نیرویکار بهطور روشنی با یکدیگر در ارتباط هستند.

1- Lopez-Acevedo. G. (2003).
2- Ozmucur.S. (2003).
3- Strauss & Wohar. (2004).
4- Cashell. (2004).
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همچنین ورهوگن )1111( 0در مطالعهای به این نتیجه رسید که آزادسازی فزاینده تجاری منجر به
دسترسی بیشتر به فناوری و یا سبب بهبود بهرهوری در صنایعی مواجه با رقابت شدید هست ،میگردند.
در چنین وضعیتی اگر تغییر فناوری مبتنی بر مهارت باشد و یا اینکه نیروی کار در منافع حاصل از
بهبود بهرهوری سهیم باشد در آن صورت کاهش نرخ تعرفهها ممکن است سبب افزایش دستمزدهای
مازاد و دستمزدهای نیروی کار ماهر شود.
ویکفورد )1111( 1در مطالعهای بیان میکند که بهبود تکنولوژی باعث افزایش سریع دستمزدهای واقعی
و بهره روی نیروی کار قبل از دهه  0331در آفریقای جنوبی شده است و به این نتیجه دستیافته که
موجودی سرمایه و تکنولوژی اثرات معناداری بر پویایی بازار کار دارد.
ترفلر و زو )1115( 9در مقالهای به این نتیجه دست یافتند که تغییرات فناوری مبتنی بر مهارت در اثر
آزادسازی تجاری در کشورهای درحا توسعه منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر و در نتیجه
سبب افزایش نرخ دستمزد نیروی کار ماهر میگردد.
رامونی و همکاران )1116( 1به مقایسه دستمزدهای کارگران شاغل در ب ش خصوصی و دولتی کشور
امریکا طی سا های  1111-0331میپردازد .نتایج نشان میدهد که کارکنان دولت مرکزی دارای
دستمزدهای باالتری نسبت به کارکنان دولتهای ایالتی و ب ش خصوصی دارند.
کینگ دان و نایت )1116( 5در مطالعهای به برسی رابطه بین دستمزد و بیکاری در آفریقای جنوبی
پرداختند .نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین دستمزدها و نرخ بیکاری وجود ندارد اما بین دستمزد
و نرخ بیکاری و همچنین ویژگیهای افراد رابطه معنیداری وجود دارد برای مثا تجربه کاری و مهارت
موجب افزایش دستمزدها با نرخ کاهنده میشود .همچنین کارگران متأهل ،مرد و شهری در مقایسه با
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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کانولی و گاتسچالک )1116( 0با استفاده از دادههای تابلویی سا های  0336-0386به برآورد تابع
دستمزدی که تحت تأثیر متغیرهای برونزایی مانند تجربه عمومی کاری ،میزان ماندگاری در شغل
مورد نظر و سطا تحصیالت پرداخته است .آنها در این پژوهش به پرسش همیشگی تأثیر میزان
تحصیالت بر دستمزد میپردازند .آیا کارگران تحصیلکرده سرمایه بزرگتری در شرکتها و ب شها
به شمار میروند؟ نتایج تجربی آنها نشان میدهد که بهطور کلی رشد دستمزد برای کارگران دارای
تحصیالت باالتر بیشتر است .این مسئله باعث بازده بیشتر برای تجارب عمومی دانشآموختگان
دانشکدهها و تجارب کاری برای دانشآموختگان دبیرستان میشود .سرمایهگذاری کمتر در نیروی
انسانی میتوان در جابهجایی بیشتر مشاغل برای کارگران با تحصیالت پایین را نیز توضیا دهد .نتایج
این پژوهش بازدههای بسیار متفاوتی را در سرمایه انسانی برای گروههای م تلف تحصیلی نشان
میدهد.
اسکات کارتر )1113( 1در مطالعه ای با عنوان کشش بین بهرهوری و دستمزد واقعی در سرتاسر
اقتصادهای پیشرفته" به انعطاف پذیری بهرهوری نیروی کار – دستمزد را بررسی می کند .موضود سهم
ثابت دستمزد (قانون بولی) همواره یکی از نکات علمی و نظری در ارتباط بین نظریات رقایتی توزیع در
اقتصاد کالن بوده است .این بررسی در  05کشور با اقتصاد پیشرفته در دوره ای  91ساله بین سالهای
 0369تا  0336انجام شده است که طی این دوره ،دستمزدهای واقعی انعطاف کمتری در بهرهوری
نشان داده و سهم دستمزد در عواید ملی شیب منفی پیدا کرده است .این مساله ،با توجه به وجود
موسسات متعدد بازار کار و شرایط گوناگون در کشورهای پیشرفته ،اهمیت بیشتری پیدا میکند.
دیوید بیودری )1113( 9در پژوهشی با عنوان تأثیر نوآوری بر دستمزدها با بهکارگیری مد دینامیک
سیستمها به بررسی ارتباط اثرات نوآوری و ات اذ فناوری بر تفاوت دستمزدها بین کشورها پرداخته
است .نتایج از اهمیت نوآوری بهعنوان یک ابزار برای حفظ دستمزد در کشور با سرمایه فراوان و اهمیت

1- Connolly & Gottschalk. (2006).
2- Scott Carter. (2007).
3- Beaudry, D. N. (2007).
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ات اذ فنآوری در یک کشور با نیروی کار فراوان را بیان میکند .همچنین وی بیان داشت برای
کشورهایی که در تجارت حاضر هستند ات اذ نوآوری و فناوری بسیار مهم است تا جائیکه عدم ات اذ
این موارد ،آنها را با کاهش یافتن دستمزدهای نسبی روبرو میکند.
والوسکی )1113( 0در پژوهشی با عنوان نوآوری ،تقاضای نیروی کار و دستمزدها در کشور لهستان به
سه بعد نوآوری و ایجاد شغل ،نوآوریها و ساختار مهارت از نوآوریهای اشتغا و شکلگیری دستمزد
پرداخته است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مقاله ،یک رابطه ضعیف ،اما مثبت بین سطا نوآوری و
احتما ایجاد شغل را نشان میدهد بااینحا  ،نتوانستند ثابت کنند که نوآوری هیو تأثیری در ساختار
مهارت برای تقاضای نیروی کار در لهستان ندارد .بااینحا به یک رابطه مثبت و معنیدار بین سطا
نوآوریها و تغییرات دستمزد بر اساس مهارت رسیدند .همچنین نتایج نشان میدهد که نوآوری ،دستمزد
کارگران ماهر را تحت تأثیر مثبت قرار میدهد درحالیکه بر دستمزد افراد غیرماهر تأثیر منفی میگذارد.
لچن مایر و روتمن )1100( 1در مطالعهای به بررسی اثر نوآوری بر اشتغا در سطا بنگاه و با رویکرد
 GMMپانل پویا میپردازد .آنها از مجموعه دادههای پانل منحصر به فرد نوآوری بنگاههای تولیدی
آلمانی بیش از  11سا سابقه استفاده کردند .در برآورد آزمون بین نوآوری تولید و نوآوری فرایند و
همچنین اقدامات ورودی نوآوری و خروجی نوآوری تمایز قائل شدند .نتایج نشان داد که نوآوری اثر
مثبت بر اشتغا دارد و این برای متغیرهای ورودی و خروجی نوآوری هم صدق میکند .همچنین
نوآوری اثر مثبت خود را بر اشتغا با یک تأخیر زمانی و نوآوری تولید اثرات بیشتری از نوآوری محصو
نشان میدهد.
عبدالواحد )1101( 9در مطالعهای به بررسی تأثیر نوآوری بر دستمزد و میزان رشد اشتغا در دو کشور
درحا توسعه پاکستان و بنگالدش میپردازد وی در این مطالعه به سؤا "آیا بین نوآوری فرایند و

1- Walewski, M. (2009).
2- Lachenmaier, S and Rottmann, H. (2011).
3- Waheed, A. (2012).
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نوآوری تولید رابطه مکمل وجود دارد یا که اثر جابهجایی از یک نود نوآوری خاص و عالی بر دیگری؟"
پاسخ میدهد .نتایج نشان داد که هر دو نوآوری فرایند و تولید در این منطقه بهعنوان مکمل قوی برای
تحریک اشتغا  ،صرف نظر از اینکه صنایع با تکنولوژی باال و با تکنولوژی پایین هستند مشاهده میکنیم.
عالوه بر این هر دو نود نوآوری نیز اثرات مثبت و قابلتوجهی بر رشد اشتغا در هر دو کشور داشتند.
فرانچسکو بوگلیانیچو )1101( 0در پژوهشی به رابطه اقتصاد خرد بین نوآوری و اشتغا با استفاده از
دادههای طبقهبندی شده بنگاههای اروپا طی سا های  1111-1118میپردازد .وی در محاسبه هر دو
نوآوری فرایند و تولید از م ارر  R&Dاستفاده کرده است و با توجه به ترکیبی از مقیاس کارآمد و
کاهش هزینههای  R&Dوجود کشش غیرثابت را بررسی میکند .برآوردهای تجربی وی نشان میدهد
که سیاستهای حمایتی نوآورانه بهدرستی طراحی شده و تحت نظارت قرار گرفته است .همچنین
سیاستهای  R&Dو نوآورانه به سمت حمایت از ورود شرکتهای دانشبنیان که باعث رشد اشتغا و
افزایش تقاضای نیروی کار مت صص گردد ،طراحی شده است.

 2-6-2مروری بر مطالعات تجربی داخلی
تاکنون مطالعهای که دربارهی برآورد اثر نوآوری بر دستمزد نیروی کار در صنایع ایران با بهکارگیری
رویکرد دینامیک سنجی در سطا ملی و یا در سطا منطقهای انجام نشده است؛ اما تالش گردیده تا
حد امکان مقالهها از نظر الگو و مبانی ،با روش ات اذ شده در این تحقیق نزدیک باشند که در ذیل به
آنها اشاره شده است .از جمله پژوهشهای انجامشده در ایران ،میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
وحیدی ( ،)0938در مطالعهای تحت عنوان تأثیر علم و فناوری بر مزدهای واقعی در ایران با استفاده از
شاخصهای معرف علم و فنآوری ،تأثیر علم و فناوری را بر نرخ رشد دستمزدهای واقعی در سطا کالن
و در ب شهای صنعت ،خدمات و کشاورزی طی سا های  0935-0951بررسی و تحلیل کرده است.
نتایج نشان میدهد که نسبت هزینههای تحقیق و توسعه بهکل ارزشافزوده که بهعنوان شاخص معرف
1- Bogliacino, F. (2014).
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پیشرفت کل فناوری است دارای تأثیر منفی بر مزدهای واقعی در کل کشور و در ب شهای صنعت و
کشاورزی است ،هرچند تأثیر آن در ب ش خدمات مثبت بهدستآمده است.
محسن مهر آرا ( )0933در پژوهشی چسبندگی دستمزد واقعی را از طریق آزمون همانباشتگی یا
رابطه تعادلی بلندمدت میان مزدهای واقعی و بهرهوری نیروی کار در ب ش صنعت بررسی کرده است.
یافتههای وی نشان میدهد که هرچند رشد بهرهوری در بلندمدت اثر مثبتی بر دستمزدها دارد ،اما
همواره مالحظاتی غیر از بهرهوری در نوسانهای مزدهای اسمی مطرح بوده است .سهم بهرهوری در
نوسانهای دستمزد واقعی در بلندمدت نیز پایین بوده و نقش عوامل دیگری مانند ترتیبات نهادی،
سیاستهای پولی و مالی دولت و قوانین و مقررات در نوسانات دستمزدها بسیار مهم بوده است.
ساعدی ( )0981در مطالعهای از مباحث مربوط به تعیین دستمزد و روشهای بهینه استفاده مینماید.
در این مطالعه مد های ژاکوب مینسر و گری بکر بهعنوان پایه اصلی کلیه مد ها در زمینه سرمایه
انسانی به کار گرفته شده است .نتایج این مطالعه نشان داد که سطا تحصیالت و تجربه کاری بر میزان
دستمزد تأثیر مثبت و اینکه مردان در مقایسه با زنان دستمزد باالتری دریافت میکنند .همچنین نیروی
کاری که در ب ش عمومی مشغو بهکارند از درآمد باالتری برخوردارند.
عبدا ...طاهری ( )0981در مطالعهای با اندازهگیری بهرهوری متوسط تعمیمیافته نیروی کار در سطا
فعالیتهای صنعت و ارائه دیدگاههای نظری آن ،ارتباط دستمزدها و بهرهوری نیروی کار را در دوره
 0933-0939مورد بررسی قرار داده است .جامعه آماری مورد مطالعه کارگاههای صنعتی ایران است که
در قالب  3گروه فعالیت منطبق با طبقهبندی  ISIC2مورد بررسی قرارگرفتهاند .نتایج مطالعه وی نشان
میدهد که در دوره مطالعه ،ارتباط مستقیمی میان سطا دستمزدها و بهرهوری نیروی کار وجود داشته
و ساختار این ارتباط در فعالیتهای م تلف صنعت یکسان بوده است.
همچنین طاهری ( )0981در مطالعهای دیگر با برآورد رابطه بهرهوری و دستمزد نتیجه میگیرد که 30
درصد از وضعیت دستمزدها توسط بهرهوری کار توضیا داده میشود .فرض ضمنی او این است که
بهرهوری عامل تعیینکنندهی دستمزدها است .وی با توجه به یافتههای خود پیشنهاد میکند که با
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توجه به ارتباط مستقیم بهرهوری و دستمزد در صنایع ایران ،سیاستگذاری در جهت ارتقای بهرهوری
میتواند منجر به افزایش دستمزدهای واقعی شود ،بدون اینکه آثار زیانبار تورم فشار هزینه را برداشته
باشد.
صمدی ( )0989در مطالعهای رابطه بین دستمزد و بهرهوری نیروی کار در کارگاههای بزرگ صنعتی
کشور را بین سا های  0980-0958و با استفاده از روششناسی همگرایی و مد تصحیا خطا بررسی
کرده است .نتایج نشان داده که بهرهوری نیروی کار اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی و معناداری بر
دستمزد نیروی کار داشته است.
کازرونی و محمدی ( )0981در مطالعهای به بررسی رابطه بین بهرهوری و دستمزد در ب ش صنعتی
ایران در دوره  0980-0958پرداختند .برای این منظور از روش اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفههای
توزیع شونده ( )ARDLاستفاده کردند .نتایج پژوهش نشان میدهد که بهرهوری تأثیر معناداری بر
دستمزد واقعی ب ش صنعت ندارد .هر چند وجود رابطه تعادلی بلندمدت (همگرایی) میان دستمزد
واقعی ،بهرهوری و دیگر متغیرهای مد در ب ش صنعت ایران را تائید میکند .همچنین با استفاده از
آزمون علیت گرانجر میان بهرهوری و دستمزد عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در ب ش
صنعت ایران را نشان دادند .همچنین به این نتیجه رسیدند که عواملی غیر از بهرهوری در تعیین دستمزد
واقعی ب ش صنعت ایران دخالت داشته که از جمله میتوان به عوامل نهادی و قانونی و دخالتهای
دولت در تعیین دستمزدها در این ب ش اشاره کرد.
علیرضا کازرونی ( )0985به بررسی نقش بهرهوری در تعیین سطا دستمزد نیروی کار در ب ش صنعت
ایران میپردازد .وی برای این منظور مد "چانه ز نی دستمزد " را در زیر ب شهای صنعت و با استفاده
از چارچوب دادههای تلفیقی و روش اثرات ثابت در دوره  0936-0981برآورد کرده است .یافتههای وی
نشان میدهد که هر دو متغیر توضیحی مد یعنی بهرهوری و دستمزد جایگزین ،تأثیر مثبتی بر سطا
دستمزدها دارد .با این وجود ،پایین بودن کشش بهرهوری نسبت به کشش دستمزد جایگزین ،حاکی از
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این است که در تعیین سطا دستمزدها در ب ش صنعت ،بیش از آنکه ویژگیهای نیرویکار عامل
تعیینکننده باشد ،شرایط بازار کار تأثیرگذار است.
علی سوری ( )0985با استفاده از دادههای کارگاههای صنعتی ایران در دوره  0931-33به ارزیابی و
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
ب ش دولتی و خصوصی وجود دارد و این تفاوتها صرفاً ناشی از کارایی یا بهرهوری و تأثیر عواملی از
قبیل تحصیالت ،سابقه ،مهارت ،اندازه بنگاه و ...نیستند ،بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی ،هنوز
تفاوت دستمزدها معنادار است.
ازوجی ( )0986در مقالهای به شناسایی رابطه بین دستمزد و بهرهوری نیروی کار و طراحی الگوی
مدیریتی دستمزد مبتنی بر بهرهوری در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی عوامل مؤثر بر
دستمزد واقعی در کارگاههای بزرگ صنعتی و برآورد حداقل دستمزد واقعی و رابطه بلندمدت آنها
پرداخته است .نتایج نشان میدهد که در مد دستمزد ب ش صنعت ،حداقل دستمزد و متوسط سا -
های تحصیل شاغالن ب ش صنعت نقش مؤثری در تعیین سطا دستمزد ب ش صنعتی دارند و این
رابطه در بلندمدت نیز تائید شده است .درحالیکه متغیرهای دستمزد عمومی و نرخ بیکاری اثر چندانی
در دستمزد ب ش صنعت ندارند هرچند که در کوتاهمدت دستمزدهای ب ش صنعت از دستمزدهای
ب شهای عمومی متأثر میشود .همچنین در مد حداقل دستمزد ،بهرهوری نیروی کار در سطا کالن،
نرخ تورم و هزینه ناخالص سرانه اثر مهمی بر حداقل دستمزد واقعی دارند درحالیکه نرخ بیکاری ارتباط
معنیداری با حداقل دستمزد ندارد.
ازوجی و امینی ( )0983در مقالهای با عنوان " تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهرهوری نیرویکار در
صنایع ایران :یک مد خود همبسته با وقفههای توزیعی " با استفاده از دادههای سری زمانی -0951
 0989و با استفاده از فن اتو رگرسیون با وقفه توزیعی ( )ARDLو الگوی تصحیا خطای )(ECM
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نوسانات کوتاهمدت متغیرهای دستمزد ،بهرهوری ،متوسط سا های تحصیل شاغالن صنعتی و نرخ
بیکاری را با مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط دادهاند .آنها به این نتیجه رسیدهاند که بهرهوری
نیروی کار ،سا های تحصیل و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری در تعیین سطا دستمزد ب ش
صنعتی داشته و این رابطه در بلندمدت نیز تأییدشده است .یکی دیگر از نتایج این پژوهش ،افزایش
بیشتر نرخ رشد بهرهوری نیرویکار از متوسط رشد دستمزد واقعی در طو دوره مورد بررسی بوده است.
باقری ( 0988اردیبهشت) در مطالعهای به بررسی رابطه بین دستمزد و بهرهوری نیروی کار در صنایع
ایران میپردازد .وی با استفاده از دادههای کارگاههای بزرگ صنعتی در فعالیتهای  11گانه طی
سا های  0981-0939و به وسیله آزمون علیت گرانجر ،رابطه علی -معلولی بین دو متغیر در صنایع
م تلف بررسی کرده و با توجه به رابطه کشفشده ،با رگرسیون کردن متغیر وابسته (دستمزد) بر
متغیرهای مستقل از قبیل بهرهوری ،تحصیالت ،جنسیت ،مهارت و ...از روش دادههای پانلی ،رابطه بین
متغیر دستمزد با سایر متغیرها بررسی گردیده است .نتایج نشان میدهد که در صنایع بیست و دو گانه
ایران ،رابطه معنادار مستقیمی بین دو متغیر مهم دستمزد و بهرهوری نیروی کار وجود دارد؛ اما متأسفانه
بهرهوری نیروی کار -نسبت به سایر متغیرهای اثرگذار -سهم ناچیزی در تعیین سطا دستمزد دارد.
سوری و همکاران ( )0983در پژوهشی رابطه بهرهوری و دستمزد را با تأکید بر تحصیالت نیرویکار در
ب ش صنعت ایران و با استفاده از دادههای کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر بر اساس کدهای
چهاررقمی  ISICطی سا های  0980-0931بررسی کردهاند .نتایج تحقیق بیانگر آن است که با بهبود
بهرهوری نیروی کار در صنعت ایران ،دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در
دستمزد ،کمتر از بهرهوری نیروی کار بوده و در اثر آن شکافی بین بهرهوری و دستمزد نیروی کار در
دوره مورد مطالعه پدید آمده است .البته سهم شاغلین با تحصیالت عالیه ،منجر به بهبود بهرهوری نیروی
کار در صنایع ایران شده است.
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حسن طائی و همکاران ( )0983در مقالهای با عنوان آیا در صنایع کارخانهای ایران دستمزد با توجه به
بهرهوری تعیین میشود؟ با استفاده از دادههای کارگاههای بزرگ صنعتی ایران در فعالیتهای  11گانه
در طو سا های  0939-0981و با استفاده از روش دادههای تابلویی به این نتیجه دست یافتند که هر
چند در مجموعه صنایع کشور ،بهرهوری در کنار تحصیالت ،مهارت و نسبت شاغالن تولیدی از عوامل
تعیینکننده دستمزد به شمار میآید ،ولی میزان تأثیرگذاری بهرهوری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار
ناچیز است .به نظر میرسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانهای ،بیش از اینکه به
بهرهوری توجه شود ،به عوامل دیگر توجه شده است.
علوی ( )0931در مطالعهای به بررسی اثر صنعت در تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران بر اساس
نظریه دستمزد کارایی میپردازد .برای این منظور از یک مد پانل با استفاده از دادههای صنایع کشور
بر اساس کدهای چهاررقمی طبقهبندی  ISICبرای دوره  0985 -0931استفاده شده است .نتایج مطالعه
نشان میدهد که یک تفاوت معناداری در دستمزدها در میان صنایع بزرگ کشور ناشی از اثر صنعت
وجود دارد .با کنتر و حذف اثر خصوصیات نیروی کار و بنگاه مانند جنسیت ،تحصیالت ،مهارت ،اندازه
بنگاه ،ساختار مالکیت ،کارایی ،چنین تفاوتی بین دستمزدهای صنایع مذکور باقی خواهد ماند .این نتایج
تأییدی بر نظریه دستمزد کارایی است مبنی بر اینکه پراکندگی دستمزدها تنها ناشی از خصوصیات
نیروی کار نیست.
احمدی و همکاران ( )0931در مطالعهای به بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهرهوری نیروی کار در
ب ش صنعت ایران در دوره زمانی  0986-0961و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با
وقفههای توضیحی ( )ARDLمیپردازد .نتیجه مطالعه حاکی از آن است که در کوتاهمدت و بلندمدت
ارتباط معنیداری بین نرخ تورم ،نرخ حداقل دستمزد واقعی ،مهارت شاغالن ،بهرهوری نیروی کار و
دستمزد پرداختی وجود دارد .همچنین نتایج روش گوا نشان میدهد که هر دو نظریه سنتی دستمزد
و نظریه دستمزد کارایی در ب ش صنعت ایران معنیدار هستند.
61

