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Abstract:
 Estimated wage for maintenance activities depends on time, cost and quality 
factors. Therefore, in the cost section, managing wages is important that with proper 
planning	can	lead	to	significant	savings	in	organizational	costs.	In	the	discussion	
of the wage of maintenance, according to the rate approved by the government and 
at	firms	and	repair	shops,	according	to	the	rate	approved	by	the	union,	payments	
are made. Due to the fact that the quality of repair work varies from one level to 
another, the wage must be commensurate with the quality and level of the repair 
work. In this paper, we present an output-oriented model (output-axis, meaning 
that people's pay depends on their output) in order to accurately calculate the wage, 
as well as create a bargaining framework in the maintenance department using the 
Overall	Craft	Effectiveness	index	at	the	levels	Different	maintenance	activities	are	
outsourced. In order to test the model, data from the automotive industry has been 
used in various market brands under the supervision of legal entities. This method, 
in	addition	to	motivating,	will	make	a	person	who	is	more	effective	and	produces	a	
higher quality output, receives a fair wage commensurate with it
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چکیده: 

تخمین اجرت فعالیت های نگهداری و تعمیرات وابسته به فاکتورهای زمان، هزینه و کیفیت آن می باشد. 
ازاین رو در بخش هزینه ها، مدیریت اجرت ها دارای اهمیت بسزایی است که با برنامه ریزی صحیح می تواند 
منجر به صرفه جویی چشمگیری در هزینه های سازمانی شود. در بحث اجرت بخش نگهداری و تعمیرات، بر 
اساس نرخ مصوب دولت و در بنگاه ها و تعمیرگاه ها بر اساس نرخ مصوب اتحادیه، پرداخت انجام می شود. با 
توجه به اینکه کیفیت کار تعمیراتی در سطوح مختلف متفاوت می باشد، می بایست اجرت متناسب باکیفیت 
و سطح کار تعمیراتی متفاوت باشد. در این مقاله به ارائه یک مدل خروجی محور )خروجی محور به معنی 
اینکه اجرت افراد به خروجی کار آن ها وابسته است( به منظور محاسبه دقیق اجرت و همچنین ایجاد یک 
چهارچوب چانه زنی در بخش نگهداری و تعمیرات با استفاده از شاخص اثربخشی کل نیروی کار نت در 
سطوح مختلف فعالیت های نگهداری و تعمیرات در حالت برون سپاری پرداخته شده است. همچنین به منظور 
بازار )محصوالت شرکت سایپا و  از داده های مربوط به صنعت خودرو در برندهای مختلف  آزمایش مدل 
ایران خودرو( تحت نظر نمایندگی های قانونی استفاده شده است. این روش عالوه بر ایجاد انگیزه باعث خواهد 
شد فردی که اثربخشی بیشتری دارد و خروجی باکیفیت تری ارائه می کند، اجرت عادالنه متناسب با آن 

دریافت نماید.

واژه های کلیدی: اجرت، نگهداری و تعمیرات، شاخص اثربخشی نیروی کار، برون سپاری.
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برآورد اجرت در حالت برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات با استفاده از شاخص اثربخشی نیروی کار با مطالعه بر صنعت خودرو/سعید رمضانی

1- مقدمه

سهیم ترین  و  مهم ترین  از  ویکی  بوده  خدمات  ارائه  و  محصوالت  تولید  در  کار  نیروی  سهم  نشان دهنده  اجرت  هزینه 
هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است. کسب وکارهای امروزی دائماً در حال تغییر هستند. دورانی که از کارکنان خواسته 
فرصت های شغلی  دنبال  به  کارکنان  امروزه  و  کنند سپری شده  و کم ارزش  کارهای پست  را صرف  وقت خود  می شد که 
جذاب و پربار هستند. همزمان، تولیدکنندگان به موازات اینکه تالش می کنند عملکرد خود را از طریق به کارگیری کارکنان 
مستعد و استفاده از فناوری روز بهبود دهند، با یک شکاف مهارتی مواجه هستند. در این شرایط، کسب وکارها این فرصت 
رادارند که در عین اینکه شکاف های مهارتی را از طریق اجرای برنامه های پرداخت بر مبنای مهارت پر می کنند، بر روی 
از  امور حقوق و دستمزد پیچیده و ظریف است و  از طرفی  تمایل کارکنان به کارهای جذاب سرمایه گذاری نمایند ]6[. 
فنون کاهش پیچیدگی ها و ظرافت ها سخن می گوید. هزینه اجرت به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، 
کنترل، تجزیه وتحلیل مستمر و بهبود و به روزرسانی است. برنامه های پرداخت بر مبنای مهارت که به کارکنان برای آموزش 
دیدن در زمینه های مهارتی متنوع )چند مهارتی شدن( پاداش می دهد، این امکان را برای کارکنان فراهم می کند که نقش 
ارزشمندتری را در موفقیت سازمان ایفا کنند ]7[. توسعه مهارت ها به طور پیوسته و درجه بندی شده کارکنان را برای انجام 

کارهای مهم تر مجهز می کند.

