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Employment has become a challenge currently in Iran and particularly in Sistan and Ba-
louchestan. However, one of the sectors which can creative jobs is cooperatives. Accord-
ing to the prospective document of 1404 and the economic development plan, particularly 
article 44 of the constitution, the cooperatives are one of the main aspect of the country’s 
economic system. The government is also asked to improve the economic activity of the 
cooperatives in order to ensure social justice, reduce poverty, and create jobs. Accordingly, 
this study aims to analyze the effect of investing in cooperatives on employment in different 
parts of Sistan and Balouchestan province using the spatial econometrics. The data were 
taken from 50 cooperatives in Sistan and Balouchestan province from 2012 to 2017. The 
findings of the spatial econometrics models show that the payment in cooperatives has the 
most direct effect on employment in the province. Moreover, the results show that there is 
a positive relationship between investment and employment in the cooperative sections of 
the province. Based on the results of the estimated model, the variable of price index has 
a significant positive relationship with employment in cooperative section of the province.
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تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

امــروزه معضــل بیــکاری یکــی از چالش  هایــی اســت کــه کشــور و به تبــع آن اســتان سیســتان 
ــث ایجــاد  ــه باع ــی ک ــر یکــی از بخش  های ــا آن مواجــه اســت.  از ســوی دیگ و بلوچســتان ب
ــون  ــی اســت. طبــق ســند چشــم  انداز 1404 و همچنیــن قان اشــتغال می شــود، بخــش تعاون
ــی  ــش تعاون ــی، بخ ــون اساس ــل 44 قان ــژه اص ــور، به  وی ــادی کش ــعۀ اقتص ــای توس برنامه  ه
ــت خواســته شــده جهــت  یکــی از پایه  هــای نظــام اقتصــادی کشــور قلمــداد شــده و از دول
کمــک بــه تأمیــن عدالــت اجتماعــی، کاهــش فقــر و محرومیــت و ایجــاد اشــتغال، حمایت  های 
مــورد نیــاز را بــا افزایــش ســهم فعالیت  هــای اقتصــادی بخــش تعاونــی انجــام دهــد. از ایــن 
ــتغال در  ــر اش ــی ب ــش تعاون ــرمایه  گذاری بخ ــر س ــی اث ــر بررس ــش حاض ــدف از پژوه رو ه
ــا اســتفاده از روش اقتصادســنجی فضایــی  مناطــق مختلــف اســتان سیســتان و بلوچســتان ب
ــف  ــی در مناطــق مختل ــه 50 شــرکت تعاون ــوط ب ــای مرب ــن پژوهــش، از داده  ه اســت. در ای
ــج  ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش ــا 1396 اس ــی دورة 1391 ت ــتان ط ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــی  ــی در بخــش تعاون ــزان دســتمزد پرداخت ــی نشــان داد می ــای اقتصادســنجی فضای مدل  ه
بیشــترین میــزان اثرگــذاری مســتقیم بــر اشــتغال اســتان را داراســت. همچنیــن نتایــج گویای 
ــی  ــاط مثبت ــتغال ارتب ــرمایه  گذاری و اش ــان س ــتان می ــی اس ــش تعاون ــه در بخ ــت ک آن اس
ــۀ  ــت رابط ــاخص قیم ــر ش ــدل، متغی ــای م ــج تخمین  ه ــه نتای ــه ب ــا توج ــز ب ــود دارد. نی وج

مثبت و معنا  داری با اشتغال در بخش تعاونی استان داشته است.
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1. مقدمه

ــی و  ــطح مل ــت گذاران در س ــه سیاس ــورد توج ــادی، م ــی و اقتص ــدة اجتماع ــوان پدی ــکاری، به  عن بی
ــن رو یکــی از اهــداف اساســی  ــل، 1387(. از ای ــوده اســت )کرباســی، اثنی عشــری و عاق ــه  ای ب منطق
ــای  ــکاری در دوره  ه ــش بی ــتغال و کاه ــش اش ــور افزای ــادی کش ــران اقتص ــزان و تصمیم  گی برنامه  ری
مختلــف بــوده اســت )رکن  الدیــن افتخــاری، سجاســی قیــداری و  رضــوی، 1389(. میــزان اشــتغال در 
اقتصــاد تابــع عوامــل اقتصــادی و غیراقتصــادی زیــادی اســت. از بیــن عوامــل اقتصــادی، ســرمایه  گذاری 
نقــش تعیین  کننــده  ای در رشــد اشــتغال ایفــا می  کنــد )خالــدی، اردســتانی و طوســی، 1386(. 
ــی  ــش عموم ــرمایه  گذاری بخ ــروه س ــه گ ــه س ــوان ب ــه را می  ت ــا منطق ــور ی ــرمایه  گذاری در کش س
ــی تقســیم   کــرد. براســاس  )دولتــی(، ســرمایه  گذاری بخــش خصوصــی و ســرمایه  گذاری بخــش تعاون
تجربــۀ کشــورهای مختلــف، شــرکت  های تعاونــی دارای نقــش بســزایی در تولیــد و اشــتغال در 
ــد و در برخــی کشــورها ایــن بخــش ســهم چشــمگیری در ایجــاد  اقتصــاد کشــورهای مختلــف بوده ان

ــادات، 1396(.  ــت )س ــته اس ــکاری داش ــش بی ــدد و کاه ــغلی متع ــای ش فرصت  ه

ــون  ــعۀ اقتصــادی، به  خصــوص اصــل 44 قان ــای توس ــون برنامه  ه ــق قان ــز طب ــران نی در کشــور ای
اساســی، بخــش تعاونــی یکــی از پایه  هــای نظــام اقتصــادی کشــور قلمــداد شــده و جهــت کمــک بــه 
تأمیــن عدالــت اجتماعــی، کاهــش فقــر و محرومیــت، اشــتغال  زایی و حمایــت از بنگاه  هــای اقتصــادی، 
ــا افزایــش ســهم فعالیت  هــای اقتصــادی  ــاز را ب ــا حمایت  هــای مــورد نی ــت مکلــف شــده اســت ت دول
ــف  ــتان  های مختل ــتغالی در اس ــتغال  زا و خوداش ــای اش ــرای طرح  ه ــن اج ــی و همچنی ــش تعاون بخ
کشــور به خصــوص در اســتان  های محــروم انجــام دهــد. از ایــن رو بخــش تعاونــی در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، یکــی از اســتان  های کمتربرخــوردار، فعالیت  هــای اقتصــادی و ســرمایه  گذاری های 
ــرمایه  گذاری  ــرای س ــب ب ــی مناس ــت جغرافیای ــتان از موقعی ــن اس ــت. ای ــام داده اس ــددی را انج متع
ــوردار  ــکاری برخ ــش بی ــتغال و کاه ــش اش ــال آن افزای ــادی و به دنب ــف اقتص ــای مختل در بخش  ه
اســت )قربانــی، 1386(. بــا توجــه محرومیــت ایــن اســتان در مقایســه بــا دیگــر اســتان  های کشــور و 
همچنیــن به  ســبب بــاال بــودن نــرخ بیــکاري، جایــگاه بخــش تعاونــی در اســتان اهمیــت بســیاری دارد. 
ــاد  ــف اقتص ــطوح مختل ــی در س ــش تعاون ــرمایه  گذاری های بخ ــادی و س ــای اقتص ــش فعالیت  ه افزای
اســتان نقــش عمــده  ای در رشــد و توســعۀ اقتصــادی اســتان ایفــا می کنــد. از ایــن رو هــدف از پژوهــش 
ــتان در  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــتغال اس ــر اش ــی ب ــش تعاون ــرمایه  گذاری بخ ــر س ــی اث ــر بررس حاض
دورة 1391 تــا 1396 بــا اســتفاده از داده  هــای تابلویــی و اقتصادســنجی فضایــی اســت. بدیــن ترتیــب 
ــا  ــی اســتان سیســتان و بلوچســتان ب ــر اشــتغال در بخــش تعاون ــر ب در پژوهــش حاضــر، عوامــل مؤث

اســتفاده از روش اقتصادســنجی فضایــی بررســی شــده اســت.

در ادامــه پیشــینۀ تحقیــق و ســپس چارچــوب نظــری تأثیــر ســرمایه  گذاری بــر اشــتغال بیــان شــده 
اســت. بخــش بعــد بــه معرفــی روش تحقیــق و داده  هــای تحقیــق اختصــاص دارد. ســپس یافته  هــای 
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ــان پیشــنهادهای  ــری و بی ــز نتیجه  گی ــه نی ــل و بررســی شــده اســت. پایان  بخــش مقال ــق تحلی تحقی
سیاســتی اســت. 