کرد بچه و سوری ( )0931به بررسی عوامل ایجادکننده تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران در
چارچوب نظریه دستمزد کارایی با استفاده از مد پانل و دادههای صنایع کشور بر اساس کدهای
چهاررقمی طبقهبندی  ISICبرای سا های  0931-85میپردازند .نتایج نشان داد که ب شی از تفاوت
معناداری که بین دستمزدها در بین صنایع کشور وجود دارد به خصوصیات قابل مشاهده نیروی کار و
بنگاه همانند جنسیت ،تحصیالت ،مهارت ،تجربه ،کارایی ،اندازه بنگاه و ...برمیگردد و حتی با کنتر
این عوامل باز تفاوت معنیداری در دستمزدها بین صنایع باقی میماند که این نتایج تأییدی بر نظریه
دستمزد کارایی است مبنی بر اینکه پراکندگی دستمزدها تنها ناشی از خصوصیات نیروی کار نیست.
محمدی خواه و همکاران ( )0930در مطالعهای به بررسی رابطه دوسویه دستمزد و بهرهوری در صنایع
کارخانهای ایران میپردازند .آنها با استفاده از دادههای تابلویی بنگاههای  51نفر کارکن و بیشتر در
صنایع کارخانهای ایران طی سا های  0986-0939و با استفاده از آزمون تودرتوی هورلین -ونت مورد
برآورد قرار میدهد .نتایج به دست آمده نشاندهنده تائید عدم علیت همگن از بهرهوری به دستمزد و
رد آن از دستمزد به بهرهوری در اغلب صنایع ایران بوده است .بهعبارتدیگر ،در صنایع ایران تغییرات
متغیر بهرهوری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات کالسیک) در حا که تغییرات دستمزد بر
بهرهوری معنادار بوده (تائید نظریات دستمزد کارایی) است هر چند اثر مذکور از صنعتی به صنعت دیگر
متغیر میباشد.
قاسم احمدی و همکاران ( )0931در پژوهشی بر اساس شواهد آماری طی سا های  0981-0986و با
استفاده از رویکرد  ARDLو روش اقتصادسنجی بازخورد شرطی و غیر شرطی گوا بیان میکند که
الگوی سنتی دستمزد و الگوی دستمزد کارایی در ب ش صنعت ایران مقایسه پذیر هستند .نتایج حاکی
از آن است که هر دو نظریه دستمزد کارایی و نظریه سنتی کالسیکها در ب ش صنعت ایران معنیدار
هستند ولی نظریه دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.
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فصل سوم
روششناسی تحقیق
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 4-7دادههای ترکیبی پویا

4

با توجه به ماهیت مد در این تحقیق که متغیر وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد ،بهمنظور
ت مین معادله از مد دادههای ترکیبی پویا استفاده میکنیم .یکی از منافع و کاربردهای دادههای
ترکیبی درا بهتر پویاییها توسط محقق است .روابط پویا با حضور متغیرهای وابسته وقفهدار در میان
متغیرهای توضیحی مد سازی میشود:
()0-9

𝑇 𝑖 = 1, … , 𝑁 𝑡 = 1, … ,

𝑡𝑖𝑈 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥 ′ 𝑖𝑡 𝛽 +

که در آن  δیک اسکالر است .بردارهای 𝑡𝑖𝑋 𝐾 × 1 ،β ،میباشند .با فرض اینکه 𝑡𝑖𝑈 از مد جزء
اخال یکطرفه تبعیت میکند ،به عبارتی تنها یک عامل موجب تفاوت مقطعهاست و آن الگوی اثرات
ثابت 1است که داریم:
𝑡𝑖𝑉 𝑈𝑖𝑡 = µ𝑖𝑡 +

()1-9

که در آن ) µ𝑖~(0,𝜎𝜇2و ) 𝑉𝑖𝑡~(0,𝜎𝜈2از یکدیگر و در بین خودشان مستقل هستند.
رگرسیون دادههای ترکیبی پویا توسط دو منبع پایدار در طو زمان مش ص میشود .خودهمبستگی با
توجه به حضور وقفه متغیر وابسته در میان متغیرهای توضیحی و اثرات منحصر به فرد نامتجانس در
میان مقاطع مش ص میشود .در ابتدا به برخی از مسائل ناشی از حضور متغیر وابسته وقفهدار می-
پردازیم .از آنجایی که 𝑡𝑖𝑈 تابعی از 𝑖 µاست ،آشکار است که  𝑦𝑖,𝑡−1نیز تابعی از 𝑖 µاست ،بنابراین
متغیر  𝑦𝑖,𝑡−1بهعنوان یک متغیر توضیحی در سمت راست معادله با جزء خطای 𝑡𝑖𝑈 همبسته است و
این خود سبب تورشدار شدن و ناسازگار بودن ت مینزننده  OLSمیگردد .حتی اگر 𝑡𝑖𝑉 بهصورت
سریالی همسبته نباشد ت مینزننده  GLSنیز با فرض اثرات تصادفی برای مد دادههای ترکیبی پویا

1- Dynamic panel data
2- Fixed effect
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تورشدار خواهد بود .آرالنو و باند در سا  0330فرآیندی از روش گشتاورهای تعمیمیافته پیشنهاد
دادند که کاراتر از ت مینزنندههای قبلی است.

 4-4-7آزمون مانایی فیشر(ترکیب آزمون )p-value
یک روش برای آزمون ریشه واحد دادههای تابلویی استفاده از نتایج فیشر بهمنظور به دست آوردن p-
 valueاست که شامل دو آزمون است .دو آزمون دیکی فولر تعمیمیافته توسط ماداال-وو و آزمون
فیلیپس-پرون توسط چوی پیشنهاد شدند که وجود ریشه واحد را در دادههای ترکیبی بررسی میکنند،
عملگر  p-valueبرای آزمون مربوطه روی پانل iام بهصورت 𝑖𝑝 است .این آزمونها در ∞ → 𝑇
پیشبینی میشوند بنابراین آزمون ریشه واحد برای هر پانل سازگار است .آزمون  Pبرای  Nمتناهی،
است.
𝑁∑ 𝑃 = −2
()9-9
) 𝑖𝑝(𝑖=1 ln
که ترکیب  p-valueاز آزمون ریشه واحد برای هر مقطع  iبرای آزمون ریشه واحد در دادههای تابلویی
بررسی میشود .این نکته اهمیت دارد که 𝑖𝑝𝑛𝑙 −2یک ترکیب  𝜒 2با درجه آزادی  1دارد .ماداال و وو
( )0333استدال کرد که آزمونهای  IPSو فیشر فرض محدود آزمون  LLCرا راحت در نظر گرفتند که
𝑖𝜌 جایگزین آن است .هر دو آزمون  IPSو فیشر اطالعات را بر اساس آزمون ریشه واحد فردی ترکیب
میکنند .بااینحا  ،آزمون فیشر دارای مزیت بهتری نسبت به  IPSاست که در آن یک پانل متعاد نیاز
نیست .همچنین ،آزمون فیشر میتواند طو تأخیر م تلفی در رگرسیون  ADFفردی استفاده کند و
میتواند برای هر آزمون ریشه واحد دیگری اعما شود .ماداال و وو ( )0333یافتند که آزمون فیشر یک
انت اب ارجا برای آزمون ایستایی و آزمون همانباشتگی در پانل است.
چوی ( )1110دو آزمون دیگر عالوه بر آزمون  Pمعکوس مجذور کای دو فیشر پیشنهاد داد .اولین
−1
𝑁∑
آزمون نرما معکوس ) 𝑖𝑝(
𝜑 𝑖=1

1
𝑁√

= 𝑍 که 𝜑 تابع توزیع تجمعی عادی استاندارد است.

زمانیکه  𝜑 −1 (𝑝𝑖 ) ، 0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1یک متغیر تصادفی ) N(1,0است و بهطوری که برای همه iها
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∞ → 𝑖𝑇 .𝑍 → 𝑁(0,1) ،دومین آزمون ،آزمون الجیت )
)

𝑖𝑝
𝑖𝑝1−

( lnدارای توزیع لجستیک با میانگین  0و واریانس

همه iها √𝑚𝐿 → 𝑡5𝑁+4 ،که

)3(5𝑁+4
)𝜋2 𝑁(5𝑁+2

2⁄
3

𝑖𝑝
𝑖𝑝1−

𝑁∑ = 𝐿 است که
(𝑖=1 ln

𝜋 است .بهطوری که ∞ → 𝑖𝑇 برای

= 𝑚 .چوی ( )1110مزیتهای مشابه برای این سه

آزمون  p-valueتلفیقی بیان کرد )0 :بعد مقطعی ،N ،میتواند بهصورت متناهی یا نا متناهی باشد)1 .
هر گروه میتواند انواد م تلفی از اجزای نامانا و تصادفی داشته باشد )9 .بعد سری زمانی ،T ،برای هر
 ،iمیتواند متفاوت باشد )1 .فرضیه جایگزین اجازه میدهد که برخی از گروهها ریشه واحد داشته باشند.
زمانیکه  Nبزرگ است ،چوی ( )1110آزمون  Pاصالح شده را پیشنهاد میدهد:
𝑁∑
)𝑖=1(−2𝑙𝑛𝑝𝑖 − 2

()1-9

1
𝑁√2

= 𝑚𝑝

زمانیکه  𝐸[−2𝑙𝑛𝑝𝑖 ] = 2و  .𝑣𝑎𝑟 [−2𝑙𝑛𝑝𝑖 ] = 4با استفاده از قضیه حد مرکزی ،ما در می-
یابیم که ) 𝑝𝑚 → 𝑁(0,1بهطوری که∞ → 𝑖𝑇 و سپس ∞ → 𝑁 .همچنین توزیع≈ 𝐿𝑚√
)) → 𝑁(0,1

𝑝𝑝

𝑁∑
( 𝑖=1 ln

𝑖𝑝1−

1
√𝜋2 𝑁⁄

3

 ،توسط قضیه حد مرکزی بهطوری که∞ → 𝑖𝑇 و سپس

∞ → 𝑁 .بنابراین  Zو 𝐿𝑚√ میتوانند بد؛ تغییر برای بینهایت  Nاستفاده شوند .ماداال و وو ()0333
و ماداال ( )1111دریافتند که آزمون فیشر نسبت به آزمون  IPSو همچنین نسبت به آزمون LLC
قویتر است.

 2-4-7تخمینزننده آرالنو و باند
آرالنو و باند ( )0330پیشنهاد دادندکه با در نظر گرفتن شرط تعامدی که بین مقادیر وقفهدار 𝑡𝑖𝑦 و
جمالت اخال 𝑡𝑖𝑉 وجود دارد میتوان متغیرهای ابزاری اضافی در یک مد دادههای ترکیبی پویا ایجاد
کرد .بهمنظور توضیا سادهتر ،درابتدا مد خودهمبستگی ساده بدون متغیرهای توضیحی را در نظر
میگیریم:
()5-9

 t=1,…,Tو i=1,…, T
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𝑡𝑖𝑈 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖𝑡−1 +

که در آن 𝑡𝑖𝑉  ،𝑈𝑖𝑡 = µ𝑖𝑡 +با )  µ𝑖𝑡 ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜇2و )  ،𝜈𝑖𝑡 ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜈2از یکدیگر و در بین
خودشان مستقل هستند .بهمنظور به دست آوردن ت مین سازگاری از 𝛿 هنگامیکه ∞ →  Nو T
ثابت است از معادله ( )5-9تفاضل مرتبه او میگیریم تا اثرات مقطع ( 𝑡𝑖 )µحذف گردد.
()6-9

) 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2 ) + (𝜈𝑖𝑡 + 𝜈𝑖𝑡−1

باید توجه کرد که )  (𝜈𝑖𝑡 + 𝜈𝑖𝑡−1فرآیند ) MA(1با ریشه واحد است .اگر فرض کنیم  T=3خواهیم
داشت:
()3-9

) 𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 = 𝛿(𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1 ) + (𝜈𝑖3 + 𝜈𝑖2

در این مورد  𝑦𝑖1یک ابزار معتبر است زیرا با )  (𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1به شدت همبسته است و مادامی که 𝑡𝑖𝜈
همبستگی پیاپی نداشته باشد با )  (𝜈𝑖3 + 𝜈𝑖2همبسته نیست .حا اگر فرض کنیم  ،T=4دومین
دورهای که ( )6-9را مشاهده میکنیم برابر با عبارت زیر است:
()8-9

) 𝑦𝑖4 − 𝑦𝑖3 = 𝛿(𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 ) + (𝜈𝑖4 + 𝜈𝑖3

در این حالت  𝑦𝑖1و  𝑦𝑖2ابزارهای معتبری برای )  (𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2هستند ،زیرا هر دو با ) (𝜈𝑖4 + 𝜈𝑖3
همبستگی ندارند .میتوان با این روش جلو رفت و ابزارهای معتبر دیگری برای هر دورهی بعدی به
دست آورد ،بهنحویکه برای دوره  ،Tمجموعه ابزارهای معتبر عبارت خواهد بود
از) . (𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2,… , 𝑦𝑖𝑡−2
اما این رویهی تغییر متغیر ابزاری هنوز جمالت خطای تفاضلگیری شده ( )6-1را بهحساب نمیآورد.
در حقیقت
)𝐺 ⊗ 𝑁𝐼( 𝐸(∆𝜈𝑖 ∆𝜈𝑖 ′ ) = 𝜎𝜈2

()3-9
که )  ∆𝜈𝑖 ′ = (𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2 , … , 𝜈𝑖𝑇 − 𝜈𝑖𝑇−1و
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0 … 0 0 0
−1 … 0 0 0
⋮
⋮
⋮
⋮
… −1 2 −1
) … 0 −1 2

()01-9

2 −1
−1 2
⋮ ⋮ ⋮ =𝐺
0 0 0
(0 0 0

یک ماتریس ) (𝑇 − 2) × (𝑇 − 2است ،زیرا 𝑖𝜈∆ یک فرآیند ) MA(1با ریشه واحد است .حا
تعریف میکنیم:

()00-9

⋯ 0
… 0
)
⋮
] [𝑦𝑖1 , … , 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖𝑡−1

0
] [𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2
⋱
⋮
…
0

] [𝑦𝑖1
0
(=𝐺
⋮
0

آنگاه ماتریس ابزارها عبارت است از  𝑊 = [𝑊1 ′ , … , 𝑊𝑁 ′ ]′و معادالت گشتاوری که قبالً معرفی
شد عبارت خواهد بود از  .E(𝑊 ′ ∆𝜈𝑖 ) = 0حا اگر  𝑊 ′را در رابطه ( )6-1پیش ضرب کنیم خواهیم
داشت:
𝜈∆ 𝑊 ′ ∆𝑦 = 𝑊 ′ (∆𝑦−1 )𝜎 + 𝑊 ′

()01-9

اگر روی معادله باال  GLSرا انجام دهیم برآوردگر سازگار اولیهی گام او آرالنو و باند را به دست
میآوریم:
× 𝛿̂1 = [(∆𝑦−1 )′ 𝑊(𝑊 ′ (𝐼𝑁 ⊗ 𝐺)𝑊)−1 𝑊 ′ (∆𝑦−1 )]−1
] [[(∆𝑦−1 )′ 𝑊(𝑊 ′ (𝐼𝑁 ⊗ 𝐺)𝑊)−1 𝑊 ′ (∆𝑦)]−1
()09-9
′
𝑁∑ = 𝑊)𝐺 ⊗ 𝑁𝐼(  𝑊 ′عبارت زیر را قرار
حا اگر در معادله باال به جای عبارت 𝑖𝑊𝐺 𝑖=1 𝑊 1
′
′
𝑁∑ = 𝑁𝑉
دهیم𝑖=1 𝑊 𝑖 (∆𝜈𝑖 )(∆𝜈𝑖 ) 𝑊𝑖 :
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برآوردگر بهینه روش گشتاوری ( 𝛿̂1 )GMMرا برای وقتی ∞ → 𝑁 و  Tثابت است با استفاده از
قیود گشتاور فوق بهگونهای که در هانسن )0381( 0ذکر شده به دست میآید .در این تبدیل از
پسماندهای حاصل از رگرسیون فوق بجای 𝑖𝜈∆ استفاده شده است.
این برآوردگر  GMMبه هیو اطالعی در خصوص شرایط توزیع 𝑖𝜈 و 𝑖𝜇 نیاز ندارد .برای اینکه این
برآوردگر 𝜈∆ پسماندهای حاصل از برآوردگر سازگار اولیه را به شکل تفاضل قرار میدهیم برآوردگر
حاصل ،برآوردگر گام دوم ( )Two-Stepآرالنو و باند ( 0330همان) است ،یعنی عبارت زیر:
(𝑊 ′ (∆𝑦)] )01-9