نحوه عملکرد برنامه های پرداخت بر مبنای مهارت چگونه است؟

مفهوم پایه این نوع برنامه ها در اصل کاماًل ساده است. گزارشی از انجمن مدیریت منابع انسانی و انجمن روانشناسی صنعتی 
و سازمانی توضیح می دهد که یک برنامه پرداخت بر مبنای اجرت شامل استفاده از مدارک رسمی برای ارزیابی میزان مهارت، 

دانش و شایستگی ها و سپس تنظیم نرخ های پرداختی بر مبنای آن ها می باشد. در همین رابطه تعاریف زیر مفید هستند:

مهارت: توانایی که توسط کارکنان به دست می آید و از دیدگاه سایر کارکنانی که یک فعالیت یکسان را انجام می دهند 
به عنوان تخصص در انجام کار شناخته می شود.

 دانش: اطالعاتی که استفاده کنندگان از روش های مختلفی به دست می آورند و برای اینکه یک فعالیت مشخص را به نحو 
مؤثرتری انجام دهند از آن اطالعات استفاده می کنند.

شایستگی: مهارت های عمومی یا ویژگی هایی که کارکنان دارا هستند. در بسیاری از موارد، شایستگی ها به ویژه در مواقعی 
که عملیات نقش های کاری متعددی را شامل می شود، مفید خواهد بود.

به عنوان نمونه، یک مهارت ممکن است چیزی شبیه توانایی راه اندازی یک ماشین باشد، حال آنکه آگاهی از بهترین رویه ها 
برای حفظ ایمنی در حین بهره برداری از ماشین به عنوان دانش تلقی شده و توانایی شناسایی و حل مشکل، شایستگی به 

شمار می رود.

کارکنان امروزی نیازمند برخورداری از یک ترکیب متوازن از هر سه عامل مهارت، دانش و شایستگی هستند. به زبان 
ساده، آموزش تنها یک مهارت برای یک فعالیت خاص کافی نیست، چراکه درصد بیشتری از کارکنان نقش های دانش بنیان 
بیشتری در کارخانه های تولیدی بر عهده خواهند گرفت. برنامه های پرداخت بر مبنای مهارت برای شناسایی مهارت ها، دانش 
و شایستگی ها طراحی شده اند و میزان پرداختی به کارکنان را به جای مالک قرار دادن تنها عنوان شغلی یا نقش سازمانی، بر 
مبنای سه عامل فوق تنظیم می کنند؛ بنابراین ممکن است کارکنان با سمت باالتر در چارت سازمانی، پرداختی کمتری از 
کارکنان با سمت پایین تر داشته باشند. این موضوع در اصل یک مشوق قوی برای آموزش و توسعه کارکنان به شمار می رود.

از طرفی افزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخ های اجرت، موجب افزایش 
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روند استفاده از تجهیزات پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. یکی از مهم ترین فعالیت ها جهت 
بهبود سطح دسترسی به یک سیستم تولیدی، کنترل هزینه ها در نگهداری و تعمیرات سیستم مربوطه است. با افزایش روند 
تولید نرخ استفاده از تجهیزات و ماشین ها افزایش پیدا می کند و متناسب با آن نیاز به فعالیت های نگهداری و تعمیرات 
بیشتر می شود. امروزه در این حوزه عدم وجود منبعی قابل استناد برای محاسبه و تعیین هزینه های مربوط به اجرت نیروی 
کار یکی از بزرگ ترین معضالت سازمان ها و مدیران می باشد. مشکلی که هم سازمان اجرت دهنده و هم طرف گیرنده )و 
حتی بهره بردار یا مشتری( درگیر آن می باشند. لذا هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت محاسبه و تعیین هزینه های اجرت 

نیروی کار نگهداری و تعمیرات می باشد.

2- مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق

2-1- تعاریف

در مدل ارائه شده در این تحقیق از اصطالحات و شاخص هایی استفاده شده است که در ابتدا به تعریف آن ها می پردازیم:

رده بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات

رده بندی فعالیت های نت بر اساس موقعیت مکانی و چگونگی امکانات موردنیاز انجام نت، نحوه پشتیبانی، سطح دانش و 
تخصص موردنیاز و غیره تعریف می شود؛ به عبارت دیگر رده بندی نت ناظر بر نوع و ویژگی منابع، خدمات و امکاناتی است که 
برای انجام فعالیت های نت در یک سطح یا واحد سازمانی خاصی موردنیاز بوده، یا بستگی به ویژگی هایی دارد که بر دفعات 

تکرار یا سهولت انجام فعالیت ها یا نظایر مرتبط است ]1[.

انواع رده بندی

به طور عموم در سازمان های کشور، متناسب با نوع تجهیزات سازمانی، دو نوع رده بندی پنج سطحی و سه سطحی برای 
نت انجام می شود که در اینجا رده بندی پنج سطحی مالک قرار داده شده است.

سطح 1: نت رده یک توسط کاربر هر یک از تجهیزات و با استفاده از وسایل همراه انجام می شود. این فعالیت ها اقداماتی 
ساده و جزئی از قبیل سرویس، تنظیم، نظافت و غیره که انجام آن ها بسیار ساده و در زمان بسیار کم و شاید بدون استفاده 
از ابزار خاصی انجام پذیر است را شامل می شود. بازرسی ها و عیب یابی های اولیه ای که معموالً با استفاده از حواس انسانی 

قابل انجام می باشند از وظایف کاربران است.