2. پیشینۀ تحقیق

2ـ1. مطالعات داخلی
ــا  ــرمایه  گذاری ب ــۀ س ــن رابط ــه تعیی ــه  ای ب ــرودی )1387( در مقال ــی ارج ــی و رضای ــازدار اردبیل ب
ــاس  ــروی کار و براس ــای نی ــای تقاض ــت پوی ــب رهیاف ــل در قال ــش حمل ونق ــتغال در بخ ــاد اش ایج
ــا  ــال  های 1350 ت ــی س ــرداری )VECM( ط ــای ب ــح خط ــای تصحی ــی و الگوه ــای هم گرای روش  ه
ــا افزایــش موجــودی ســرمایه، تعــداد شــاغالن  1383 پرداختنــد. نتایــج پژوهــش ایشــان نشــان داد ب
در بخــش حمل ونقــل افــزوده می شــود و بــا افزایــش میــزان موجــودی ســرمایه بــه میــزان 1 درصــد، 
ــا  ــن ب ــرد. همچنی ــی می گی ــد فزون ــزان 0/37 درص ــه می ــل ب ــش حمل ونق ــان در بخ ــداد کارکن تع
افزایــش 1 درصــد ارزش افــزودة بخــش حمل و نقــل، تعــداد شــاغالن در بخــش حمل و نقــل بــه میــزان 

ــد.  ــش می  یاب ــد افزای 0/9 درص

ــرات ســرمایه  گذاری در بخــش  ــه بررســی اث ــزازان )1389( در مطالعــه  ای ب اولیــن چهارســوقی و ب
ــی )اســتان  های خوزســتان، بوشــهر،  ــد در مناطــق نفت ــر اشــتغال و درآم ــی ب ــت   خــام و گاز طبیع نف
هرمــزگان، کهگیلویــه و بویراحمــد، ایــالم، لرســتان و فــارس( و همچنیــن  مناطــق غیرنفتــی با اســتفاده 
ــای  ــق یافته ه ــد. طب ــال 1380 پرداختن ــرای س ــی ب ــه  ای 71بخش ــتاندة دومنطق ــدول داده س از ج
ــد  ــتغال و درآم ــد، اش ــدة تولی ــب فزاین ــی دارای ضرای ــام و گاز طبیع ــت   خ ــش نف ــا، بخ ــه آن ه مقال
پایینــی نســبت بــه ســایر بخش  هــا در هــر دو منطقــه اســت. همچنیــن اثــرات ســرریزی و بازخــوردی 
انــدک در تولیــد، اشــتغال و درآمــد را داراســت کــه بیانگــر ارتبــاط بســیار ضعیــف بخــش نفــت بــا ســایر 

ــت.  ــز اس ــتان  های نفت  خی ــادی در اس ــای اقتص فعالیت  ه

فدائــی و کاظمــی )1391( در مقالــه  ای بــه واکاوی اثــرات رشــد ســرمایه  گذاری مســتقیم خارجــی 
ــترده )ARDL( و  ــای گس ــا وقفه  ه ــح ب ــدل خودتوضی ــتفاده از م ــا اس ــران ب ــتغال در ای ــطح اش ــر س ب
بررســی روابــط کوتاه  مــدت و بلندمــدت بیــن متغیرهــا طــی دورة زمانــی 1349 تــا 1389 پرداختنــد و 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســرمایه  گذاری مســتقیم خارجــی در هــر دو دورة کوتاه  مــدت )0/1286( 
ــان  ــوده و جری ــذار ب ــر ســطح اشــتغال تأثیرگ ــا  داری ب ــدت )0/2161( به طــور مســتقیم و معن و بلندم

ورود ســرمایه  گذاری مســتقیم خارجــی فراینــد ایجــاد اشــتغال را بهبــود بخشــیده اســت.  

ابراهیمــی )1395( ارتبــاط بیــن اشــتغال و ســرمایه  گذاری بخــش تعاونــی شهرســتان ایــالم را بــا 
ــا  ــی 1394 ت ــازة زمان ــاونی در ب ــی 50 شــرکت تع ــای تابلوی ــدل اقتصادســنجی داده  ه اســتفاده از م
ــد. نتایــج پژوهــش بیانگــر رابطــۀ مثبــت میــان اشــتغال و ســرمایه  گذاری اســت  1390 مطالعــه کردن
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ــش در اشــتغال می  شــود. ــه 0/088 درصــد افزای ــش در ســرمایه  گذاری منجــر ب ــه 10 درصــد افزای ک

ــر  ــی تأثی ــه بررس ــه  ای ب ــان )1396( در مقال ــان آرای و ظهوری ــور، جه ــه، لطفعلی پ ــی علویج کریم
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر اشــتغال در 20 اســتان منتخــب ایــران بــا اســتفاده از مــدل اقتصادســنجی 
ــد  ــار کردن ــق اظه ــای تحقی ــش یافته ه ــد و در بخ ــا 1395 پرداختن ــال  های 1387 ت ــی س ــی ط فضای
افزایــش مالیــات بــر ارزش افــزوده منجــر بــه کاهــش بیــکاری در ایــن اســتان  ها شــده اســت. همچنیــن 
بــا افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی و فزونــی نیــروی کار، اشــتغال افزایــش می یابــد و رابطــۀ مســتقیم 

بیــن ایــن متغیرهــا وجــود دارد؛ امــا تأثیــر نــرخ تــورم بــر اشــتغال منفــی و بی  معنــا بــوده اســت.

ــا  ــران ب ــتان  های ای ــتغال را در اس ــر اش ــی ب ــارج عمران ــر مخ ــی اث ــی )1397( در پژوهش قیطاس
اســتفاده از روش سیســتم معــادالت هم زمــان پانــل فضایــی طی دورة 1380 تــا 1393 ارزیابــی کــرد. 

نتایــج پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه مخــارج عمرانــی اثــر مثبــت بــر اشــتغال داشــته اســت.

ــتفاده از  ــا اس ــروی کار ب ــتغال نی ــر اش ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــه بررس ــه  ای ب ــی )1398( در مقال خلیل
ــرداری طــی دورة 1394  ــا وقفه  هــای گســترده و همچنیــن الگــوی خودتوضیــح ب روش خودتوضیــح ب
تــا 1359 پرداخــت. نتایــج پژوهــش نشــان داد در کوتاه  مــدت، ســه عامــل افزایــش موجــودی ســرمایه 
ــر  ــادار ب ــت و معن ــر مثب ــاری اث ــودن تج ــی و بازب ــتقیم خارج ــرمایه  گذاری مس ــرمایه  گذاری، س و س

اشــتغال دارد.

ــرات  ــی اث ــود را بررس ــۀ خ ــوع مطالع ــرگزی )1398( موض ــمی ثمره و س ــم، هاش ــدی، کری محم
ــای  ــح خط ــوی تصحی ــتفاده از روش الگ ــا اس ــران ب ــروی کار در ای ــازار نی ــر ب ــادی ب ــوک  های اقتص ش
ــد. نتایــج پژوهــش ایشــان بیانگــر آن  ــرار دادن ــا 1395 ق ــرداری ســاختاری طــی ســال  های 1353 ت ب
ــۀ  ــکاری رابط ــرخ بی ــا ن ــۀ مســتقیم و ب ــتغال رابط ــره  وری و اش ــا به ــی ب ــتمزدهای واقع ــه دس ــود ک ب
غیرمســتقیم دارد. نتایــج تجزیــۀ واریانــس خطــای پیش  بینــی بیــکاری حاکــی از آن بــود کــه شــوک 
عرضــۀ نیــروی کار، بهــره  وری و تقاضــای نیــروی کار عوامــل مهــم تعیین  کننــدة بیــکاری در بلندمــدت 
ــهم  ــن س ــان ای ــول زم ــه در ط ــت ک ــه اس ــوک  های عرض ــکاری، ش ــل بی ــن عام ــا مهم  تری ــت. ام اس

ــد. ــش می  یاب افزای

2ـ2. مطالعات خارجی 
ــه بررســی ورود و خــروج تعاونی  هــای کارگــری در چرخــۀ کســب  وکار  ــه  ای ب ــی1 )2006( در مقال پروت
ــا 2002 در کشــور فرانســه  ــی 1971 ت ــازة زمان ــا ســایر شــرکت  های متــداول در ب و مقایســۀ آن  هــا ب
ــط  ــش ریســک  های مرتب ــه افزای ــی ب ــرکت  های تعاون ــاد ش ــش وی، ایج ــج پژوه ــق نتای پرداخــت. طب
ــی  ــتر هنگام ــا بیش ــد. تعاونی  ه ــخ می  دهن ــود پاس ــد س ــم  انداز رش ــای چش ــارف به ج ــتغال متع ــا اش ب

1. Perotin
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ــرخ بهــره و رشــد  ــی کــه ن ــر شــود. زمان ــد و رشــد ُکندت ــکاری افزایــش یاب ــد کــه بی به وجــود می  آین
ســود در آینــده پایین  تــر اســت، ایجــاد تعاونی  هــا نیــز افزایــش می  یابــد. براســاس نتایــج ایــن مطالعــه، 
ــن  ــی بی ــای اصل ــود، تفاوت  ه ــل می  ش ــاط ح ــرمایه  گذاری و انحط ــوة س ــکالت بالق ــه مش ــی ک هنگام

ــود. ــکار می  ش ــروج آش ــای خ ــار ورود به ج ــارف در رفت ــده و متع ــرکت  های مدیریت ش ش