−1

̂
𝑉𝑊 [(∆𝑦−1 )′
𝑁

−1

−1 ′
𝑉𝑊 ̂2 = [(∆𝑦−1 )′
̂
𝛿
]) 𝑁 𝑊 (∆𝑦−1

یک برآوردگر سازگار برای واریانس مجانبی ̂2
𝛿 از اولین جمله عبارت فوق به دست میآید.
−1

()05-9

−1 ′
𝑉𝑊 ̂2 ) = [(∆𝑦−1 )′
̂
𝛿(𝑟𝑎𝑉
]) 𝑁 𝑊 (∆𝑦−1

توجه شود که ̂2
𝛿 و  𝛿̂1بهطور مجانبی معاد یکدیگرند اگر که ) .𝑉𝑖𝑡 = 𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜈2

 7-4-7مدلهایی با متغیرهای برونزا
اگر مانند مد ( )9-9رگرسورهای 𝑡𝑖𝑥 اکیداً برونزایی وجود داشته باشد که 𝐸 = (𝑥𝑖𝑡 , 𝑉𝑖𝑠 ) = 0
برای  s=1,2,…,Tاما تمام 𝑡𝑖𝑥 با 𝑖 µهمبسته باشند ،آنگاه تمام 𝑡𝑖𝑥 ها ابزارهایی معتبر برای مد
تفاضل او هستند.
پس 𝑡𝑖𝑥ها رگرسورهای اکیداً برونزا هستند .ب؛ براین ] 𝑇𝑖  [𝑥 ′ 𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖2 , … , 𝑥 ′باید به عناصر قطری
𝑖𝑊 اضافه شوند .در این حالت رابطه ( )05-1بهصورت زیر در میآید.
()06-9

𝜈∆ 𝑊 ′ ∆𝑦 = 𝑊 ′ (∆𝑦−1 )𝛿 + 𝑊 ′ (∆𝑋)𝛽 + 𝑊 ′

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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که  ∆xماتریس 𝐾 × ) 𝑁(𝑇 − 2مشاهدارت روی 𝑡𝑖 ∆xاست .برآوردگر گام او و گام دوم ) (𝛿 ′ , 𝛽 ′
را میتوان از رابطه زیر به دست آورد:
−1
̂𝛿
)𝑦∆ ( ̂ ) = ([∆𝑦−1 , ∆𝑋]′ 𝑊𝑉̂𝑁−1 𝑊 ′ [∆𝑦−1 , ∆𝑋]) ([∆𝑦−1 , ∆𝑋]′ 𝑊𝑉̂𝑁−1 𝑊 ′
𝛽

()03-9
که همانند ( )09-9و ( )01-9است.
اگر 𝑡𝑖𝑥 ها بهجای اینکه اکیداً برونزا باشند از قبل تعیین شده بودند و  𝐸 = (𝑥𝑖𝑡 , 𝑉𝑖𝑠 ) ≠ 0برای
 s < tو برابر صفر در غیر اینصورت ،آنگاه تنها ] ) [𝑥 ′ 𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖2 , … , 𝑥 ′ 𝑖(𝑡−1ابزارهای معتبر برای
معادله تفاضل او در دوره 𝑠 خواهند بود .میتوان این نکته را بهصورت زیر نشان داد :برای  ،t=3تفاضل
او ( )9-9را میتوان بهصورت زیر نشان داد:
()08-9

) 𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 = 𝛿(𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1 ) + (𝑥 ′ 𝑖3 − 𝑥 ′ 𝑖2 )𝛽 + (𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2

برای این معادله  𝑥 ′ 𝑖1و  𝑥 ′ 𝑖2ابزارهای معتبری هستند زیرا هر دو با )  (𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2ناهمبسته هستند.
برای  ،t=4در دوره بعدی این رابطه را مشاهده میکنیم:
()03-9

) 𝑦𝑖4 − 𝑦𝑖3 = 𝛿(𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 ) + (𝑥 ′ 𝑖4 − 𝑥 ′ 𝑖3 )𝛽 + (𝜈𝑖4 − 𝜈𝑖3

و ابزارهای بیشتری داریم زیرا اکنون  𝑥 ′ 𝑖2 ،𝑥 ′ 𝑖1و  𝑥 ′ 𝑖3با )  (𝜈𝑖4 − 𝜈𝑖3همبسته نیستند .اگر به
همین روش ادامه دهیم ماتریس زیر را خواهیم داشت:
𝐺
⋯ 0
… 0
]
⋮
] [𝑦𝑖1 , … , 𝑦𝑖𝑇−2 , 𝑥 ′ 𝑖1 , … , 𝑥 ′ 𝑖𝑇−1

] [𝑦𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖2
0
′
] [𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2 , 𝑥 𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖2 , 𝑥 ′ 𝑖3
0
[=
⋱
⋮
⋮
…
0
0

()11-9
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و برآوردهای گام او و گام دوم ،با این انت اب  Wiاز رابطه ( )05-9به دست میآید.
در مطالعات تجربی ممکن است ترکیبی از متغیرهای از پیش تعیین شده و اکیداً برونزا در مد وارد
شوند نه اینکه دو حالت حدی فوق برقرار باشد ،بنابراین محقق میتواند ماتریس ابزارها را (  )Wiتعدیل
کند .به عالوه اینکه ممکن است تمامی 𝑡𝑖𝑥 ها با 𝑖 µهمبسته نباشند .همانند آنچه در هاسمن و تیلور
) (Hausman & Taylor, 1981آمده است میتوانیم  𝑥𝑖1را به دو جزء تفکیک کنیم = 𝑥𝑖1
] 𝑡𝑖 [𝑥1𝑖𝑡 , 𝑥2که 𝑡𝑖 𝑥1با 𝑖 µهمبسته نیست در حالیکه 𝑡𝑖 𝑥2همبسته با 𝑖 µاست  .برای حالت متغیر
از قبل تعیین شده 𝑡𝑖𝑥 ،آرالنو و باند ( ،)0330از معادله سطا ( T ،)9-1قید اضافی دیگر شمارش
کردهاند :یعنی  𝐸(𝑢𝑖2 𝑥1𝑖1 ) = 0و  𝐸(𝑢𝑖2 𝑥1𝑖𝑡 ) = 0برای  .t=1,…,Tبا توجه به قیود خطی که
از معادالت تفاضل او به دست میآیند ،تمامی قیود خطی دیگر که از معادله سطا بهدست میآیند
اضافی است .لذا دوباره با در نظرگرفتن محدودیتهای فوق تعاریف  𝑢𝑖 = (𝑢𝑖2 , … , 𝑢𝑖𝑇 )′و = 𝑖 𝜈 +
)  (∆𝜈𝑖′ , 𝑢𝑖′را داریم که در آن ،اختال های تفاضلگیری شده را از دوره  t=2تا  t=Tرا روی پسماندهای
تفاضل گرفته نشدوره  tدوره  t=2تا  t=Tقرار دادهایم .حا فرض میکنیم:
𝛽 𝜈 + = 𝑦 + − 𝑦−1 + 𝛿 + 𝑋 +

()10-9

که  𝜈 + = (𝜈1 +′ , … , 𝑦𝑁 +′ )′و  𝑋 + 𝑦 + ،𝑦−1 +و بهطور مشابه تعریف میشوند .ماتریس بهینه
ابزار بهصورت زیر خواهد بود:

()11-9

0
⋯ 0
′
… 0
] 1𝑖1 , 𝑥 1𝑖2
]
′
⋮
⋮
𝑥 1𝑖3
𝑇𝑥 ′ 𝑖1
0
…

[𝑥 ′

𝑖𝑤
0
[=
⋮
0

𝑊𝑖 +

که 𝑖𝑊 از ( )03-1به دست آمده است .برآوردگر گام دوم شبیه همان رابطه ( )03-1است که در آنها
 𝑋 + ،𝑦−1 + ،𝑦 +و  𝑊 +جایگزین𝑦∆  ∆𝑋 ،∆𝑦−1 ،و  Wمیشود .اگر 𝑡𝑖 𝑥 ′1اکیداً برونزا باشد
مشاهدات برای همه دورهها ابزارهای معتبری در معادالت سطا هستند .اگرچه با این همه نسبت به
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آنچه قبالً در تفاضل مرتبه او استنتار شده ،فقط تعداد  Tمحدودیت اضافی داریم که آرالنو و باند برای
 t=2,…,Tبهصورت  𝐸(∑𝑇𝑠=1 𝑥1𝑖𝑡 𝑢𝑖𝑠 ⁄𝑇)=0بیان کردند .بنابراین ت مینزننده؛ و مرحلهای (T-
 )1معادله تفاضلی مرتبه او را با متوسط معادله سطا ترکیب میکند.

 2-7روش گشتاورها

4

روش گشتاورها یک تکنیک ت مین است که بیان میدارد پارامترهای مجهو باید به وسیله انطباق
گشتاورهای جامعه (که توابعی از پارامترهای مجهو هستند) با گشتاورهای نمونهای مناسب ت مین
زده شوند .در ابتدا الزم است شرایط گشتاوری 1را به نحو مطلوبی تعریف نماییم.

 4-2-7شرایط گشتاوری
با این فرض که ما نمونهای از مشاهدات شامل }𝑇  {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1, … ,داریم در حالیکه میخواهیم یک
پارامتر مجهو  P × 1بردار 𝜃 با اندازه حقیقی  𝜃0را ت مین بزنیم .فرض کنیم )𝜃  𝑓(𝑥𝑡 ,یک بردار
 𝑞 × 1پیوسته و تابعی از 𝜃 باشد و ))𝜃  𝐸(𝑓(𝑥𝑡 ,وجود داشته باشد و برای همه 𝑡  𝜃,تعریف شده
باشد .بر این اساس شرایط گشتاوری به این صورت میباشد:
)) 𝐸(𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃0

()19-9

بهعنوان مثا هرگاه نمونه }𝑇  {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1, … ,از یک توزیع گاما ) ∗ 𝑞  γ(𝑝∗ ,با اندازههای حقیقی
∗  𝑝∗ = 𝑝0و ∗  𝑞 ∗ = 𝑞0داشته باشیم روابط میان گشتاورهای این توزیع و پارامترهای آن عبارتند
از:
∗ 𝑝0

()11-9

∗ 𝑞0
∗ 𝑝0

()15-9

𝑞0 ∗ 2

= ) 𝑡𝑥(𝐸

2

= )) 𝑡𝑥(𝐸 𝐸(𝑥𝑡 −

1- The method of moments
2- Moments conditions
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بر اساس تعاریف قسمت قبل خواهیم داشت:
∗ 𝑝

𝑝0 ∗ 2

∗ 𝑝0

𝑞0

𝑞0

) − 0∗2
)∗
𝑞

()16-9

0

,
−
𝑡𝑥( ∗

𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃) = (𝑥𝑡 −
) ∗ 𝑞 𝜃 = (𝑝∗ ,

()13-9
شرایط گشتاوری عبارتند از:

𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃0 )) = 0

()18-9

 2-2-7روش تخمین گشتاورها

4

در حا حاضر بررسی خواهیم نمود که چگونه یک پارامتر بردار

با استفاده از شرایط گشتاوری داده

شده در قسمت قبل ت مین زده میشود.
در اولین مورد جاییکه 𝜃 به وسیله شرایط گشتاوری کامالً تعریف شده است 𝑞 =  Pقرار داده میشد.
سپس شرایط گشتاوری  𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃0 )) = 0یک مجموعه از معادالت 𝑞 برای مجهوالت  Pارائه
میدهد .حل این معادالت با لحاظ نمودن شرایط گشتاوری اندازه 𝜃 را به دست میدهد و این سبب
میشود بهاندازه حقیقی  𝜃0برسیم .با این وجود نمیتوانیم )) 𝐸(𝑓(0,0را مشاهده نماییم و فقط
)𝜃  𝑓(𝑥𝑡 ,را داریم .روش معمو برای ادامه پروسه این است که گشتاورهای نمونهای 1از )𝜃 𝑓(𝑥𝑡 ,
را تعریف نماییم:
)𝜃 𝐹𝑇 (𝜃) = 𝑇 −1 ∑𝑇𝑡=1 𝑓(𝑥𝑡 ,

()13-9

بدین صورت روش گشتاورها ت مین زنندهای از  𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃)) = 0را ارائه میکند .اگر گشتاورهای
نمونه ت مینهای مناسبی از گشتاورهای جامعه ارائه دهند انتظار خواهیم داشت ت مینزننده 𝑇 ̂𝜃 که
1- Method of Moments estimation
2- Sample moments
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از شرایط گشتاوری نمونه  𝐹𝑇 (𝜃) = 0حاصل میشود ت مین مناسبی از اندازه حقیقی  𝜃0که از
شرایط گشتاوری جامعه  𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃)) = 0حاصل میشود بهدست دهد.

 7-2-7تخمین روش تعمیمیافته

گشتاورها0

ت مینزننده  GMMهنگامیکه پارامترهای 𝜃 به وسیله شرایط گشتاوری بیش از حد مش ص شدهاند

1

مورد استفاده قرار میگیرند .در این مورد دستگاه معادالت  q ،𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃)) = 0معادله را برای p
مجهو ارائه میدهد که بهوسیله  𝜃0قابل حل میباشد .حا اگر در موارد کامالً مش ص شده 9پروسه
را برای به دست آوردن یک ت مینزننده ادامه دهیم خواهیم داشت:
𝐹𝑇 (𝜃̂ 𝑇 ) = 0

()91-9

هنگامیکه معادالت  qبرای مجهوالت  pوجود دارد .از آنجایی که معادالت بیشتری نسبت به مجهوالت
وجود دارد نمیتوانیم یک بردار 𝑇 ̂𝜃 که شرایط  𝐹𝑇 (𝜃) = 0را برقرار نماید شناسایی نماییم .لیکن
میتوانیم یک بردار 𝑇 ̂𝜃 بیابیم که )𝜃( 𝑇𝐹 را تا حد امکان به صفر نزدیک کند.
این بردار میتواند به وسیله تعریف
)𝜃( 𝑇𝑄 𝜃𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 = 𝑇̂𝜃

()90-9
که:

′

)𝜃( 𝑇𝑓 𝑇 𝐴 )𝜃( 𝑇𝐹 = )𝜃( 𝑇𝑄

()91-9

1- generalized method of moments
2- over identified
3- Exactly identified
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و 𝑇 𝐴 یک ماتریس وزندهنده  p × pمعین مثبت و تصادفی میباشد ،حاصل شود .این نکته الزم به
ذکر است که  𝑄𝑇 (𝜃) ≥ 0میباشد و  𝑄𝑇 (𝜃) = 0است تنها اگر  𝐹𝑇 (𝜃) = 0باشد بنابراین
)𝜃( 𝑇𝑄 میتواند در مورد کامالً مش ص شده صفر باشد اما در مورد بیش از حد مش ص مثبت میباشد.
تعریف تخمین زننده GMM
با فرض اینکه یک نمونه مشاهدات شامل }𝑇  {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1, … ,داریم و میخواهیم یک پارامتر مجهو
 p × 1ماتریس 𝜃 با ارزش حقیقی  𝜃0را ت مین بزنیم ))𝜃  𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 ,یک مجموعه از شرایط
گشتاوری  qمیباشد و )𝜃( 𝑡𝑓 به گشتاورهای نمونه اشاره دارد .تابع استاندارد 0زیر را تعریف میکنیم:
′

)𝜃( 𝑇𝑓 𝑇𝐴 )𝜃( 𝑇𝐹 = )𝜃( 𝑡𝑄

()99-9
جاییکه 𝑇 𝐴 یک ماتریس معین مثبت  p × pمیباشد.
بر این اساس ت مینزننده  GMMاز 𝜃 عبارت است از:

)𝜃( 𝑇𝑄 𝜃𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 = 𝑇̂𝜃

()91-9

ت مینزننده  GMMکه با این شرایط به دست میآید دارای خواص مجانبی زیر میباشد:
-0سازگاری-1 1نرما مجانبی-9 9کارایی مجانبی

1

 1-2-7تخمینزننده  GMMدرمدلهای دادههای پویا
دادههای تلفیقی برای آزمایش اثرات پویا مناسب به نظر میرسند ،همانطور که در مد زیر مشاهده
میشود:

1- Criterion function
2- Consistency
3- Asymptotic normality
4- Asymptotic efficiency
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()95-9

𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝑥 ′ 𝑖𝑡 𝛽 + 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑖𝑡 = 𝑊 ′ 𝑖𝑡 𝛿 + 𝛼𝑖 +

مجموعه متغیرهای سمت راست و 𝑡𝑖𝑊 اکنون شامل متغیر وابسته وقفهدار  𝑦𝑖𝑡−1میباشد .اضافه کردن
پویاییها در یک مد به این صورت یک تغییر عمده در تفسیر معادله است .بدون متغیر وقفهدار،
"متغیرهای مستقل"مستقل ""ه کامل اطالعات را که نتیجه مشاهده شده 𝑡𝑖𝑦 را تولید میکند ،نشان
میدهند .با متغیر وقفهدار ،اکنون در معادله نمایش کاملی از متغیرهای سمت راست را داریم ،بنابراین
هر اثر اندازهگیری شده مشروط به این مسأله و در این مورد ،هر اثری از 𝑡𝑖𝑋 اثر اطالعات جدید را بیان
میکند.
پیچیدگیهای اساسی (ذاتی) در ت مین یک چنین مدلی ظهور میکند .در هر دوی اثرات ثابت و
تصادفی ،مشکل متغیر وابسته وقفهدار است که منشأ این آشفتگی میباشد حتی اگر فرض شود که 𝑡𝑖𝜀
دارای خودهمبستگی نیست.
ت مینزننده اثرات ثابت از ]𝛾  δ = [𝛽,میتواند بهعنوان میانگین  nت مینزننده در نظر گرفته شود.
فرض کنید که T ≥ K + 1 ،که تعداد متغیرها در 𝑡𝑖𝑋 است .سپس داریم:
−1

𝑛

] 𝑖𝑦 [∑ 𝑊 ′ 𝑖 𝑀0

𝑛

] 𝑖𝑊 𝛿̂ = [∑ 𝑊 ′ 𝑖 𝑀0
𝑖=1

𝑖=1
𝑛

] 𝑖𝑑 𝑖𝑊 [∑ 𝑊 ′ 𝑖 𝑀0
𝑖=1

−1

𝑛

] 𝑖𝑊 = [∑ 𝑊 ′ 𝑖 𝑀0
𝑖=1

𝑖𝑑 𝑖𝐹 = ∑𝑛𝑖=1

()96-9

که ردیفهای ماتریس ) 𝑊 ′ 𝑖𝑡 ،𝑊𝑖 ،𝑇 × (𝐾 + 1هستند و  𝑀0ماتریس 𝑇 ∗ 𝑇 است که انحرافات
از میانگینهای گروهی را ایجاد میکند.
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در هر ت مینزننده خاص گروهی 𝑑𝑖 ،ناسازگارتر است ،همانطور که در نمونههای محدود انتظار میرود
و واریانس آن وقتی که  nافزایش مییابد به سمت صفر میل نمیکند ،این ماتریس که از میانگین وزنی
 nت مینزننده ناسازگار شکل گرفته و همچنین ناسازگار خواهد بود.
مسأله در مد اثرات تصادفی شفافتر است ،در مد :
𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥 ′ 𝑖𝑡 𝛽 + 𝑈𝑖 +