سطح 2: این فعالیت ها شامل تعویض های ساده، سرویس، نگهداری، تنظیمات جزئی، بازدید و عیب یابی با دستگاه های 
نمودن  آماده به کار  این رده کاهش مسئولیت های نت کاربران،  تعریف  از  باالتر است. هدف  به رده  به منظور گزارش  ساده 

سریع تر تجهیزات نیازمند به نت در سطوح پایین تر و کاهش حجم اقالم در صف انتظار تعمیر در تعمیرگاه رده باالتر است.

سطح 3: فعالیت های نت رده سوم عبارت است از تعمیر جزئی مجموعه های ساده و تعویض مجموعه های پیچیده، بازدید 
و ایجاد تنظیم های الزم می باشد. عیب یابی مجموعه ها به منظور گزارش به رده باالتر نیز از فعالیت های رده سوم محسوب 
می شود. این نوع تعمیرات بر عهده گردان های تعمیراتی در کارگاه های ثابت مستقر در یگان ها و یا به صورت سیار انجام 

می شود.

سطح 4: این رده تعمیراتی به منظور تعمیر اساسی یا احیای مجدد هرکدام از قسمت ها و زیرمجموعه های مستهلک شده 
تجهیزات و در مراکز تعمیرات اساسی یا مراکز بازسازی انجام می گردد. این رده دربرگیرنده کلیه فعالیت های تعمیراتی هر 

قسمت یا زیرمجموعه، شامل باز کردن )دمونتاژ( و سوار کردن کامل )مونتاژ( آن است.
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سطح 5: اگر هریک از تجهیزات را متشکل از سامانه ها، زیرسامانه ها، مجموعه ها، زیرمجموعه ها و قطعات بدانیم، تعمیرات 
رده پنجم شامل باز کردن )دمونتاژ(، تعمیر یا تعویض و سپس سوار کردن )مونتاژ( همه این اجزاست که در مراکز بازسازی 
انجام می شود. هدف از این رده تعمیراتی، احیای تجهیزات و اقالم مستهلک شده می باشد که عمر عملیاتی آن ها به پایان 

رسیده است ]2 و 3[.

در مدل ارائه شده در این تحقیق یافتن سطح نت تجهیز موردنظر یکی از داده های ورودی اصلی است. همان طور که در 
شکل 4 مشاهده می شود اولین گام برای استخراج امتیاز جدول اثربخشی در سطوح نت یافتن سطح نت تجهیز موردنظر 
یعنی همان ستون های جدول )شکل 3( می باشد. همچنین اولین گام جهت استفاده از جدول حق شاغل )شکل 5( تعیین 
سطح نت تجهیز موردنظر است چراکه درصورتی که سطح نت تجهیز 1 و 2 باشد از این جدول در محاسبه اجرت استفاده 

نمی شود.
1) OCE( اثربخشی کل نیروی کار نت

در سال 2005 موسسه تعالی نت2 ]8[ برای سنجش و بهبود میزان بهره وری نیروی کار نگهداری و تعمیرات شاخص 
اثربخشی کل نیروی کار نت را معرفی کرده است. این شاخص حاصل ضرب نرخ سه عامل بهره برداری3، عملکرد4 و کیفیت5  
انجام کار نیروی کار نت می باشد. همان طور که در شکل 4 مشاهده می شود، ازآنجاکه مدل ارائه شده یک مدل خروجی محور 
است بعد از تعیین سطح نت تجهیز، گام اصلی بعدی محاسبه نرخ بهره برداری، عملکرد و کیفیت انجام کار مجریان نت توسط 
کارشناس نگهداری و تعمیرات به منظور مشخص کردن سطرهای جدول اثربخشی در سطوح نت جهت استخراج امتیاز این 
جدول می باشد. همچنین با استفاده از حاصل ضرب این سه نرخ، اثربخشی کل نیروی کار نت جهت تعیین سطر جدول حق 

شاغل )شکل 5( محاسبه می شود. شکل 1 طریقه محاسبات این شاخص و نرخ ها را به وضوح نشان می دهد:

OCE شکل 1: محاسبه شاخص

1  Overall Craft Effectiveness
2  The Maintenance Excellence Institute 
3  Craft Utilization
4  Craft Performance
5  Craft Service Quality
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2-2- پیشینه پژوهش

