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  چكيده

از جمله راهكارهاي سهم عادالنه نيروي كار، شراكت كارگران در سود بنگاه است كه اهميت زيادي در 

تواند قدم جديدي  ي رويكرد اسالمي در اين رابطه ميبررس. ايجاد كارايي و رشد اقتصادي پايدار دارد

راكتي از منظر اسالم را اضا در الگوي شتعادل عرضه و تق اين مقاله ،از اين رو. در ادبيات موضوع باشد

اي و اسنادي،  با روش تحليل محتوا مورد صورت كتابخانه آوري شده بهاطالعات جمع. كند تحليل مي

عالوه بر اتكا به مباني اسالمي و  اقتصادي از ابزارهاي  ،در اين راستا. گيرندتجزيه و تحليل قرار مي

براي بررسي جايگاه اقتصاد شراكتي . ه استب مطالب استفاده شدرياضي و هندسي نيز براي تبيين مناس

سپس بررسي  .گردددر تعادل نيروي كار، ابتدا تعادل نيروي كار در بازارهاي اجاره متعارف بررسي مي

ري پايدا آن در ضمن. شودتاثير اقتصاد شراكتي اسالم، بر تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار مطالعه مي

  .گرددنيز تشريح ميراكتي تعادل اقتصاد ش

  

   JEL:J31, J22, J21 بندي طبقه
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 قدمه م .1

طور جدي مـورد توجـه اسـت تركيـب مناسـب      ه در محيط توليد و فضاي كسب و كار آنچه ب

كـار از جملـه عوامـل شـكوفايي      نيـروي . وري اسـت عوامل توليد براي افزايش كارايي و بهره

ه شناخت بازار كار و راهكارهـاي بهبـود آن از لـوازم توسـع     ،از اين رو. توسعه اقتصادي است

. 1اصـلي اسـت   ي هاي اسالمي، تعاون و همكاري متقابل ايده در الگوي شراكتي در آموزه. است

 يكـديگر از  3ا شـده و بازارهـاي جـد   2توجهي متقابـل اوليه در رويكرد سنتي در عمل بي ي ايده

در ادبيات اقتصادي دو رويكـرد نسـبت بـه دسـتمزد     . باشد كه خود مبناي عدم تعاون است مي

هـاي  يكي تعيين دستمزد به روش سنتي است كه بـر دسـتمزد ثابـت بـراي گـروه     . وجود دارد

و  زد ثابـت بـر اسـاس توانـايي    رويكـرد دوم در كنـار دسـتم   . مختلف نيروي كار استوار اسـت 

اقتصاد شراكتي با شريك سـازي كـارگران در   . شودل مييري نيروي كار بين آنها تمايز قاو بهره

است كه در رويكرد سنتي اصالت قابل توجه . سود بنگاه، در راستاي تكميل رويكرد دوم است

 .4)194: 1974اسـتيگليتز،  ( و اولويت بازار كار بر قرارداد اجاره نيروي كار بنا نهاده شده اسـت 

 و12 : 1403العاملي، ( مشاركت است  قراردادهاي اسالمي اولويت بازار كار مبتني بر  هدر آموز

 .)1984ويتـزمن،  ( انـد  شراكتي توجه كرده در اقتصاد سنتي نيز برخي متفكران، به اقتصاد .)176

هايي كه بر دستمزد ثابـت  نقص مهم مدل .اي وجود دارددستمزد ثابت ادبيات گسترده ي درباره

برخـي  . )198-227: 1974اسـتيگليتز،  ( دارنـد، نـاتواني در حـل مشـكل بيكـاري اسـت      تاكيد 

كنند كه در اقتصاد شراكتي ثبات بيشتري حكمفرما اسـت و رونـد واحـدهاي     مطالعات ادعا مي

  .)2009، 5توتونچيان( تر است توليدي عادالنه
  

  و مشاركتي نيروي كار در رويكرد سنتي تعادل بازار عادي. 1-1

اين تعادل در رويكرد . رود ي در عمل در چارچوب اجاره پيش ميعاددر بازار تعادل 

در اين رويكرد با فرض عدم  .آيدمي به دست نيروي كار نئوكالسيك از برابري تقاضا و عرضه