ــور  ــتمزد در کش ــتغال و دس ــات اش ــی تصمیم ــه بررس ــه  ای ب ــن2 )2009( در مقال ــن و دی باردی
ــل تعاونی  هــای کارگــری و شــرکت  های ســرمایه  داری  ــای پان ــۀ داده  ه ــا اســتفاده از مجموع ــه ب اروگوئ
ــا  ــرات دســتمزد به  طــور مثبــت ب ــج نشــان داد تغیی ــد. نتای ــا 2005 پرداختن ــی 1996 ت ــازة زمان در ب
ــر  ــری انعطاف  پذیرت ــای کارگ ــرای تعاونی  ه ــتمزدها ب ــاط دارد و دس ــد ارتب ــای تولی ــرات قیمت  ه تغیی
ــتمزد در  ــتغال و دس ــن اش ــه بی ــک رابط ــود ی ــه وج ــن ب ــت. همچنی ــی اس ــرکت  های خصوص از ش
ــری نامشــخص  ــای کارگ ــاط در تعاونی  ه ــن ارتب ــه ای ــی ک ــد؛ درحال ــی بردن شــرکت  های خصوصــی پ
اســت و بــر ایــن اســاس، مدلــی بــرای اشــتغال بــرآورد کردنــد. همچنیــن نتایــج حاکــی از آن بــود کــه 

ــود. ــده می  ش ــران استخدام ش ــبی کارگ ــتغال نس ــش اش ــه کاه ــر ب ــتمزد منج ــش دس افزای

توانــی3 )2013( در مقالــه  ای باعنــوان »چانه  زنــی بــر ســود و دســتمزدها زمانــی کــه تغییــر تکنیکــی 
حاصــل شــده اســت: پیامدهــای رشــد، توزیــع و اشــتغال« بــه مطالعــۀ یــک مــدل رشــد و توزیــع درآمد 
پرداخــت. نتایــج پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه تغییــرات نهــادی در بلندمــدت تأثیــر مثبتــی بــر نــرخ 
رشــد تولیــد در هــر کارگــر دارد؛ امــا تأثیــر منفــی بــر اشــتغال دارد. سیاســت اقتصــادی می  توانــد بــر 
مــدل رشــد از طریــق تغییــرات جبــران خســارت بیــکاری تأثیــر بگــذارد کــه در بلندمــدت تأثیــر مثبــت 

بــر رشــد بهــره  وری نیــروی کار دارد؛ امــا اثــر منفــی بــر اشــتغال دارد.

ــر  ــا دیگ ــی را ب ــی ایتالیای ــرکت  های تعاون ــت ش ــه ای فعالی ــا4 )2014( در مطالع ــی و کارپیت کارین
شــرکت  ها درمــورد تأثیــرات بحــران اقتصــادی بــر ســطح اشــتغال، عملکــرد اقتصــادی، ســرمایه  گذاری 
و تحقیــق و توســعه، بــا اســتفاده از نظرســنجی در بــازة زمانــی 2008 تــا 2010، مقایســه کردنــد. نتایــج 
پژوهــش نشــان  دهندة وضعیــت کارایــی دقیــق تعاونی  هــا در بخش  هــای صنعتــی و تجــاری در ایتالیــا 
ــی اســت. همچنیــن  در ســه ســال اول بحــران اقتصــادی از نظــر اشــتغال و عملکــرد اقتصــادی و مال

ــد. ــد می  کن ــا را تأیی ــد مثبــت اشــتغال در تعاونی  ه داده  هــای نظرســنجی MET رون

دالتــون، باندیبنــس و اســتاپ5 )2015( در مقالــه  ای بــه بررســی تأثیــر حداقــل دســتمزد ملــی بــر 
ــا 2010  ــی 1999 ت ــی در دورة زمان ــنجی فضای ــتفاده از روش اقتصادس ــا اس ــتان ب ــتغال در انگلس اش
پرداختنــد. آن هــا در ایــن پژوهــش مســائل مربــوط بــه وابســتگی بــه خطاهــای ممکــن و ســاختار پویــا 

2. Burdin & Dean
3. Tavani
4. Carini & Carpita
5. Dolton, Bondibene & Stops 
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از تغییــرات نــرخ اشــتغال، شــوک  های طــرف تقاضــای منطقــه  ای ناشــی از رکــود اقتصــادی و وابســتگی 
فضایــی بازارهــای محلــی اشــتغال را مــورد توجــه قــرار دادنــد. براســاس نتایــج پژوهــش، هیــچ تأثیــر 
ــر اشــتغال وجــود  ــرخ آن ب ــش ن ــا افزای ــی و ی ــل دســتمزد مل ــون حداق ــی قان ــل توجهــی از معرف قاب
ــت و  ــف مثب ــرات مختل ــت اث ــن اس ــاده  تر ممک ــن س ــه تخمی ــه چگون ــد ک ــان می  ده ــا نش ــدارد؛ ام ن

ــر اشــتغال را کــه در ادبیــات یافــت می  شــوند، آشــکار ســازد.  منفــی متفــاوت ب

ــتغال،  ــذب اش ــزوده، ج ــد ارزش  اف ــر تولی ــرمایه  گذاری ب ــر س ــی اث ــه6 )2016( در پژوهش جمالی
ــا اســتفاده از داده  هــای پانــل 6  بهــره  وری و رفــاه اقتصــادی کارگــران در بخــش صنایــع تولیــدی را ب
مقطــع عرضــی )صنایــع تولیــدی غــرب کالیمانتــان( و اطالعــات ســری زمانــی 12 ســال بررســی کــرد. 
ــر چشــمگیری  ــت و تأثی ــه ســرمایه  گذاری خصوصــی رابطــۀ مثب ــر آن اســت ک ــج پژوهــش بیانگ نتای
ــرمایه  گذاری  ــد س ــات می کن ــوع اثب ــن موض ــه ای ــد دارد ک ــزودة تولی ــتغال و ارزش  اف ــذب اش ــر ج ب
خصوصــی توانســته تولیــد و اشــتغال  زایی را افزایــش دهــد. همچنیــن ارزش  افــزودة تولیــد تأثیــر مثبــت 
معنــا  داری بــر جــذب اشــتغال و تأثیــر مثبــت ناچیــزی بــر بهــره  وری کارگــران دارد. همچنیــن بهره  وری 

تأثیــر منفــی معنــاداری بــر رابطــه بــا نــرخ دســتمزد دارد. 

ــاس  ــد براس ــکاری و تولی ــتغال، بی ــن اش ــط بی ــی رواب ــه بررس ــه  ای ب ــن7 )2017( در مقال آذوری
ــل  ــی جهــت ترکیــب داده  هــای پان ــه و   تحلیــل فضای ــا اســتفاده از تجزی قوانیــن وردورن8 و اوکــون9 ب
اســتان  های اســپانیا بــا تحلیــل وابســتگی فضایــی و تغییــرات احتمالــی در طــول زمــان )مــدل فضایــی 
رگرســیون  های غیرمســتقیم )SUR(( در دورة زمانــی 2000 تــا 2011 پرداختنــد. طبــق نتایــج 
پژوهــش، در طــول دورة بررســی، پاســخ اشــتغال بــه رشــد تولیــد باالتــر از نــرخ بیــکاری اســت. ایــن 
ــر از ســطح الزم  ــرای افزایــش اشــتغال بســیار پایین  ت ــدان معناســت کــه رشــد تولیــد مــورد نیــاز ب ب

ــرخ بیــکاری اســت. ــرای کاهــش ن ب

ــته و  ــوع )کل، وابس ــوع تن ــه ن ــش س ــی نق ــه بررس ــه  ای ب ــل و دورن10 )2018( در مقال ــر، دی اوکان
ــا اســتفاده از مــدل OLS و همچنیــن  ــر رشــد اشــتغال در 27 منطقــۀ کشــور ایرلنــد ب غیروابســته( ب
مدل  هــای اقتصادســنجی فضایــی )وقفــۀ فضایــی، خطــای فضایــی و دوربیــن فضایــی( در بــازة زمانــی 
ــوژی الهورســت،  ــا اســتفاده از متدولوژی  هــای مختلــف ازجملــه متدول ــا 2012 پرداختنــد و ب 2006 ت
دوربیــن فضایــی را بهتریــن مــدل انتخــاب کردنــد. نتایــج پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه بــرای ایــن 
دورة زمانــی، تنــوع ســاختار صنعــت تأثیــر مثبتــی بــر رشــد اشــتغال دارد. همچنیــن تنــوع کل و دو 
تنــوع وابســته و غیروابســته بــه آن تأثیــر مثبتــی بــر رشــد اشــتغال دارد. بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش، 
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تنــوع غیروابســته بیشــترین تأثیــر مثبــت بــر اشــتغال را داشــته اســت.

ــل  ــارة تحلی ــادی درب ــات زی ــه  ای مطالع ــی و منطق ــطح مل ــدگان، در س ــات نگارن ــاس تحقیق براس
اشــتغال بــا اســتفاده از روش  هــای اقتصادســنجی فضایــی )در داخــل و خــارج از کشــور( انجــام شــده؛ 

ولــی در حــوزة تعاونــی تاکنــون پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت.

