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Employment has become a challenge currently in Iran and particularly in Sistan and Balouchestan. However, one of the sectors which can creative jobs is cooperatives. According 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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امــروزه معضــل بیــکاری یکــی از چالشهایــی اســت کــه کشــور و بهتبــع آن اســتان سیســتان
و بلوچســتان بــا آن مواجــه اســت .از ســوی دیگــر یکــی از بخشهایــی کــه باعــث ایجــاد
اشــتغال میشــود ،بخــش تعاونــی اســت .طبــق ســند چشــمانداز  1404و همچنیــن قانــون
برنامههــای توســعۀ اقتصــادی کشــور ،بهویــژه اصــل  44قانــون اساســی ،بخــش تعاونــی
یکــی از پایههــای نظــام اقتصــادی کشــور قلمــداد شــده و از دولــت خواســته شــده جهــت
کمــک بــه تأمیــن عدالــت اجتماعــی ،کاهــش فقــر و محرومیــت و ایجــاد اشــتغال ،حمایتهای
مــورد نیــاز را بــا افزایــش ســهم فعالیتهــای اقتصــادی بخــش تعاونــی انجــام دهــد .از ایــن
رو هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اثــر ســرمایهگذاری بخــش تعاونــی بــر اشــتغال در
مناطــق مختلــف اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا اســتفاده از روش اقتصادســنجی فضایــی
اســت .در ایــن پژوهــش ،از دادههــای مربــوط بــه  50شــرکت تعاونــی در مناطــق مختلــف
اســتان سیســتان و بلوچســتان طــی دورة  1391تــا  1396اســتفاده شــده اســت .نتایــج
مدلهــای اقتصادســنجی فضایــی نشــان داد میــزان دســتمزد پرداختــی در بخــش تعاونــی
بیشــترین میــزان اثرگــذاری مســتقیم بــر اشــتغال اســتان را داراســت .همچنیــن نتایــج گویای
آن اســت کــه در بخــش تعاونــی اســتان میــان ســرمایهگذاری و اشــتغال ارتبــاط مثبتــی
وجــود دارد .نیــز بــا توجــه بــه نتایــج تخمینهــای مــدل ،متغیــر شــاخص قیمــت رابطــة
مثبت و معناداری با اشتغال در بخش تعاونی استان داشته است.

طبقهبندی .P13 ،E24 ،G24 ،E24 ،C31 :JEL
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 .1مقدمه
بیــکاری ،بهعنــوان پدیــدۀ اجتماعــی و اقتصــادی ،مــورد توجــه سیاســتگذاران در ســطح ملــی و
منطقــهای بــوده اســت (کرباســی ،اثنیعشــری و عاقــل .)1387 ،از ایــن رو یکــی از اهــداف اساســی
برنامهریــزان و تصمیمگیــران اقتصــادی کشــور افزایــش اشــتغال و کاهــش بیــکاری در دورههــای
مختلـ�ف بـ�وده اسـ�ت (رکنالدیــن افتخــاری ،سجاســی قیــداری و رضــوی .)1389 ،میــزان اشــتغال در
اقتصــاد تابــع عوامــل اقتصــادی و غیراقتصــادی زیــادی اســت .از بیــن عوامــل اقتصــادی ،ســرمایهگذاری
نقـ�ش تعیینکننـ�دهای در رشـ�د اشـ�تغال ایفـ�ا میکنـ�د (خالــدی ،اردســتانی و طوســی.)1386 ،
ســرمایهگذاری در کشــور یــا منطقــه را میتــوان بــه ســه گــروه ســرمایهگذاری بخــش عمومــی
ـیم کــرد .براســاس
(دولتــی) ،ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاری بخــش تعاونــی تقسـ 
تجربــۀ کشــورهای مختلــف ،شــرکتهای تعاونــی دارای نقــش بســزایی در تولیــد و اشــتغال در
اقتصــاد کشــورهای مختلــف بودهانــد و در برخــی کشــورها ایــن بخــش ســهم چشــمگیری در ایجــاد
فرصتهـ�ای شـ�غلی متعـ�دد و کاهـ�ش بیـ�کاری داشـ�ته اسـ�ت (ســادات.)1396 ،
در کشــور ایــران نیــز طبــق قانــون برنامههــای توســعۀ اقتصــادی ،بهخصــوص اصــل  44قانــون
اساســی ،بخــش تعاونــی یکــی از پایههــای نظــام اقتصــادی کشــور قلمــداد شــده و جهــت کمــک بــه
تأمیــن عدالــت اجتماعــی ،کاهــش فقــر و محرومیــت ،اشــتغالزایی و حمایــت از بنگاههــای اقتصــادی،
دولــت مکلــف شــده اســت تــا حمایتهــای مــورد نیــاز را بــا افزایــش ســهم فعالیتهــای اقتصــادی
بخــش تعاونــی و همچنیــن اجــرای طرحهــای اشــتغالزا و خوداشــتغالی در اســتانهای مختلــف
کشــور بهخصــوص در اســتانهای محــروم انجــام دهــد .از ایــن رو بخــش تعاونــی در اســتان سیســتان
و بلوچســتان ،یکــی از اســتانهای کمتربرخــوردار ،فعالیتهــای اقتصــادی و ســرمایهگذاریهای
متعــددی را انجــام داده اســت .ایــن اســتان از موقعیــت جغرافیایــی مناســب بــرای ســرمایهگذاری
در بخشهــای مختلــف اقتصــادی و بهدنبــال آن افزایــش اشــتغال و کاهــش بیــکاری برخــوردار
اسـ�ت (قربانــی .)1386 ،بــا توجــه محرومیــت ایــن اســتان در مقایســه بــا دیگــر اســتانهای کشــور و
همچنيــن بهســبب بــاال بــودن نــرخ بيــكاري ،جایــگاه بخــش تعاونــی در اســتان اهميــت بســیاری دارد.
افزایــش فعالیتهــای اقتصــادی و ســرمایهگذاریهای بخــش تعاونــی در ســطوح مختلــف اقتصــاد
اســتان نقــش عمــدهای در رشــد و توســعۀ اقتصــادی اســتان ایفــا میکنــد .از ایــن رو هــدف از پژوهــش
حاضــر بررســی اثــر ســرمایهگذاری بخــش تعاونــی بــر اشــتغال اســتان سیســتان و بلوچســتان در
دورۀ  1391تــا  1396بــا اســتفاده از دادههــای تابلویــی و اقتصادســنجی فضایــی اســت .بدیــن ترتیــب
در پژوهــش حاضــر ،عوامــل مؤثــر بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا
اســتفاده از روش اقتصادســنجی فضایــی بررســی شــده اســت.
در ادام�هـ پیشیــنۀ تحقیــق و سـ�پس چارچ�وـب نظرــی تأثیرــ س�رـمایهگذاری بــر اشــتغال بیــان شــده
استــ .بخ��ش بع��د بــه معرف��ی روش تحقی��ق و دادههاــی تحقیــق اختص��اص دارد .س��پس یافتههــای
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تحقیــق تحلی��ل و بررس��ی شـ�ده اســت .پایانبخ��ش مقال��ه نیـ�ز نتیجهگیــری و بیــان پیشــنهادهای
سیاس��تی اس��ت.