در ). 454: 1387منكيو، ( دستمزدها، تعادل مستقل از سطح قيمت است  م پولي و انعطافهتو
                                                            

  .تعاونوا علي البر و التقوي. 1
2. Mutual Unconcern 

3. Segmented Markets    

4.Weitzman & Stiglitz 

5.Totounchian 
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سهم نيروي كار از  v. شود كار ثابت فرض مي نيرويتقاضاي  NP، بازار مشاركت نئوكالسيك

تصور درآمد حقيقي نيروي كار به . سطح قيمت استP ، نرخ سود در بازار مشاركت، وسود
 

P

vπنيروي كار به صورت يك خط عمودي بوده تقاضا و عرضه   منحني تقاضاي. خواهد بود

  :آيددست مي  صورت زير به به  تعادلو  نيروي كار
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π در نمودار . باشدمي

 بيش از، Pر با افزايشدر تحليل نئوكالسيك اگ. دهد نقطة تعادل پايدار را نشان ميE0  نقطة) 1(

يابد، در اين صورت، دستمزد حقيقي نيروي افزايش  اي كه نسب آن افزايش يابد به گونه

كار
P

vπمازاد عرضه سبب كاهش نسبت . آيد نيروي كار پديد مي ي هافزايش يافته و مازاد عرض

در  E0 ي هاز بين برود و با برگشت به نقط ياد شدهه مازاد سهم سود نيروي كار شده تا جايي ك

ي است نيروي كار در رويكرد نئوكالسيك صعود ي عرضه .ودشاشتغال تعادلي تغييري ايجاد ن

هاي  كه تابع عرضه نيروي كار در آموزهبا اين فرض . باشد پذير مي و در نهايت بازگشت

طور ه داراي شيب زياد و كشش كم  باشد زيرا بتواند از يك سو  اسالمي نيز صعودي باشد، مي

از سوي ديگر اين امكان وجود دارد كه اثر جانشيني و . نسبي حساسيت كمتري به دستمزد دارد

به نظر . منحني عرضه نيروي كار كمتر به عقب برخواهد گشت ،از اين رو. متر باشد يك درآمد

ا كارگر در سود بنگاه سهيم است و شود زيررسد اين امر در اقتصاد شراكتي تقويت مي مي

  .كافي دارد كه بر تالش خويش بيفزايد ي انگيزه
  

 تعادل نيروي كار در بازار مشاركت سنتي .1 نمودار

  
NP 

O 

  

E0 
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  آثار اقتصاد شراكتي در چارچوب تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار .2

  دافزايش تالش كارگر و بهبود توزيع درآم .1-2

كند،  مي يك چارچوب تسهيم سود پيشنهاد (L) به كارگران (M) در رويكرد مشاركتي كارفرما

كدام از بازيكنان دو استراتژي خالص  هر. تر كار كنندكه كارگران بيشتر و سخت به اميد اين

كنند كه در  هر دو درك مي (N) يا عدم مشاركت و همكاري (C) مشاركت وهمكاري: دارند

ند، حاصل كنبا وجود يك تعادل نش وقتي هردو همكاري ن. نفع خواهند برد صورت همكاري

دهد كه چگونه همكاري بين نشان مي) 2( نمودار. باشدتعادل براي هردو بدتر از همكاري مي

خط سود بدون هيچ همكاري است و . نمايدنيروي كار و كارفرما نفع دو طرف را تضمين مي

باشد، يك راه حل مي u(M) جايي كه كل مطلوبيت كارفرما .رسدتمام سود به كارفرما مي

صورت تقسيم سود و مشاركت، كارگر سعي دارد از دو راه سود را  اما در. اي استگوشه

با تالش و ايجاد محصول بيشتر و يا با كاهش هزينه از طريق مراقبت از : افزايش دهد

  .يابدوبهره وري افزايش ميدر نتيجه منافع كل . كندتجهيزاتي كه با آنها كار مي

  