3. چارچوب نظری

3ـ1. اثر سرمایه  گذاری بر اشتغال
توســعۀ اقتصــادی بــه ســرمایه  گذاری در بخش  هــا و فعالیت  هــای مختلــف اقتصــادی نیــاز دارد. بــدون 
ــاه  ــد و رف ــوان انتظــار توســعۀ اشــتغال، تولی ــی نمی  ت ــی و روبنای ــای زیربنای ســرمایه  گذاری در طرح  ه
اقتصــادی را داشــت )شــاکری و ســلیمی، 1385(. ســرمایه  گذاری و ســرمایۀ ناشــی از آن کلیــد توســعۀ 
ــرمایه  گذاری  ــش در س ــور، 1383(. افزای ــی و فرامرزپ ــد )صامت ــاب می  آی ــور به  حس ــر کش ــادی ه اقتص
ــریع  تر  ــت س ــر ارزی و حرک ــش ذخای ــش واردات، افزای ــور، کاه ــادی کش ــۀ اقتص ــود بنی ــبب بهب س
ــت  گذاران  ــار سیاس ــری دراختی ــای مؤث ــود و  راهنم ــادی می ش ــعۀ اقتص ــرفت و توس ــوی پیش به س
درجهــت تخصیــص منابــع قــرار می دهــد )حاجــی و عســگری، 1390(. اســتفادة صحیــح و اصولــی از 
ســرمایه و ترکیــب آن بــا ســایر عوامــل تولیــد و کاربــرد بهینــۀ منابــع محــدود ســبب افزایــش ظرفیــت 
تولیــد می شــود. بــه بیــان دیگــر، بــدون مهیاســازی شــرایط افزایــش تشــکیل ســرمایه در فعالیت  هــای 
ــی، 1380(.  ــود )حجت ــد ب ــر نخواه ــای اقتصــادی امکان  پذی ــن فعالیت  ه اقتصــادی، رشــد و توســعۀ ای
در نگــرش مکتبــی، هرکــدام از مکاتــب اقتصــادی طبــق ســاختاری کــه طراحــی شــده  اند، معتقــد بــه 
ــازار کار هســتند )ســعدی و موســوی، 1392(. کینزین  هــا  نوعــی تعــادل یــا عــدم تعــادل خــاص در ب
ــکیل  ــرمایه  گذاری و تش ــزان س ــه می ــتغال ب ــد و اش ــن درآم ــرات بی ــوری تغیی ــر کش ــد در ه معتقدن
موجــودی ســرمایۀ جدیــد بســتگی دارد. از دیــدگاه هــارود ـ دومــار، ســرمایه  گذاری نقــش اساســی و 
ــن  ــد و همچنی ــد می  کن ــاد درآم ــت: ایج ــت اس ــادی دارد و دارای دو خصوصی ــد اقتص ــدی در رش کلی
ــبب  ــود س ــه خ ــد ک ــش می یاب ــاد افزای ــدی اقتص ــای تولی ــرمایه، ظرفیت  ه ــودی س ــش موج ــا افزای ب
ــد توجــه  ــز نیازمن ــدی نی ــوان تولی ــش ت ــان، 1382(. افزای ــی و خلیلی ــش اشــتغال می شــود )بالل افزای
ویــژه بــه فعالیت  هــای گوناگــون اقتصــادی، به  ویــژه بخــش تعاونــی و افزایــش ســرمایه  گذاری در ایــن 
ــی  ــع، ارزیاب ــا، تخصیــص مناب ــات و محدودیت  ه ــا شــناخت امکان ــا ب ــن هــدف تنه بخــش، اســت و ای
ــا  ــدی زمینه  ه ــزی و اولویت  بن ــت برنامه  ری ــب و درنهای ــای مناس ــۀ راهکاره ــا و ارائ ــت توانایی  ه درس
ــم  ــن مه ــه ای ــد ک ــان می  ده ــعه نش ــال توس ــورهای درح ــیاری از کش ــی در بس ــته  های صنعت و رش
ــری،  ــت )باص ــوده اس ــی ب ــداف مال ــق اه ــتای تحق ــم در راس ــی ک ــص و خیل ــی، ناق ــه  ای جزئ به  گون
ــرمایه  های  ــدن س ــبب وارد ش ــی س ــش تعاون ــه بخ ــه اینک ــه ب ــا توج ــار، 1389(. ب ــی و خاکس صادق
ســاکن در ســطح خــرد و کالن بــه چرخــۀ ســرمایه  گذاری در اقتصــاد کشــور می  شــود، نقــش بســزایی 
در پویایــی اقتصــاد جامعــه ایفــا خواهــد کــرد. مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه تعــاون و تعاونی  هــا 
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ــاری و  ــی، به ــد )صیدای ــی تأثیرگذارن ــادی ـ اجتماع ــای اقتص ــا و بی  عدالتی  ه ــش نابرابری  ه در کاه
ــی، 1390(. زارع

ــعه  ــای توس ــرای برنامه  ه ــت اج ــف جه ــل مختل ــه عل ــا ب ــوم، تعاونی  ه ــورهای جهان س در کش
مناســب هســتند. اول اینکــه، بــا جمــع  آوری پس  اندازهــای انــدک مــردم، حمایت  هــای مالــی 
ــروی  ــره  وری نی ــرفت و به ــه پیش ــا ب ــای تعاونی  ه ــوزش اعض ــد و آم ــرمایه  گذاری، تولی ــت، س دول
ــود  ــه می  ش ــادی در جامع ــد اقتص ــتغال و رش ــد، اش ــش تولی ــبب افزای ــد و س ــک می  کن ــانی کم انس
ــه  ــه الهام  گرفت ــا ک ــژة تعاونی  ه ــی وی ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــای اجتماع ــه، رویکرده ــر اینک و دیگ
ــع  ــی و رف ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــعۀ سیاس ــات توس ــت، موجب ــاون اس ــای تع ــول و ارزش  ه از اص
ــای  ــیدی، 1384(. در فض ــش و جمش ــی  آورد )پوی ــم م ــع را فراه ــا در جوام ــض و بی  عدالتی  ه تبعی
مشــکالت اقتصــادی ایــران، ازقبیــل پاییــن بــودن بهــره  وری نیــروی کار و ســرمایه و رغبــت نداشــتن 
ــرد  ــرمایه  های خ ــذب س ــا ج ــد ب ــا می  توانن ــرمایه  گذاری  های کالن، تعاونی  ه ــه س ــرمایه  گذاران ب س
بــه بخــش تعاونــی، راه حلــی بــرای پاییــن بــودن تولیــد داخلــی و ســطح اشــتغال، بیــکاری، توزیــع 
ــی کشــور  ــد در اقتصــاد مل ــوع و حجــم تولی ــرا ن ــد؛ زی ــود ســرمایه بیابن ــا و کمب نامســاوی درآمده
ــا  ــود و تعاونی  ه ــوط می  ش ــان مرب ــان آن ــی می ــاد هماهنگ ــدی و ایج ــل تولی ــازی عوام ــه آماده س ب
می  تواننــد بــا جمــع آوری ســرمایه  های کــم اعضــا، ایــن اعتبــار مالــی را در خدمــت تولیــد و اقتصــاد 

ــد )حســینی و ســوری، 1389(. ــرار دهن کشــور ق

4. روش   تحقیق

4ـ1. اقتصادسنجی فضایی
شــاخه  ای از اقتصادســنجی کــه اثــرات فضایــی را بــه عملکــرد مدل  هــای مقطعــی یــا تابلویــی )پانــل( 
ــی  ــرات فضای ــود از اث ــود. مقص ــده می ش ــی نامی ــنجی فضای ــد، اقتصادس ــه می  کن ــیونی اضاف رگرس
ــا  ــوان آن ه ــود و می  ت ــوط می  ش ــا مرب ــری متغیره ــکان قرارگی ــه م ــه ب ــل اســت ک ــروه از عوام دو گ
ــی14  ــاختار فضای ــا س ــی13 ی ــانی فضای ــی12 و ناهمس ــا خودهم بســتگی فضای ــی11 ی را وابســتگی فضای
ــباهت  هایی  ــی16 ش ــار فضای ــی15 و آم ــار جغراف ــا آم ــرف ب ــک ط ــی از ی ــنجی فضای ــد. اقتصادس نامی
ــار  ــا آم ــاوت اقتصادســنجی ب ــل تف ــا درســت مث ــا آن ه ــی ب ــاوت اقتصادســنجی فضای ــی تف دارد، ول

 .)Anselin, 1999( ــت اس

11. Spatial Dependence
12. Spatial Autocorrelation
13. Spatial Heterogeneity
14. Spatial Structure
15. Geostatistics
16. Space Statistics
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4ـ2. الگوهای اقتصادسنجی فضایی 
ــۀ  ــدل وقف ــد از: م ــه عبارت ان ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــدل اصل ــه م ــی از س ــنجی فضای در اقتصادس
ــوی  ــه الگ ــه ب ــز ک ــارم نی ــدل چه ــی.19 م ــن فضای ــدل دوربی ــی18 و م ــای فضای ــدل خط ــی17، م فضای
SAC معــروف اســت، اثــرات فضایــی را بــا وجــود هم زمــان وقفــه و خطــای فضایــی درنظــر می  گیــرد 