 .2پیشینۀ تحقیق
2ـ .1مطالعات داخلی
بــازدار اردبیلــی و رضایــی ارجــرودی ( )1387در مقالــهای بــه تعییــن رابطــۀ ســرمایهگذاری بــا
ایجــاد اشــتغال در بخــش حملونقــل در قالــب رهیافــت پویــای تقاضــای نیــروی کار و براســاس
روشهــای همگرایــی و الگوهــای تصحیــح خطــای بــرداری ( )VECMطــی ســالهای  1350تــا
 1383پرداختنــد .نتایــج پژوهــش ایشــان نشــان داد بــا افزایــش موجــودی ســرمایه ،تعــداد شــاغالن
در بخــش حملونقــل افــزوده میشــود و بــا افزایــش میــزان موجــودی ســرمایه بــه میــزان  1درصــد،
تعــداد کارکنــان در بخــش حملونقــل بــه میــزان  0/37درصــد فزونــی میگیــرد .همچنیــن بــا
افزایــش  1درصــد ارزشافــزودۀ بخــش حملونقــل ،تعــداد شــاغالن در بخــش حملونقــل بــه میــزان
 0/9درصــد افزایــش مییابــد.
اولی��ن چهارس��وقی و ب��زازان ( )1389در مطالعـ�های بـ�ه بررسـ�ی اثرــات س��رمایهگذاری در بخـ�ش
نف��تخ��ام و گاز طبیع��ی ب��ر اشــتغال و درآم��د در مناط��ق نفت��ی (اسـ�تانهای خوزســتان ،بوشـ�هر،
هرمـ�زگان ،کهگیلوی��ه و بویراحم��د ،ای�لام ،لرس��تان و ف��ارس) و همچنی��ن مناط��ق غیرنفت��ی با اسـ�تفاده
از ج��دول داده سـ�تاندة دومنطق��های 71بخش��ی بــرای سـ�ال  1380پرداختن��د .طب��ق یافتههــای
مقال�هـ آنهــا ،بخـ�ش نفـ�ت خــام و گاز طبیعـ�ی دارای ضرایـ�ب فزاینــدة تولیــد ،اش�تـغال و درآمـ�د
پایین��ی نس��بت ب��ه س��ایر بخشه��ا در ه��ر دو منطق�هـ اس��ت .همچنی��ن اث��رات ســرریزی و بازخـ�وردی
ان��دک در تولی��د ،اشــتغال و درآم��د را داراس��ت ک��ه بیانگ��ر ارتب��اط بسـ�یار ضعی��ف بخ��ش نف��ت ب��ا سـ�ایر
فعالیتهـ�ای اقتصــادی در اســتانهای نفتخیــز اســت.
فدائــی و کاظمــی ( )1391در مقالــهای بــه واکاوی اثــرات رشــد ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
بــر ســطح اشــتغال در ایــران بــا اســتفاده از مــدل خودتوضیــح بــا وقفههــای گســترده ( )ARDLو
بررســی روابــط کوتاهمــدت و بلندمــدت بیــن متغیرهــا طــی دورۀ زمانــی  1349تــا  1389پرداختنــد و
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در هــر دو دورۀ کوتاهمــدت ()0/1286
و بلندمــدت ( )0/2161بهطــور مســتقیم و معنــاداری بــر ســطح اشــتغال تأثیرگــذار بــوده و جریــان
ورود ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی فراینــد ایجــاد اشــتغال را بهبــود بخشــیده اســت.
ابراهیم��ی ( )1395ارتب��اط بیـ�ن اش�تـغال و س��رمایهگذاری بخــش تعاونــی شهرســتان ایــام را بــا
اس��تفاده از م��دل اقتصادس��نجی دادههـ�ای تابلویـ�ی  50شـ�رکت تعاــونی در بـ�ازة زمانـ�ی  1394تـ�ا
 1390مطالع��ه کردنـ�د .نتایـ�ج پژوه��ش بیانگـ�ر رابطـ�ۀ مثبـ�ت می��ان اش��تغال و س��رمایهگذاری اســت
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کــه  10درص��د افزای��ش در س��رمایهگذاری منجـ�ر بــه  0/088درصدــ افزایشــ در اش��تغال میشــود.
کریم��ی علویج��ه ،لطفعلیپ��ور ،جه��انآرای و ظهوری��ان ( )1396در مقالـ�های بـ�ه بررسـ�ی تأثیـ�ر
مالی��ات ب��ر ارزشاف��زوده ب��ر اش��تغال در  20اسـ�تان منتخ��ب ایـ�ران ب��ا استــفاده از م��دل اقتصادسـ�نجی
فضای��ی ط��ی س��الهای  1387تـ�ا  1395پرداختنــد و در بخ��ش یافتههـ�ای تحقیـ�ق اظهـ�ار کردنـ�د
افزایـ�ش مالیــات بـ�ر ارزشاف�زـوده منجـ�ر بـ�ه کاهـ�ش بی�کـاری در ایـ�ن استــانها شــده اسـ�ت .همچنیـ�ن
ب��ا افزای��ش تولی��د ناخال��ص داخل��ی و فزون��ی نی��روی کار ،اشـ�تغال افزایـ�ش مییاب��د و رابط��ۀ مسـ�تقیم
بیـ�ن ایـ�ن متغیرهـ�ا وجــود دارد؛ امـ�ا تأثیـ�ر نــرخ توــرم بـ�ر اش�تـغال منفـ�ی و بیمعنـ�ا بوــده اسـ�ت.
قیطاس��ی ( )1397در پژوهشـ�ی اثـ�ر مخاــرج عمرانـ�ی برــ اش�تـغال را در استــانهای ایــران بــا
اس��تفاده از روش سیس��تم مع��ادالت همزمـ�ان پانـ�ل فضای��ی طی دورۀ  1380تــا  1393ارزیاب��ی ک��رد.
نتایــج پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه مخــارج عمرانــی اثــر مثبــت بــر اشــتغال داشــته اســت.
خلیلــی ( )1398در مقال��های بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر اشــتغال نیــروی کار بــا اســتفاده از
روش خودتوضی��ح بـ�ا وقفههــای گســترده و همچنیــن الگــوی خودتوضیــح بــرداری طــی دورۀ 1394
تــا  1359پرداخ�تـ .نتایــج پژوهشــ نش�اـن داد در کوتاهمــدت ،ســه عامــل افزایــش موجــودی ســرمایه
و س��رمایهگذاری ،س��رمایهگذاری مســتقیم خارجــی و بازبــودن تجــاری اثــر مثبــت و معنــادار بــر
اشــتغال دارد.
محمــدی ،کری��م ،هاش��میثمره و ســرگزی ( )1398موضــوع مطالعــۀ خــود را بررســی اثــرات
شـ�وکهای اقتصــادی بــر بــازار نیــروی کار در ایــران بــا اســتفاده از روش الگــوی تصحیــح خطــای
ب��رداری س��اختاری طـ�ی س��الهای  1353تــا  1395قــرار دادنــد .نتایــج پژوهــش ایشــان بیانگــر آن
ب��ود ک��ه دس�تـمزدهای واقعــی ب��ا بهــرهوری و اشــتغال رابطــۀ مســتقیم و بــا نــرخ بیــکاری رابطــۀ
غیرمس��تقیم دارد .نتای��ج تجزی��ۀ واریان��س خط��ای پیشبینــی بیــکاری حاکــی از آن بــود کــه شــوک
عرض��ۀ نی��روی کار ،بهـ�رهوری و تقاض��ای نی�رـوی کار عوام��ل مه��م تعیینکننــدۀ بیــکاری در بلندمــدت
اس��ت .ام�اـ مهمتری�نـ عام�لـ بی��کاری ،شـ�وکهای عرضــه اســت کــه در طــول زمــان ایــن ســهم
افزای�شـ مییابــد.
2ـ .2مطالعات خارجی
پروتــی )2006( 1در مقالــهای بــه بررســی ورود و خــروج تعاونیهــای کارگــری در چرخــة کســبوکار
و مقایســة آنهــا بــا ســایر شــرکتهای متــداول در بــازة زمانــی  1971تــا  2002در کشــور فرانســه
پرداخــت .طبــق نتایــج پژوهــش وی ،ایجــاد شــرکتهای تعاونــی بــه افزایــش ریســکهای مرتبــط
بــا اشــتغال متعــارف بهجــای چشــمانداز رشــد ســود پاســخ میدهنــد .تعاونیهــا بیشــتر هنگامــی
1. Perotin
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بهوجــود میآینــد کــه بیــکاری افزایــش یابــد و رشــد ُکندتــر شــود .زمانــی کــه نــرخ بهــره و رشــد