  كارفرما و كارگرانگيزه مشاركت بين  .2نمودار
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توان افزايش نفع متقابل كارگر هاي توليد نهايي و توليد متوسط ميمنحني چنين با كمك هم

، در رويكرد )3(مطابق نمودار. و كارفرما و افزايش توليد كل را در نظام شراكتي اثبات نمود

. تر به كارگر بپردازند تا سهم خودشان افزايش يابد اران تالش دارند هرچه كمصاحب كسنتي، 

در دستمزد . رسدنزديك صفر ميMPL  شود كه اي استخدام ميدر اين حالت كارگر تا نقطه

ow تعدادOL* گردد، زيرا كل دستمزد پرداختي برابر كارگر استخدام ميOWBL*  است و

 . خواهد بود WABبرابر   *OWABLيد از كل تولار صاحب كسهم 

  

 شراكتي و توزيع درآمد در نظام رايج. 3 نمودار

  
و نه ( شوددر سيستم شراكتي، توليد با رضايت طرفين بين كارگر و سرمايه دار تقسيم مي

ي كار نيرو *OLدر اين حالت حتي اگر به اندازه ). W=MPLبر اساس بيشينه سود، در 

قسمتي از  *OWBLخواهد بود، كه به جاي پرداخت *OEDLاستخدام گردد، كل توليد برابر

OEDL*  كه بايد بيش ازOWBL* كارگران احساس دلبستگي به . باشد، به او پرداخت شود

خواهند كرد، حتي ممكن  واحد توليدي خود پيدا نموده و خود را جزو صاحبان آن احساس

  .به دليل تالش بيشتر به باال انتقال يابند MPو  APهاي است منحني
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  توجه به منزلت انساني نيروي كار در سيستم مشاركتي .2-2

بخشد، و كارگر خود را از عناصر مفيد نظام شراكتي دستمزد، به كارگر اعتماد به نفس مي

در نظام سنتي و اجاره محور، ). 257: 1369ترواثا و نيوپورت، ( آوردجامعه به حساب مي

ابتكار عمل در دست كارفرما است اما در رويكرد مشاركتي تصميم دو طرف كارگر و كارفرما 

دارد، زيرا در رويكرد سنتي كارخانه به مشتري توجه خاص  .و ابتكار عمل هر دو مطرح است

همين كارخانه . توليد آن است ي است بيش از هزينهقيمت آخرين كااليي كه به او فروخته 

 ي به كارگر ندارد، زيرا ارزش آخرين محصول توليدي كارگر،  فقط معادل هزينه توجه چنداني

كنندگان كردن مصرف رفرما به همان اندازه كه در راضياما در مشاركت، كا. توليد آن است

  :1984ويتزمن، ( اشتياق نشان خواهد داد نيز كارگران وسواس دارد، در جلب رضايت

سازي سود نبوده شينهبه دنبال بيتنها ويكرد مشاركتي اسالم، در ضمن كارخانه در ر .)96 -122

آپ را در نظر خواهد داشت و اين روند به -سازي توليد با سود عادالنه مارك بلكه بيشينه

 . كند تعادل و عدالت بين دو عامل كار و سرمايه در بلند مدت كمك مي

و حس  توجه داشتهالق كار نيز بر ابعاد انساني اخاقتصاد شراكتي : توجه به ابعاد اخالقي

نظام تسهيم سود كارگر احساس  در چنين هم. كندستي و ديگرخواهي را تقويت ميدو نوع

، 1پيرس و همكاران( كندرفتاري مطلوبي ايجاد مي كند سازمان از آن اوست، و در نتيجه آثار مي

افزايش تالش و باعث  و بخشدشراكت در سود، اعتماد به نفس را بهبود مي .)121: 1991

و سطح اعتماد كارگر به مديريت را افزايش ) 3-5: 1988، 2و پليسكينجونز ( شود بازده كار مي

  ). 82: 1997، 3ايزنبرگ و همكاران( مي دهد

  كارفرما  همسويي منافع و وابستگي كارگر و. 3-2

  حالي د، درشده و بايد كمينه شومشاركتي، مزد از نظر كارفرما، هزينه محسوب در حالت غير