()93-9

متغیر وابسته وقفهدار با جزء اخال ترکیبی درمد همبسته است ،که همان 𝑖𝑈 است و برای هر مشاهده
در گروه  iوارد معادله میشود .هیچکدام از این نتایج مد را غیر قابل ت مین نمیکنند ولی استفاده از
تکنیکهایی غیر از ت مینزنندههای آشنای  LSDVیا  FGLSرا ضروری میکنند .نگرش کلی که
در مراحل م تلف در ادبیات توسعه پیدا کرده است ،به ت مینزنندههای متغیرهای ابزاری و اخیراً
(آرالنو-باند در سا  ،0330آرالنو باور در سا  )0335به یک ت مینزننده  GMMروی میآورند .برای
مثا  ،در هر دوی موارد اثرات ثابت و تصادفی ،این عدم تجانس با یک تفاضل مرتبه او برطرف میشود
که مد زیر را تولید مینماید:
(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2 ) + (𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖𝑡−1 )′ 𝛽 + (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖𝑡−1 ) )98-9
این مد با همبستگی بین متغیر وابسته وقفهدار و جزء اخال پیچیدهتر میشود ( و با میانگین متحرا
مرتبه او جزء اخاللش) ،اما بودن اثرات گروهی ،یک ت مینزننده متغیرهای ابزاری ساده در دسترس
است .با فرض اینکه سریهای زمانی بهاندازه کافی طوالنی است ،میتوان تفاضلهای وقفهدار را استفاده
نمود (𝑦𝑖𝑡−2 − 𝑦𝑖𝑡−3 ) ،یا سطوح وقفهدار 𝑦𝑖𝑡−2 ،و  𝑦𝑖𝑡−3بهعنوان یک یا دو متغیر ابزاری برای
) .(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2
(متغیرهای دیگر میتوانند بهعنوان ابزار خود مورد استفاده قرار گیرند)
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با این ساختار ،رفتار این مد یک فرم استاندارد از تکنیک متغیرهای ابزاری میباشد .این نگرش حمایت
از متغیر ابزاری برای ت مین را روشن میسازد؛ اما همانطور که آرالنو و دیگران ( )0330و آن و اسمیت
( )0335نشان دادهاند هنوز در نمونه اطالعات بیشتری وجود دارد که در ت مین تحت عنوان ت مین-
زننده  GMMکه اکنون به آن میپردازیم ،میتواند آورده شود .ما فرمو بندی مد اثرات تصادفی تیلور
و هاسمن ( )0380را برای دربرگیری متغیر وابسته وقفهدار بسط میدهیم:
𝑖𝑢 𝑦𝑖𝑡 = 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥 ′1𝑖𝑡 𝛽1 + 𝑥 ′ 2𝑖𝑡 𝛽2 + 𝑧 ′1𝑖 𝛼1 + 𝑧 ′ 2𝑖 𝛼2 + 𝜀𝑖𝑡 +
𝑖𝑢 𝛿 ′ 𝑊𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜂 𝛿 ′ 𝑊𝑖𝑡 +

()93-9
که

] 𝑖𝑊𝑖𝑡 = [𝑦𝑖𝑡−1 , 𝑥 ′1𝑖𝑡 , 𝑥 ′ 2𝑖𝑡 , 𝑧 ′1𝑖 , 𝑧 ′ 2

()11-9

اکنون یک بردار  (1 + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2 ) × 1میباشد.
حروف در معادله مانند آن چیزی است که در مد هاسمن و تیلور ( )HTآورده شده است .ت مین
متغیرهای ابزاری از مد بدون متغیر وابسته وقفهدار در ب ش ت مینزننده  HTبحث میشود .توضیا
این که با شمو  𝑦𝑖𝑡−1در 𝑡𝑖 𝑥2میتوان دید که نگرش  HTضرورتاً بدون اصالحات به خوبی به این
مجموعه بسط داده میشود .آرالنو یک ت مینزننده  GMMپیشنهاد میکند ،و نشان میدهد که منافع
کارایی با استفاده از مجموعه وسیعتری از شرایط گشتاور امکانپذیر است .در بحث قبلی ،ما یک ت مین-
زننده  GMMکه در ادامه میآید ،استفاده نمودهایم .مجموعه شرایط گشتاور که ما برای فرموله کردن
متغیرهای ابزاری استفاده نمودیم عبارت بودند از:

()10-9

𝑡𝑖𝑥1
𝑡𝑖𝑥1
𝑥
𝑥
𝐸 = [( 𝑧2𝑖𝑡 ) (𝜂𝑖𝑡 − 𝜂̅𝑖 )] = [( 𝑧2𝑖𝑡 ) (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀̅𝑖 )] = 0
𝑖1
𝑖1
𝑖𝑥̅1
𝑖𝑥̅1
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این شرط لحظهای برای تولید ت مینزننده متغیر ابزاری استفاده میشود .ما میتوانستیم واریانس غیر
اسکالر 𝑡𝑖𝜂 را نادیده گرفته و از متغیرهای ابزاری ساده استفاده کنیم .به هر حا  ،با احتساب فرمو بندی
اثرات تصادفی و استفاده از همتا برای  GLSممکن ،ما به ت مینزننده کاراتری میرسیم .روند معمو
این مسأله در  1گام قابل انجام است .ت مینزننده ناکارا برای رسیدن به باقیماندههای مورد نیاز در
ت مین اجزاء واریانس ،محاسبه میشود .این در واقع گامهای او و دوم هاسمن و تیلور میباشند.
گامهای سوم و چهارم ت مینزننده  GMMکه مبنایش همین اجزاء واریانس ت مینزده شده هستند،
میباشد.
آرالنو پیشنهاد میکند که این فرآیند قبلی از همه اطالعات نمونه بهرهبرداری نمیکند .در بیان سادهتر،
بین  Tمشاهده در گروه  ،iما این حقیقت را که:

𝑡≠𝑆

𝑡𝑖𝑥1
𝑥
E= [( 𝑧2𝑖𝑡 ) (𝜂𝑖𝑡 − 𝜂̅𝑖 )]=0
𝑖1
𝑖𝑥̅1

برای هر

استفاده ننمودهایم.
بنابراین ،برای مثا  ،نه تنها اجزاء در زمان  tبا این متغیرها در همان زمان ،همبسته نیستند (همبستگی
ندارند) ،بلکه ،آنها با همان متغیرها در زمان  t-2 ،t-1و (احتماالً)  t+1و مانند آن همبستگی ندارند.
علیالقاعده ،شمار (تعداد) ابزارهای معتبر احتماالً خیلی زیاد میباشد .برای مثا  ،مجموعه ابزارهای
لیست شده در باال به شدت با توجه به 𝑡𝑖𝜂 در هر دوره شامل حا  ،وقفه و آینده ،برونزا میباشد .سپس،
یکسری شرایط لحظهای بهصورت ]  [𝑇(𝐾1 + 𝐾2 ) + 𝐿1 + 𝐾1برای هر مشاهده به تنهایی وجود
دارد .مالحظه کنید ،برای مثا یک پانل با دو دوره را:
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()11-9

𝑥1𝑖1
𝑥1𝑖1
𝑥2𝑖1
𝑥2𝑖1
𝑥1𝑖2
𝑥
(𝜂𝑖1 − 𝜂̅𝑖 ) = 𝐸 𝑥1𝑖2 (𝜂𝑖2 − 𝜂̅𝑖 ) = 0
𝑥 =𝐸
2𝑖2
2𝑖2
𝑖𝑧1
𝑖𝑧1
) 𝑖[( 𝑥̅1
]
) 𝑖[( 𝑥̅1
]

چه مقدار از اطالعات مفید که برای ارتباط با ت مین پارامترها آورده شده ،غیرمش ص است ،به گونهای
که به همبستگی ابزارها با متغیرهای برونزا در معادله بستگی دارد .در ب شهای دورتر زمان این
مجموعه از متغیرها دارای اطالعات کمتری نسبت به حا میباشند (ادبیات این موضود به متغیرهای
ابزاری قویتر در مقابل متغیرهای ابزاری ضعیفتر برمیگردد).
بهمنظور از سرگیری موضود ،همانطور که مورد توجه قرار گرفت ،ما میتوانیم متغیر وابسته با وقفه را
وارد 𝑖 𝑥2کنیم .این مجموعه از متغیرهای ابزاری برای ساختن ت مینزننده میتواند مورد استفاده قرار
گیرند ،حتی اگر متغیر وقفهدار مربوط به زمان حا باشد یا نباشد .ما به این نکته توجه میکنیم که ،بر
این اساس ت مینزننده هاسمن و تیلور در واقع نمیتوانست همه اطالعات در دسترس نمونه را مورد
استفاده قرار دهد .اکنون عناصری از ت مینزننده آرالنو در دست داریم که ضرورتاً بهصورت جبری باقی
میماند ،که اکنون بسط میدهیم.
𝑦𝑖1
𝑊 ′ 𝑖1
𝑦𝑖2
𝑊′
𝑖 = ]  𝑊𝑖 = [ 𝑖2و مجموعه کامل دادهها برای گروه ] ⋮ [ = 𝑖𝑦
⋮
𝑡𝑖𝑦
𝑖𝑡𝑖 𝑊 ′
توجه کنید که 𝑖𝑊 یک ماتریس )  𝑇 × (1 + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2فرض میشود.
از آنجایی که یک متغیر وابسته وقفهدار در مد وجود دارد ،باید در واقع فرض شود که  T+1مشاهده
در دسترس برای 𝑡𝑖𝑦 وجود دارد .برای اجتناب از یادداشتها و ارقام پراکنده ،این تمایز وارد شده در
ارقام را کنار میگذاریم .بعداً هنگامیکه ضروری به نظر برسد ،آن را صریا بیان میکنیم و آن دوباره در
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معادله متغیرهای ابزاری ظاهر خواهد شد .یک مقدار کلی از  Tمشاهده برای ساختن ت مینزننده IV
در دست خواهد بود .اکنون ماتریس ابزاری را شکل میدهیم.
نگرشهای متفاوت با این ،به وسیله هاسمن و تیلور ( ،)0380آرالنو و دیگران (،)0333،0335،0330
آن و اسمیت ( )0335و آمامیا و مکردی ( )0386در بین دیگران ،مورد توجه قرار گرفتهاند .یک ماتریس
𝑖𝑉 متشکل از  𝑇𝑖 − 1ردیف برای  𝑇𝑖 − 1مشاهده و ردیف آخر که متفاوت خواهد بود و در زیر بحث
میشود ،شکل میدهیم( .این روش از یک نتیجه جبری که به وسیله آرالنو-باور ( )0335بحث شد،
بهره میگیرد).
این ماتریس به شکل زیر خواهد بود:
𝑜′
𝑜′
] ⋮
… 𝑎′
𝑖
…
…
…

()19-9

𝑜′
𝜈𝑖2
⋮
𝑜′

𝜈𝑖1
′
⋮𝑜 [ = 𝑖𝑉
𝑜′

مجموعههای متغیر ابزاری شامل 𝑡𝑖  𝜈 ′که پیشنهاد شدهاند ،ممکن است موارد زیر را در مد شامل
شوند:
(زمان حا و یک وقفه از همه متغیرهای متنود زمانی)
(همه ارزشهای حا  ،گذشته و آینده همه متغیرهای متنود زمانی)
(همه ارزشهای حا و گذشته متغیرهای متنود زمانی)

𝑥𝑖𝑡 , 𝑥𝑖𝑡−1
𝑇𝑖𝑥 𝑥𝑖1 , … ,
𝑡𝑖𝑥 𝑥𝑖1 , … ,

متغیرهای یکنواخت زمانی که با 𝑖𝑈 همبسته نیستند 𝑍1𝑖 ،به انتهای ب ش غیر صفر هر یک از T-1
ردیف او ضمیمه میشوند .ممکن است به نظر آید که وجود  𝑋2در بین ابزارها ،غیر معتبر باشد.
به هر حا  ،ما اجزاء اخال را برای انحرافات از میانگین گروهی که رها از اثرات پنهانی هستند به شکل
دیگری در میآوریم که این مجموعه از شرایط گشتاوری سرانجام مانند آنچه در معادله ( )11-9ظاهر
81

میشوند ،به شکل دیگری درخواهند آمد و در حالیکه متغیرها با 𝑖𝑈 بهطور ساختاری همبسته هستند،
آنها با 𝑖̅𝜀  𝜀𝑖𝑡 −همبسته نیستند.
ردیف نهایی 𝑖𝑉 برای ساختار بسیار مهم است 1 .امکان پیشنهاد شده است:
] 𝑖𝑎𝑖 ′ = [𝑍 ′1𝑖 𝑋̅1
(ت مینزننده هاسمن و تیلور را تولید میکند)
(ت مینزننده آمامیا و مکردی را تولید میکند)
] 𝑇𝑖𝑎𝑖 ′ = [𝑍 ′1𝑖 , 𝑋 ′1𝑖1 , , 𝑋 ′1𝑖2 , … , , 𝑋 ′1

()11-9

باید توجه کرد که متغیرهای  ،mمتغیرهای غیر متنود زمانی و برونزا میباشند 𝑍1𝑖 ،و متغیرهای
متنود زمانی برونزا ،هر دو به شکل میانگین گروهی منفرد یا فرم خام تمرکز مییابند ،با یک مجموعه
کامل از  Tمشاهده برای ساختن ت مینزننده ،یک ماتریس تبدیل نیاز خواهد بود .؛ نند  Hکه همانطور
که در ادامه میآید ،تعریف میشود 𝑀01 .بر  T-1ردیف  𝑀0داللت دارد .ماتریسی که انحرافات از
میانگینهای گروهی را ایجاد میکند .سپس،
𝑀01
] 𝐻 = [1 ′
𝑇𝑖

()15-9

𝑇

1

بنابراین H ،جانشین آخرین ردیف  𝑀0با یک ردیف از میشود .اثر این کار این است که اگر T ،q
𝑇

مشاهده برای یک متغیر باشد ،سپس 𝑞𝐻 𝑞 ∗ ،را تولید میکند که تحت آن  T-1مشاهده اولی به
انحرافات از میانگینهای گروهی تبدیل میشوند و آخرین مشاهده میانگین گروهی میباشد .به ویژه،
بردار ستونی  T ∗ 1از اجزاء اخال :
(𝜂𝑖 = [𝜂𝑖1 , 𝜂𝑖2 , … , 𝜂𝑖𝑇 ]′ = [(𝜀𝑖1 + 𝑢𝑖 ), (𝜀𝑖2 + 𝑢𝑖 ), … , (𝜀𝑖𝑇 + 𝑢𝑖 )]′ )16-9
و سپس:
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𝑖̅𝜂 𝜂𝑖1 −
⋮
𝜂[ = 𝜂𝐻
]
𝑖̅𝜂 𝑖,𝑇−1 −
𝑖̅𝜂

()13-9

تشکیل میشود.
اکنون میتوان شرایط گشتاور را تشکیل داد.
𝐸 = [𝑉 ′ 𝑖 𝐻𝜂𝑖 ] = 𝐸[𝑔𝑖 ] = 0

()18-9

بسط این فرم برای یک مورد خاص مفید است با فرض  T=3و استفاده از همان ابزارها با ارزشهای حا
در دوره  0و ارزشهای حا و گذشته در دوره  1و فرم هاسمن و تیلور برای متغیرهای غیر مغایر سپس
خواهیم داشت:

()13-9

0
0
0
0
𝑖̅𝜂 𝜂𝑖1 −
0
(𝜂𝑖2 − 𝜂̅𝑖 ) = 0
0
𝑖̅𝜂
0
0
𝑖𝑧1
) 𝑖𝑥̅1
]

0
0
0
𝑥1𝑖1
𝑥2𝑖1
𝑥1𝑖2
𝑥2𝑖2
𝑖𝑧1
0
0

𝑥1𝑖1
𝑥2𝑖1
𝑖𝑧1
0
0
𝐸
0
0
0
0
[( 0

این همانند معادله ( )11-9است .شرط گشتاور تجربی که از این پیروی میکند بهصورت زیر است:
1

𝑖𝜂𝐻 𝑖 𝑝 lim ∑𝑛𝜂 𝑉 ′

()51-9

𝑛

=
𝑦𝑖1 − 𝛾𝑦𝑖0 − 𝑥 ′1𝑖1 𝛽1 − 𝑥 ′ 2𝑖1 𝛽2 − 𝑧 ′1𝑖 𝛼1 − 𝑧 ′ 2𝑖 𝛼2
1
𝑦 − 𝛾𝑦𝑖1 − 𝑥 ′1𝑖2 𝛽1 − 𝑥 ′ 2𝑖2 𝛽2 − 𝑧 ′1𝑖 𝛼1 − 𝑧 ′ 2𝑖 𝛼2
𝑝 lim ∑𝑛𝜂 𝑉 ′ 𝑖 𝐻 ( 𝑖2
=)
𝑛
⋮
𝑦𝑖𝑇 − 𝛾𝑦𝑖𝑇−1 − 𝑥 ′1𝑖𝑇 𝛽1 − 𝑥 ′ 2𝑖𝑇 𝛽2 − 𝑧 ′1𝑖 𝛼1 − 𝑧 ′ 2𝑖 𝛼2
0

()50-9
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که به این صورت مینویسیم:
1

𝑚 𝑝 lim ∑𝑛𝜂 𝑚𝑖 − 𝑝 lim
̅ =0

()51-9

𝑛

و ت مینزننده  GMMیعنی ̂𝛿 با مینیمم کردن رابطه زیر به دست میآید:
𝑚=𝑞
𝑚𝐴 ̅ ′
̅

()59-9

البته با یک انت اب مناسب از ماتریس وزنی  ،Aماتریس وزنی بهینه ،معکوس ماتریس کواریانس مجانبی
𝑚𝑛√ خواهد بود .یک ت مینزننده سازگار از  δبهطور تجربی با استفاده از فرمو زیر قابل ت مین
̅
خواهد بود:
()51-9

1

1

𝑛

𝑛

𝑚𝑛√[𝑟𝑎𝑉 𝐸𝑠𝑡. 𝐴𝑠𝑦.
𝑚 ̅] = ∑𝑛𝑖=1
𝑚 𝑖̂
𝑖𝑉 ̂ ′ 𝑖 = 𝑉 ′ 𝑖 𝐻𝜂̂ 𝑖 𝜂̂ 1 𝐻′

که این یک ت مینزننده نیرومند است که یک ماتریس کواریانس  T ∗ Tغیر مقید را برای  Tجزء
اخال  𝜀𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 ،جایز میشمرد ،اما فرض کردهایم که این ماتریس کواریانس برای مد اثرات تصادفی
تعریف شده است .برای استفاده از این اطالعات میبایست از باقیماندهها در:
̂𝜂̂ 𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑤𝑖 δ

()55-9
برای ت مین  𝜎𝜀 2 , 𝜎𝑢 2و سپس ∑ که رابطه زیر را تولید میکند ،استفاده کنیم:
1

𝑚𝑛√[𝑟𝑎𝑉 𝐸𝑠𝑡. 𝐴𝑠𝑦.
𝑖𝑉 ̅] = 𝑉 ′ 𝑖 𝐻 ∑8 𝐻′

()56-9

𝑛

اکنون یک مجموعه کامل از نتایج مورد نیاز برای محاسبه ت مینزننده  GMMدر دست داریم .راهحل
برای مسأله بهنیهیابی از طریق مینیمم کردن  qبا توجه به بردار پارامتر  δبهصورت زیر میباشد:
−1

𝑛

]) 𝑖𝑊 (∑ 𝑉𝑖 ′ 𝐻′

−1

𝑛

𝑛

) 𝑖𝑉𝐻 ̂
∑ δ̂𝐺𝑀𝑀 = [(∑ 𝑊𝑖 ′ 𝐻𝑉𝑖 ) (∑ 𝑉𝑖 ′ 𝐻′
𝑖=1

𝑖=1
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𝑖=1

−1

) 𝑖𝑦 ̂ 𝐻𝑉𝑖 ) (∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ′ 𝐻′
∑ × (∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 ′ 𝐻𝑉𝑖 )(∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ′ 𝐻′