 .)Elhorst, 2014a(

4ـ2ـ1. مدل مختلط رگرسیون ـ خودرگرسیونی20

ایــن مــدل تغییــرات y را به  صــورت یــک ترکیــب خطــی از مناطــق مجــاور هماننــد ســری  های زمانــی 
ــی  ــت تلق ــد، بااهمی ــاق می  افت ــاور اتف ــق مج ــه را در مناط ــد و آنچ ــح می  ده ــیون21 توضی خودرگرس
ــه  کار  ــن مــدل ب ــرای تخمیــن پارامترهــای ای ــر درســت نمایی ب ــن راســتا، روش حداکث ــد. در ای می  کن

ــن مــدل به  صــورت رابطــۀ 1 اســت: مــی  رود. ای

  )1(

4ـ2ـ2. مدل خطای فضایی
یکــی دیگــر از مدل  هــای مطرح  شــده در زمینــۀ اقتصادســنجی فضایــی، مــدل خطــای فضایــی اســت. 
در ایــن مــدل، محصــول دانــش بــا ایجــاد شــوک در مناطــق مجــاور تحــت تأثیــر قــرار می  گیــرد. ایــن 

ــۀ 2 نشــان داد: ــوان به  صــورت رابط ــدل را می  ت م

  )2(

قابــل توجــه اســت کــه مــدل SEM منجــر به حــذف ســرریزهای فضایــی مهم )اثــرات غیرمســتقیم( 
خواهــد شــد. درنتیجــه بــرای بررســی ســرریزها بیشــترین اتکا بــر مدل SAR اســت.

17. Spatial Lag Model
18. Spatial Error Model
19. Spatial Durbin Model
20. Spatial Autoregressive Model (SAR)
21. AR



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

282

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

مصیب پهلوانی و همکاران. بررسی اثر سرمایه  گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست های کلی اشتغال.

4ـ2ـ3. مدل فضایی عمومی22
ــی  ــط رگرســیونی ـ خودرگرســیونی و خطــای فضای ــوع مــدل مختل ــدة هــر دو ن ــن مــدل دربرگیرن ای

.)LeSage, Pace & Kelley, 2009( ــت ــۀ 3 اس ــورت رابط ــت و به  ص اس

 )3(

4ـ2ـ4. مدل دوربین فضایی
ــژه  ای در  ــگاه وی ــی )SDM(23 جای ــن فضای ــدل دوربی ــا، م ــی پوی در روش  شناســی اقتصادســنجی فضای
 SAR بیــن مدل  هــای فضایــی دارد. ویژگــی ایــن مــدل نســبت بــه ســایر مدل  هــای فضایــی )ازجملــه
ــای توضیحــی  ــی متغیره ــۀ فضای ــر وابســته و وقف ــی متغی ــۀ فضای ــان وقف ــردن هم زم و SEM( وارد ک

 .)Belotti, Hughes & Mortari, 2013( ــت ــدل اس ــد در م ــی جدی ــای توضیح ــوان متغیره به  عن

4ـ3. متدولوژی الهورست24 برای انتخاب الگوی فضایی مناسب
متدولوژی الهورست در چند مرحله به شرح زیر انجام می  شود:

1. تخمیــن الگــوی OLS و محاســبۀ انــواع آزمون  هــای ضریــب الگرانــژ )LM( بــرای آزمــون الگوهــای 
وقفــۀ فضایــی و خطــای فضایــی کــه وقــوع چهــار حالــت محتمــل خواهــد بــود:

الف. فقط الگوی وقفۀ فضایی )SAR( معنادار است.

ب. فقط الگوی خطای فضایی )SEM( معنادار است.

ج. هم الگوی وقفۀ فضایی )SAR( و هم الگوی خطای فضایی )SEM( معنادار است.

ــور  ــت به  ط ــن حال ــتند. در ای ــادار نیس ــی معن ــای فضای ــه و خط ــای وقف ــدام از الگوه د. هیچ ک
ــم  ــی می  کنی ــم و بررس ــن می زنی ــی را تخمی ــای فضای ــوی خط ــی و الگ ــۀ فضای ــوی وقف ــه الگ جداگان
کــه آیــا پارامتــر وقفــۀ فضایــی )ρ( و پارامتــر خطــای فضایــی )λ( معنادارنــد یــا خیــر. نتایــج می  توانــد 

ــا د را بازتولیــد کنــد.  یکــی از حــاالت الــف، ب، ج ی

ــن  ــوی دوربی ــاد، آن  گاه الگ ــاق افت ــل اتف ــۀ قب ــف، ب، ج در مرحل ــج قســمت ال ــک از نتای ــر هری 2. اگ

22. SAC
23. Spatial Durbin Model (SDM)

24. الهورست از این متدولوژی بارها در مطالعات خود (2014a; 2014b ;2010) استفاده کرده است.
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ــوان  ــر می  ت ــاالت زی ــون LR را در ح ــارة آزم ــه آم ــه در ادام ــم ک ــن می  زنی ــی )SDM( را تخمی فضای
ــرآورد کــرد: ب

ــن  ــوی دوربی ــد، الگ ــر رد ش ــرض  و  اگ ــا ف ــون LR ب ــف. آزم ال
ــود.25 ــد ب ــی )SDM( مناســب خواه فضای

26 اگــر رد نشــد، پــس الگــوی وقفــۀ فضایــی )SAR( مناســب  ب. آزمــون LR بــا فــرض 
خواهــد بــود. در ایــن حالــت بــرای اطمینــان بیشــتر آزمون  هــای ضریــب الگرانــژ را در حــاالت مختلــف 
ــن  ــوی دوربی ــد، الگ ــرار نبودن ــا برق ــن آزمون ه ــر ای ــد. اگ ــرآورد می کنن ــد27( ب ــیک و قدرتمن )کالس

فضایــی )SDM( مناســب خواهــد بــود.

ج. آزمــون LR بــا فــرض  اگــر رد نشــد، پــس الگــوی خطــای فضایــی مناســب 
ــای  ــواع آزمون  ه ــوی مناســب ان ــان بیشــتر از الگ ــور اطمین ــز به منظ ــت نی ــن حال ــود. در ای ــد ب خواه
ضریــب الگرانــژ )LM( مــورد بــرآورد قــرار می  گیــرد. اگــر ایــن آزمون  هــا برقــرار نبودنــد، پــس الگــوی 

دوربیــن فضایــی )SDM( مناســب خواهــد بــود.

3. اگــر حالــت »د« در بخــش اول اتفــاق افتــاد، الگــوی OLS را بــا وجــود اثــرات فضایــی در متغیرهــای 
توضیحــی )WX( بــرآورد می  کنیــم کــه دو حالــت محتمــل خواهــد بــود:

الف. چنانچه فرض  رد نشد، الگوی OLS بهترین الگو خواهد بود.

ــم  ــرآورد می  کنی ــی )SDM( را ب ــرض  رد شــد، الگــوی دوربیــن فضای ب. چنانچــه ف
کــه اگــر پارامتــر فضایــی متغیــر وابســته )ρ( معنــادار بــود، الگــوی دوربیــن فضایــی )SDM( مناســب 
ــای توضیحــی  ــی در متغیره ــرات فضای ــود اث ــوی OLS باوج ــن صــورت، الگ ــر ای ــود. در غی ــد ب خواه

ــود )طالبلــو، محمــدی و پیردایــه، 1396(.  )الگــوی SLX( مناســب خواهــد ب

4ـ4. معرفی مدل
در ایــن پژوهــش، عوامــل مؤثــر بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان سیســتان و بلوچســتان بررســی 
ــتفاده از  ــتغال، اس ــر اش ــادی ب ــف اقتص ــای مختل ــر متغیره ــل اث ــای تحلی ــی از راه  ه ــت. یک ــده اس ش
چارچــوب تابــع تقاضاســت. در ایــن مطالعــه، بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق، از مدلــی کــه باردیــن و دیــن 
در ســال 2009 بــرای مقایســۀ دســتمزد و اشــتغال در تعاونی  هــای کارگــری و شــرکت  های خصوصــی 

25. فرضیۀ نخست به معنای نبوِد اثرات فضایی در متغیر وابسته و فرضیۀ صفر دوم به معنای نبوِد اثرات فضایی در متغیرهای 
توضیحی و وابسته است.

26. این فرضیه به معنای فقدان اثرات فضایی متغیرهای توضیحی در الگوی مورد نظر است.
27. Robust
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بــرای کشــور اروگوئــه انجــام داده  انــد، اســتفاده شــده اســت. مــدل اقتصادســنجی ایــن پژوهــش بــرای 
ــا 1396  ــالۀ 1391 ت ــی دورة شش س ــتان در ط ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــرکت تعاون 50 ش

ــود. ــح می  ش ــۀ 4 تصری ــورت رابط به ص

       )4(

t در سال ،i لگاریتم اشتغال، شرکت :

t-1 در سال ،i لگاریتم اشتغال، شرکت :

t در سال ،i لگاریتم دستمزد، شرکت :

: لگاریتم شاخص قیمت )تورم(

t در سال ،i لگاریتم سرمایه گذاری، شرکت :

ــرای  ــرای تعاونی  هــای کشــاورزی مقــدار 1 و ب ــر دامــی )مجــازی( کــه ب : متغی
ــه اســت. ــر را پذیرفت ــدار صف ســایر شــرکت  ها مق

: جزء خطا.