ســود در آینــده پایینتــر اســت ،ایجــاد تعاونیهــا نیــز افزایــش مییابــد .براســاس نتایــج ایــن مطالعــه،
هنگامــی کــه مشــکالت بالقــوة ســرمایهگذاری و انحطــاط حــل میشــود ،تفاوتهــای اصلــی بیــن
شــرکتهای مدیریتشــده و متعــارف در رفتــار ورود بهجــای خــروج آشــکار میشــود.
باردیــن و دیــن )2009( 2در مقالــهای بــه بررســی تصمیمــات اشــتغال و دســتمزد در کشــور
اروگوئــه بــا اســتفاده از مجموعــۀ دادههــای پانــل تعاونیهــای کارگــری و شــرکتهای ســرمایهداری
در بــازة زمانــی  1996تــا  2005پرداختنــد .نتایــج نشــان داد تغییــرات دســتمزد بهطــور مثبــت بــا
تغییــرات قیمتهــای تولیــد ارتبــاط دارد و دســتمزدها بــرای تعاونیهــای کارگــری انعطافپذیرتــر
از شــرکتهای خصوصــی اســت .همچنیــن بــه وجــود یــک رابطــه بیــن اشــتغال و دســتمزد در
شــرکتهای خصوصــی پــی بردنــد؛ درحالــی کــه ایــن ارتبــاط در تعاونیهــای کارگــری نامشــخص
اســت و بــر ایــن اســاس ،مدلــی بــرای اشــتغال بــرآورد کردنــد .همچنیــن نتایــج حاکــی از آن بــود کــه
افزایــش دســتمزد منجــر بــه کاهــش اشــتغال نســبی کارگــران استخدامشــده میشــود.
توانــی )2013( 3در مقال��های باعن��وان «چانهزنــی بــر ســود و دســتمزدها زمانــی کــه تغییــر تکنیکــی
حاصــل شــده اســت :پیامدهــای رشــد ،توزیــع و اشــتغال» بــه مطالعــة 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 میتوانــد بــر
مــدل رشــد از طریــق تغییــرات جبــران خســارت بیــکاری تأثیــر بگــذارد کــه در بلندمــدت تأثیــر مثبــت
بــر رشــد بهــرهوری نیــروی کار دارد؛ امــا اثــر منفــی بــر اشــتغال دارد.
کارینــی و کارپیتــا )2014( 4در مطالعــهای فعالیــت شــرکتهای تعاونــی ایتالیایــی را بــا دیگــر
شــرکتها درمــورد تأثیــرات بحــران اقتصــادی بــر ســطح اشــتغال ،عملکــرد اقتصــادی ،ســرمایهگذاری
و تحقیــق و توســعه ،بــا اســتفاده از نظرســنجی در بــازة زمانــی  2008تــا  ،2010مقایســه کردنــد .نتایــج
پژوهــش نشــاندهندة وضعیــت کارایــی دقیــق تعاونیهــا در بخشهــای صنعتــی و تجــاری در ایتالیــا
در ســه ســال اول بحــران اقتصــادی از نظــر اشــتغال و عملکــرد اقتصــادی و مالــی اســت .همچنیــن
دادههــای نظرســنجی  METرونــد مثبــت اشــتغال در تعاونیهــا را تأییــد میکنــد.
دالتــون ،باندیبنــس و اســتاپ )2015( 5در مقالــهای بــه بررســی تأثیــر حداقــل دســتمزد ملــی بــر
اشــتغال در انگلســتان بــا اســتفاده از روش اقتصادســنجی فضایــی در دورۀ زمانــی  1999تــا 2010
پرداختندــ .آنهــا 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 ،شــوکهای طــرف تقاضــای منطقــهای ناشــی از رکــود اقتصــادی و وابســتگی
فضایــی بازارهــای محلــی اشــتغال را مــورد توجــه قــرار دادنــد .براســاس نتایــج پژوهــش ،هیــچ تأثیــر
قابــل توجهــی از معرفــی قانــون حداقــل دســتمزد ملــی و یــا افزایــش نــرخ آن بــر اشــتغال وجــود
نــدارد؛ امــا نشــان میدهــد کــه چگونــه تخمیــن ســادهتر ممکــن اســت اثــرات مختلــف مثبــت و
منفــی متفــاوت بــر اشــتغال را کــه در ادبیــات یافــت میشــوند ،آشــکار ســازد.
جمالیــه )2016( 6در پژوهشــی اثــر ســرمایهگذاری بــر تولیــد ارزشافــزوده ،جــذب اشــتغال،
بهــرهوری و رفــاه اقتصــادی کارگــران در بخــش صنایــع تولیــدی را بــا اســتفاده از دادههــای پانــل 6
مقطــع عرضــی (صنایــع تولیــدی غــرب کالیمانتــان) و اطالعــات ســری زمانــی  12ســال بررســی کــرد.
نتایــج پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه ســرمایهگذاری خصوصــی رابطــة مثبــت و تأثیــر چشــمگیری
بــر جــذب اشــتغال و ارزشافــزودة تولیــد دارد کــه ایــن موضــوع اثبــات میکنــد ســرمایهگذاری
خصوصــی توانســته تولیــد و اشــتغالزایی را افزایــش دهــد .همچنیــن ارزشافــزودة تولیــد تأثیــر مثبــت
معنــاداری بــر جــذب اشــتغال و تأثیــر مثبــت ناچیــزی بــر بهــرهوری کارگــران دارد .همچنیــن بهرهوری
تأثیــر منفــی معنــاداری بــر رابطــه بــا نــرخ دســتمزد دارد.
آذوریــن )2017( 7در مقالــهای بــه بررســی روابــط بیــن اشــتغال ،بیــکاری و تولیــد براســاس
قوانیــن وردورن 8و اوکــون 9بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل فضایــی جهــت ترکیــب دادههــای پانــل
اســتانهای اســپانیا بــا تحلیــل وابســتگی فضایــی و تغییــرات احتمالــی در طــول زمــان (مــدل فضایــی
رگرســیونهای غیرمســتقیم ( ))SURدر دورة زمانــی  2000تــا  2011پرداختنــد .طبــق نتایــج
پژوهــش ،در طــول دورة بررســی ،پاســخ اشــتغال بــه رشــد تولیــد باالتــر از نــرخ بیــکاری اســت .ایــن
بــدان معناســت کــه رشــد تولیــد مــورد نیــاز بــرای افزایــش اشــتغال بســیار پایینتــر از ســطح الزم
بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری اســت.
اوکانــر ،دیــل و دورن )2018( 10در مقالــهای بــه بررســی نقــش ســه نــوع تنــوع (کل ،وابســته و
غیروابســته) بــر رشــد اشــتغال در  27منطقــة کشــور ایرلنــد بــا اســتفاده از مــدل  OLSو همچنیــن
مدلهــای اقتصادســنجی فضایــی (وقفــۀ فضایــی ،خطــای فضایــی و دوربیــن فضایــی) در بــازۀ زمانــی
 2006تــا  2012پرداختنــد و بــا اســتفاده از متدولوژیهــای مختلــف ازجملــه متدولــوژی الهورســت،
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،
6. Jamaliah
7. Azorín
8. Verdorn
9. Okun
10. O’Connor, Doyle & Doran
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تنــوع غیروابســته بیشــترین تأثیــر مثبــت بــر اشــتغال را داشــته اســت.
براســاس تحقیقــات نگارنــدگان ،در ســطح ملــی و منطقــهای مطالعــات زیــادی دربــارۀ تحلیــل
اشــتغال بــا اســتفاده از روشهــای اقتصادســنجی فضایــی (در داخــل و خــارج از کشــور) انجــام شــده؛
ولــی در حــوزة تعاونــی تاکنــون پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت.