 چنين از نظر كارفرما به هم. كه از نظركارگران، مزد درآمد تلقي شده و بايد بيشينه شود

هاي شغلي كه كارگران مايل به افزايش فرصت حالي كاهش يابد، در كارگيري نيروي كار بايد 

ان در نظام اجاره هدف اصلي كارگر، درآمد خود اوست و به درجه كارايي بنگاه چند. هستند
                                                            

1. Pierce et al 

2. Jones & Pliskin 

3. Eisenberg et al 
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در مدل . تدد، لزوما همسو نيستننداشته باش هم در اين نظام اگر منافع تضادي. دلبستگي ندارد

را تنها به قيمت ) درآمد يك گروه از متقاضيان افزايش دستمزد( نئوكالسيك، سهم يك گروه

بين ) باخت - برد(بازي جمع صفري  ،از اين رو .توان افزايش دادكاهش سهم گروه ديگر مي

در نظام مشاركت، با وحدت منافع  .و كارفرما بازي باخت براي بيكاران به همراه داردكارگر 

كارگر به كاميابي بنگاه عالقه واقعي دارد،  .گردد كارفرما، تضاد به وحدت تبديل مي كارگر و

از اين رو هدف كارگر با هدف  .زيرا سهم سود وي تابع مستقيمي از سودآوري بنگاه است

  .نظام شراكتي است يك خصلتوجدان كاري  و است كارفرما هماهنگ

  
  

  ريسك و ثبات اقتصادي  ،آثار الگوهاي مشاركتي بر تورم  .3

  اقتصاد شراكتي و تورم .1-3

در اقتصاد شراكتي هزينه دستمزد به قيمت محصول وابسته  :نقش تمايل بنگاه و افزايش توليد

بنابراين توليدكننده شراكتي . خواهد بوداست و افزايش بهاي محصوالت براي كارخانه پرهزينه 

در نظام غير مشاركتي، رونق  .)96: 1384ويتزمن، ( تمايل بيشتري به كاهش قيمت دارد

هاست، زيرا گسترش فعاليت به منظور رهايي از ركود، معموالً با صعود قيمت همراهاقتصادي 

ان، به دليل توليد ارگرولي در نظام شراكتي جذب ك. گيرداز طريق تقويت تقاضا صورت مي

و  فزوني گرفته توليد) حذف هزينه دستمزد ثابت(ها هزينه با كاهش .گيرد بيشتر صورت مي

البته در اثر افزايش اشتغال و بهبود توزيع درآمد، انتظار . يابدمي كاهش ها قيمت سطح عمومي

  . آيدمي پايين هااما در مجموع قيمت نيز افزايش يابد، كل كه تقاضاي رودمي

 ك و ريسكواقتصاد مشاركتي، ش .2-3

در اين . تواند فروش داشته باشدنمي قبلي كند، كارخانه به همان ميزانوقتي تقاضا افت مي

ثابت ) به شكل سنتي، اجاره اي(هاي دستمزد اگر هزينه. شودحالت، منحني تقاضا منتقل مي

 ه و اخراج كارگران، و نه تغييرباشد، باكاهش تقاضا، واكنش كارخانه به صورت تغيير عرض

يابد، در نتيجه كارگران  مي محصول كاهش كل  شراكتي، قيمتاما در ش. نمايدقيمت، بروز مي

  ).1984ويتزمن، ( دارندتر از ارزش نهايي كار خود، مزد دريافت مي به طور موقت كم
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 سوي دستمزدي از انتخاب نظام :آثار شوك در بازار كار اجاره نئوكالسيك و نظام مشاركتي

: 1993، 1ويسكوف ،بولز( بستگي دارد جديد تا حدي به سطح اشتغال و بيكاري هايبنگاه

در نظام اجاره، ارزش . شود شود، عدم تعادل ايجاد مي اگركارگر جديدي وارد بازار ).303

اما در . دنهايي كارگر برابر با هزينه نهايي اوست و كارخانه رغبتي به استخدام كارگر جديد ندار

يابد زيرا ارزش نهايي كارگر براي  جديد، افزايش مي نظام شراكتي رغبت به استخدام كارگر