()53-9

ت مینزننده ماتریس کواریانس مجانبی برای ̂ δماتریس معکوس داخل پرانتز میباشد .آنچه باقی می-
ماند این است که چگونه میتوان ت مینزننده سازگار از  δرا برای محاسبه ∑ به دست آورد .بیاد آورید
که ت مینزننده  GMMسازگار و دارای تعدادی ماتریس وزنی معین مثبت مانند  Aکه در باال بیان
شد ،میباشد؛ بنابراین ،برای یک ت مینزننده اولیه باید  A=Iرا تنظیم و از ت مینزننده متغیرهای
ابزاری ساده استفاده کرد،
𝑛

𝑛

]) 𝑖𝑦 𝐻 [(∑ 𝑊𝑖 ′ 𝐻𝑉𝑖 ) (∑ 𝑉𝑖 ′
𝑖=1

−1

𝑛

𝑛

]) 𝑖𝑊 δ̂𝐼𝑉 = [(∑ 𝑊𝑖 ′ 𝐻𝑉𝑖 ) (∑ 𝑉𝑖 ′ 𝐻′
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

()58-9
البته بیشتر معمو است که بهطور مستقیم از ت مینزننده "حداقل مربعات دو مرحلهای  "2SLSکه
از رابطه زیر استفاده میکند ،استفاده کرد:
1

𝑖𝑉𝐻 𝐴 = ∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ′ 𝐻′

()53-9

𝑛

 1ت مینزننده تابعی از دادههای نمونه میباشند و ت مینزننده اولیه مورد نیاز را فراهم میکند .آن و
اسمیت در بین دیگران مشاهده کردند که ت مینزننده  IVکه در اینجا مطرح شد ،هنوز مقدار زیادی
از اطالعات را نادیده میگیرد و بنابراین غیر کاراست .برای مثا در مد تفاضل مرتبه او ،
𝑠 = 0, … , 𝑡 − 2

𝐸[𝑦𝑖𝑠 (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖𝑡−1 )] = 0
𝑇 𝑡 = 2, … ,

()61-9
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سطا 𝑠𝑖𝑦 با اختالف اجزاء اخال غیر همبسته میباشد که حداقل مربوط به دو دوره بعدی میباشند.
معادالت گشتاور مشابه که میتوانند ساختار یک ت مینزننده  GMMرا وارد مد کنند بهصورت زیر
میباشند:
𝑠 = 0, … , 𝑡 − 2
𝑇 𝑡 = 2, … ,
(∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖𝑠 [(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 ) − 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2 ) − (𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖𝑡−1 )′ 𝛽] = 0 )60-9

1
𝑛

بهطور کل آن و اسمیت  𝑇(𝑇 − 1)⁄2 + 𝑇 − 2عدد از چنین معادلهها که درگیر ترکیبی از
سطوح و اختالف متغیرها هستند ،شناسایی میکنند .نتیجه عمدهای که آنها نشان میدهند این است
که در مد پویا ،مقدار زیادی از اطالعات نه فقط از روابط آشنا بین سطوح متغیرها ،بلکه از روابط اشاره
شده بین سطوح و تفاضالت مرتبه او قابل است رار هستند .مسأله ارتباط و همبستگی بین 𝑡𝑖𝑦 تغییر
یافته و انحرافات 𝑡𝑖𝜀 ،در ب شهای قبلی بحث شد .تعداد شرایط اورتوگونالیتی (متغیرهای ابزاری) که
برای ت مین پارامترهای مد استفاده میشوند به وسیله تعداد متغیرهای در 𝑡𝑖𝑉 و 𝑖𝑎 میشوند .در
بیشتر موارد ،مد بیش از حد شناسایی شده است و شرایط اورتوگونالیتی بیش از پارامترها میباشند.
مانند معمو ؛ ت مینزننده  ،GMMیک آزمون قیود بیش از حد شناسایی شده ،میتواند بر اساس
 ،qمعیار ت مین ،شکل گیرد .در مینیمم خودش ،توزیع محدودکننده ( qچی دو) با درجه آزادی برابر
با مجمود متغیرهای ابزاری منهای (1 + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2 ) ،میباشد.

 7-7آزمون خودهمبستگی دوم ( )AR2و آزمون

سارجان0

آرالنو و باند ( 0330همان) آزمونی برای این فرضیه که همبستگی پیاپی از درجه دوم ) AR(2برای
پسماندهای معادله تفاضل او وجود ندارد توسعه دادهاند .این آزمون مهم است چون سازگاری برآوردگر

1- Sargan test
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 GMMبه این واقعیت بستگی دارد که  .𝐸[∆𝑉1𝑇 ∆𝑉𝑖𝑇−2 ] = 0آماره این آزمون بهصورت زیر
تعریف و محاسبه میشود.
برای این آزمون اینکه آیا پسماندهای حاصل از برآورد دارای همبستگی پیاپی از مرتبه دوم است آرالنو
و باند آماره زیر را پیشنهاد میکنند:
𝑉 ̂ ′ −2
𝑎 ∗̂
𝑉
̃
)𝑁(0,1
1/2
̂
𝑉
~

()61-9

= 𝑀2

که فرض صفر این آزمون این است:
𝐸[𝑉𝑖𝑡 𝑉𝑖(𝑡−2) ] = 0

()69-9

یعنی فرض صفر عدم وجود همبستگی پیاپی از مرتبه دوم ،که ̂𝑉 از رابطه زیر به دست میآید:
𝑁

𝑁𝐴𝑊 𝑉̂ = ∑ 𝑉 ′ 𝑖(−1) 𝑉̂𝑖∗ 𝑉 ′ 𝑖(−2) − 2 𝑉 ′ −2 𝑥∗ (𝑦 ′ 𝑊𝐴𝑁 𝑊 ′ 𝑥)−1 𝑥 ′
𝑖=1

()61-9

′ ̂ ̂ ′ ̂′
̂′
̂̂ ̂ ′
𝑁∑ (
𝑖=1 𝑊𝑖 𝑁 𝑉𝑖 𝑉𝑖∗ 𝑥𝑉 𝑖(−2) ) + 𝑉 (−2) 𝑥∗ + 𝑎𝑉𝑎𝑟 (𝛿 )𝑥∗ 𝑉−2

که در این رابطه
−1

1

′
𝑁∑ ( = 𝑁𝐴
) 𝑖𝑊 𝐺 𝑖𝑊 𝑖

()65-9

𝑁

𝑇𝑉یک بردار  q × 1از Vها است (توجه شود که در اینجا ̂𝑉 همان 𝑉∆ است) که به نحوی چیده شده
تا با  𝑉−2متناسب گردد و  𝑋0نیز به همین ترتیب .باید توجه کرد که  𝑚2تنها در صورتی تعریف
میشود که  .min 𝑇𝑖 ≥ 5برای درا این مطلب باید توجه کرد که آرالنو و باند مد تفاضل او خود
را در رابطه  (𝑉)2مقاله خود در صفحه  180به این شکل تعریف کرده است:
𝑉 𝑦𝑛×1 = 𝑥𝑛×𝑘 𝛿𝑘×1 +

()66-9
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𝑁∑ = 𝑛 به عبارت دیگر باید توجه کرد  nتعداد مقاطع نیست بلکه به تعداد سطرهای
که )𝑖 (𝑇𝑖 − 2
بردار  yو ماتریس  xاست بهصورت )  .(1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑇−2بهعالوه فرض کردهاند ∗ 𝑡𝑖𝑥 تماماً
بهطور بالقوه با 𝑖𝜇 همبسته است و بردار  𝑛 × 1پسماندها از رابطه زیر به دست میآید.
̂𝛿𝑥 𝑉̂ = y −

()63-9

حا فرض میکنند  𝑉−2بردار وقفه دوم پسماندها از مرتبه ) 𝑞 = ∑𝑉𝑖11(𝑇𝑖 − 4است .بناب؛ ین از
اینجا مش ص میشود  .min 𝑇𝑖 ≥ 5چون 𝑢𝑉 تفاضل او جمالت خطای بدون همبستگی پیاپی است
)  𝐸(𝑉𝑖𝑡 𝑉𝑖𝑡−1لزوماً 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
در مد خود یا متغیرهای خود تجدید نظر کند و آنها را تعدیل نماید.
آزمون سارجان
عالوه بر این دو آزمون ،آرالنو و باند آزمون سارجان را برای بررسی این فرض صفر که آیا ابزارهای به
کار رفته معتبر است پیشنهاد کردهاند .در حقیقت این آزمون قیود بیش از حد شناساست که از رابطه
زیر به دست میآید.
()68-9

−1

′
′
′
2
𝑁∑(𝑊 𝑆 = 𝜈̂ ′
𝑘𝑖=1 𝑊𝑖 𝜈̂ 𝑖 𝜈̂ 𝑖 𝑊𝑖 ) 𝑊 𝜈̂ ~𝜒 𝑝−

که  vهمان 𝑉∆ (با عالمتگذاری قبلی ما) است و از ̂𝛿𝑥  𝜈 = 𝑦 −به دست میآید و ̂𝛿 برآوردگر
گام دوم 𝛿 برای  Wمعین است .توجه شود که لزومی ندارد  Wمجموعه بهینه ابزارها باشد .در اینجا p
تعداد ستونهای ماتریس  Wاست به شرطی که 𝑘 > 𝑝  .به عالوه باید توجه شود در حالیکه قادریم
نس های از آزمون همبستگی پیاپی بر مبنای برآوردگر گام او به دست آوریم که بهطور مجانبی نرما
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باشند ،اما به گفته آرالنو و باند آزمون مستحکم چی دو سارجان بر مبنای برآوردهای گام او وجود
ندارد .بالتاجی ( )1118آماره این آزمون را اینگونه گزارش کرده است.
()63-9

𝑊 ′ (∆𝑉̂ )~𝜒 2 𝑃−𝐾−1

−1

′
̂
̂ ′
𝑁∑[ 𝑊 𝑚 = ∆𝑉̂ ′
] 𝑖𝑊 ) 𝑖𝑉∆() 𝑖𝑉∆( 𝑖𝑊 𝑖=1

که 𝑉∆ بالتاجی همان  Vآرالنو و باند است و  mهمان .s
یک ویژگی خاص پانل دیتای پویا با برآورد  GMMاین است که تعداد شرایط گشتاوری با  Tافزایش
مییابد؛ بنابراین آزمون سارجان انجام میشود تا قیود پیش از حد شناسا را آزمون کند .شواهد قانع-
کنندهای در دست است که نشان دهد شرایط گشتاوری بسیار زیاد ،تورش ایجاد میکند اما کارائی را
افزایش میدهد .حتی پیشنهاد شده است زیر مجموعهای از این شرایط گشتاوری مورد استفاده قرار
گیرد تا از بده-بستان میان کاهش تورش و کاهش کارایی استفاده شود.

 1-7مدلهای مورد بررسی و تعیین متغیرها
در این مطالعه برای به دست آوردن عوامل مؤثر بر دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی باالی ایران
بر روی مد دادههای ترکیبی پویا تمرکز و از روش تعمیمیافته گشتاورها  0GMMاستفاده شده است.
سیستم  GMMپیشنهاد شده توسط بلوند و باند )0338( 1یک چارچوب مناسب برای به دست آوردن
برآوردگر کارآمد مجانبی در این زمینه است .کاسلی و همکارانش ( )0336برای اولین بار از شیوه برآورد
 GMMدر برآورد مد های رشد اقتصادی استفاده کردند .این روش ت مینزنی پویا است و بهوسیله
نیوای و روزن ،9آرالنو و باند 1و آرالنو و باور 5توسعه داده شده است و در این مسیر از دو دسته دادههای
مقطعی و دادههای سری زمانی استفاده میشود.

)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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 4-1-7الگوهای مورد برآورد در روش پانل دیتای دینامیک
در بررسی عوامل م تلف تأثیرگذار بر دستمزد نیروی کار در ب ش صنعت با تکنولوژی باال ،در این
مطالعه شش عامل؛ سهم شاغالن با تحصیالت دانشگاهی ،سهم شاغالن ماهر ،سهم شاغالن مرد ،سهم
مالکیت خصوصی بنگاههای حاضر در صنعت ،شدت هزینههای تحقیق و توسعه ( )R&Dبهعنوان متغیر
معرف نوآوری و بهرهوری نیروی کار مورد بررسی قرار میگیرند .بدین ترتیب الگوهای مورد بررسی در
این مطالعه ،برآیندی از مطالعه والوسکی ( )1113میباشد .فرم تصریاشده توابع دستمزد نیروی کار در
صنایع با تکنولوژی باالی ایران در این مطالعه بهصورت الگوهای زیر در نظر گرفته میشود:
ln 𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡 +
𝛽5 𝑅&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽6 (𝑅&𝐷 ∗ 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙)𝑖𝑡 + 𝛽7 (𝑅&𝐷 ∗ 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽8 𝑙𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡−1 +

()31-9

مد ( )31-9عالوه بر بررسی تاثیر متغیرهای ویژگی فردی نیروی کار و بنگاه به تاثیر اثر شدت هزینه
تحقیق و توسعه به عنوان متغیر معرف نوآوری نیز میپردازد.
ln 𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡 +
(𝛽5 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽7 (𝑅&𝐷 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑)𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑙𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 )30-9
مد ( )30-9به بررسی رابطه بهرهوری نیروی کار و دستمزد و همچنین تاثیر سایر متغیرهای ویژگی
های فردی نیروی کار و بنگاه می پردازد.
در مد های ارائه شده  iنشانگر مقاطع (هر یک از کدهای چهاررقمی بر اساس طبقهبندی  )ISICو t
نشاندهنده دوره زمانی برآورد مد یعنی سا های  0931-0931و همچنین 𝑡𝑖𝜀 نشانگر خطای برآورد
دادههای ترکیبی میباشد.
در این مد ها  Ln Wageلگاریتم طبیعی دستمزد و حقوق میباشد .با توجه به اینکه در نظریههای
اقتصادی کار ،متغیرهایی مانند تحصیالت و مهارت اثرات فزایندهای بر دستمزد دارند لذا بهمنظور نشان
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دادن اینچنین رابطهای در مد رگرسیون به جای استفاده از داده دستمزد ،در سطا از لگاریتم دستمزد
استفاده شده است.

 2-1-7شرح دادهها و متغیرهای مدل
جامعه آماری پژوهش مورد بررسی شامل  01صنعت با تکنولوژی باالی ایران دارای کدهای  1رقمی
طبقهبندی  ISICطی دوره زمانی  0931-0931میباشد.
این ب ش ،یک مرور کلی بر متغیرهای مورد استفاده در مد های مورد بررسی این مطالعه جهت ت مین
تابع دستمزد نیروی کار دارد و در ادامه به توصیف آنها نیز پرداخته میشود.
متغیر وابسته
 دستمزد ،متغیر دستمزد معرف مزد و حقوق پرداختی بابت جبران خدمات به ازای هر نفر از شاغالنبا دستمزد و حقوق در هر یک از کدهای  ISICبرحسب میلیون ریا میباشد .معرف این متغیر در هر
دو مد این مطالعه ) 𝑡𝑖𝑒𝑔𝑎𝑊  )lnاست.
متغیرهای مستقل
 شاخص تحصیالت ،بیانگر نسبت تعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی بهتمامی شاغلین تولیدی می-باشد که با نماد ( 𝑡𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑐𝑢𝑑𝑒) در مد ها معرفی میشود .یکی از متغیرهایی که انتظار میرود بر
دستمزد پرداختی توسط بنگاه اثر قابل توجهی داشته باشد سطا تحصیالت نیروی کار میباشد ،که
برای این متغیر سطا تحصیالت دانشگاهی فوق دیپلم ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری مدنظر
میباشد.
 شاخص مهارت نیروی کار ،بیانکننده نسبت کارگران ماهر بهکل شاغلین تولیدی در هر یک ازکدهای  ISICصنایع با تکنولوژی باال میباشد و معرف آن در مد ( 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑘𝑠) است.
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 شاخص جنسیت ،معرف نسبت شاغلین مرد بهکل شاغالن تولیدی در هر یک از کدهای ISICصنایع با تکنولوژی باال است و نماد آن در مد ها ) 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑑𝑛𝑒𝑔( است.
 شاخص مالکیت بنگاهها ،معرف نسبت تعداد بنگاههای خصوصی حاضر در صنعت بهکل بنگاههایصنعت است .سهم معناداری از تفاوت دستمزدها بین طبقات م تلف صنعتی در بین صنایع کشور
مربوط به ساختار مالکیت بنگاهها میباشد که بهصورت ( 𝑡𝑖𝑛𝑤𝑜) در هر دو مد نشان داده شده است.
برای این متغیر مالکیت خصوصی بنگاهها نسبت به مالکیت دولتی بنگاهها سنجیده میشود.
 شاخص نوآوری ،معرف سهم هزینه تحقیق و آزمایشگاه از کل ارزش فروش بنگاه میباشد .در اینمطالعه برای محاسبه نوآوری از معیار شدت هزینه تحقیق و توسعه استفاده میشود .نماد این متغیر در
مد ها ( 𝑡𝑖𝐷&𝑅( است.
 شاخص بهرهوری نیروی کار ،از تقسیم ارزش افزوده به تعداد کل شاغالن تولیدی در هر کد ISICبه دست میآید .نماد این متغیر در مد ) 𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑝) است.
 شاخص نوآوری * سطح تحصیالت نیروی کار ،از حاصلضرب متغیر نوآوری در سطا تحصیالتدانشگاهی نیروی کار به دست میآید .این شاخص بیانکننده شدت اثرگذاری سطا تحصیالت نیروی
کار بر نسبت نوآوری بر دستمزد است که بهصورت 𝑡𝑖)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑐𝑢𝑑𝑒 ∗ 𝐷&𝑅) در مد نشان داده
شده است.
 شاخص نوآوری * مهارت نیروی کار ،از حاصلضرب متغیر نوآوری در سطا مهارت نیروی کاربهدست میآید .این شاخص بیانکننده شدت اثرگذاری سطا مهارت نیروی کار بر نسبت نوآوری بر
دستمزد است .نماد این شاخص در مد 𝑡𝑖)𝑙𝑙𝑖𝑘𝑠 ∗ 𝐷&𝑅) میباشد.
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 شاخص نوآوری * بهرهوری نیروی کار ،از حاصلضرب متغیر نوآوری در بهرهوری نیروی کاربهدست میآید .این شاخص بیانکننده شدت اثرگذاری بهرهوری نیروی کار بر نسبت نوآوری بر دستمزد
است و متغیر معرف این شاخص در مد 𝑡𝑖)𝑑𝑜𝑟𝑝 ∗ 𝐷&𝑅) میباشد.
در روش دادههای ترکیبی پویای  GMMمتغیر وابسته با یک وقفه را بهعنوان متغیر ابزاری در سمت
راست معادله در نظر گرفته میشود .در این مطالعه این متغیر بهصورت ( 𝑖 (𝑊𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡−نشان داده
شده است.
این ب ش ،یک مرور کلی بر دادههای مورد استفاده در این مطالعه جهت ت مین دستمزد در بین 01
صنعت با تکنولوژی باال به تفکیک کدهای  1رقمی طبقهبندی  ISICدر دوره  0931-0931است.
جامعه آماری مورد بررسی به تفکیک صنایع م تلف (از طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی  01نفر
کارکن و بیشتر) از سایت مرکز آمار ایران جمعآوری و محاسبهشده است .جدو  0-9توصیف آماری
متغیرهای مورد استفاده در تابع مد  31-9و  30-9این مطالعه را ارائه میدهد.
در جدو  0-9زیر آمار توصیفی مربوط به میانگین ( ،)Meanانحراف استاندارد (،)Std.Deviation
ماکزیمم ( ،)Maxمینیمم ( )Minو دامنه تغییرات ( )Rangeمتغیرها به تفکیک همهی متغیرهای
موجود در مد ها آورده شده است.
با توجه به ب ش معرفی متغیرها در جدو  ،0-9در ردیف  ،overallمقادیر برای همهی دادهها بهصورت
انباشته محاسبهشده است .ب ش  betweenنشاندهنده انحراف معیار مشاهدات از میانگین درون گروه
است و  withinهمان مقادیر آماری را برای انحراف هر مقطع از مقدار متوسط خودش محاسبه کرده
است.
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متغیر
دستمزد

جدو  0-9آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مد های  31-9و 30-9
Range
Max
Min
Stv
Mean
0,5638910
0,39051
1,9606853
1,1013661
0,036133
𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
1,110393
0,181308
0,138333
1,1563315
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ
0,5900190
0,305691
1,9811883
1,113935

تحصیالت 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ
𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
جنسیت
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ

1,9831131

1,1163598
1,0910015
1,0658118

1,1156981
1,103503
1,1136360

0,903165
1,6656039
0,119135

0,1398166
1,1160119
0,1995383

1,33506

مهارت

𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ

1,1803011
1,16158
1,1510686

1,6110663
1,3136163
1,6513011

0
1,3103893
1,3136908

1,9358999
1,031953
1,1313101

1,113613

مالکیت
بنگاه

𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ

1,010081
1,1950811
1,1351815

1,010135
1,9311363
1,0318159

1,3
1,1311195
1,6316399

1,538515
1,1360168
1,505868

1,3901568

نوآوری

𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ

1,1301111
1,11838806
1,1598813

1,35
1,8513318
1,3116515

0
1,3316511
0,136186

1,15
1,0936806
1,9558995

-1,111006

1,1159191
1,1111935
1,1159981

-1,1119905
-1,1116580
-1,1119383

1,1115169
1,1113816
1,1111138

1,1110318
1,1110115
1,1116583

نوآوری * 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
مهارت
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ
1,108180
نوآوری * 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
تحصیالت |𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ

1,1196311
1,1113686
1,111583

1,1111115
1,1111019
-1,1135336

1,1033101
1,1138319
1,1010133

1,1033113
1,11316
1,1115510

1,1196831
1,1118183
1,1115191

1,1111053
1,1110356
-1,1138130

1,1160531
1,113633
1,1081885

1,1160195
1,1135191
1,1011601

910,3330
091,8159
131,1636

03,10133
85,38183
-013,8110

0311,183
150,8636
0363,839

0315,13619
965,88139
0303,6330

1,350819
1,899568
9,30130

1,1098883
1,1381190
-3,311118

19,01136
3,963110
95,01309

19,1318300
3,1300333
19,183098

1,111563

بهرهوری
نیروی کار
نوآوری *
بهرهوری

𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ
0,100818
𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜
|𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝑏|
𝑛𝑖𝑤𝑖𝑡ℎ
139,1111

نیروی کار
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در جدو  1-9میزان اختصاص کمترین و بیشترین متغیرهای مورد استفاده در هر دو مد مطالعه به
همراه کد فعالیت بنگاههای  01نفر کارکن و بیشتر آورده شده است .همچنین کد فعالیت به همراه نام
آن در جدو ب در ب ش پیوست این مطالعه موجود میباشد.