 .3چارچوب نظری
3ـ .1اثر سرمایهگذاری بر اشتغال
توســعة اقتصــادی بــه ســرمایهگذاری در بخشهــا و فعالیتهــای مختلــف اقتصــادی نیــاز دارد .بــدون
ســرمایهگذاری در طرحهــای زیربنایــی و روبنایــی نمیتــوان انتظــار توســعة اشــتغال ،تولیــد و رفــاه
اقتصــادی را داشــت (شــاکری و ســلیمی .)1385 ،ســرمایهگذاری و ســرمایۀ ناشــی از آن کلیــد توســعۀ
اقتصــادی هــر کشــور بهحســاب میآیــد (صامتــی و فرامرزپــور .)1383 ،افزایــش در ســرمایهگذاری
ســبب بهبــود بنیــۀ اقتصــادی کشــور ،کاهــش واردات ،افزایــش ذخایــر ارزی و حرکــت ســریعتر
بهســوی پیشــرفت و توســعۀ اقتصــادی میشــود و راهنمــای مؤثــری دراختیــار سیاســتگذاران
درجهــت تخصیــص منابــع قــرار میدهــد (حاجــی و عســگری .)1390 ،اســتفادۀ صحیــح و اصولــی از
ســرمایه و ترکیــب آن بــا ســایر عوامــل تولیــد و کاربــرد بهینــۀ منابــع محــدود ســبب افزایــش ظرفیــت
تولیــد میشــود .بــه بیــان دیگــر ،بــدون مهیاســازی شــرایط افزایــش تشــکیل ســرمایه در فعالیتهــای
اقتصــادی ،رشــد و توســعۀ ایــن فعالیتهــای اقتصــادی امکانپذیــر نخواهــد بــود (حجتــی.)1380 ،
در نگــرش مکتبــی ،هرکــدام از مکاتــب اقتصــادی طبــق ســاختاری کــه طراحــی شــدهاند ،معتقــد بــه
نوعــی تعــادل یــا عــدم تعــادل خــاص در بــازار کار هســتند (ســعدی و موســوی .)1392 ،کینزینهــا
معتقدنــد در هــر کشــوری تغییــرات بیــن درآمــد و اشــتغال بــه میــزان ســرمایهگذاری و تشــکیل
موجــودی ســرمایة جدیــد بســتگی دارد .از دیــدگاه هــارود ـ دومــار ،ســرمایهگذاری نقــش اساســی و
کلیــدی در رشــد اقتصــادی دارد و دارای دو خصوصیــت اســت :ایجــاد درآمــد میکنــد و همچنیــن
بــا افزایــش موجــودی ســرمایه ،ظرفیتهــای تولیــدی اقتصــاد افزایــش مییابــد کــه خــود ســبب
افزایــش اشــتغال میشــود (باللــی و خلیلیــان .)1382 ،افزایــش تــوان تولیــدی نیــز نیازمنــد توجــه
ویــژه بــه فعالیتهــای گوناگــون اقتصــادی ،بهویــژه بخــش تعاونــی و افزایــش ســرمایهگذاری در ایــن
بخــش ،اســت و ایــن هــدف تنهــا بــا شــناخت امکانــات و محدودیتهــا ،تخصیــص منابــع ،ارزیابــی
درســت تواناییهــا و ارائــۀ راهکارهــای مناســب و درنهایــت برنامهریــزی و اولویتبنــدی زمینههــا
و رشــتههای صنعتــی در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه نشــان میدهــد کــه ایــن مهــم
بهگونــهای جزئــی ،ناقــص و خیلــی کــم در راســتای تحقــق اهــداف مالــی بــوده اســت (باصــری،
صادقــی و خاکســار .)1389 ،بــا توجــه بــه اینکــه بخــش تعاونــی ســبب وارد شــدن ســرمایههای
ســاکن در ســطح خــرد و کالن بــه چرخــۀ ســرمایهگذاری در اقتصــاد کشــور میشــود ،نقــش بســزایی
در پویایــی اقتصــاد جامعــه ایفــا خواهــد کــرد .مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه تعــاون و تعاونیهــا
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در کاهــش نابرابریهــا و بیعدالتیهــای اقتصــادی ـ اجتماعــی تأثیرگذارنــد (صیدایــی ،بهــاری و
زارعــی.)1390 ،
در کشــورهای جهانســوم ،تعاونیهــا بــه علــل مختلــف جهــت اجــرای برنامههــای توســعه
مناســب هســتند .اول اینکــه ،بــا جمــعآوری پساندازهــای انــدک مــردم ،حمایتهــای مالــی
دولــت ،ســرمایهگذاری ،تولیــد و آمــوزش اعضــای تعاونیهــا بــه پیشــرفت و بهــرهوری نیــروی
انســانی کمــک میکنــد و ســبب افزایــش تولیــد ،اشــتغال و رشــد اقتصــادی در جامعــه میشــود
و دیگــر اینکــه ،رویکردهــای اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی ویــژۀ تعاونیهــا کــه الهامگرفتــه
از اصــول و ارزشهــای تعــاون اســت ،موجبــات توســعة سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی و رفــع
تبعیــض و بیعدالتیهــا در جوامــع را فراهــم مــیآورد (پویــش و جمشــیدی .)1384 ،در فضــای
مشــکالت اقتصــادی ایــران ،ازقبیــل پاییــن بــودن بهــرهوری نیــروی کار و ســرمایه و رغبــت نداشــتن
ســرمایهگذاران بــه ســرمایهگذاریهای کالن ،تعاونیهــا میتواننــد بــا جــذب ســرمایههای خــرد
بــه بخــش تعاونــی ،راهحلــی بــرای پاییــن بــودن تولیــد داخلــی و ســطح اشــتغال ،بیــکاری ،توزیــع
نامســاوی درآمدهــا و کمبــود ســرمایه بیابنــد؛ زیــرا نــوع و حجــم تولیــد در اقتصــاد ملــی کشــور
بــه آمادهســازی عوامــل تولیــدی و ایجــاد هماهنگــی میــان آنــان مربــوط میشــود و تعاونیهــا
میتواننــد بــا جم ـعآوری ســرمایههای کــم اعضــا ،ایــن اعتبــار مالــی را در خدمــت تولیــد و اقتصــاد
کشــور قــرار دهنــد (حســینی و ســوری.)1389 ،