  .نهايي اوست ي كارخانه شراكتي بيش از هزينه

در روش پرداخت مستقيم دستمزد، تقسيم ريسك به خوبي : عارف و شراكتيتريسك در نظام م

واند به قيمت ت شود، ولي اين كار ميثبيت ميشد تمعموالً دستمزد كارگران ار. شودانجام نمي

در نظام شراكتي، كارگر با سهيم شدن در ريسك،  .تر بيانجامد پايين هاي بيكاري كارگران رده

آنها در قبال . گردندمي سهيم كارگران در نوسانات درآمدي .دهده مييبيمه به كارفرما ارا نوعي

جهت  ،از اين رو. طلبندمي كمتري منفي مزد زمان وقوع شوك و در سود بيشتر، مزد باالتر

استفاده از نظام تسهيم سود . )1996، 2بالنچفالور، و سنفي( تغييرات سود و مزد يكسان است

هاي مرتبط شود و اثر شوكمي ترتكنولوژي هر روز پيچيده تر است، زيراها ضروريبراي بنگاه

در ضمن در شرايط  .)1991، 3و جكمن ليارد( گرددمي بيشتر كارگران وري با آن بر بهره

ن ريسك كاهش دارند و در شرايط مشاركتي چو مردم دارايي خود را راكد نگه مي ريسك باال

قابل قبول دستمزد و توليد،  به دليل انعطاف   چنين هم. شود گذاري تشويق مي يابد، سرمايه مي

  . هاي ريسك و شك كمتر خواهد بود آسيب

  ادي در نظام مشاركتيثبات بيشتر اقتص .3-3

داران در مواقعي سرمايه. هاي رونق و ركود توأم استهميشه با دوره مسير رشد غير مشاركتي

گذاري دستيابي به سود باالتر به سرمايه كه انتظار بهبود وضعيت اقتصادي را دارند، براي

در شرايطي نها آ. شودمي گسيختهكنند، و اين در مواردي موجب رونق لجامگسترده اقدام مي

نمايند، مي خودداري گذاري، از سرمايهپرهيز از زيان كه انتظار ركود اقتصادي وجود دارد براي

سودها و  اما در نظام مشاركت به سبب تعديل .شود مي تر شدن ركودو اين سبب عميق
                                                            

1. Bowles & Weisskopf 

2. Blanch Flower & Sanfey 

3. Layard & Jackman 
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سيخته گ احتمالي و تقسيم آن بين كارگر و كارفرما، نه در حالت بهبود، رونق لجام ضررهاي

دهند كه هر نظامي  مطالعات زيادي نشان مي. شود ركود عميق مي نه  وضعيت دهد، و يرخ م

باالتري  بيافريند از امتياز كار كه بتواند در مواجهه با نوسانات مختلف ثبات بيشتري در بازار

در نظام شراكتي، ورود عنصر تسهيم سود در ). 598 :1377بالنچارد و فيشر، (برخوردار است 

چنين از آنجا كه  هم. بيافريند گردد كه افزايش مزد، نوسان كمتريتابع مطلوبيت باعث مي

چنين وقتي  هم. گيردپذير است، كارگر به نوسانات دستمزدي خو ميبخشي از مزد انعطاف

كالن  ش نشان دهند، عملكرد اقتصادنسبت به شرايط اقتصادي واكن  خودي خود به دستمزدها

  .)1982، 1ميشل( شودبهتر مي

  

  تعادل شراكتي، رفاه و توسعه  .4

سني   نرخ مشاركت اقتصادي از تقسيم جمعيت فعال يك گروه سني به جمعيت متناظر با آن گروه

ري كه هرچه اين نرخ باالتر باشد، جامعه از سطح رفاهي باالت  توان گفت مي. آيد به دست مي

در اقتصاد شراكتي نرخ مشاركت اقتصادي با افزايش ). 133: 1389طائي، ( برخوردار است

 گذاريبا سرمايه. جمعيت فعال افزايش خواهد يافت كه نشانه سطح باالتر رفاه اجتماعي است