ــی  ــای تابلوی ــرد داده  ه ــا رویک ــی ب ــنجی فضای ــتفاده از روش اقتصادس ــا اس ــده ب ــدل ارائه ش م
بررســی شــده اســت. وجــه   تمایــز اقتصادســنجی فضایــی از اقتصادســنجی متعــارف در به کارگیــری 
ــای  ــتفاده از داده  ه ــی اس ــته اند. از طرف ــر وابس ــه یکدیگ ــی ب ــر مکان ــه از نظ ــت ک ــی اس داده  های
تابلویــی مزایــای زیــادی دارد کــه می  تــوان بــه افزایــش کارایــی نتایــج تخمیــن به  دلیــل اســتفاده 
ــن  ــی ای ــبب توانای ــل به  س ــج تحلی ــودن نتای ــل   ب ــن کام ــر و همچنی ــتر و متنوع  ت ــات بیش از اطالع
ــرد.  ــاره ک ــی اش ــری زمان ــای س ــار داده  ه ــی در کن ــای مقطع ــرات داده  ه ــازی اث ــو در مدل  س الگ
ــا 1396  ــی 1391 ت ــازة زمان ــه در ب ــتان ک ــال اس ــای فع ــی تعاونی  ه ــه بررس ــش، ب ــن پژوه در ای
ــد،  ــه نموده  ان ــی ارائ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــتمزد ب ــوق و دس ــت حق ــه لیس ــور ماهیان به  ط
ــالیانۀ  ــۀ س ــاس مصوب ــه براس ــتمزد ک ــل دس ــه حداق ــوط ب ــات مرب ــت. اطالع ــده اس ــه ش پرداخت
ــات  ــن اطالع ــتان و همچنی ــی اس ــن اجتماع ــت، از ادارة تأمی ــده اس ــن ش ــی کار تعیی ــورای عال ش
ــای  ــتفاده از آمارنامه  ه ــا اس ــا ب ــتغال  زایی تعاونی  ه ــی و اش ــت مکان ــرمایه، موقعی ــه س ــوط ب مرب
تعــاون اســتان و همچنیــن مراجعــه بــه ادارة کل تعــاون اســتان تهیــه شــده و مــورد اســتفاده قــرار 
ــزی  ــک مرک ــایت بان ــت از س ــاخص  های قیم ــون ش ــی همچ ــن، داده  های ــر ای ــت. عالوه ب ــه اس گرفت

ایــران گــردآوری شــده اســت.
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5. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل داده  ها
در جــدول 1 نتایــج آزمون  هــای تشــخیصی جهــت بررســی هم بســتگی فضایــی در متغیــر وابســته کــه 
اشــتغال تعاونی  هاســت، نشــان داده شــده اســت. طبــق جــدول، هم بســتگی فضایــی در متغیــر وابســته 
ــا،  ــرای مدل  ه ــت. ب ــادق اس ــد ص ــان 99 درص ــطح اطمین ــخیصی در س ــون تش ــه آزم ــر س ــرای ه ب
ــتان  ــای اس ــن تعاونی  ه ــی بی ــتگی فضای ــت خوهم بس ــۀ مثب ــود رابط ــی وج ــوران و گری  س ــب م ضری
ــه  ــد ک ــت آم ــر 0/88 به دس ــاداری براب ــطح معن ــدار س ــوران، مق ــون م ــد و در آزم ــد می  کنن را تأیی
ــوان در  ــن می  ت ــت. بنابرای ــف اس ــق مختل ــن مناط ــی بی ــتگی فضای ــی هم بس ــود نوع ــان  دهندة وج نش
ــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان سیســتان و بلوچســتان به  صــورت  ــر ب ــرآورد تأثیــر عوامــل مؤث ب

پانــل فضایــی اســتفاده کــرد.
جدول 1. نتایج آزمون  های تشخیصی وابستگی فضایی

ضریبآماره zاحتمالآزمون تشخیصی

Moran MI0/00023/370/8883

Geary GC0/000-20/630/1465

Getis-ords Go0/000-23/37-0/8883

)منبع: یافته  های تحقیق(

5ـ1. نتایج تخمین انواع الگوهای فضایی
در جــدول 2 نتایــج تخمیــن مــدل OLS و همچنیــن انــواع الگوهــای فضایــی بــرای مــدل اشــتغال کــه بــه 
روش حداکثــر درســت نمایی بــرآورد شــده، آمــده اســت. در ایــن مــدل، متغیــر وابســته اشــتغال تعاونی  هــا 
ــت  ــاخص قیم ــا و ش ــط تعاونی  ه ــی توس ــتمزد پرداخت ــرمایه  گذاری، دس ــامل س ــتقل ش ــای مس و متغیره
)نــرخ تــورم( اســت. همچنیــن در ایــن مــدل متغیــر دامــی بــرای تعاونی  هــای کشــاورزی تعریــف شــده کــه 
به  صــورت متغیــر مســتقل در مــدل وارد شــده اســت. طبــق جــدول 2، تمــام متغیرهــای مــدل کــه بــه روش 
OLS در ســطح اطمینــان 99 درصــد معنــا  دار هســتند، بــه روش اقتصادســنجی فضایــی نیــز معنا  دارنــد. نتایج 
ــی،  ــد )WALD( و نســبت درســت نمایی )LR( در تمــام الگوهــای فضای ــوران، وال آزمون  هــای تشــخیصی م
وجــود هم بســتگی فضایــی بیــن اجــزای اخــالل در ســطح معنــاداری 1 درصــد بــرای شــرکت  های تعاونــی 
اســتان را قویــاً تأییــد می  کنــد. نتایــج حاصــل از دو آزمــون Lm Lag و LM Robust در هرکــدام از این الگوهای 
فضایــی بیانگــر آن اســت کــه بــرآورد مــدل به  صــورت پانــل فضایــی بهتــر از پانــل معمولــی اســت. بــا توجه به 
نتایــج دو آزمــون LMlag و LMerror، بهتریــن مــدل از بیــن الگوهــای فضایــی را انتخــاب می  کنیــم. درصورتی 
 SEM معنــادار باشــد، مــدل LMerror و چنانچــه آزمــون SAR معنــادار باشــد، از مــدل LMlag کــه آزمــون
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اســت. چنانچــه هــر دو آزمــون معنــادار باشــد، از آزمون  هــای LMlag-Robust و LMerror-Robust اســتفاده 
می  کنیــم. درصورتــی کــه ایــن دو آزمــون نیــز معنــادار باشــد، آماره  هایــی همچــون ضریــب   تعییــن و لگاریتــم 

درســت نمایی را جهــت انتخــاب بهتریــن الگــوی فضایــی بــه کار می گیریــم. 
جدول 2. نتایج برآورد الگوهای فضایی برای مدل به روش حداکثر درست نمایی