معموالً سازمان ها مدل حقوق و دستمزد مختص به حیطه خود را تهیه و تنظیم می کنند. اکثر این مدل ها دارای ساختار 
و ارکان مشترک و شبیه به یکدیگر می باشد. اکثر بنگاه ها توجه دقیقی به عادالنه بودن و سازگاری ساختار دستمزدهایشان 
به سیاست های  بیشتری  اهمیت  و  بیشتر  منابع  بنگاه ها  که  دریافتند  پیری1 ]10[  و  دورینگر  در سال 1971   .]9[ دارند 
دستمزدشان در برنامه های ارزیابی شغل می دهند. این موضوع برای بنگاه ها مهم تر است از اینکه دستمزدهایشان را مطابق 
با سایر بنگاه ها قرار دهند. نظریه پردازان اقتصاد معاصر اجرت نیروی کار را بیشتر مشابه اصطالحاتی چون قیمت کاال تشریح 
می کنند که در آن افراد واحد اصلی مورد تحلیل و فرایند بازار عامل تعیین کننده دستمزد می باشد ]11[. از طرف دیگر، 
محققان روابط صنعتی بیشتر بر روی فرایندهای مدیریتی و سیاسی ازجمله چانه زنی تأکیددارند که در تعیین اجرت نقش 
دارند ]12[. اجرت مانند هر قیمت دیگری نقش اطالع رسانی مهمی را ایفا می کند. درواقع اجرت باید بهره وری واقعی نیروی 
کار را منعکس کند و انحرافات این دو متغیر از یکدیگر، عدم کارایی اقتصادی و کاهش اشتغال را به دنبال دارد ]4[. از 
از کار همچون منافع اجتماعی موجود  سوی دیگر، شاید تفاوت در سطوح اجرت همچنین، جنبه های غیر نقدی حاصل 
یا محیط کار غیرمعمول که به طور مستقیم تحت تأثیر مطلوبیت کارگر قرار دارند را جبران نماید ]13[. آدام اسمیت پدر 
علم اقتصاد، در نظریه توزیع ثروت خود، به بحث دستمزد پرداخته است. اسمیت در بیان نظریه خود »چانه زنی« را مطرح 
می کند و چنین می گوید »دستمزدهای عمومی کارگران در هر جامعه ای به قراردادی بستگی دارد که معموالً بین دودسته 
که دارای منافع یکسانی نیستند، منعقد می گردد.« اسمیت معتقد بود که کارگران باید حداقل دستمزدی که برای معاش 
آن ها و خانواده شان الزم است را دریافت کنند و کارفرمایان نمی توانند دستمزد کارگران را به میزانی کمتر از نرخ معیشتی 
دستمزد که برای حمایت یک خانواده الزم است کاهش دهند. نحوه تعیین دستمزد ازنظر اسمیت، نظیر نحوه تعیین قیمت 
هر کاالی دیگر است و در کوتاه مدت، عرضه و تقاضا آن را تعیین می کند ]5[. شاپیرو و استیگلیتز2 در سال 1984 در مدل 
طفره روی خود نشان می دهند طفره رفتن از کار هزینه ای برای کارگران خاطی در بر نخواهد داشت، چراکه بالفاصله پس از 
اخراج درجایی دیگر و با همان دستمزد قبلی، مشغول به کار خواهند شد؛ بنابراین، این مدل پیش بینی می کند؛ هر عاملی که 
سبب افزایش هزینه طفره روی شود، موجب افزایش بهره وری نیز می گردد ]14[. لی و همکاران3 در سال 2018 تفاوت های 
دستمزد پرستار مراقبت های اولیه با در نظر گرفتن تأثیرات محیط را مورد برسی قراردادند. مطالعات قبلی نشان داده است 
که پرستار مراقبت کننده در محیط مراقبت های اولیه ممکن است کمتر از کسانی که در محیط مراقبت ویژه کار می کنند، 
این نتیجه رسیده اند که چرا چنین تفاوت دستمزد وجود دارد.  اندکی به  بااین وجود، مطالعات  درآمد کسب کنند ]15[. 
کروگر و سامرز4 در سال 1988 برای مدل خود از داده های نیروی کار و جمعیت سال های 1974، 1979 و 1984 کشور 
آمریکا استفاده کرده اند. این داده ها شامل ویژگی های فردی نیروی کار نظیر جنسیت، آموزش، مهارت، شغل، سن، جنسیت 
و نژاد و نیز ویژگی های بنگاه ها نظیر تعداد کارگران، رشته فعالیت بنگاه، موقعیت جغرافیایی بنگاه و غیره است. نتایج این 
تحقیق نشان می دهد که در سال های موردبررسی صنایعی نظیر ساختمان، کارگاه های تولیدی، حمل ونقل، خدمات مالی و 
بیمه ها و بخش معدن به طور متوسط دستمزدی بیش از میانگین پرداخت نموده اند که بیشترین سطح آن مربوط به صنایع 
معدنی است که دستمزد پرداختی آن ها به طور متوسط 1/23 درصد بیش از میانگین بوده است ]16[. جیرجان و همکاران5  
2016 پرداخت براساس عملکرد و بهره وری را موردتحقیق و بررسی قراردادند. این مطالعه نشان می دهد که افزایش عملکرد 
با بهره وری تنها زمانی که با یک سیاست با پرداخت باال همراه است نتیجه می دهد. این هزینه برای پرداخت هزینه عملکرد 