 كاهش هاقيمت شود، و سطح عموميكاالها و خدمات زياد مي توليد، عرضه كل بيشتر و افزايش

توان به توزيع عادالنه درآمد، مي وريبا اعطاي مزد به عنوان درآمد كارگر بر اساس بهره. يابدمي

  ). 36: 1382وكوانت، هندرسن ؛39، 1375صديقي، ( و تعادل با ثبات دست يافت

  كمك به تحقق عدالت و قسط .1-4

عداد، عناصر را بر اساس است ي هعدالت، برقراري يك تعادل كلي در زندگي بشري است كه هم

بنگاه نئوكالسيك بر اخراج در موقع . دهدشان قرار ميحقوق و تكاليف آنها در جايگاه واقعي

اما بنگاه شراكتي بر سياست . بيندبراي اخراج نمي دليل ي هيمناسب اتكا دارد، و نيازي به ارا

تر  آن كم دربنابراين نرخ اخراج . ه دليل عادالنه و منطقي براي هرگونه اخراج متكي استيارا

ها است، و بر هاي اسالمي شرط رشد ديگر ارزش عدالت از منظر آموزه .)1997، 2لوين( است

اقتصاد شراكتي ). 304: 1408صدر، (دو ركن تكافل عمومي و توازن اجتماعي استوار است 
                                                            

1. Mitchell 

2. Levine 
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 از اين رو اسالم، روابط بين. شودنوعي تكافل اجتماعي بين كارفرما و نيروي كار محسوب مي

  :1364مطهري، ( و سرمايه را بر اساس مشاركت عادالنه دو عامل تنظيم نموده استكار 

ركود . ها قرار دارددر حالت ركود، در نظام اجاره، كارگر هميشه در طرف برنده ).31-34

نمايد، و همه خطرها متوجه كارفرما نمي تر باشد خطري نيروي كار را تهديدهرچه هم عميق

پرهيزد و اين خود بر مي توليد وگسترش سرمايه كارگيريه فرما از ببه اين سبب كار .است

 آنجا از. بهره استافزايد و برعكس در حالت رونق، كارگر از مزاياي رونق بيمي عمق ركود

كه در نظام مشاركت، پيامدهاي مطلوب و نامطلوب فعاليت اقتصادي متوجه هر دو طرف 

 در. شود، در نتيجه توزيع درآمد متوازن استمي است، نتايج حاصل از آن نيزنصيب هر دو

حالت رونق، در اقتصاد شراكتي، به دليل توزيع ارزش افزوده بين نيروي كار و صاحب سرمايه، 

  .1شودد بين تعداد معدود اجتناب مياز تجمع سو

  نظارت متقابل بر توليد و كارآيي   .2-4

آن  پذير نباشند، در طرفين مشاركت مخاطرهباشد و يا  اگر تكنولوژي توليد با مخاطره همراه

در نظام اجاره، ). 20-22: 2005، 2هيودارت و ليانگ( باشدترين راه، نظارت ميصورت مناسب

كه در  حالي در. استدارد، و نظارت از باال به پايين فعاليت اقتصادي به كارگر ارتباطي ن نتيجه

زمان از  آيند و كنترل همرگر به شمار مينظام مشاركت، سود و زيان موسسه، سود و زيان كا

پايش اقتصاد شراكتي زياد  ي ممكن است هزينه. باال به پايين و از پايين به باال برقرار است

 هايگسترش روز افزون شركت. باشد، اما در مقايسه با آثار مثبت اقتصادي آن ناچيز است

 ها تواند از هزينهكه مشاركت مي كند مي حقيقت از اينحكايت ... سهامي و هايبيمه، شركت

كارگر در  د و استفاده ازلاستخراج بيشينه تالش مو. )24 -26: 2004، 3لوين و تادليس( بكاهد

كالن  و براي بنگاه درسطح خرد حياتي دهد، اهميتيوري را نشان ميبهره شغلي كه باالترين
                                                            

ها و هاي اوليه خود به ثروتها و موقعيتاز فرصتگيري در نظام سنتي، افراد با وجود استعدادهاي طبيعي يا بهره. 1

از آنجا كه اين » جان رالز«در انديشه برخي متفكران اين نظام مانند . شودرسند، كه عادالنه شمرده ميدرآمدهاي مختلف مي

 :1388Rawls, 2000مهر  دادگر و آرمان(اخالقي ندارد و عادالنه نيست  پايگاهها به تالش و اراده متكي نيست، ثروت

274 & 89 ,(  . 