OLSSARSEMSACSDMمتغیرهای مستقل

)0/0779( عرض از مبدأ
-8/487*

 )0/0864(
-8/462*

 )0/0929(
-8/5526*-8/5572* )0/09367(-6/905 ).(

Lninv )0/0046(
-0/0035

 )0/0046(
-0/003

 )4/e75-8(
-3/e53-8=4/e7-8 )4/e84-8( 0/003 )0/0043(

Lnwag
 )0/0079(
0/9839*

 )0/0081(
0/9827*1* )6/e68-8(1* )8/e52-8( 0/969* )0/0078(

Lnprice
 )0/0119(
0/6151*

 )0/012(
0/6138*

 )0/0733(
0/5536*0/5536* )0/07418( 0/503* )0/0084(

Dum )0/0084(
-0/0002

 )0/0092(
0/0023

 )9/e53-8(
4/e38-82/e22-8)9/e69-8( 0/004 )0/0087(

وابستگی  فضایی
(ρ)- )0/0225(

-0/0145-2/e67-7 )2/e27-7(0/106*  )0/0269(

Λ--
 )4/e03-8(
0/9999*0/9999* )4/e03-7(-

0/980/980/96840/97120/8426ضریب  تعیین) (

Wald Test16825/27*14528/33*8997/18*9949/5*1557/57*

LR Test-0/41626/e14+12*6/e15+12*15/658*

AIC-0/00220/00350/00320/0179

SC-0/00230/00370/00340/02

HQ-0/00230/00360/00330/0187

LM error-627/8592*627/8592*627/8592*502/6823*

LM error R-4/e09+5*4/e09+5*4/e09+5*1487/81*

Lm Lag-5/9264**5/9264**5/9264**633/9205*

LM Lag R-4/e08+5*4/e08+5*4/e08+5*1619/05*

* معنا  داری در سطح 1 درصد     ** معنا  داری در سطح 5 درصد      )اعداد داخل پرانتز انحراف معیار است(
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ــس  ــد، پ ــی معنادارن ــای فضای ــی و خط ــۀ فضای ــای وقف ــه آزمون  ه ــا ک ــدول، از آنج ــق ج طب
الگــوی دوربیــن فضایــی را آزمــون کرده  ایــم. همان  گونــه کــه در روش  شناســی الهورســت 
ــوی خطــای  ــه الگ ــی ب ــن فضای ــوی دوربی ــا الگ ــه آی ــه ک ــن فرضی ــون ای ــرای آزم ــد، ب ــاره ش اش
ــبت  ــد و نس ــای وال ــر،  از آزمون ه ــا خی ــت ی ــدن اس ــاده   ش ــل س ــی قاب فضای
درســت نمایی )LR( اســتفاده می  شــود. نتایــج آزمــون والــد از الگــوی دوربیــن فضایــی در 
ــد رد شــود. به  طــور  ــاداری 1 درصــد بای ــر در ســطح معن ــۀ صف ــد فرضی جــدول 2 نشــان می  ده
ــی ســاده  ــه الگــوی وقفــۀ فضای ــی را ب ــوان الگــوی دوربیــن فضای ــه کــه می  ت ــن فرضی مشــابه، ای
کــرد،  ، نیــز رد می  شــود. ایــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه الگــوی خطــای فضایــی و الگــوی 
ــرای  وقفــۀ فضایــی در ســطح معنــاداری 1 درصــد رد شــده و بایــد از الگــوی دوربیــن فضایــی ب
ــود  ــدل وج ــه در م ــی ک ــی SAC، درصورت ــوی فضای ــی الگ ــردد. از طرف ــتفاده گ ــود اس ــدل خ م
و  SEM مناســب  تر عمــل می  کنــد  و   SAR الگــوی  از دو  باشــد،  وابســتگی فضایــی محــرز 
ــبه  ــر λ را محاس ــه ρ و پارامت ــوط ب ــل مرب ــج حاص ــوران نتای ــخیصی آی ـ م ــون تش ــد آزم همانن
ــا  دار  ــر ρ معن ــاری پارامت ــر آم ــدول 2، از نظ ــو در ج ــج الگ ــه نتای ــه ب ــا توج ــی ب ــد؛ ول می  کن
شــده  زده  تخمیــن  بی  اهمیــت  و  بی  اعتبــار  تعاونی  هــا  میــان  هم بســتگی  مقــدار  و  نبــوده 
اســت. بنابرایــن در پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه نتایــج تخمیــن انــواع الگوهــای فضایــی، مــدل 
ــدل  ــی از م ــه ترکیب ــده ک ــاب ش ــدل انتخ ــرای م ــو ب ــن الگ ــوان بهتری ــی به  عن ــن فضای دوربی
ــدل  ــه در م ــت ک ــی )SAR( اس ــیون فضای ــدل خودرگرس ــی )SLX( و م ــر توضیح ــۀ متغی وقف
ــرات  ــرات ســرریز نه  تنهــا از طریــق ضریــب وقفــۀ فضایــی، بلکــه از طریــق اث دوربیــن فضایــی اث

ــت. ــری اس ــل اندازه  گی ــتقیم قاب غیرمس

5ـ2. برآورد اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم
ــه اثــرات  ــا اســتفاده از تفکیــک اثــرات ب در الگــوی دوربیــن فضایــی تشــریح ضرایــب مــدل فقــط ب
کل، مســتقیم و غیرمســتقیم ممکــن اســت و مثــل مدل  هــای رگرســیونی متعــارف از طریــق مشــتق 
ــع  ــرات مســتقیم و غیرمســتقیم درواق ــه اث ــر کل ب ــک اث ــن تفکی ــه ای ــر نیســت ک ــی امکان  پذی جزئ
نشــان  دهندة اثــرات ســرریز اســت. اثــر کل نمایانگــر اثــر متغیــر توضیحــی وزن داده شــده در مــدل 
ــای اســتان اســت.  ــر توضیحــی تعاونی  ه ــی متغی ــن وزن ــع میانگی ــه درواق ــی اســت ک ــن فضای دوربی
ــی  ــر توضیح ــی متغی ــن وزن ــه میانگی ــبت ب ــتغال( نس ــته )اش ــر وابس ــی متغی ــتق جزئ ــر کل مش اث
اســت؛ درحالــی کــه اثــرات مســتقیم مشــتق جزئــی متغیــر وابســته هــر تعاونــی نســبت بــه متغیــر 
توضیحــی همــان تعاونــی اســت. همچنیــن از تفاضــل اثــر کل و اثــرات مســتقیم اثــرات غیرمســتقیم 
ــد.  ــان می  ده ــا را نش ــایر تعاونی  ه ــی س ــای توضیح ــرریز متغیره ــرات س ــه اث ــد ک ــت می  آی به دس
ــاون اســتان در جــدول 3  ــر اشــتغال در بخــش تع ــدل ب ــای م ــرات متغیره ــواع اث ــرآورد ان ــج ب نتای

ارائــه شــده اســت. 
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جدول 3. نتایج برآورد اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم )الگوی دوربین فضایی(

اثرات غیرمستقیماثرات مستقیماثرات کلمتغیرهای مستقل

Lninv0/003 )0/00436(0/00269 )0/00436(0/00031 )0/00436(

Lnwag0/96739* )0/00778(0/86624* )0/00778(0/10114* )0/00778(

Lnprice0/5017* )0/0084(0/44925* )0/00842(0/0524* )0/0084(

Dum0/00457 )0/00877(0/004 )0/0087(0/00047 )0/00877(

lninv 0/00826( 0/00117-)0/0082( 0/01-)0/00826( **0/0111-وقفۀ   فضایی(

lnwag 0/01123( 0/01618-)0/01123( *0/1385-)0/01123( *0/15475-وقفۀ   فضایی(

dum 0/016( 0/00162)0/01606( 0/01387)0/016( 0/01549وقفۀ فضایی(

* معنا  داری در سطح 1 درصد       ** معنا  داری در سطح 5 درصد     )اعداد داخل پرانتز انحراف معیار است(

)منبع: یافته  های تحقیق(

ــب بیان  شــده و نتایــج جــدول 3، متغیرهــای لگاریتــم دســتمزد و لگاریتــم  ــه مطال ــا توجــه ب ب
ــه  ــی بااینک ــته  اند. از طرف ــی داش ــش تعاون ــتغال در بخ ــر اش ــا  داری ب ــر معن ــت اث ــاخص   قیم ش
ــی  ــر مثبت ــر اث ــای دیگ ــد متغیره ــته، همانن ــا  داری نداش ــر معن ــرمایه  گذاری اث ــم س ــر لگاریت متغی
بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان داشــته اســت. ایــن نتایــج نشــان می  دهــد شــاخص قیمــت، 
ــتغال  زایی در  ــث اش ــا باع ــط تعاونی  ه ــی توس ــتمزد پرداخت ــزان دس ــرمایه  گذاری و می ــزان س می
ــی  ــه کشــش جزئ ــد ک ــان می کن ــرات مســتقیم بی ــرآورد اث ــتان شــده اســت. ب ــی اس بخــش تعاون
ــان 99  ــی اســتان در ســطح اطمین ــر اشــتغال در بخــش تعاون ــه متغی ــم دســتمزد نســبت ب لگاریت
ــاری  ــاظ آم ــرمایه  گذاری از لح ــم س ــتقیم لگاریت ــر مس ــت. اث ــر 0/86 اس ــا  دار و براب ــد معن درص
ــتغال  ــا  داری در اش ــر معن ــب تغیی ــا موج ــر در تعاونی  ه ــن متغی ــر در ای ــت و تغیی ــا  دار نیس معن
بخــش تعاونــی نمی  شــود و نشــان می  دهــد کــه بــا افزایــش 10درصــدی ســرمایه  گذاری در 
ــی اســتان، میــزان اشــتغال  زایی در ایــن بخــش تنهــا حــدود 0/026 درصــد افزایــش  بخــش تعاون
ــش  ــتغال در بخ ــر اش ــت ب ــاخص قیم ــم ش ــتقیم لگاریت ــر مس ــد اث ــان می  ده ــج نش ــد. نتای می  یاب
تعاونــی اســتان در ســطح اطمینــان 99 درصــد معنــا  دار و حاکــی از آن اســت کــه بــا ثابــت بــودن 
ســایر شــرایط، بــا 1 درصــد افزایــش در تــورم کشــور به  طــور متوســط اشــتغال در بخــش تعاونــی 
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ــاری  ــاظ آم ــتمزد از لح ــم دس ــتقیم لگاریت ــر غیرمس ــد. اث ــش می  یاب ــد افزای ــتان 0/45 درص اس
ــی  ــزان دســتمزد پرداخت ــش در می ــه  ازای 1 درصــد افزای ــا  دار اســت و ب در ســطح 99 درصــد معن
ــش  ــد افزای ــا 0/1 درص ــایر تعاونی  ه ــط در س ــور متوس ــتغال به  ط ــزان اش ــی، می ــر تعاون ــط ه توس
ــا  دار اســت و  ــاری معن ــم شــاخص قیمــت از لحــاظ آم ــر غیرمســتقیم لگاریت ــن اث ــد. همچنی می  یاب
ــا  ــزان اشــتغال به طــور متوســط در تعاونی  ه ــورم کشــور، می ــرخ ت ــش در ن ــه  ازای 1 درصــد افزای ب
ــد. اثــر غیرمســتقیم متغیــر لگاریتــم ســرمایه  گذاری از لحــاظ آمــاری  0/05 درصــد افزایــش می  یاب
معنــا  دار نیســت؛ بــه ایــن معنــا کــه میــزان ســرمایه  گذاری در هــر تعاونــی فقــط موجــب افزایــش 
ــایر  ــای س ــه تعاونی  ه ــتغال ب ــر اش ــری ب ــر اث ــن متغی ــود و ای ــی می  ش ــود آن تعاون ــتغال در خ اش
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــر مس ــت اث ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــدارد. همچنی ــتان ن ــتان های اس شهرس
ــای  ــی و تعاونی  ه ــر تعاون ــتغال ه ــر اش ــت ب ــاخص قیم ــم ش ــتمزد و لگاریت ــم دس ــر لگاریت متغی
ــی از وجــود ســرریزهای  ــن نتیجــه حاک ــا  دار اســت. ای ــت و معن ــر در ســایر شهرســتان  ها مثب دیگ
ــب  ــرمایه  گذاری موج ــر س ــر در متغی ــن تغیی ــت. همچنی ــدل اس ــتانی در م ــه  ای و بین شهرس منطق
ــرات مســتقیم و  ــی و ســایر تعاونی  هــا نمی  شــود و اث ــر اشــتغال در هــر تعاون ــا  داری ب افزایــش معن