1 Doeringer, P. Piore, and Michael J. Piore
2  Shapiro, C. and J. E. Stiglitz
3  Li, Fraher et al
4  Krueger, A. and Summerls
5  Jirjahn and Economics et al
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مبتنی بر فرد، پرداخت هزینه عملکرد مبتنی بر گروه و به اشتراک گذاری سود است ]17[. پژوهشگران به طراحی مدل هایی 
که برای تخمین تبعیض دستمزد مربوط به معلولیت استفاده می شود پرداختند. آن ها برسی کردند که تفاوت در مشخصات 
مدل و روش های اقتصادسنجی، اختالفات میزان دستمزد نامناسب را در میان کارگران با معلولیت و بدون معلولیت های 
جسمانی، که تفاوت های چشم گیر برآوردهای اثر بالقوه تبعیض دستمزد مربوط به معلولیت است، تحت تأثیر قرار می دهد 
به  موقعیت جغرافیایی  و  نوع صنعت  با  کارکنان  دریافتی  مورد همبستگی دستمزد  ترو1 در سال 1976 در  و 19[.   18[
مطالعه پرداخت چراکه بر اساس نظریه بهره وری نهایی، دستمزد پرداختی بر اساس مهارت های عرضه شده تعیین می شوند 
و به صنعت یا ناحیه مورداستفاده وابسته نیست. وی درنهایت به این نتیجه رسید که متغیرهای جغرافیایی و صنعت در 
توابع دریافتی های فردی ازلحاظ آماری معنادارند که درواقع این معنی داری، انحراف از نرم بازار رقابتی را به وجود می آورد 
]20[. دنچ و گروسمن2 در سال 2018 یک رابطه بین دو شاخص سالمت و اجرت را کشف کردند که در آن کاهش سالمت 
منجر به افزایش نرخ اجرت می شود اما هیچ مدرکی مبنی بر وجود رابطه علی با میزان اجرت به سالمت پیدا نمی کند. این 
یافته نیز با یک مدل سازگار است که در آن سرمایه گذاری در پیشرفت حرفه ای با سرمایه گذاری در سالمتی برای زمان 
رقابت می کند ]21[. آدام و لین3 در سال 2017 دریافتند که برابری دستمزد در ایاالت متحده طی چند دهه گذشته به طور 
چشمگیری افزایش یافته است. این مطالعه استدالل می کند که شرکت های بزرگ، موسسه برجسته ای از بازار کار است که 
نابرابری را کاهش می دهد. شرکت های بزرگ ایاالت متحده با پرداخت جریمه کم و متوسط به کارگران خود و با حق بیمه 
باالتر نسبت به همتایان خود با دستمزد باالتر، پراکندگی دستمزدها را کاهش دادند ]22[. در سال 2018 آلوارز و فونتس4 
تأثیرات حداقل دستمزد را بر بهره وری شرکت بررسی کردند. فرضیه اصلی این است که افزایش حداقل دستمزد به دلیل 
وجود هزینه های تعدیل نیروی کار منفی بر بهره وری کل عوامل منفی است. نتایج برای اندازه گیری های جایگزین بهره وری 
و تعدیل چندین متغیر برای جلوگیری از تأثیرات دیگر تغییرات سیاست یا قرار گرفتن در معرض تغییرات حداقل دستمزد، 
ثابت شد ]23[. فابین و اسکات5 در سال 2012 تأثیرات حداقل دستمزد را بر نابرابری دستمزد، اشتغال نسبی و آموزش 
بیش ازحد تحلیل می کنند. آن ها نشان داده اند که آموزش بیش ازحد می تواند درونی ایجاد شود و افزایش حداقل دستمزد 
می تواند استخدام کل و مهارت کم را افزایش دهد و باعث کاهش نابرابری شود. شواهد از سوی ایاالت متحده نشان می دهد 
که این نتایج نظری با نتایج تجربی مرتبط است. نرخ بیش ازحد تحصیل افزایش یافته است و تجزیه وتحلیل رگرسیون ما 
نشان می دهد که کاهش حداقل دستمزد ممکن است باعث کاهش اشتغال و دستمزد نسبی کارگران کم مهارت شود ]24[.

در حال حاضر محاسبه نرخ اجرت در فعالیت های نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف کشورمان به چند طریق صورت 
می گیرد:

 S.نرخ اتحادیه که سندیت تعیین آن تنها نظر خبرگان است  
 S.تعیین نرخ اجرت خاصی با توافق دو طرف اجرت گیرنده و دهنده  

 S یک تنها  را  تجهیزی  از  قسمتی  تعمیر  است  ممکن  مثال  برای  گیرنده،  اجرت  نظر  با  تنها  اجرت  نرخ  تعیین   
شرکت یا فرد منحصربه فردی بتواند انجام دهد و تنها راه اجرت دهنده پاسخ مثبت به نرخ تعیین شده توسط اجرت 

گیرنده است که البته بازهم به قدرت چانه زنی اجرت دهنده بستگی دارد.

 عالوه بر این دیگر روش های محاسبه اجرت در سازمان ها و صنایع مختلف فاکتورهایی مثل تحصیالت، تجربه، میزان 

1 Thurow
2  Dench and Grossman
3 Cobb, J. Adam, and Ken-Hou Lin
4 Alvarez and Fuentes
5 Slonimczyk, Fabián, and Peter Skott
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سابقه فرد، دوره های آموزشی گذرانده شده و ... به طور مؤثر دخیل قرار می دهند و خروجی کار افراد در فعالیت های نگهداری 
و تعمیرات را کمرنگ اعمال می کنند. برای مثال فرض کنید قسمتی از موتور شماره 1 و قسمتی از موتور شماره 2 دستگاهی 
نیاز به تعمیرات دارد. سازمان ابتدا به شخص تعمیرکار A که دارای 30 سال سابقه کاری با تحصیالت کارشناسی می باشد، 
مراجعه می کند و شخص A تنها می تواند موتور شماره 2 را در مدت یک هفته تعمیر کند. سپس سازمان به تعمیرکار B که 
دارای 10 سال سابقه کار و تحصیالت دیپلم می باشد، مراجعه می کند. شخص B موتور شماره 1 و 2 را در مدت 5 روز تعمیر 

می کند. درنتیجه نقش تحصیالت و سابقه در این قسمت کمرنگ واقع شد.