2. HuddartandLiang 

3. Levin & Tadelis 
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با روي آوردن به  ).1984 ،1شاپيرو و استيگليتز( اين در ذات اقتصاد شراكتي است .دارد

وري يا درصدي از شود كه به بهره مي پذير به مزد اضافههاي شراكتي، يك جزء انعطاف مدل

 در اين صورت بنگاه تمايلي به افزايش مزد در پاسخ به افزايش. سود بنگاه وابسته است

د، بنگاه سازمشروط به سود مي كه تسهيم سود، بخشي از مزد را آنجا از. وري دارد بهره

تعديل  كارگران ناشي از خروج كارگر و يا مزد بيروني هايتواند مزد را برحسب هزينه مي

وابسته  .گذارد مي سازد و بر اشتغال اثرپذير ميتسهيم سود، كل مزد انتظاري را انعطاف. نمايد

را  كارگر، مزد وريبهره طور خودكار در زمان افزايش نمودن يك جزء از مزد به سود، به

طرح شراكتي، مدت قرارداد را . دهدمي وري او، مزد را كاهشبهره افزايش و در زمان كاهش

تواند از تركيب مزد  بنگاه مي ).39: 2000، 2ازفر( دارد ريسك كاهش بر دهد و تاثيرمي افزايش

رتيب ثابت بسيار پايين استفاده جويد و در كنار آن كارگر را نيز در سود شريك نمايد، به اين ت

تسهيم سود كاهش مزد ثابت را در بيشتر  زيرا. هم كارفرما رضايت خواهد داشت و هم كارگر

موارد جبران خواهد نمود، و به اين طريق از خروج ناكاراي كارگر از بنگاه جلوگيري خواهد 

 زيرا در ،يابندمي انگيزه بهبود رابطه كار در اقتصاد شراكتي، بنگاه و كارگر هر دو براي. شد

  . كاري، هم كارگر و هم بنگاه ضرر خواهند نمود صورت خروج، اخراج و كم

  توليد سرمايه اجتماعي و كار شايسته باز  .3-4

خودخواهي جاي خود را به  ممكن است اقتصاد شراكتي، ي نظريهبا عمل به مفاد و 

هستند،  كارگران با همديگر و با كارفرمايان هماهنگ. هدبدديگرخواهي، هماهنگي و اتحاد 

كند كه براي ايجاد نفع بيشتر بايد با ديگر عوامل انساني هماهنگ  زيرا هر عامل انساني درك مي

با گسترش اين روحيه . را از بين ببرند ها كوشند كه اختالفبنابراين همه عوامل توليد مي. باشد

 كار .و كار شايسته مطرح خواهد شد در سطح جامعه، اتحاد اجتماعي گسترش خواهد يافت

 مولّد كاري به فرصت دستيابي از است عبارت كار المللي بين سازمان ترمينولوژي در شايسته

 تأمين انساني براي شرافت و برابري ، امنيت،آزادي از قابل قبول سطح آن يك نتيجه در كه

 ،المللي كاربين سازمان ).12: 2002، 3آنكر و همكاران( شود فراهم اشزندگي كارگر و خانواده
                                                            

1. Shapiro & Stiglitz 

2. Azfar 

3. Anker et al 
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 كارفرمايان نمايندگان كارگران، در راه تحقق معيارهاي كار شايسته براي گفتگوي اجتماعي بين

، 1سازمان جهاني كار( ل شده استيجانبه، اهميت زيادي قا سه فرايند يك به عنوان دولت و

گفتمان اجتماعي، حقوق كار، تامين اجتماعي و اشتغال به عنوان اجزاي چهارگانه . )52: 2003

نظام تسهيم سود، اقتصاد شراكتي و . )38: 2006سازمان جهاني كار، ( مطرح هستندشايسته  كار