روش تحقیق

.4
4ـ .1اقتصادسنجی فضایی
شــاخهای از اقتصادســنجی کــه اثــرات فضایــی را بــه عملکــرد مدلهــای مقطعــی یــا تابلویــی (پانــل)
رگرســیونی اضافــه میکنــد ،اقتصادســنجی فضایــی نامیــده میشــود .مقصــود از اثــرات فضایــی
دو گــروه از عوامــل اســت کــه بــه مــکان قرارگیــری متغیرهــا مربــوط میشــود و میتــوان آنهــا
14
را وابســتگی فضایــی 11یــا خودهمبســتگی فضایــی 12و ناهمســانی فضایــی 13یــا ســاختار فضایــی
نامیــد .اقتصادســنجی فضایــی از یــک طــرف بــا آمــار جغرافــی 15و آمــار فضایــی 16شــباهتهایی
دارد ،ولــی تفــاوت اقتصادســنجی فضایــی بــا آنهــا درســت مثــل تفــاوت اقتصادســنجی بــا آمــار
اسـ�ت (.)Anselin, 1999
11. Spatial Dependence
12. Spatial Autocorrelation
13. Spatial Heterogeneity
14. Spatial Structure
15. Geostatistics
16. Space Statistics

280

مصیب پهلوانی و همکاران .بررسی اثر سرمایهگذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاستهای کلی اشتغال.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

4ـ .2الگوهای اقتصادسنجی فضایی
در اقتصادســنجی فضایــی از ســه مــدل اصلــی اســتفاده میشــود کــه عبارتانــد از :مــدل وقفــۀ
فضایــی ،17مــدل خطــای فضایــی 18و مــدل دوربیــن فضایــی 19.مــدل چهــارم نیــز کــه بــه الگــوی
 SACمعــروف اســت ،اثــرات فضایــی را بــا وجــود همزمــان وقفــه و خطــای فضایــی درنظــر میگیــرد
(.)Elhorst, 2014a
4ـ2ـ .1مدل مختلط رگرسیون ـ خودرگرسیونی

20

ایــن مــدل تغییــرات  yرا بهصــورت یــک ترکیــب خطــی از مناطــق مجــاور هماننــد ســریهای زمانــی
خودرگرســیون 21توضیــح میدهــد و آنچــه را در مناطــق مجــاور اتفــاق میافتــد ،بااهمیــت تلقــی
میکنــد .در ایــن راســتا ،روش حداکثــر درس ـتنمایی بــرای تخمیــن پارامترهــای ایــن مــدل بــهکار
مــیرود .ایــن مــدل بهصــورت رابطــۀ  1اســت:
()1
4ـ2ـ .2مدل خطای فضایی

یکــی دیگــر از مدلهــای مطرحشــده در زمینــة اقتصادســنجی فضایــی ،مــدل خطــای فضایــی اســت.
در ایــن مــدل ،محصــول دانــش بــا ایجــاد شــوک در مناطــق مجــاور تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد .ایــن
مــدل را میتــوان بهصــورت رابطــة  2نشــان داد:
()2
قابــل توجــه اســت کــه مــدل  SEMمنجــر به حــذف ســرریزهای فضایــی مهم (اثــرات غیرمســتقیم)
خواهــد شــد .درنتیجــه بــرای بررســی ســرریزها بیشــترین اتکا بــر مدل  SARاســت.

17. Spatial Lag Model
18. Spatial Error Model
19. Spatial Durbin Model
)20. Spatial Autoregressive Model (SAR
21. AR
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4ـ2ـ .3مدل فضایی عمومی

22

ایــن مــدل دربرگیرنــدة هــر دو نــوع مــدل مختلــط رگرســیونی ـ خودرگرســیونی و خطــای فضایــی
اســت و بهصــورت رابطــة  3اســت (.)LeSage, Pace & Kelley, 2009
()3
4ـ2ـ .4مدل دوربین فضایی

در روششناســی اقتصادســنجی فضایــی پویــا ،مــدل دوربیــن فضایــی ( 23)SDMجایــگاه ویــژهای در
بیــن مدلهــای فضایــی دارد .ویژگــی ایــن مــدل نســبت بــه ســایر مدلهــای فضایــی (ازجملــه SAR
و  )SEMوارد کــردن همزمــان وقفــة فضایــی متغیــر وابســته و وقفــة فضایــی متغیرهــای توضیحــی
بهعنـ�وان متغیرهـ�ای توضیحـ�ی جدیـ�د در مـ�دل اسـ�ت (.)Belotti, Hughes & Mortari, 2013
4ـ .3متدولوژی الهورست 24برای انتخاب الگوی فضایی مناسب
متدولوژی الهورست در چند مرحله به شرح زیر انجام میشود:
 .1تخمیــن الگــوی  OLSو محاســبۀ انــواع آزمونهــای ضریــب الگرانــژ ( )LMبــرای آزمــون الگوهــای
وقفــۀ فضایــی و خطــای فضایــی کــه وقــوع چهــار حالــت محتمــل خواهــد بــود:
الف .فقط الگوی وقفۀ فضایی ( )SARمعنادار است.
ب .فقط الگوی خطای فضایی ( )SEMمعنادار است.
ج .هم الگوی وقفۀ فضایی ( )SARو هم الگوی خطای فضایی ( )SEMمعنادار است.
د .هیچکــدام از الگوهــای وقفــه و خطــای فضایــی معنــادار نیســتند .در ایــن حالــت بهطــور
جداگانــه الگــوی وقفــۀ فضایــی و الگــوی خطــای فضایــی را تخمیــن میزنیــم و بررســی میکنیــم
کــه آیــا پارامتــر وقفــۀ فضایــی ( )ρو پارامتــر خطــای فضایــی ( )λمعنادارنــد یــا خیــر .نتایــج میتوانــد
یکــی از حــاالت الــف ،ب ،ج یــا د را بازتولیــد کنــد.
 .2اگــر هریــک از نتایــج قســمت الــف ،ب ،ج در مرحلــة قبــل اتفــاق افتــاد ،آنگاه الگــوی دوربیــن
22. SAC
)23. Spatial Durbin Model (SDM

 .24الهورست از این متدولوژی بارها در مطالعات خود ( )2014a; 2014b ;2010استفاده کرده است.
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فضایــی ( )SDMرا تخمیــن میزنیــم کــه در ادامــه آمــارة آزمــون  LRرا در حــاالت زیــر میتــوان
بــرآورد کــرد:
الــف .آزمــون  LRبــا فــرض
فضایــی ( )SDMمناســب خواهــد بــود.