در صنایع مختلف کشورمان عدم وجود مدلی قابل استناد برای تعیین اجرت در بخش نگهداری و تعمیرات این بخش را 
خالی از عیب و نقص نکرده است، ازجمله عواقب مخرب حائز اهمیت که با آن روبه رو هستند:

عدم وجود یک چهارچوب کلی در مواقعی که مبنای تعیین نرخ اجرت به قدرت چانه زنی بستگی دارد.. 1  

سنوات . 2 )مثل  فردی  ویژگی های  و  خصوصیات  با  مقایسه  در  اجرت  پرداخت  در  مساوات  و  عدل  رعایت  عدم   
و تجربه، خالقیت و نوآوری، تحصیالت و...( و خروجی کار آن ها در فعالیت های نگهداری و تعمیرات.

کاری، . 3 در محیط  کار، عدم همکاری  کیفیت  آمدن  پایین  مثل  عواملی  که  گیرنده  اجرت  انگیزه  رفتن  بین  از   
سرکوب شدن حس خالقیت و نوآوری و ... را به دنبال دارد.

جدا شدن نیروهای متخصص از سازمان و زمینه شغل مربوطه و گرایش به سازمان ها و مشاغل دیگر.. 4  

از بین رفتن حقوق قانونی و زیر پا گذاشتن حد متعارف اجرت.. 5  

و.... 6  

در صنایع کشورمان تابه حال پیرامون مشکالت بیان شده مدل و طرحی ارائه نشده است و خأل بسیاری در این زمینه وجود 
دارد به همین دلیل در این تحقیق ما به دنبال ارائه و تدوین روش و مدلی کاربردی و خروجی محور به منظور رفع مشکالت 

مربوط به محاسبه هزینه های اجرت نگهداری و تعمیرات نیروی کار در صنعت می باشیم.

4- مدل مفهومی

در حالتی که نگهداری و تعمیرات تجهیزات به سازمان یا شخص مستقل از سازمان یا مشتری )کسی که فعالیت های نت 
برای او انجام می شود( واگذار شود معموالً نرخ اجرت بر مبنای قیمت اتحادیه مطرح می شود که این قیمت ها معموالً با نظر 
خبرگان اعتبار دهی شده است. به علت عدم دخالت سازمان یا مشتری در قیمت اتحادیه عواملی همچون کیفیت و زمان 
انجام کارنادیده گرفته می شود. به منظور در نظر گرفتن این عوامل و دخالت سازمان و مشتری موردنظر در امر قیمت دهی 
بر مبنای فاکتورهای اساسی و مؤثر بر فعالیت های نگهداری و تعمیرات و افزایش بهره وری نیروها یک مدل جامع خروجی 
محور با در نظر گرفتن تمامی عوامل مهم و اساسی فاکتورهای مؤثر بر نت برای به دست آوردن اجرت با در نظر گرفتن 
اصل عدالت و رضایت طرفین اجرت دهنده و گیرنده در این تحقیق طراحی شده است. شکل 2 مدل مفهومی مدل جدید 

ارائه شده می باشد:
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شکل 2- مدل مفهومی محاسبه اجرت
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5- روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع ترکیبی )کمی و کیفی( می باشد به این صورت که در ابتدا جهت ایجاد ابعاد مدل از شاخص های کیفی 
در نگهداری و تعمیرات و در محاسبات از روش های کمی استفاده می شود. رویکرد جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه ای و 
میدانی می باشد و ازآنجاکه در اکثر صنایع کاربرد دارد و همچنین در صنایع مختلف نرخ اجرت در سطوح مختلف نگهداری 
و تعمیرات متفاوت است، برای امتیازدهی به جداول مدل ابتدا باید صنعت موردنظر را انتخاب کنیم سپس به جمع آوری 
داده های مربوط به نرخ اجرت به صورت نفر ساعت در سطوح مختلف نگهداری و تعمیرات بپردازیم. پس ازآن باید داده ها 
را بر اساس سطح نگهداری و تعمیرات )5 سطح( دسته بندی و میانگین گیری کنیم. برای هر سطح از نگهداری و تعمیرات 
یک نرخ حداکثری، متوسط و حداقلی به صورت نفر ساعت به دست آوریم و بر ضریب ریالی تقسیم کنیم. در ادامه با کمک 
خبرگان می توان امتیازات را در جداول بر اساس میزان اهمیت شاخص ها تقسیم بندی کنیم. الزم به ذکر است ازآنجایی که 
مدل ارائه شده در این تحقیق یک مدل خروجی محور است وزن امتیازات در جدول اثربخشی در سطوح نت بیشتر است و 

جدول حق شاغل از وزن کمی در تقسیم بندی امتیازات برخوردار است.