  .سازداي فراهم مي شايسته را در ابعاد گسترده فرصت انجام كار

  

 نتايج   .5

 شود، و هم به سود كارگر و كارفرما اضافهبا وجود اقتصاد شراكتي هم تالش كارگر بيشتر مي

كارگر خود را از در نظام شراكتي،  .شودبرد در بازار كار حاكم مي -دبازي برگردد و يك  مي

و  شودكرامت انسان به عنوان محوري پايدار تلقي مي آورد وعناصر مفيد جامعه به حساب مي

در نظام  .كندعدالت دو عامل كار و سرمايه كمك ميبا  همراهتعادل گيري  شكلبه   اين روند

بنگاه عالقه دارد، زيرا سهم سود وي تابع مستقيمي از سودآوري كارگر به كاميابي  مشاركت

كه در رونق، چنان هم. هدف كارگر با هدف كارفرما هماهنگ است ،بنگاه است، از اين رو

اقتصاد شراكتي به كارگر . دار استدار حامي كارگر است، در ركود كارگر حامي سرمايهسرمايه

شغلي و به كارفرما امنيت  گذاري، و به كارگر امنيتفرصت شغلي و به كارفرما فرصت سرمايه

تحقق عدالت  بهاقتصاد شراكتي، كه نوعي اقتصاد مبتني بر همياري،  .دهدگذاري مي سرمايه

نوعي تكافل . تر خواهد بوددر بنگاه شراكتي، حتي اخراج كارگران عادالنه .كند ميكمك 

و  روابط كار وسرمايه به عدالت نزديك گيرد  اجتماعي بين كارفرما و نيروي كار صورت مي

بركنار بودن از اقتصاد واقعي، هميشه در  در حالت ركود، در نظام اجاره، كارگر به دليل .شودمي

 از ،اما. بهره استها قرار دارد و برعكس در حالت رونق، كارگر از مزاياي رونق بيطرف برنده

مطلوب فعاليت اقتصادي متوجه هر دو طرف كه در نظام مشاركت، پيامدهاي مطلوب و نا آنجا

شود، در نصيب هر دو مي نتايج حاصل از آن نيز و است) كار و صاحب سرمايهنيروي(قرارداد 

زمان از باال به پايين و از  در اقتصاد شراكتي كنترل هم .متوازن است نيزنتيجه توزيع درآمد 

، بنابراين كارگر بر تمام مراحل فعاليت كارفرما و كارگر برقرار است ي پايين به باال درباره
                                                            

1. ILO 
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يابند و در صورت  اخراج مي انگيزه بنگاه و كارگر هر دو براي بهبود كار. موسسه نظارت دارد

  . كاري، هم كارگر و هم بنگاه ضرر خواهند نمودو كم

  

  منابع

مود هايي در اقتصاد كالن، ترجمه محدرس .)1377(فيشر ،بالنچارد، اوليوير جين، استنلي -

 .تهران ،ختائي و تيمور محمدي، سازمان برنامه و بودجه

اصول مديريت و رفتار سازماني، ترجمه عين  .)1369( جين نيوپورت ،ترواثا، رابرت -

 .تهران انتشارات زوار،. اهللا عال

عدالت  معيار بررسي و نقد مباني .)1388( ، محمدرضامهرآرمان ،دادگر، يداهللا -

 .60-37 ):35(9، ه علوم اقتصادينام پژوهش .اقتصادي رالز

 .، بيروتدارالتعارف للمطبوعات اقتصادنا، .)ق1408(صدر، محمد باقر -

اقتصاد خرد نگرش  .آموزش اقتصاد از ديدگاه اسالمي .)1375( اهللا نجات صديقي، محمد -

 .پژوهشكده اقتصاد تربيت مدرس، تهران. اسالمي

 .، تهرانالمكتبه ا السالميه الشيعه، وسائل .)ق1403(الحسن  العاملي، محمدبن -

 .تهران. نشر ني .تئوري اقتصاد خرد .)1377( والترز. ا.ا،جي. آر. ليارد، پي -
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