25

و

اگــر رد شــد ،الگــوی دوربیــن

 26اگــر رد نشــد ،پــس الگــوی وقفــۀ فضایــی ( )SARمناســب
ب .آزمــون  LRبــا فــرض
خواهــد بــود .در ایــن حالــت بــرای اطمینــان بیشــتر آزمونهــای ضریــب الگرانــژ را در حــاالت مختلــف
(کالســیک و قدرتمنــد )27بــرآورد میکننــد .اگــر ایــن آزمونهــا برقــرار نبودنــد ،الگــوی دوربیــن
فضایــی ( )SDMمناســب خواهــد بــود.
اگــر رد نشــد ،پــس الگــوی خطــای فضایــی مناســب
ج .آزمــون  LRبــا فــرض
خواهــد بــود .در ایــن حالــت نیــز بهمنظــور اطمینــان بیشــتر از الگــوی مناســب انــواع آزمونهــای
ضریــب الگرانــژ ( )LMمــورد بــرآورد قــرار میگیــرد .اگــر ایــن آزمونهــا برقــرار نبودنــد ،پــس الگــوی
دوربیــن فضایــی ( )SDMمناســب خواهــد بــود.
 .3اگــر حالــت «د» در بخــش اول اتفــاق افتــاد ،الگــوی  OLSرا بــا وجــود اثــرات فضایــی در متغیرهــای
توضیحــی ( )WXبــرآورد میکنیــم کــه دو حالــت محتمــل خواهــد بــود:
الف .چنانچه فرض

رد نشد ،الگوی  OLSبهترین الگو خواهد بود.

رد شــد ،الگــوی دوربیــن فضایــی ( )SDMرا بــرآورد میکنیــم
ب .چنانچــه فــرض
کــه اگــر پارامتــر فضایــی متغیــر وابســته ( )ρمعنــادار بــود ،الگــوی دوربیــن فضایــی ( )SDMمناســب
خواهــد بــود .در غیــر ایــن صــورت ،الگــوی  OLSباوجــود اثــرات فضایــی در متغیرهــای توضیحــی
(الگــوی  )SLXمناســب خواهــد بــود (طالبلــو ،محمــدی و پیردایــه.)1396 ،
4ـ .4معرفی مدل
در ایــن پژوهــش ،عوامــل مؤثــر بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان سیســتان و بلوچســتان بررســی
شــده اســت .یکــی از راههــای تحلیــل اثــر متغیرهــای مختلــف اقتصــادی بــر اشــتغال ،اســتفاده از
چارچــوب تابــع تقاضاســت .در ایــن مطالعــه ،بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق ،از مدلــی کــه باردیــن و دیــن
در ســال  2009بــرای مقایســة دســتمزد و اشــتغال در تعاونیهــای کارگــری و شــرکتهای خصوصــی
 .25فرضیة نخست بهمعنای نبو ِد اثرات فضایی در متغیر وابسته و فرضیة صفر دوم بهمعنای نبو ِد اثرات فضایی در متغیرهای
توضیحی و وابسته است.
 .26این فرضیه بهمعنای فقدان اثرات فضایی متغیرهای توضیحی در الگوی مورد نظر است.
27. Robust
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بــرای کشــور اروگوئــه انجــام دادهانــد ،اســتفاده شــده اســت .مــدل اقتصادســنجی ایــن پژوهــش بــرای
 50شــرکت تعاونــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان در طــی دورة ششســالۀ  1391تــا 1396
بهصــورت رابطــة  4تصریــح میشــود.
()4
 :لگاریتم اشتغال ،شرکت  ،iدر سال t
 :لگاریتم اشتغال ،شرکت  ،iدر سال t-1
 :لگاریتم دستمزد ،شرکت  ،iدر سال t

 :لگاریتم شاخص قیمت (تورم)
 :لگاریتم سرمایهگذاری ،شرکت  ،iدر سال t

 :متغیــر دامــی (مجــازی) کــه بــرای تعاونیهــای کشــاورزی مقــدار  1و بــرای
ســایر شــرکتها مقــدار صفــر را پذیرفتــه اســت.
 :جزء خطا.
مــدل ارائهشــده بــا اســتفاده از روش اقتصادســنجی فضایــی بــا رویکــرد دادههــای تابلویــی
بررســی شــده اســت .وجــه تمایــز اقتصادســنجی فضایــی از اقتصادســنجی متعــارف در بهکارگیــری
دادههایــی اســت کــه از نظــر مکانــی بــه یکدیگــر وابســتهاند .از طرفــی اســتفاده از دادههــای
تابلویــی مزایــای زیــادی دارد کــه میتــوان بــه افزایــش کارایــی نتایــج تخمیــن بهدلیــل اســتفاده
از اطالعــات بیشــتر و متنوعتــر و همچنیــن کامــل بــودن نتایــج تحلیــل بهســبب توانایــی ایــن
الگــو در مدلســازی اثــرات دادههــای مقطعــی در کنــار دادههــای ســری زمانــی اشــاره کــرد.
در ایــن پژوهــش ،بــه بررســی تعاونیهــای فعــال اســتان کــه در بــازة زمانــی  1391تــا 1396
بهطــور ماهیانــه لیســت حقــوق و دســتمزد بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارائــه نمودهانــد،
پرداختــه شــده اســت .اطالعــات مربــوط بــه حداقــل دســتمزد کــه براســاس مصوبــة ســالیانة
شــورای عالــی کار تعییــن شــده اســت ،از ادارۀ تأمیــن اجتماعــی اســتان و همچنیــن اطالعــات
مربــوط بــه ســرمایه ،موقعیــت مکانــی و اشــتغالزایی تعاونیهــا بــا اســتفاده از آمارنامههــای
تعــاون اســتان و همچنیــن مراجعــه بــه ادارة کل تعــاون اســتان تهیــه شــده و مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .عالوهبــر ایــن ،دادههایــی همچــون شــاخصهای قیمــت از ســایت بانــک مرکــزی
ایــران گــردآوری شــده اســت.
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 .5برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دادهها

در جــدول  1نتایــج آزمونهــای تشــخیصی جهــت بررســی همبســتگی فضایــی در متغیــر وابســته کــه
اشــتغال تعاونیهاســت ،نشــان داده شــده اســت .طبــق جــدول ،همبســتگی فضایــی در متغیــر وابســته
بــرای هــر ســه آزمــون تشــخیصی در ســطح اطمینــان  99درصــد صــادق اســت .بــرای مدلهــا،
ضریــب مــوران و گریســی وجــود رابطــة مثبــت خوهمبســتگی فضایــی بیــن تعاونیهــای اســتان
را تأییــد میکننــد و در آزمــون مــوران ،مقــدار ســطح معنــاداری برابــر  0/88بهدســت آمــد کــه
نشــاندهندة وجــود نوعــی همبســتگی فضایــی بیــن مناطــق مختلــف اســت .بنابرایــن میتــوان در
بــرآورد تأثیــر عوامــل مؤثــر بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان سیســتان و بلوچســتان بهصــورت
پانــل فضایــی اســتفاده کــرد.
جدول  .1نتایج آزمونهای تشخیصی وابستگی فضایی
آزمون تشخیصی

