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  )سازمان انقالبی افغانستان( ھوادارالله: ازبازتايپ 

   ٢٠١٢ می ٢١

  

  ارزش اضافی نسبی
  

 ل روزانۀ کار است، به طوریدومين روش افزايش ارزش اضافی، کاستن زمان کار الزم، با ثابت نگھداشتن طو

  اين امر چگونه صورت می گيرد؟ . که مقدار زمان کار اضافی، به آن وسيله افزايش يابد

نخست ياد آور می  شويم که ارزش نيروی کار به وسيلۀ مقدار کاری که بايد در توليد اسباب معاش کارگر صرف 

ی که کاال ھای مصرفی توليد می کنند، افزايشی حاصل اگر در بازده توليدی کار، در صنايع. شود، تعيين می گردد

نتيجۀ اين امر کاھشی در ارزش نيروی کار و در نتيجه کاھش در زمان . شود، ارزش اين کاال ھا کاھش می يابد

  .کار الزم، خواھد بود و اين امر افزايش زمان کار اضافی به حساب خواھد آمد

.  ساعت زمان کار اضافی تقسيم شده باشد۵عت زمان کار الزم و  سا۵ ساعته به ١٠فرض کنيد يک روزانۀ کار 

ين، ابنابر.  ساعت کاھش يابد٣ ساعت به ۵حال فرض کنيد در نتيجۀ افزايش بازده توليدی کار، زمان کار الزم از 

يا نرخ ارزش (درجۀ استثمار .  ساعت افزايش خواھد يافت٧ ساعت به ۵واضح است که زمان کار اضافی از 

 در چنين موردی روزانۀ کار را می. که طول روزانۀ کار تغييری نيافته است، ترقی خواھد کرد با آن) اضافی

  :توان به صورت زير نشان داد

  

  : و نرخ ارزش اضافی که به صورت فيصدی نمايش داده می شود، برابر خواھد بود با

  

  ۵             

  = ----- = x %100 = %100 َ◌s  

۵    

  

   ساعت۵   ساعت۵

  ار الزمزمان ک  زمان کار اضافی
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  :و نرخ ارزش اضافی برابر خواھد بود با

  

  ٧             

  = ----- =  x %100 = %233 َ◌s  

٣  

در مثال ما نرخ ارزش اضافی نه در نتيجۀ افزايش مطلق ساعات کار روزانه، بلکه در نتيجۀ تغيير نسبت بين 

  . فيصد افزايش يافته است٢٣٣ فيصد به ١٠٠زمان کار الزم و زمان کار اضافی، از 

يجۀ افزايش بازده توليدی ارزش اضافی ای که از کاھش زمان کار الزم و افزايش متناسب زمان کار اضافی، در نت

تحت بعضی شرايط، سرمايه داران ارزش اضافی فوق . کار به وجود می آيد، ارزش اضافی نسبی ناميده می شود

  .العاده نيز به دست می آورند

  

  ...ادامه دارد
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 پ نيکی تين: بر گرفته از کتاب علم اقتصاد، نوشته ای
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  زمان کار الزم  زمان کار اضافی