جدو  1-9تعیین میزان کمترین و بیشترین متغیرهای مورد استفاده در مد ها
متغیر

وضعیت

کد فعالیت

سا

میزان

دستمزد

کمترین
بیشترین

9900
9911

0931
0983

1,96068539
0,39051103

شاخص سطا
تحصیالت

کمترین
بیشترین

9991
9111

0935
0986

1,160856
1,331331

شاخص جنسیت

کمترین
بیشترین

9991
9909

0936
0938

1,611063
0

شاخص مهارت

کمترین
بیشترین

9909
9991

0933
0980

1,0105
1,3

شاخص مالکیت
بنگاه

کمترین
بیشترین

9909
 3کد

0935-31
سا های م تلف

1,35
0

نوآوری

کمترین
بیشترین

9111
9911

0988
0938

1,1111863
1,1113585

نوآوری * تحصیالت
نیروی کار

کمترین
بیشترین

9901
9911

0981
0988

15E-0,86156
1,119113930

نوآوری* مهارت
نیروی کار

کمترین
بیشترین

9909
9911

0931
0938

15E-1,15158
1,103310

بهرهوری نیروی کار

کمترین
بیشترین

9911
9911

0935
0931

03,101330
0311,18315

نوآوری * بهرهوری
نیروی کار

کمترین
بیشترین

9991
9911

0938
0988

1,1098888
19,011360

با توجه به جدو باال بیشترین دستمزد نیروی کار طی سا های مطالعه را صنعت "تولید فرستندههای
تلویزیونی و رادیویی و دستگاههای م صوص سیستمهای ارتباطی و تلگرافی" و کمترین دستمزد
پرداختی به نیروی کار توسط صنعت "تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی" داشته است.
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شاخص سطا تحصیالت دانشگاهی برای صنعت "تولید ساعتهای مچی و انواد دیگر ساعت" کمترین
میزان و در صنعت "تولید ماشینآالت اداری و حسابگر و محاسباتی" بیشترین نیروی کار تحصیلکرده
دانشگاهی حضور دارد .همچنین برای شاخص جنسیت کمترین نیروی کار مرد در صنعت "تولید
ساعتهای مچی و انواد دیگر ساعت" و بیشترین نیروی کار مرد در صنعت "تولید تجهیزات کنتر
عملیات صنعتی" به کار گرفته شده است .با توجه به دادههای شاخص مهارت نیروی کار صنعت "تولید
تجهیزات کنتر عملیات صنعتی" کمترین نیروی کار ماهر و صنعت "تولید گیرندههای تلویزیون و
رادیو ،دستگاههای ضبط یا پ ش صوت و ویدئو و کاالهای وابسته" بیشترین نیروی کار ماهر را در
اختیار دارند .با توجه به دادههای شاخص مالکیت بنگاهها کمترین میزان شاخص مالکیت خصوصی
بنگاهها را صنعت "تولید تجهیزات کنتر عملیات صنعتی" و  3صنعت در سا های م تلف کامالً دارای
مالکیت خصوصی میباشند .در این گروه شاخص شدت تحقیق و توسعه در صنعت "تولید ابزار اپتیکی
و تجهیزات عکاسی" بیشترین مقدار و در صنعت "تولید فرستندههای تلویزیونی و رادیویی و دستگاههای
م صوص سیستمهای ارتباطی و تلگرافی" کمترین میزان را داراست؛ اما شاخص نوآوری * سطا
تحصیالت دانشگاهی در صنعت "تولید ابزار و وسایل ویژه اندازهگیری ،کنتر و آزمایش دریانوردی و"...
و بیشترین میزان این شاخص متعلق به صنعت "تولید فرستندههای تلویزیونی و رادیویی و دستگاههای
م صوص سیستمهای ارتباطی و تلگرافی" میباشد .شاخص نوآوری * مهارت نیروی کار در صنعت
"تولید تجهیزات کنتر عملیات صنعتی" کمترین مقدار و در صنعت "تولید فرستندههای تلویزیونی و
رادیویی و دستگاههای م صوص سیستمهای ارتباطی و تلگرافی" بیشترین مقدار را داراست .بیشترین
میزان بهرهوری نیروی کار در صنعت "تولید فرستندههای تلویزیونی و رادیویی و دستگاههای م صوص
سیستمهای ارتباطی و تلگرافی" دیده میشود .بر این اساس کمترین میزان شاخص بهرهوری نیروی کار
* نوآوری متعلق به صنعت "تولید ساعت مچی و انواد ساعت دیگر" و بیشترین میزان این شاخص را
صنعت "تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی" میباشد.
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فصل چهارم
برآورد مدل و تحلیل نتایج
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 4-1مقدمه
در این فصل ،ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته سری زمانی متغیرها ،پایایی
و نا پایایی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در این راستا همانباشته بودن متغیرها برای بررسی عدم
کاذب بودن رگرسیون برآوردی تعیین و بعد از اینکه از عدم کاذب بودن رگرسیون برآوردی اطمینان
حاصل شد ،فروض کالسیک مد ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و سپس به برآورد الگوهای حاضر با
استفاده از روش آرالنو و باند پرداخته شده است.

 2-1آزمون ایستایی
در اقتصادسنجی یکی از مباحث مهمی که به آن پرداخته میشود ،بررسی روشهایی است که از عدم
کاذب بودن رگرسیون برآوردی اطمینان حاصل شود .عمدتاً نا مانایی متغیرها یا بهعبارتی تصادفی بودن
سری زمانی متغیرها منجر به کاذب شدن رگرسیون برآوردی میشود .در همین راستا برای برآورد مد
به روش پانل دیتا ،ابتدا آزمون ایستایی برای هر کدام از متغیرهای مورد بررسی در مد ها انجام میشود.
در این ب ش ،آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته برای تمامی متغیرهای لحاظ شده در مد ها
بدون در نظر گرفتن روند اعما شده که نتایج این آزمون در جدو  1-1و  0-1ارائه شده است.
جدو  0-1نتایج بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر -فیشر برای مد 31-9
متغیر

فرآیند آزمون

آماره آزمون P-Value

نتیجه

مرتبه
همجمعی

دستمزد

بدون عرض از مبدأ
و روند زمانی

01,9196

1,3619

نامانا

)I(1

تحصیالت

بدون عرض از مبدأ
و روند زمانی

18,3380

1,1881

نامانا

)I(1

جنسیت

بدون عرض از مبدأ
و روند زمانی

53,1860

1,1111

در سطا مانا

)I(0

مهارت

بدون عرض از مبدأ
و روند زمانی

13,8331

1,1111

در سطا مانا

)I(0
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مالکیت بنگاه

بدون عرض از مبدأ
و روند زمانی

11,6168

1,1119

نوآوری

بدون عرض از مبدأ
و روند زمانی

51,1160

1,1110

نوآوری * مهارت

بدون عرض از مبدأ
و روند زمانی

15,6055

1,1113

نوآوری *
تحصیالت

بدون عرض از مبدأ
و روند زمانی

31,1563

1,1111

در سطا مانا

)I(0

در سطا مانا

)I(0

در سطا مانا

)I(0

در سطا مانا

)I(0

با توجه به نتایج جدو  0-1باید ببینیم متغیری که در سطا مانا نیست ،در چه مرتبهی تفاضلگیری
مانا خواهد شد .برای این امر مانایی متغیر نامانا را در مرتبه او تفاضلگیری مورد بررسی قرار میدهیم.
طبق نتایج آزمون متغیرهای نامانا مد مذکور ،بهصورت تفاضل مرتبه او  0مانا میشوند.
با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد ،در مورد مد پانل  ،31-9تمامی متغیرهای مد (به استثنای
متغیرهای دستمزد و سطا تحصیالت که آن هم با یک مرتبه تفاضلگیری مانا شدند) مانا هستند ،لذا
میتوان نتیجه گرفت که رگرسیونهای حاصل کاذب نبوده و نتایج حاصل از ت مین به روش OLS
اعتبار الزم را برخوردارند.

جدو  1-1نتایج بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر -فیشر برای مد 30-9
متغیر

مرتبه
همجمعی

فرآیند آزمون

آماره آزمون

p-value

نتیجه

شاخص تحصیالت

بدون عرض از
مبدأ و روند زمانی

18,3380

1,1881

نامانا

شاخص جنسیت

بدون عرض از
مبدأ و روند زمانی

53,1860

1,1111

در سطا مانا

)I(1

شاخص مهارت

بدون عرض از
مبدأ و روند زمانی

13,8331

1,1111

در سطا مانا

)I(0

)I(1

1- First Difference
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شاخص مالکیت
بنگاه

بدون عرض از
مبدأ و روند زمانی

11,6168

1,1119

در سطا مانا

)I(0

نوآوری

بدون عرض از
مبدأ و روند زمانی

51,1160

1,1110

در سطا مانا

)I(0

بهرهوری نیروی کار

بدون عرض از
مبدأ و روند زمانی

13,9110

1,1811

نامانا

)I(1

نوآوری * بهرهوری
نیروی کار

بدون عرض از
مبدأ و روند زمانی

96,3356

1,1011

در سطا مانا

)I(0

دستمزد

بدون عرض از
مبدأ و روند زمانی

01,9196

1,3619

نامانا

)I(1

با توجه به نتایج جدو  1-1باید ببینیم متغیری که در سطا مانا نیست ،در چه مرتبهی تفاضلگیری
مانا خواهد شد .برای این امر مانایی متغیر نامانا را در مرتبه او تفاضل گیری مورد بررسی قرار میدهیم.
همانطور که از نتایج بدست آمد ،متغیرهای نامانای مد مذکور ،بهصورت تفاضل مرتبه او مانا می-
شوند.
با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد ،در مورد مد پانل  ،30-9تمامی متغیرهای مد (به استثنای
متغیرهای دستمزد ،سطا تحصیالت و بهرهوری نیروی کار که آن هم با یک مرتبه تفاضلگیری مانا
شدند) مانا هستند ،لذا میتوان نتیجه گرفت که رگرسیونهای حاصل کاذب نبوده و نتایج حاصل از
برآورد از اعتبار الزم برخوردارند.

 7-1برآورد الگوی رابطه دستمزد و نوآوری در صنایع با تکنولوژی باالی ایران به
روش آرالنو و باند
همانطور که در مد های ارائه شده در مطالعه مشاهده میگردد ،مشکل اساسی که در برآورد مد ها با
آن روبهرو میشویم این است که وقفه متغیر وابسته در سمت راست با تأثیرات مقطعی (مشاهده نشده)
ارتباط دارد .این مشکل سبب میشود برآورد مد با استفاده از روش اثرات ثابت و تصادفی ،تورش دار
و ناسازگار شود .لذا برای ت مین مد های مطالعهی حاضر از روش تعمیمیافته گشتاورها ( )GMMکه
111

بهوسیله آرالنو و باند ( )0330که برای الگوهای پانل دیتای دینامیک توسعه داده شده است ،استفاده
میکنیم .در این روش برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا ،وقفه متغیرها بهعنوان
ابزار در ت مینزن  GMMدو مرحلهای به کار میرود .در مرحله او فرض میشود که اجزای خطا در
طو زمان و برای بنگاههای صنعت مستقل و همسان در واریانس هستند و در مرحله دوم ،باقیماندههای
به دست آمده از مرحله او برای به دست آوردن ت مین سازگاری از ماتریس واریانس -کوواریانس
بدون در نظر گرفتن فروض مستقل و همسانی واریانسها استفاده میشود.

جدو  9-1برآورد الگو مد  31-9به روش آرالنو و باند
ضرایب

آماره t

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

-1,1335388

-1,01

1,190

متغیر

عرض از مبدأ

آزمون سارجان
پس از برآورد الگوی دستمزد و نوآوری و بدست آمدن ضرایب متغیرها و میزان اثر گذاری آنها بر
دستمزد ،آزمون سارجان را مورد ارزیابی قرار میدهیم .سازگاری ت مین زنندههای  GMMبستگی به
معتبر بودن ابزارهای به کار رفته دارد .برای این آزمون از آماره پیشنهاد شده توسط آرالنو و باند (،)0330
بلند و باند ( )0338و آرالنو و باور ( )0335استفاده میکنیم .این آزمون که سارجان نام دارد اعتبار
ابزارهای به کار رفته را میسنجد.
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جدو  1-1آزمون سارجان برای مد 31-9
)Prob > Chi 2 Chi 2 (105
آزمون سارجان
1,9331
018,1395

آزمون خودهمبستگی
در این مرحله ،مرتبه خودهمبستگی جمالت اختال مورد آمون قرار میگیرد .با توجه به اینکه در
استفاده از روش تفاضلگیری مرتبه او  ،جمالت اختال از فرایند خودرگرسیونی مرتبه او پیروی
میکنند ،لذا برای اینکه روش آرالنو و باند منجر به ت مینزنندههای سازگار مد شود الزم است مرتبه
خودرگرسیونی جمالت اختال مورد آزمون قرار گیرد .الزم به ذکر است که روش آرالنو و باند در صورتی
به ت مینزنندههای سازگار میانجامد که مرتبه خودرگرسیونی جمله اختال از مرتبه دو نباشد .در
صورتی که مرتبه خودهمبستگی جمالت اختال از مرتبه دو باشد ،روش تفاضلگیری مرتبه او برای
حذف اثرات ثابت و انفرادی صنایع م تلف ،روش مناسبی ن واهد بود.
جدو  5-1آزمون خودهمبستگی مد 31-9
مرتبه
)AR(1

آماره Z

Prob > Z

-1,1050

1,1193

)AR(2

0,0913

1,1581

 1-1برآورد الگوی رابطه دستمزد و بهرهوری نیروی کار در صنایع با تکنولوژی
باالی ایران به روش آرالنو و باند
جدو  6-1برآورد الگو مد  30-9به روش آرالنو و باند
ضرایب

آمارهt

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

متغیر

112

شاخص مالکیت بنگاه -1,1616510

-1,00

1,195

نوآوری

1,1930813

1,01

1,350

بهرهوری نیروی کار

1,111130

1,16

1,616

نوآوری * بهرهوری
نیروی کار

1,1111181

1,51

1,100

عرض از مبدأ

-1,9039610

-1,18

1,193

آزمون سارجان

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

)Chi 2 (105

Prob > Chi 2

013,6301

1,1131

آزمون خودهمبستگی

جدو  8-1آزمون خودهمبستگی برای مد 30-9
مرتبه
)AR(1

آماره Z

Prob > Z

-1,0038

1,1911

)AR(2

0,193

1,1051

 5-1نتایج برآورد مدلها
در این ب ش نتایج برآورد مد های دستمزد و نوآوری و همچنین دستمزد و بهرهوری نیروی کار با
استفاده از الگوی پانل دیتای دینامیک در صنایع با تکنولوژی باالی ایران ارائه و تفسیر میگردد.