احتمال

آماره z

ضریب

Moran MI

0/000

23/37

0/8883

Geary GC

0/000

-20/63

0/1465

Getis-ords Go

0/000

-23/37

-0/8883

(منبع :یافتههای تحقیق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5ـ .1نتایج تخمین انواع الگوهای فضایی
در جــدول  2نتایــج تخمیــن مــدل  OLSو همچنیــن انــواع الگوهــای فضایــی بــرای مــدل اشــتغال کــه بــه
روش حداکثــر درس ـتنمایی بــرآورد شــده ،آمــده اســت .در ایــن مــدل ،متغیــر وابســته اشــتغال تعاونیهــا
و متغیرهــای مســتقل شــامل ســرمایهگذاری ،دســتمزد پرداختــی توســط تعاونیهــا و شــاخص قیمــت
(نــرخ تــورم) اســت .همچنیــن در ایــن مــدل متغیــر دامــی بــرای تعاونیهــای کشــاورزی تعریــف شــده کــه
بهصــورت متغیــر مســتقل در مــدل وارد شــده اســت .طبــق جــدول  ،2تمــام متغیرهــای مــدل کــه بــه روش
 OLSدر ســطح اطمینــان  99درصــد معنــادار هســتند ،بــه روش اقتصادســنجی فضایــی نیــز معنادارنــد .نتایج
آزمونهــای تشــخیصی مــوران ،والــد ( )WALDو نســبت درس ـتنمایی ( )LRدر تمــام الگوهــای فضایــی،
وجــود همبســتگی فضایــی بیــن اجــزای اخــال در ســطح معنــاداری  1درصــد بــرای شــرکتهای تعاونــی
اســتان را قویـاً تأییــد میکنــد .نتایــج حاصــل از دو آزمــون  Lm Lagو  LM Robustدر هرکــدام از این الگوهای
فضایــی بیانگــر آن اســت کــه بــرآورد مــدل بهصــورت پانــل فضایــی بهتــر از پانــل معمولــی اســت .بــا توجه به
نتایــج دو آزمــون  LMlagو  ،LMerrorبهتریــن مــدل از بیــن الگوهــای فضایــی را انتخــاب میکنیــم .درصورتی
کــه آزمــون  LMlagمعنــادار باشــد ،از مــدل  SARو چنانچــه آزمــون  LMerrorمعنــادار باشــد ،مــدل SEM
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اســت .چنانچــه هــر دو آزمــون معنــادار باشــد ،از آزمونهــای  LMlag-Robustو  LMerror-Robustاســتفاده
ـب تعییــن و لگاریتــم
میکنیــم .درصورتــی کــه ایــن دو آزمــون نیــز معنــادار باشــد ،آمارههایــی همچــون ضریـ 
درسـتنمایی را جهــت انتخــاب بهتریــن الگــوی فضایــی بـهکار میگیریــم.
جدول  .2نتایج برآورد الگوهای فضایی برای مدل به روش حداکثر درستنمایی
متغیرهای مستقل

OLS

SAR

SEM

SAC

SDM

عرض از مبدأ

()0/0779
*-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/e38-8

(2/e22-8)9/e69-8

(0/004 )0/0087

وابستگیفضایی
()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

-

0/98

0/9684

0/9712

8997/18

9949/5

1557/57

6/e15+12

15/658

0/0179

0/98

ضریبتعیین( )
Wald Test

16825/27

14528/33

LR Test

-

0/4162

6/e14+12

AIC

-

0/0022

0/0035

0/0032

SC

-

0/0023

0/0037

0/0034

0/02

HQ

-

0/0023

0/0036

0/0033

0/0187

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

*

* معناداری در سطح  1درصد
(منبع :یافتههای تحقیق)
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0/8426

*

*

*
*

*

** معناداری در سطح  5درصد

*
*

*

*

*

*

(اعداد داخل پرانتز انحراف معیار است)
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طبــق جــدول ،از آنجــا کــه آزمونهــای وقفــۀ فضایــی و خطــای فضایــی معنادارنــد ،پــس
الگــوی دوربیــن فضایــی را آزمــون کرد هایــم .همانگونــه کــه در رو ششناســی الهورســت
اشــاره شــد ،بــرای آزمــون ایــن فرضیــه کــه آیــا الگــوی دوربیــن فضایــی بــه الگــوی خطــای
از آزمو نهــای والــد و نســبت
فضایــی قابــل ســاده شــدن اســت یــا خیــر،
درســتنمایی (  )LRاســتفاده میشــود .نتایــج آزمــون والــد از الگــوی دوربیــن فضایــی در
جــدول  2نشــان میدهــد فرضیــة صفــر در ســطح معنــاداری  1درصــد بایــد رد شــود .بهطــور
مشــابه ،ایــن فرضیــه کــه میتــوان الگــوی دوربیــن فضایــی را بــه الگــوی وقفــۀ فضایــی ســاده
کــرد ، ،نیــز رد میشــود .ایــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه الگــوی خطــای فضایــی و الگــوی
وقفــۀ فضایــی در ســطح معنــاداری  1درصــد رد شــده و بایــد از الگــوی دوربیــن فضایــی بــرای
مــدل خــود اســتفاده گــردد .از طرفــی الگــوی فضایــی  ،SACدرصورتــی کــه در مــدل وجــود
وابســتگی فضایــی محــرز باشــد ،از دو الگــوی  SARو  SEMمناســبتر عمــل میکنــد و
هماننــد آزمــون تشــخیصی آی ـ مــوران نتایــج حاصــل مربــوط بــه  ρو پارامتــر  λرا محاســبه
میکنــد؛ ولــی بــا توجــه بــه نتایــج الگــو در جــدول  ،2از نظــر آمــاری پارامتــر  ρمعنــادار
نبــوده و مقــدار همبســتگی میــان تعاونیهــا بیاعتبــار و بیاهمیــت تخمیــن زده شــده
اســت .بنابرایــن در پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه نتایــج تخمیــن انــواع الگوهــای فضایــی ،مــدل
دوربیــن فضایــی بهعنــوان بهتریــن الگــو بــرای مــدل انتخــاب شــده کــه ترکیبــی از مــدل
وقفــۀ متغیــر توضیحــی (  )SLXو مــدل خودرگرســیون فضایــی (  )SARاســت کــه در مــدل
دوربیــن فضایــی اثــرات ســرریز نهتنهــا از طریــق ضریــب وقفــۀ فضایــی ،بلکــه از طریــق اثــرات
غیرمســتقیم قابــل انداز هگیــری اســت.
5ـ .2برآورد اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم
در الگــوی دوربیــن فضایــی تشــریح ضرایــب مــدل فقــط بــا اســتفاده از تفکیــک اثــرات بــه اثــرات
کل ،مســتقیم و غیرمســتقیم ممکــن اســت و مثــل مدلهــای رگرســیونی متعــارف از طریــق مشــتق
جزئــی امکانپذیــر نیســت کــه ایــن تفکیــک اثــر کل بــه اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم درواقــع
نشــاندهندة اثــرات ســرریز اســت .اثــر کل نمایانگــر اثــر متغیــر توضیحــی وزن دادهشــده در مــدل
دوربیــن فضایــی اســت کــه درواقــع میانگیــن وزنــی متغیــر توضیحــی تعاونیهــای اســتان اســت.
اثــر کل مشــتق جزئــی متغیــر وابســته (اشــتغال) نســبت بــه میانگیــن وزنــی متغیــر توضیحــی
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
بهدســت میآیــد کــه اثــرات ســرریز متغیرهــای توضیحــی ســایر تعاونیهــا را نشــان میدهــد.
نتایــج بــرآورد انــواع اثــرات متغیرهــای مــدل بــر اشــتغال در بخــش تعــاون اســتان در جــدول 3
ارائــه شــده اســت.
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جدول  .3نتایج برآورد اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم (الگوی دوربین فضایی)
متغیرهای مستقل

اثرات کل

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

Lninv

(0/003 )0/00436

(0/00269 )0/00436

(0/00031 )0/00436

Lnwag

(0/96739* )0/00778

(0/86624* )0/00778

(0/10114* )0/00778

Lnprice

(0/5017* )0/0084

(0/44925* )0/00842

(0/0524* )0/0084

Dum

(0/00457 )0/00877

(0/004 )0/0087

(0/00047 )0/00877

وقفةفضایی lninv

(-0/0111** )0/00826

(-0/01 )0/0082

(-0/00117 )0/00826

وقفة فضایی lnwag

(-0/15475* )0/01123

(-0/1385* )0/01123

(-0/01618 )0/01123

وقفة فضایی dum

(0/01549 )0/016

(0/01387 )0/01606

(0/00162 )0/016

* معناداری در سطح  1درصد
(منبع :یافتههای تحقیق)