5-1- جدول اثربخشی در سطوح نت

این جدول متشکل از دو قسمت است، قسمت اول )ستون ها( مربوط به سطوح پنج گانه نگهداری و تعمیرات شامل پنج 
ستون می باشد و قسمت دوم )سطرها( متشکل از شاخص های اثربخشی نیروی کار نت است. هرکدام از این شاخص ها با 

مقادیر مختلف در سه بازه خوب، متوسط و ضعیف با نظر خبرگان دسته بندی شده اند.

جدول 1- جدول اثربخشی در سطوح نت

روش محاسبه امتیازات از جدول اثربخشی در سطوح نت به شکل زیر می باشد:
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شکل 3- گام های محاسبه امتیاز از جدول اثربخشی در سطوح نت

5-2- جدول حق شاغل

درصورتی که سطح نت تجهیز موردنظر جزو سطح 3، 4 و 5 باشد این جدول در عدد نهایی اجرت مؤثر خواهد بود. این 
جدول شامل 3 سطر و 2 ستون است که ستون ها شامل تجربه و دوره آموزشی می باشد. سطرها شامل سه سطح خوب )60 
درصد به باال(، متوسط )بین 30 تا 60 درصد( و ضعیف )کمتر از 30 درصد( برای شاخص OCE می باشد. عدد استخراجی 
از جدول حق شاغل بسته به یکی از سطوح OCE مشمول امتیاز تجربه به ازای هرسال سابقه و دوره آموزشی به ازای هر 

ساعت آموزش می باشد.
جدول 2- جدول حق شاغل

روش محاسبه امتیاز در جدول حق شاغل به صورت زیر می باشد:
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درنهایت با استفاده از روابط 1 و 2 عدد نهایی اجرت به صورت نفر ساعت از رابطه زیر محاسبه می شود:

6- یافته ها و تجزیه وتحلیل داده ها

در این تحقیق به جمع آوری بیش از 600 داده مربوط به نرخ اجرت از برندهای مختلف اتومبیل ها )محصوالت ایران خودرو 
و سایپا( در سطوح مختلف نگهداری و تعمیرات با استفاده از نمایندگی های معتبر در سطح کشور پرداخته شده است به این 
دلیل که میزان دسترسی به داده های نرخ دستمزد در این صنعت آسان تر و معتبرتر می باشد و از طرفی یکی از حوزه های 

پرکاربرد برای عموم مردم می باشد. 

در ابتدا داده های نرخ اجرت را در پنج سطح نگهداری و تعمیرات دسته بندی و سپس برای هر سطح یک نرخ حداکثری، 
متوسط و حداقلی میانگین گیری شده است. پس از تبدیل نرخ ها با تقسیم بر ضریب ریالی، با اظهارنظر و مشورت با خبرگان 

در زمینه موردنظر جداول امتیازدهی شده است.

با به کارگیری مدل در مراکز مختلف تعمیراتی و همچنین در برندهای مختلف و ارزیابی مدل در حالت های متفاوت سطوح 
نگهداری و تعمیرات، خروجی های به دست آمده با اکثر نرخ های اجرت در صنعت اتومبیل مقایسه و ارزیابی شده است.

 نتایج حاکی از آن است که خروجی مدل بسیار عادالنه و مطابق با نرخ های اجرت در حوزه موردنظر است و چهارچوب 
نرخ اجرت بر پایه عدل و مساوات رعایت شده است.

 همچنین مدل توسط تعدادی از اساتید و خبرگان حوزه های حقوق و دستمزد و نگهداری و تعمیرات موردبررسی و ارزیابی 
قرارگرفته و نظر اکثریت صحت روش و مدل به کار گرفته شده در این تحقیق را مورد تأیید قرار داده است.

مثال: فرض کنید شخصی باسابقه 25 سال کاری و 400 ساعت دوره آموزشی در زمینه تعمیرات خودرو در حال تعمیر 
خودرویی با سطح نت 3 برای سازمان خاصی می باشد.

 طبق محاسبات انجام شده توسط کارشناس نگهداری و تعمیرات سازمان CP =،0,9=CU=0.9=0و CSQ =0,6=محاسبه شده 
است میزان اجرت به صورت نفر ساعت به صورت زیر محاسبه می شود:
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جدول 3- جدول اثربخشی در سطوح نت امتیازبندی شده

با توجه به رابطه 1 داریم:

ازآنجایی که سطح نت موردنظر برابر 3 است پس در محاسبات از جدول حق شاغل استفاده می کنیم:

جدول 4- جدول حق شاغل امتیازبندی شده
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با استفاده از روابط 2 و 3 داریم:

درنهایت نرخ نهایی اجرت به صورت نفر ساعت برابر است با:

7- نتیجه گیری و پیشنهاد

همان طور که بیان شد عدم وجود روش و مدلی قابل استناد به منظور تعیین اجرت در فعالیت های نگهداری و تعمیرات در 
صنعت این بخش را خالی از مشکالت نکرده و باعث ایجاد مشکالتی از قبیل عدم وجود یک چهارچوب کلی تعیین نرخ اجرت 
در مواقع چانه زنی، عدم رعایت عدل و مساوات در پرداخت اجرت، از بین رفتن انگیزه اجرت گیرنده، جدا شدن نیروهای 
متخصص از سازمان و از بین رفتن حقوق قانونی و ... شده است. در این تحقیق در مدل خروجی محور ارائه شده سعی بر 
آن بوده است که میزان اجرت دریافتی شخص تحت تأثیر حداکثر عوامل دخیل ازجمله نرخ بهره برداری از نیروی کار نت، 
نرخ عملکرد نیروی کار نت، نرخ کیفیت انجام کار مجریان نت، اثربخشی کل نیروی کار نت، سطوح خرابی، تجربه و میزان 

دوره های آموزشی گذرانده شده قرار گیرد. این مدل مزایا و خصوصیاتی را در بردارد که عبارت اند از:

درجه نوآوری: تمامی عناصر جدول سطح اثربخشی در سطوح نت و جدول حق شاغل ازجمله نحوه قرارگیری شاخص ها 
و عوامل، نحوه محاسبه امتیازات، راهکارها و غیره از بعد علمی و عملی نوین و نوظهور می باشد.

دقت عمل باال: با دخالت دادن شاخص های اثربخشی نیروی کار مثل نرخ بهره برداری از نیروی کار، نرخ عملکرد نیروی 
کار و نرخ کیفیت انجام کار مجریان نت تمامی عوامل نیروی کار مثل زمان، کیفیت و غیره که در انجام امور نگهداری و 

تعمیرات مؤثر هستند، در محاسبه امتیازات مدنظر قرار داده شده اند.

خروجی محور: تمرکز این مدل بر مبنای نتیجه کار انجام شده است. باکمی دقت متوجه این مهم می شویم که نقش 
داده های  مبنای  بر  محاسبات  و  امتیازدهی  اصل  و  است  واقع شده  کم رنگ  مدل  در  آموزشی  دوره های  و  تجربه  امتیازات 
خروجی )مثل اثربخشی نیروی کار، نرخ بهره برداری از نیروی کار، نرخ عملکرد نیروی کار و نرخ کیفیت انجام کار مجریان 

نت( می باشد.

جذابیت برای کارکنان: تعداد محدودی از نقش های شغلی این قابلیت رادارند که احساس در تله افتادن را در کارکنان 
القا کنند، به ویژه اگر فرصت های شغلی با درآمد باالتر و مزایای بهتر برای آن شغل در سازمان موجود نباشند. همین که 
کارکنان احساس کنند که در یک شغل ساکن شده اند، انگیزه آن ها برای بهتر شدن و آموختن مهارت های بیشتر کم و کمتر 
می شود. استفاده از برنامه های پرداخت بر مبنای مهارت و خروجی کار آن ها اطمینان حاصل می کند که کارکنان از مشوق 

الزم برای به چالش کشیدن خود برخوردار هستند و مجذوب شغل باقی می مانند.

ساده و قابل درک: یکی از مزایای اصلی مدل سادگی و عدم پیچیدگی در نحوه استفاده از شاخص ها و محاسبه امتیازات 
می باشد که خود باعث تفهیم ساده در طبقات مختلف کارکنان می باشد.
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حفظ کارکنان در سازمان: فرایند استخدام ممکن است برای سازمان ها بسیار هزینه بر باشد، همان طور که آموزش دادن 
کارکنان جدید نیز هزینه بر خواهد بود. پرداخت بر مبنای مهارت می تواند تأثیر مستقیمی بر حفظ نیروهای خارجی داشته 
باشد. همچنین هزینه های همه جانبه پرداخت بیشتر به کارکنان به علت توسعه مهارت ها اغلب بسیار کمتر از هزینه استخدام 

کارکنان جدید خواهد بود.

دارای بعد قانونی قوی: با دخالت دادن ضریب ریالی سالیانه در محاسبه نهایی اجرت و همچنین استفاده از داده های 
متداول و عرف بهای اجرت در جامعه برای محاسبه امتیازات در جداول، مدل موجود دارای ابعاد قانونی معتبری می باشد.

ایجاد یک چهارچوب کلی برای تعیین نرخ اجرت در مواقعی که نرخ نهایی اجرت وابسته به قدرت چانه زنی اجرت دهنده 
است. با توجه به روش امتیازدهی جداول مدل ارائه شده در این تحقیق قابل استفاده در اکثر صنایع به منظور برآورد و ایجاد 

یک چهارچوب برای تعیین اجرت می باشد.

ارائه نشده است و همچنین سعی بر آن بوده  تابه حال چنین مدلی  بااینکه در زمینه دستمزد در نگهداری و تعمیرات 
است که این روش از جامعیت تام برخوردار باشد با این وجود بازهم در این روش می توان جای تحقیق و نوآوری بیشتری را 
بسترساز کرد. در این مدل برای امتیازدهی جدول اثربخشی در سطوح نگهداری و تعمیرات می توان پیرامون نرخ دستمزد در 
صنایع دیگر همچون صنایع لوازم پزشکی، لوازم اداری و ... تمرکز کرد. همچنین در جدول حق شاغل می توان شاخص های 

تخصصی تری در زمینه نگهداری و تعمیرات را مدل سازی کرد.
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