 4-5-1نتایج برآورد الگوی رابطه دستمزد و نوآوری در صنایع با تکنولوژی باالی
ایران و تفسیر آن
جدو  9-1نتایج حاصل از برآورد مد دستمزد نیروی کار و نوآوری و اثرات متغیرهای سطا تحصیالت
دانشگاهی ،سطا مهارت ،جنسیت نیروی کار ،مالکیت خصوصی بنگاهها ،شدت هزینه تحقیق و توسعه،
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شاخص مهارت نیروی کار * شدت هزینه تحقیق و توسعه و شاخص سطا تحصیالت نیروی کار *
شدت هزینه تحقیق و توسعه بر دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی باالی ایران را نشان میدهد.
نتایج نشان میدهد که متغیر سطا تحصیالت در سطا  31درصد معنادار و مثبت است و درصورتیکه
یک درصد سطا تحصیالت نیروی کار افزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار بهاندازه  1,10133افزایش
مییابد .همانطور که بر اساس فرضیه پیشبینی شده بود افزایش سطا تحصیالت نیروی کار منجر به
افزایش دستمزد نیروی کار در این صنعت میگردد و بهعبارتیدیگر سطا تحصیالت دانشگاهی باالتر
منجر به افزایش دستمزد پرداختی به نیروی کار میگردد.
متغیر سطا مهارت نیروی کار در سطا  35درصد معنادار و مثبت شده است؛ بنابراین درصورتیکه یک
درصد سطا مهارت نیروی کار افزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار بهاندازه  1,18053افزایش مییابد.
همانطور که انتظار میرفت افزایش سطا مهارت نیروی کار منجر به افزایش دستمزد نیروی کار در
این صنعت میگردد بهعبارتیدیگر نیروی کار ماهر در این صنایع دستمزد باالتری را نسبت به سایر
نیروی کار دریافت میکنند.
متغیر جنسیت نیروی کار در سطا  35درصد مثبت و معنادار شده است؛ بنابراین درصورتیکه یک
درصد نیروی کار مرد افزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار بهاندازه  1,96333افزایش مییابد و
همانطور که انتظار میررود در این صنایع ،نیروی کار مرد دستمزد باالتری را نسبت به نیروی کار زن
دریافت میکند.
دیگر متغیر مد مالکیت بنگاهها میباشد این متغیر در سطا  31درصد منفی و معنادار است .پس
درصورتیکه یک درصد مالکیت خصوصی بنگاه افزایش یابد ،متغیر دستمزد نیروی کار بهاندازه
 1,19011کاهش مییابد و براساس آنچه انتظار میرفت بنگاههای خصوصی به نیروی کار خود در این
صنایع دستمزدهای کمتری نسبت به ب ش دولتی میپردازند.
متغیر شدت هزینههای تحقیق و توسعه که در این مد معرف متغیر نوآوری میباشد ،برخالف آنچه
انتظار میرفت در سطا  35درصد معنادار نشده است .ضمن اینکه این متغیر اثر قابل توجه منفی بر
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سطا دستمزد نیروی کار دارد و عالوه بر این بیمعنی بودن آن در مد هم مطابق با فرضیه مطالعه
نمیباشد.
متغیر شاخص شدت هزینههای تحقیق و توسعه * مهارت نیروی کار در سطا  35درصد اثر معنادار
دارد .اما برخالف آنچه انتظار میرفت این شاخص اثر منفی بر سطا دستمزد نیروی کار دارد .بر این
اساس اگر یک درصد سطا مهارت نیروی کار افزایش یابد ،شدت اثرگذاری نوآوری بر دستمزد نیروی
کار به اندازه  5,05531کاهش مییابد .بنابراین شدت اثرگذاری نوآوری بر دستمزد به -5,05531
مهارت نیروی کار بستگی دارد که منفی بودن تأثیر آن در مد  ،مطابق با فرضیه مطالعه نمیباشد.
متغیر شاخص سطا تحصیالت دانشگاهی * شاخص هزینههای تحقیق و توسعه در سطا  35درصد
معنادار و مثبت است و درصورتیکه یک درصد سطا تحصیالت نیروی کار افزایش یابد ،شدت اثرگذاری
نوآوری بر دستمزد نیروی کار به اندازه  01,3665درصد افزایش مییابد .همانطور که بر اساس فرضیه
پیشبینی شده بود افزایش سطا تحصیالت نیروی کار منجر به افزایش نسبت نوآوری بر دستمزد نیروی
کار در این صنعت میگردد و بهعبارتی دیگر شدت اثرگذاری نوآوری بر دستمزد به  01,36651سطا
تحصیالت نیروی کار بستگی دارد.
نتایج آزمون سارجان برای الگو دستمزد و نوآوری در جدو  1-1آورده شده است .این نتایج بر عدم رد
فرضیه صفر و معتبر بودن متغیر ابزاری تعریف شده داللت داشته (وقفه او متغیر وابسته) و بنابراین
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
دارای اعتبار بوده و مد ایرادی ندارد.
در ادامه بهمنظور تعیین مرتبه خودهمبستگی جز اخال از آماره آزمون آرالنو و باند استفاده شده است
که نتایج آن در جدو  5-1ارائه شده است .براساس نتایج میتوان بیان کرد که مقدار آماره آزمون Z
برای مرتبه او برابر  -1,105بوده و برای مرتبه دوم  0,09میباشد ،لذا در ) AR(1فرضیه صفر مبنی
بر وجود عدم خودهمبستگی رد میشود ،در حالیکه برای ) AR(2فرضیه صفر رد نمیشود .از این جهت
115

نمیتوان بیان کرد که مرتبه خودهمبستگی بین جمالت اختال  ،از مرتبه یک بوده و بنابراین با توجه
به اینکه در روش آرالنو و باند از تفاضل مرتبه او برای حذف اثرات ثابت استفاده میشود ،لذا در صورتی
که خود رگرسیونی از مرتبه بیش از دو باشد ،ت مین زنندههای مربوطه دارای خاصیت سازگاری ن واهند
بود .با توجه به این نکته در این مد  ،وجود خودهمبستگی مرتبه او تأیید شده و ت مین زنندهها
دارای ویژگی سازگاری میباشند لذا روش آرالنو و باند روش مناسبی برای ت مین مد مذکور و حفظ
سازگاری ضرایب آن میباشد و نیازی به ت مین مد بر مبنای سایر روشهای پویا نظیر بالند و باند
نمیباشد.

 2-5-1نتایج برآورد الگوی رابطه دستمزد و بهرهوری نیروی کار در صنایع با
تکنولوژی باالی ایران و تفسیر آن
جدو  6-1اثرات متغیرهای سطا تحصیالت ،مهارت و جنسیت نیروی کار و مالکیت بنگاهها ،شدت
هزینه تحقیق و توسعه ،بهرهوری نیروی کار و شاخص بهرهوری نیروی کار * شدت هزینه تحقیق و
توسعه بر دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی باالی ایران را نشان میدهد .حا با توجه به نتایج
حاصل از برآورد مد دستمزد و بهرهوری نیروی کار به ارائه و تفسیر ضرایب آن میپردازیم.
نتایج نشان میدهد که متغیر سطا تحصیالت در سطا  35درصد مثبت و بیمعنی است .برخالف آنچه
انتظار میرفت در این مد افزایش سطا تحصیالت دانشگاهی نیروی کار تأثیری بر دستمزد نیروی
کار ندارد.
متغیر جنسیت نیروی کار در سطا  35درصد مثبت و معنیدار شده است؛ بنابراین درصورتیکه یک
درصد حضور نیروی کار مرد در این صنایع افزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار بهاندازه 1,19855
افزایش مییابد و همانطور که انتظار میرود نیروی کار مرد در این صنایع دستمزد باالتری را نسبت به
نیروی کار زن دریافت میکنند.
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متغیر سطا مهارت نیروی کار در سطا  35درصد مثبت و معنیدار شده است؛ بنابراین درصورتیکه
یک درصد سطا مهارت نیروی کار افزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار بهاندازه  1,91035افزایش
مییابد .همانطور که انتظار میرفت افزایش سطا مهارت نیروی کار منجر به افزایش دستمزد نیروی
کار در این صنعت میگردد بهعبارتیدیگر نیروی کار ماهر در این صنایع دستمزد باالتری را نسبت به
سایر نیروی کار دریافت میکنند.
دیگر متغیر مد مالکیت بنگاهها میباشد این متغیر در سطا  35درصد منفی و معنادار شده است .پس
درصورتیکه یک درصد مالکیت خصوصی بنگاه افزایش یابد متغیر دستمزد نیروی کار بهاندازه
1,16165کاهش مییابد و البته براساس آنچه انتظار میرفت بنگاههای خصوصی به نیروی کار خود در
این صنایع دستمزدهای پایینتری نسبت به ب ش دولتی میپردازند.
متغیر شدت هزینههای تحقیق و توسعه که معرف متغیر نوآوری در مد میباشد برخالف آنچه انتظار
میرفت در سطا  35درصد معنادار نشده است .ضمن اینکه این متغیر اثر مثبت بر سطا دستمزد نیروی
کار دارد اما بیمعنی بودن آن در مد مطابق با فرضیه مطالعه نمیباشد.
همچنین ضریب متغیر بهرهوری نیروی کار در سطا  35درصد مثبت است .اما برخالف آنچه در فرضیه
ان1نتظار میرفت متغیر بهرهوری نیروی کار در این مد در سطا  35درصد معنیدار نشده است
بنابراین بهرهوری نیروی کار اثر مثبت و فزایندهای بر دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی باالی
ایران ندارد.
متغیر شاخص شدت هزینههای تحقیق و توسعه * بهرهوری نیروی کار در سطا  35درصد مثبت و
معنیدار میباشد .درصورتیکه یک درصد بهرهوری نیروی کار افزایش یابد ،شدت اثرگذاری نوآوری بر
دستمزد نیروی کار به اندازه  1,1111افزایش مییابد .این به این معنا است که شدت اثرگذاری نوآوری
بر دستمزد به  1,1111بهرهوری نیروی کار بستگی دارد.
نتایج آزمون سارجان برای مد رابطه بین دستمزد و بهرهوری نیروی کار در جدو  3-1آورده شده
است .نتایج این آماره بر عدم رد فرضیه صفر و معتبر بودن متغیر ابزاری تعریفشده ،داللت داشته است
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(وقفه او متغیر وابسته) و بنابراین ،مد به متغیرهای ابزاری دیگری نیاز ندارد و لذا متغیر ابزاری
استفاده شده در مد دارای اعتبار بوده و مد ایرادی ندارد.
در ادامه بهمنظور تعیین مرتبه خودهمبستگی جز اخال از آماره آزمون آرالنو و باند استفاده شده است
که نتایج آن در جدو  8-1آمده است .بر اساس نتایج مالحظه میشود که مقدار آماره آزمون  Zبرای
مرتبه او برابر  -1,003بوده و برای مرتبه دوم  0,19میباشد ،لذا در ) AR(1فرضیه صفر مبنی بر
وجود عدم خودهمبستگی رد میشود ،در حالیکه برای ) AR(2فرضیه صفر رد نمیشود .از این جهت
میتوان بیان کرد که مرتبه خودهمبستگی بین جمالت اختال  ،از مرتبه یک بوده و ت مین زنندهها
دارای ویژگی سازگاری میباشند .بنابراین با توجه به اینکه در روش آرالنو و باند از تفاضل مرتبه او
برای حذف اثرات ثابت استفاده میشود لذا روش آرالنو و باند روشی مناسب برای برآورد پارامترهای
مد و حذف اثرات ثابت است.
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فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادها

119

 4-5مقدمه
در فرایند هر مطالعه ،نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد ،چرا که وضعیت موجود را تبیین و امکان
برنامهریزی برای رفع مشکالت و یا بهبود وضعیت به سمت شرایط مطلوب را به وجود میآورد .قابل ذکر
است که نتایج این پژوهش صرفاً براساس چارچوبهای زمانی ،مکانی و موضوعی ذکر شده براساس
فصو قبلی این مطالعه ارائه میگردد.
با توجه به آنچه که در فصل سوم و چهارم با استفاده از رهیافت گشتاور تعمیم یافته ( )GMMو به
کمک نرمافزار  ،STSTA12در مد او روابط بین متغیر نوآوری و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر
دستمزد نیروی کار و در مد دوم رابطه بین بهرهوری نیروی کار و دستمزد در صنعت با تکنولوژی
باالی ایران آزمون و نتایج برآورد مد های حاضر در این مطالعه ارائه شد ،که پس از معرفی آمارههای
متغیرهای هر دو مد  ،به تفسیر نتایج برآورد مد های حاضر در مطالعه پرداخته شد .همانطور که
مشاهده شد در دو ب ش مد ها را ت مین زدیم .در ب ش او به بررسی تاثیر متغیرهای تحصیالت
دانشگاهی ،جنسیت ،مهارت ،مالکیت خصوصی بنگاهها ،نوآوری ،نوآوری * تحصیالت و نوآوری * مهارت
نیروی کار را بر دستمزد برآورد کردیم .در ب ش دوم با حذف متغیرهای نوآوری * مهارت و نوآوری *
تحصیالت دانشگاهی و اضافه کردن بهرهوری نیروی کار و نوآوری * بهرهوری نیروی کار به بررسی رابطه
دستمزد و بهرهوری نیروی کار در این شرایط پرداختیم.

 2-5نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن است که در مد او  ،متغیرهای جنسیت ،مهارت نیروی کار ،نوآوری * مهارت و
نوآوری * سطا تحصیالت در سطا اطمینان باالیی معنادار و تاثیر قابل توجهی بر دستمزدها دارند و
متغیرهای تحصیالت و مالکیت بنگاهها در سطا  31درصد معنادار میباشند و اثرگذاری این دو متغیر
بر روی دستمزد بسیار کمتر از سایر متغیرها بوده است .در مد دوم ،متغیرهای مهارت نیروی کار،
متغیرهای جنسیت ،مالکیت بنگاهها و نوآوری * بهرهوری نیرویکار در سطا باالیی کماکان معناداری
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خود را حفظ کردند ولی میزان بهرهوری نیروی کار اثر مثبت اما بیمعنی بر سطا دستمزدها دارد .که
این نشان میدهد که در صنایع با تکنولوژی باال بهرهوری نیروی کار ،سطا دستمزدها را تعیین نمیکند.
اما آنچه بیشتر قابل توجه است عدم معنیدار بودن متغیر نوآوری در هر دو مد میباشد.
در اینجا با توجه به نتایج جدو  9-1و  ،6-1به بررسی روابط هر یک از متغیرها با دستمزد نیروی کار
و میزان اثرگذاری و علل آن بر طبق فرضیهها و اهداف تحقیق خواهیم پرداخت.
متغیر سطا تحصیالت ،معرف میزان سطا تحصیالت دانشگاهی نیروی کار از بین مدارا کاردانی تا
دکتری میباشد .این متغیر از جمله عوامل اساسی و تأثیرگذار در میزان تعیین دستمزدها و همچنین
تفاوت دستمزدها در بین نیروی کار میباشد .بررسی سطا سواد کارکنان نیز حکایت از آن دارد که هر
چه سطا تحصیالت دانشگاهی کارکنان باالتر باشد میزان دستمزد پرداختی بنگاه افزایش مییابد .این
متغیر در مد نوآوری –دستمزد اثر مستقیم و معنیداری بر دستمزدها داشت که بر طبق فرضیه
تحقیق میباشد .در صورتیکه در مد بهرهوری نیروی کار -دستمزد رابطه مستقیم اما بیمعنی را نشان
داد .میتوان دلیل این رابطه را اثر سطا تحصیالت بر بهرهوری نیروی کار دانست که در نتیجه سبب
رابطه غیرمستقیم سطا تحصیالت با دستمزد در مد دوم میشود .همچنین با توجه به ضریب این
متغیر در هر دو مد  ،سطا تحصیالت اثر قابل توجهی بر دستمزد ندارد که این را میتوان ناشی از
میزان حضور پایین نیروی کار تحصیلکرده (در حدود  98درصد) در این صنایع دانست.
متغیر جنسیت بهعنوان میزان حضور نیروی کار مرد در هر یک از زیر ب شهای صنعت با تکنولوژی باال
نشان داده شده است .در هر دو مد  ،متغیر جنسیت رابطه مستقیم و معنیداری با سطا دستمزدها
دارد .با توجه به اینکه در حدود  33درصد نیروی کار حاضر در این صنعت مردان هستند ،این نتیجه
قابل پیشبینی بود .نکتهای که در خصوص باال بودن اهمیت متغیر جنسیت میتوان به آن اشاره کرد،
وضعیت نیروی کار زن از نظر زمانی است .انتظار میرود که نیروی کار زن بهصورت پارهوقت در خدمت
بنگاهها باشد ،به همین دلیل انتظار میرود که بنگاهها نسبت به مردان ،دستمزد کمتری را به زنان
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پرداخت نمایند و لذا هر چه وزن نیروی کار مرد در بنگاه بیشتر باشد ،میانگین دستمزدهای پرداختی
بنگاه نیز به نسبت بیشتر خواهد بود .بنابراین نتایج این متغیر در هر دو مد مطابق با فرضیههای تحقیق
میباشند.
متغیر مهارت معرف نیروی کار ماهر در هر یک از زیر ب شهای صنعت با تکنولوژی باال میباشد .این
متغیر در هر دو مد تحقیق اثر مستقیم و معنیداری بر سطا دستمزدها دارد .این نتیجه بر طبق
فرضیه تحقیق میباشد .با توجه به میزان ضریب مهارت اثر قابل توجهی به نسبت سایر متغیرها بر
دستمزد ندارد که این را هم میتوان از نرخ متوسط  19درصدی حضور نیروی کار ماهر در این صنعت
دانست .همچنین با در نظر گرفتن این فرض که تکنولوژیهای مدرن و نوآوری عمدتاً به سمت کارگران
ماهر گرایش دارد و بهعنوان دو عامل مکمل مطرح میباشند؛ چنانکه برای بهکارگیری تکنولوژی ،مهارت
کافی نیز الزم است و در این صورت ،هرگونه پیشرفت در تکنولوژی ،تقاضا برای نیروی کار ماهر را
افزایش داده و موجب افزایش دستمزد آنها میگردد .در این شرایط ،ممکن است دستمزد کارگران
غیرماهر بر اساس کاهش اثرگذاری آنان در بهرهوری کاهش یابد.
متغیر مالکیت معرف میزان مالکیت خصوصی بنگاهها است .مالکیت بنگاه نیز از عوامل تعیینکننده
دستمزد به شمار میآید .این متغیر در هر دو مد اثر غیرمستقیم و معنیدار بر دستمزد دارد .این میزان
تأثیرگذاری بر طبق فرضیههای تحقیق قابل پیشبینی بود .این نتیجه نشان داد ،با توجه به اینکه مالکیت
اکثریت بنگاهها در صنایع با تکنولوژی باالی ایران ،خصوصی (در حدود  39درصد) میباشد لذا این
صنایع نسبت به ب ش دولتی دستمزد پایینتری به نیروی کار خود میپردازد.
بر طبق نتایج بدست آمده متغیر بهرهوری نیروی کار در مد دوم اثر مستقیم اما بیمعنی دارد .قابل
ذکر است که بهرهوری نیروی کار بایستی براساس فرضیات در تعیین سطا دستمزد سهم عمدهای
نسبت به سایر متغیرهای اثرگذار داشته باشد اما در صنایع با تکنولوژی باالی ایران این متغیر سهم
ناچیزی در تعیین دستمزدها دارد و لذا جهت علیت از بهرهوری نیروی کار به دستمزد در این مد
112

جواب نمیدهد بنابراین نظریه متعارف اقتصادی در این صنایع جوابگو نیست و بایستی جهت علیت
میزان دستمزد بر بهرهوری نیروی کار در این صنایع را در نظر داشت .از جهتی میتوان دلیل آن را
بهکارگیری نادرست نیروی کار در هر یک از ب شهای مورد نیاز به آنها و یا نقش کمرنگ نیروهای
حمایتی و انگیزشی از نیروی کار در ب ش صنعت ایران دانست .با توجه به نتایج این مطالعه نمیتوان
این متغیر را عامل بسیار مهمی در تعین دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی باالی ایران به شمار
آورد که این مسئله قابل تأمل و بررسی است .این مساله نشان از وجود سیستم پرداخت دستمزد انعطاف
ناپذیر در ب ش صنعت ایران میباشد .که بهدلیل ضعف در قوانین کار و عدم وجود اتحادیه کارگری
منسجم ،بهبود بهرهوری نمیتواند تاثیر معناداری بر دستمزد واقعی نیروی کار داشته باشد .لذا در
پرداخت دستمزدها بیشتر از اینکه ویژگی های نیروی کار و بهرهوری نیروی کار تعیین کننده باشد
شرایط حاکم بر بازار موثر است و نقش بهرهوری در تعیین دستمزدها تقریبا ناچیز است.
ضریب شاخص نوآوری * سطا تحصیالت نیروی کار در مد او بیانکننده شدت اثرگذاری تحصیالت
نیروی کار بر نسبت نوآوری بر دستمزد میباشد .این نتیجه بیانکننده رابطه مستقیم و معنیدار است
و نشاندهنده این است که شدت اثرگذاری نوآوری بر دستمزد به میزان سطا تحصیالت دانشگاهی
نیروی کار بستگی دارد و با توجه به آنچه که در فرضیه انتظار داشتیم سطا تحصیالت نیروی کار اثر
مثبت و فزایندهای بر نسبت نوآوری بر دستمزد دارد.
ضریب شاخص نوآوری * سطا مهارت نیروی کار در مد او بیانکننده شدت اثرگذاری مهارت نیروی
کار بر نسبت نوآوری بر دستمزد میباشد که با توجه به میزان ضریب آن اثر قابل توجهی به نسبت سایر
متغیرها دارد .این نتیجه بیانکننده رابطه غیرمستقیم و معنیدار است و نشاندهنده این است که شدت
اثرگذاری نوآوری بر دستمزد به سطا مهارت نیروی کار بستگی دارد و اما برخالف آنچه که در فرضیه
انتظار داشتیم سطا مهارت نیروی کار اثر منفی بر نسبت نوآوری بر دستمزد دارد.
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ضریب شاخص نوآوری * بهرهوری نیروی کار در مد دوم بیانکننده شدت اثرگذاری بهرهوری نیروی
کار بر نسبت نوآوری بر دستمزد میباشد .این نتیجه بیانکننده رابطه مستقیم و معنیدار است و البته
این شاخص قدرت اثرگذاری پائینی به نسبت سایر متغیرها دارد و بیانکننده این است که شدت
اثرگذاری نوآوری بر دستمزد به میزان بهرهوری نیروی کار بستگی دارد و با توجه به آنچه که در فرضیه
انتظار داشتیم بهرهوری نیروی کار اثر مثبت و فزایندهای بر نسبت نوآوری بر دستمزد دارد.
متغیر نوآوری که در این تحقیق از شاخص  R&Dبرای محاسبه و معرفی آن استفاده شد در مد
نوآوری -دستمزد تأثیر غیرمستقیم و در مد بهرهوری نیروی کار -دستمزد تأثیری مستقیم و در کل
بیمعنی را بر سطا دستمزد نیروی کار صنایع با تکنولوژی باال دارد .بنابراین میتوان دریافت که متغیر
نوآوری از عوامل تعیینکننده دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی باالی ایران محسوب نمیشود.
میتوان در بررسی نتیجه این مطالعه عوامل م تلفی را در نظر داشت .کسب این نتیجه شاید به ماهیت
هزینههایی که در صنایع ایران بهعنوان هزینههای تحقیق و توسعه مطرح میشود برگردد .از سوی دیگر
میتوان به جایگزینی تکنولوژی فنی و نوآوری به جای نیروی کار یا اثر جابهجایی که منجر به کاهش
تقاضا برای نیروی کار شده است ،نام برد .بنابراین هزینه تحقیق و توسعه از طریق نوآوری فرآیندی
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موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار خواهد شد .نوآوری فرآیندی تغییر در فرایند تولید ناشی از
بهکارگیری نوآوری میباشد که موجب کاهش تقاضای نیروی کار و کاهش دستمزد خواهد شد و از
سوی دیگر گسترش و توسعه نوآوری تولیدی باعث جهتگیری تقاضا برای نیروی کار با ت صص و ماهر
بهعنوان نهاده مکمل نوآوری میشود که این باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و ماهر در صنایع
میگردد .نوآوری تولیدی 1تغییر در شیوه تولید ارائه محصوالت جدید میباشد که از طریق اثر جبرانی
باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار میشود بنابراین میتوان گفت اثر نوآوری بر سطا اشتغا نیروی
کار و در نهایت دستمزد آنان قابل پیشبینی نیست.