ــا  دار نیســت. ــر معن ــن متغی غیرمســتقیم ای

6. نتیجه  گیری
ــش  ــت افزای ــبی جه ــۀ مناس ــور، گزین ــادی کش ــش اقتص ــن بخ ــوان دومی ــی، به  عن ــش تعاون بخ
ــط  ــک و بس ــرمایه  های کوچ ــذب س ــق ج ــکاری از طری ــل بی ــع معض ــغلی و رف ــای ش فرصت  ه
ــتغال  ــن اش ــی در تأمی ــش تعاون ــی بخ ــگاه قانون ــه جای ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس ــکل های مردم تش
در  کــه  بســیاری  توانمندی  هــای  و  پتانســیل  ها  همچنیــن  و  تعاونــی  تشــکل های  قالــب  در 
ــتغال و  ــکل اش ــل مش ــرای ح ــاعدی را ب ــای مس ــود دارد، فض ــی وج ــای تعاون ــکل فعالیت  ه ش
ــراوان اقتصــادی  ــات ف ــری از تبع ــر از آن باعــث جلوگی ــد و مهم  ت ــکاری فراهــم می کن کاهــش بی
ــر  ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــر بررس ــش حاض ــدف از پژوه ــود. ه ــکاری می ش ــی از بی ــی ناش و اجتماع
ــنجی  ــتفاده از روش اقتصادس ــا اس ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی اس ــش تعاون ــتغال در بخ اش
ــزان  ــرمایه  گذاری، می ــه س ــوان ب ــتغال می  ت ــر اش ــذار ب ــل اثرگ ــن عوام ــود. از مهم  تری ــی ب فضای
ــر  ــش، تأثی ــن پژوه ــه در ای ــرد ک ــاره ک ــورم( اش ــرخ ت ــی و شــاخص قیمــت )ن ــتمزد پرداخت دس
ــی  ــا 1396 بررس ــال  های 1391 ت ــی س ــتان ط ــی اس ــش تعاون ــتغال در بخ ــر اش ــل ب ــن عوام ای
ــت  ــتان جه ــال اس ــای فع ــی از تعاونی  ه ــرکت تعاون ــداد 50 ش ــی تع ــورت تصادف ــد و به ص ش

ــد.   ــتفاده گردی ــدل اس ــرآورد م ــن و ب تخمی

نتایــج آزمــون تشــخیصی مــوران وجــود رابطــۀ مثبــت خوهم بســتگی فضایــی بیــن تعاونی  هــای 
اســتان را تأییــد می  کنــد کــه بیانگــر تأثیــرات هم بســتگی فضایــی اســت و می  تــوان از آن در بــرآورد 
ــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان به  صــورت پانــل فضایــی اســتفاده کــرد.  ــر ب تأثیــر عوامــل مؤث
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همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج تخمیــن مــدل بــا اســتفاده از متدولــوژی الهورســت، الگــوی دوربیــن 
ــم  ــای لگاریت ــد متغیره ــج نشــان می  ده ــو انتخــاب شــده اســت. نتای ــن الگ ــوان بهتری ــی به  عن فضای
ــته  اند. از  ــی داش ــش تعاون ــتغال در بخ ــر اش ــا  داری ب ــر معن ــت اث ــاخص   قیم ــم ش ــتمزد و لگاریت دس
ــد متغیرهــای دیگــر  ــا  داری نداشــته، همانن ــر معن ــر لگاریتــم ســرمایه  گذاری اث ــی بااینکــه متغی طرف
دارای اثــر مثبتــی بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان بــوده اســت. ایــن نتایــج بیانگــر آن اســت 
کــه شــاخص قیمــت، میــزان ســرمایه  گذاری و میــزان دســتمزد پرداختــی توســط تعاونی  هــا باعــث 
اشــتغال  زایی در بخــش تعاونــی اســتان شــده اســت. اثــر مســتقیم لگاریتــم ســرمایه  گذاری از لحــاظ 
ــتغال  ــا  داری در اش ــر معن ــب تغیی ــا موج ــر در تعاونی  ه ــن متغی ــر ای ــت و تغیی ــا  دار نیس ــاری معن آم
ــا افزایــش 10درصــدی ســرمایه  گذاری در بخــش  ــی نمی  شــود و نشــان می  دهــد کــه ب بخــش تعاون
تعاونــی اســتان، میــزان اشــتغال  زایی در ایــن بخــش فقــط 0/026 درصــد افزایــش می  یابــد. 
ــا  دار  ــاری معن ــر اشــتغال از لحــاظ آم ــم ســرمایه  گذاری ب ــر لگاریت ــر غیرمســتقیم متغی ــن اث همچنی
ــی  ــش تعاون ــتغال در بخ ــر اش ــت ب ــاخص قیم ــم ش ــتقیم لگاریت ــر مس ــج، اث ــاس نتای ــت. براس نیس
اســتان معنــا  دار و حاکــی از آن اســت کــه بــا ثابــت بــودن ســایر شــرایط، بــا 1 درصــد افزایــش در 
ــد.  ــش می  یاب ــی اســتان 0/45 درصــد افزای ــورم کشــور، به  طــور متوســط اشــتغال در بخــش تعاون ت
ــه  ازای  ــت و ب ــا  دار اس ــاری معن ــاظ آم ــت از لح ــاخص قیم ــم ش ــتقیم لگاریت ــر غیرمس ــن اث همچنی
ــا 0/05  ــط در تعاونی  ه ــور متوس ــتغال به ط ــزان اش ــور، می ــورم کش ــرخ ت ــش در ن ــد افزای 1 درص
ــه  ازای 1  ــر غیرمســتقیم لگاریتــم دســتمزد معنــا  دار اســت و ب درصــد افــزوده می شــود. از طرفــی اث
درصــد افزایــش در میــزان دســتمزد پرداختــی توســط هــر تعاونــی، میــزان اشــتغال به  طــور متوســط 
ــتقیم  ــر مس ــت اث ــه گرف ــوان نتیج ــس می  ت ــد. پ ــش می  یاب ــد افزای ــا 0/1 درص ــایر تعاونی  ه در س
ــی و  ــر تعاون ــتغال ه ــر اش ــت ب ــاخص قیم ــم ش ــتمزد و لگاریت ــم دس ــر لگاریت ــتقیم متغی و غیرمس
ــن نتیجــه از وجــود ســرریزهای منطقــه  ای در مــدل  ــا  دار اســت. ای تعاونی  هــای دیگــر مثبــت و معن

ــت دارد. حکای

7. پیشنهادهای راهبردی
ــش  ــی افزای ــش تعاون ــی در بخ ــرمایه  گذاری دولت ــم س ــود حج ــنهاد می  ش ــش پیش ــج پژوه ــر نتای بناب
یابــد و دولــت تســهیالتی بــرای ســرمایه  گذاری بیشــتر در بخــش تعاونــی اســتان فراهــم آورد. همچنیــن 
ــی همچــون اشــتغال، بهــره  وری  ــر عوامل ــر آن ب ــل دســتمزد و تأثی ــاد حداق ــه اهمیــت زی ــا توجــه ب ب
ــور  ــتمزد در کش ــل دس ــن حداق ــت تعیی ــه جه ــود ک ــنهاد می  ش ــا پیش ــطح قیمت  ه ــروی کار و س نی
عالوه بــر شــاخص قیمــت )نــرخ تــورم( بــه معیارهــای دیگــر ماننــد رفــاه منطقــه  ای و شهرســتانی نیــز 

توجــه شــود. 
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