1- Process Innovation
2- product Innovation
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اما عالوه بر آن ،مش صشده است که در ایران در ب ش غیرنفتی افزایش هزینههای تحقیق و توسعه
موجب رشد اقتصادی میشود؛ بنابراین ،در شرایطی که نرخ رشد مزد واقعی از اختالف نرخ رشد اقتصادی
و نرخ رشد کمیت نیروی کار محاسبه میگردد ،به نظر میرسد در ب ش صنعت ،افزایش هزینههای
تحقیق و توسعه موجب رشد نیروی کار بیش از رشد اقتصادی میگردد و در نتیجه باید با افزایش نسبت
هزینههای تحقیق و توسعه به ارزشافزوده مزد واقعی کاهش یابد؛ بنابراین در شرایط موجود ایران که با
بحران بیکاری ب صوص نیروی کار جوان تحصیلکرده دانشگاهی و ماهر مواجه است ،افزایش شاخص
مذکور موجب رشد تعداد نیروی کار میگردد هرچند افزایش آن موجب افزایش دستمزد واقعی
نمیگردد .درعینحا ضروری است ،علل تأثیر منفی هزینههای تحقیق و توسعه در این ب ش بر مزد
واقعی و ساز و کار این تأثیر که جهتی برخالف کشورهای دیگر دارد ،تعیین و تحلیل گردد و اصالحات
الزم در جهت ارتقای سطا علم و فناوری و هزینههای تحقیق و توسعه بر دستمزدهای واقعی صورت
گیرد.

 7-5پیشنهادات
از آنجائیکه کشورهای صنعتی ب ش اعظمی از تولیدات باالی صنایع با تکنولوژی باال و صادرات آنها را
در جهان اختیار دارند و این صنایع نقش مهمی بهعنوان محرا اقتصادی این کشورها و تولید ناخالص
داخلی آنان ایفا میکند الزم است سیاستگذاران و مسئولین اقتصادی کشور در ب ش صنعت توجه
الزم و مناسب به صنایع با تکنولوژی باال و حمایتهای مالی و اساسی مورد نیاز از ب شهای آن در
جهت تالش برای افزایش تولیدات این صنعت و بهکارگیری ب ش زیادی از نیروی کار تحصیلکرده
دانشگاهی و ماهر بیکار کشور در این صنعت داشته باشند .بر این اساس بایستی اقدامات الزم برای حضور
مؤثرتر و قویتر این صنعت در ب ش تولیدات اقتصادی کشور با بهکارگیری تمام نیروهای الزم صورت
گیرد.
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با توجه به اهمیت رابطه بین دو متغیر دستمزد و بهرهوری نیروی کار آن هم در صنایع با تکنولوژی باال
که بهرهوری باال نیروی کار را میطلبد این نیاز احساس میشود که این رابطه و عوامل ناشی از آن
بایستی با تمرکز بیشتری بررسی و ارزیابی شود .با توجه به نتایج بنگاهها به دالیل بهرهبرداری از بهرهوری
بیشتر نیروی کار ،سیاستهای متفاوتی را در پرداخت دستمزد آنان به کار میگیرند از این رو شناخت
بهتر و آگاهی بیشتر سیاستگذاران از شرایط بازار کار ایران میتواند به ات اذ سیاستهای کارآمد برای
بازار کار این صنعت منتهی گردد
با توجه به وضعیت موجود کشور و نقش محوری صنایع با تکنولوژی باال در تولید و توسعه اقتصادی
کشور بایستی امکانات مناسب از طریق ترویج و افزایش حمایت و سرمایهگذاری در این صنایع در نظر
گرفته شود .در ادامه راهکارهای اساسی که در صنایع با تکنولوژی باال منجر بهبود و ارتقا نقش R&D
در ب ش تولید و اشتغا کشور میشود را پیشنهاد میکنیم:
 ) 0بررسی نقش و تأثیر تحقیق و توسعه و تکنولوژی در ابعاد خرد و کالن .این امر برای کمک به
خودباوری جامعه پژوهشگران و متقاعد کردن تصمیم گیران برای تجهیز ظرفیتهای پژوهشی و
ت صیص منابع بسیار اهمیت دارد.
 )1توسعه و تجهیز واحدهای  R&Dدر بنگاههای اقتصادی و شرکتهای تولیدی
 )9توجه به ابعاد  R&Dدر صادرات و واردات کاالها با توجه با تأثیر آن بر تولید و اشتغا  .به نظر
میرسد با توجه به چالشهای فوق در صورت تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر بتوان به منافع علم و
فناوری و تحقیق و توسعه ،یعنی رونق اقتصادی و اشتغا بیشتر ،بیش از پیش نائل آمد.
 )1حماایات نظاممند از توسعه فنآوریهای پیشرفته در سطا ستادی ،سازمانهای توسعهای ،بنگاههای
تولیدی و ب ش خصوصی.
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 4-7-5توصیههایی برای مطالعات آتی
 )0با توجه به اهمیت نقش نیروی کار و اشتغا در بازار کار و همینطور نقش نوآوری و تکنولوژی
فنی در تولید اقتصادی کشور الزم است تحقیقات دیگری بهصورت جامع در کل صنعت ایران
انجام گیرد که به بررسی تأثیر نوآوری بر دستمزد و اشتغا نیروی کار در صنایع ایران بپردازد.
 )1از آنجائیکه بهرهوری نیروی کار نقش مهمی در تولیدات اقتصادی کشور ب صوص صنعت با
تکنولوژی باال دارد جا دارد در مطالعهای به بررسی رابطه علی بین بهرهوری نیروی کار و دستمزد
در صنایع با تکنولوژی باال پرداخته شود تا رابطه مؤثر بین این دو متغیر اساسی بازار کار شناخته
شود.

 1-5مشکالت و محدودیتهای تحقیق
از جمله مشکالت اساسی تحلیل و مطالعهی بازار کار در ایران ،دسترسی به دادهها و اطالعات مناسب
میباشد .از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر عبارتند از:
 .0آمار کارگاههای صنعتی منطبق با کدهای  ISICقبل از سا  0931موجود نیست و همچنین
به دلیل محدودیت در دسترسی دادههای آماری در محاسبه برخی متغیرها ،زمان بسیاری برای
دادههای جایگزین صرف شد.
 .1شاخص دستمزد نیروی کار در صنعت ،توسط هیو نهادی محاسبه نمیشود .به همین دلیل
نگارنده با استفاده از داده جبران خدمات نیروی کار از پرداختیهای بنگاه در آمارگیری از
بنگاههای صنعتی  01نفر کارکن و بیشتر استفاده و این شاخص را تهیه کرده است.
 .9محاسبه شاخص نوآوری دیگر محدودیت این تحقیق به شمار میآید .بطوریکه از هزینههای
تحقیق و توسعه بهعنوان متغیر جایگزین نوآوری بنگاههای صنعتی استفاده خواهد شد .البته
این محدودیت نه تنها در ایران ،بلکه در بسیاری از مطالعات خارر از کشور نیز وجود داشته
است.
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پیوست الف .لیست طبقهبندی صنایع بر اساس سطا تکنولوژی ،ارائه شده توسط OECD
کد )Rev.3( ISIC

صنعت
صنایع مبتنی بر تکنولوژی برتر
صنایع هواپیماسازی و فضا (هوافضا)

959

صنایع داروسازی

1119

ماشینآالت اداری ،حسابداری و محاسباتی

91

تجهیزات ارتباطی ،رادیو و تلویزیون

91

صنایع ابزار دقیق ،نوری و درمانی

99

صنایع مبتنی بر تکنولوژی فناوری متوسط – برتر
صنایع ماشینآالت و تجهیزات الکتریکی

90

صنایع موتورسازی وسایل نقلیه و یداکشها

91

صنایع شیمیایی

)1119( .11

تجهیزات راهآهن و حمل و نقل

)953( .951

صنایع ساخت ماشینآالت و تجهیزات

13

صنایع مبتنی بر تکنولوژی متوسط پائین
زغا سنگ ،سوخت هستهای ،پاالیش نفت

19

محصوالت پالستیکی ،الستیک و کائوچو

15

محصوالت غیرفلزی معدنی

16

ساخت و تعمیر کشتی و قایق

950

فلزات پایه

13

ساخت محصوالت فلزی بهجز .ماشینآالت و
تجهیزات

18

صنایع مبتنی بر تکنولوژی پائین
تولید و بازیافت

11-11

چوب ،کاغذ ،چاپ و نشر

06-05

محصوالت غذایی ،نوشیدنی و تنباکو

03-03

119

پیوست ب .لیست اسامی صنایع با کد چهاررقمی بر اساس طبقهبندی  ،ISICفعا در زیر ب ش
تولید صنایع با تکنولوژی باال
کد  1رقمی نام صنعت
1119
9111
9101
9111
9191
9900

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و
محصوالت دارویی گیاهی
تولید ماشینآالت اداری و حسابگر و محاسباتی
تولید المپها و المپهای لولهای الکترونیکی و سایر اجزای
الکترونیکی
تولید فرستندههای تلویزیونی و رادیویی و دستگاههای
م صوص سیستمهای ارتباطی و تلگرافی
تولید گیرندههای تلویزیون و رادیو ،دستگاههای ضبط یا
پ ش صوت و ویدئو و کاالهای وابسته
تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی
تولید ابزار و وسایل ویژه اندازهگیری ،کنتر و آزمایش و

9901

دریانوردی و مقاصد دیگر بهجز تجهیزات کنتر عملیات
صنعتی

9909

تولید تجهیزات کنتر عملیات صنعتی

9911

تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی

9991

تولید ساعتهای مچی و انواد دیگر ساعت

مأخذ :بر اساس طبقهبندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDدر سطوح طبقهبندی ISIC
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منابع داخلی
 "تحلیل مقایسهای نظریههای دستمزد،)0931  (بهار، و سلیمی فر م. خداپرست مشهدی م،احمدی ق

 پژوهشهای رشد و توسعه، فصلنامه علمی پژوهشی،"سنتی و دستمزد کارایی در ب ش صنعت ایران
.006-013 ، شماره دهم، سا سوم،اقتصادی

125

احمدی ق( ،شهریور  ،)0931پایاننامه کارشناسی ارشد" :تحلیل و بررسی رابطه بین بهرهوری و سطا
دستمزد پرداختی در ب ش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد  ARDLو روش بازخور خطی
گوا" ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
ازوجی د( ،آبان و آذر " ،)0986بررسی ارتباط بین دستمزد و بهرهوری و طراحی الگوی مزد مبتنی بر
بهرهوری در اقتصاد ایران" ،ماهنامه اجتماعی اقتصادی علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره  83و ،31
ص .15-1

باصری ب .و جهانگرد ا( ،پائیز " ،)0985نقش فناوری بر اشتغا صنایع کارخانهای ایران" ،فصلنامه
پژوهشهای اقتصادی ایران ،سا هشتم ،شماره  ،18ص .83-69
باقری ن( ،اردیبهشت  ،)0988پایاننامه کارشناسی ارشد" :بررسی رابطه بین دستمزد و بهرهوری نیروی
کار در صنایع کارخانهای ایران ( ،")0981-0931دانشکده اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
برانسون ،ویلیام ،اچ" ،)0986( ،نظریهها و سیاستهای اقتصاد کالن" ،ترجمه عباس شاکری ،چاپ
یازدهم ،نشر نی ،تهران.
تید ر ،بزانت ر .و پاویت ا" ،)0931( ،مدیرت نوآوری" ،ترجمه علیرضا جباری ،عباس کحالزاده ،چاپ
او  ،مرکز نشر دانشگاهی.
حسنپور ی و همکاران" ،)0931( ،توسعه صادرات کاالهای با فناوری باال :سیاستها و اقدامات" ،موسسه
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
ساعدی ا 0981( ،مهر) ،پایاننامه کارشناسی ارشد" :بررسی عوامل مؤثر بر دستمزد در ب ش خدمات
ایران" ،موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهریزی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
ساموئلسن پ .و هاوس ن" ،)0981( ،اصو علم اقتصاد" ،مترجم مرتضی محمدخان ،چاپ ن ست،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
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سوری د .و کردبچه ح( ،تابستان " ،)0931منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران"،
فصلنامه مد سازی اقتصادی ،سا پنجم ،شماره  ،1ص .13-13
سوری د( ،مهر و آبان " ،)0985تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاههای بزرگ صنعتی بر
مبنای نظریه دستمزد کارایی" ،مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره  ،35ص .013-090
سوری د ،ابراهیمی م .و حسینی دوست ا( ،پائیز " ،)0983رابطه بهرهوری و دستمزد با تأکید بر تحصیالت
نیروی کار (مطالعه موردی صنعت ایران)" ،پژوهشنامه اقتصادی ،سا دهم ،شماره سوم ،ص .900-913
شاطر زاده م( ،اسفند  ،)0985گزارش مروری بر صنعت ایران ،وزارت صنایع و معادن ،معاونت امور

اقتصادی و امور بینالملل.
شاکری د "،)0983( ،اقتصاد خرد  1نظریهها و کاربردها" ،چاپ پنجم ،نشر نی ،تهران.
شاکری د" ،)0983( ،نظریهها و سیاستهای اقتصاد کالن" .جلد او  ،چاپ دوم ،نشر رافع ،تهران.
صمدی ح ،)0989( ،پایاننامه کارشناسی ارشد" :بررسی رابطه بین دستمزد و بهرهوری نیروی کار در
کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی سا های ( ،")0980-0958دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،
دانشگاه تبریز.
صمدی ر ،)0983( ،پایاننامه کارشناسی ارشد" :ارزیابی تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغا جوانان و زنان
در کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران" ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا.
صمیمی س .و هژیرکیانی ا( ،تابستان " ،)0939اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغا صنایع
کارخانهای ایران" ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سا  ،11شماره  ،31ص .13-55
طاهری د ،)0981( ،رساله دکتری" :ساختار مزد در صنایع ایران و ارتباط آن با بهرهوری نیروی کار"،
دانشکده اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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طاهری د" ،)0981( ،تحلیل مزد و بهرهوری در صنایع ایران" ،فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ایران،
شماره  ،03ص .016-015
طائی ح ،بهرامی ر .و باقری ن( ،تابستان " ،)0983آیا در صنایع کارخانهای ایران دستمزد با توجه به
بهرهوری تعیین میشود؟" ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،سا چهاردهم ،شماره  ،19ص .061-010
طباطبائیان س.ا ،منطقی م .و طباطبائیان س .ح" ،)0983( ،ارتقای کارکردهای سیستمهای نوآوری
با ات اذ رویکرد نوآوری باز" ،چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران.
عسگری م( ،بهمن  ،)0963پایاننامه کارشناسی ارشد" :بررسی تحلیلی و مقایسهای تحقیق و توسعه
( ،")R&Dدانشکده معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (د).
علوی س( ،تیر  ،)0931پایاننامه کارشناسی ارشد" :تجزیه و تحلیل تفاوت دستمزد در بین صنایع
ایران" ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا.
فناوری برتر ،تعاریف ،مفاهیم و شاخصها ،گزارش  ،)0981( .81-010اندیشکده صنعت و فناوری
(آصف) با همکاری موسسه مطالعات راهبردی آینده.
کازرونی د .و سجودی س( ،آذر و دی " ،)0985نقش بهرهوری در تعیین سطا دستمزد نیروی کار در
ب ش صنعت ایران" ،مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره  .36ص .083-063
کازرونی د .و محمدی د( ،تابستان " ،)0986بررسی رابطه بین بهره روی و دستمزد در ب ش صنعتی
ایران" ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،سا نهم ،شماره  ،90ص .051-013
کزازی ا" ،)0981( ،عوامل مؤثر در اجرای بهرهوری فردی" ،توسعۀ مدیریت ،شماره .91
کمیجانی ا .و باقر زاده د( ،زمستان  "،)0983تحلیل رابطه بین سرمایه انسانی ،تحقیق و توسعه و
بهرهوری با نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران" ،مجله توسعه روستایی ،دوره دوم ،شماره  ،1ص
.61-10
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محمدی خواه د ،محمدی ت .و طائی ح( ،زمستان " ،)0930بررسی رابطه دوسویه دستمزد و بهرهوری
در صنایع کارخانهای ایران" ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران ،سا او ،
شماره  ،1ص .113-080

مهر آرا م" ،)0933( ،بررسی سهم عوامل اقتصادی در نوسانهای دستمزد ،بهرهوری و بیکاری" ،مجله
برنامه و بودجه ،شماره  58و  .53ص .011-55
نواز شریف م" ،)0963( ،مدیریت انتقا و توسعه فناوری" ،مترجم رشید اصالنی ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی ،نشریه برنامه و توسعه ،شماره .11
وحیدی پ" ،)0933( ،تأثیر علم و فناوری بر مزدهای واقعی در ایران" ،مجله برنامه و بودجه 51 ،و ،59
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هژبرکیانی ا" ،)0989( ،تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کالن اقتصادی" ،دومین همایش تجارت
الکترونیکی ،ص .003-003
یوسفی حاجیآباد ر ،)0930( ،رساله دکتری" :برسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در
صنایع کارخانهای ایران" ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
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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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