** معناداری در سطح  5درصد (اعداد داخل پرانتز انحراف معیار است)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بــا توجــه بــه مطالــب بیانشــده و نتایــج جــدول  ،3متغیرهــای لگاریتــم دســتمزد و لگاریتــم
شــاخص قیمــت اثــر معنــاداری بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی داشــتهاند .از طرفــی بااینکــه
متغیــر لگاریتــم ســرمایهگذاری اثــر معنــاداری نداشــته ،هماننــد متغیرهــای دیگــر اثــر مثبتــی
بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان داشــته اســت .ایــن نتایــج نشــان میدهــد شــاخص قیمــت،
میــزان ســرمایهگذاری و میــزان دســتمزد پرداختــی توســط تعاونیهــا باعــث اشــتغالزایی در
بخــش تعاونــی اســتان شــده اســت .بــرآورد اثــرات مســتقیم بیــان میکنــد کــه کشــش جزئــی
لگاریتــم دســتمزد نســبت بــه متغیــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان در ســطح اطمینــان 99
درصــد معنــادار و برابــر  0/86اســت .اثــر مســتقیم لگاریتــم ســرمایهگذاری از لحــاظ آمــاری
معنــادار نیســت و تغییــر در ایــن متغیــر در تعاونیهــا موجــب تغییــر معنــاداری در اشــتغال
بخــش تعاونــی نمیشــود و نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش 10درصــدی ســرمایهگذاری در
بخــش تعاونــی اســتان ،میــزان اشــتغالزایی در ایــن بخــش تنهــا حــدود  0/026درصــد افزایــش
مییابــد .نتایــج نشــان میدهــد اثــر مســتقیم لگاریتــم شــاخص قیمــت بــر اشــتغال در بخــش
تعاونــی اســتان در ســطح اطمینــان  99درصــد معنــادار و حاکــی از آن اســت کــه بــا ثابــت بــودن
ســایر شــرایط ،بــا  1درصــد افزایــش در تــورم کشــور بهطــور متوســط اشــتغال در بخــش تعاونــی
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اســتان  0/45درصــد افزایــش مییابــد .اثــر غیرمســتقیم لگاریتــم دســتمزد از لحــاظ آمــاری
در ســطح  99درصــد معنــادار اســت و بــهازای  1درصــد افزایــش در میــزان دســتمزد پرداختــی
توســط هــر تعاونــی ،میــزان اشــتغال بهطــور متوســط در ســایر تعاونیهــا  0/1درصــد افزایــش
مییابــد .همچنیــن اثــر غیرمســتقیم لگاریتــم شــاخص قیمــت از لحــاظ آمــاری معنــادار اســت و
بــهازای  1درصــد افزایــش در نــرخ تــورم کشــور ،میــزان اشــتغال بهطــور متوســط در تعاونیهــا
 0/05درصــد افزایــش مییابــد .اثــر غیرمســتقیم متغیــر لگاریتــم ســرمایهگذاری از لحــاظ آمــاری
معنــادار نیســت؛ بــه ایــن معنــا کــه میــزان ســرمایهگذاری در هــر تعاونــی فقــط موجــب افزایــش
اشــتغال در خــود آن تعاونــی میشــود و ایــن متغیــر اثــری بــر اشــتغال بــه تعاونیهــای ســایر
شهرســتانهای اســتان نــدارد .همچنیــن میتــوان نتیجــه گرفــت اثــر مســتقیم و غیرمســتقیم
متغیــر لگاریتــم دســتمزد و لگاریتــم شــاخص قیمــت بــر اشــتغال هــر تعاونــی و تعاونیهــای
دیگــر در ســایر شهرســتانها مثبــت و معنــادار اســت .ایــن نتیجــه حاکــی از وجــود ســرریزهای
منطقــهای و بینشهرســتانی در مــدل اســت .همچنیــن تغییــر در متغیــر ســرمایهگذاری موجــب
افزایــش معنــاداری بــر اشــتغال در هــر تعاونــی و ســایر تعاونیهــا نمیشــود و اثــرات مســتقیم و
غیرمســتقیم ایــن متغیــر معنــادار نیســت.

 .6نتیجهگیری

بخــش تعاونــی ،بهعنــوان دومیــن بخــش اقتصــادی کشــور ،گزینــۀ مناســبی جهــت افزایــش
فرصتهــای شــغلی و رفــع معضــل بیــکاری از طریــق جــذب ســرمایههای کوچــک و بســط
تشــکلهای مردمــی اســت .بــا توجــه بــه جایــگاه قانونــی بخــش تعاونــی در تأمیــن اشــتغال
در قالــب تشــکلهای تعاونــی و همچنیــن پتانســیلها و توانمند یهــای بســیاری کــه در
شــکل فعالیتهــای تعاونــی وجــود دارد ،فضــای مســاعدی را بــرای حــل مشــکل اشــتغال و
کاهــش بیــکاری فراهــم میکنــد و مهمتــر از آن باعــث جلوگیــری از تبعــات فــراوان اقتصــادی
و اجتماعــی ناشــی از بیــکاری میشــود .هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی عوامــل مؤثــر بــر
اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا اســتفاده از روش اقتصادســنجی
فضایــی بــود .از مهمتریــن عوامــل اثرگــذار بــر اشــتغال میتــوان بــه ســرمایهگذاری ،میــزان
دســتمزد پرداختــی و شــاخص قیمــت (نــرخ تــورم) اشــاره کــرد کــه در ایــن پژوهــش ،تأثیــر
ایــن عوامــل بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان طــی ســا لهای  1391تــا  1396بررســی
شــد و بهصــورت تصادفــی تعــداد  50شــرکت تعاونــی از تعاونیهــای فعــال اســتان جهــت
تخمیــن و بــرآورد مــدل اســتفاده گردیــد.
نتایــج آزمــون تشــخیصی مــوران وجــود رابطــة مثبــت خوهمبســتگی فضایــی بیــن تعاونیهــای
اســتان را تأییــد میکنــد کــه بیانگــر تأثیــرات همبســتگی فضایــی اســت و میتــوان از آن در بــرآورد
تأثیــر عوامــل مؤثــر بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان بهصــورت پانــل فضایــی اســتفاده کــرد.
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همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج تخمیــن مــدل بــا اســتفاده از متدولــوژی الهورســت ،الگــوی دوربیــن
فضایــی بهعنــوان بهتریــن الگــو انتخــاب شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد متغیرهــای لگاریتــم
دســتمزد و لگاریتــم شــاخصقیمــت اثــر معنــاداری بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی داشــتهاند .از
طرفــی بااینکــه متغیــر لگاریتــم ســرمایهگذاری اثــر معنــاداری نداشــته ،هماننــد متغیرهــای دیگــر
دارای اثــر مثبتــی بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان بــوده اســت .ایــن نتایــج بیانگــر آن اســت
کــه شــاخص قیمــت ،میــزان ســرمایهگذاری و میــزان دســتمزد پرداختــی توســط تعاونیهــا باعــث
اشــتغالزایی در بخــش تعاونــی اســتان شــده اســت .اثــر مســتقیم لگاریتــم ســرمایهگذاری از لحــاظ
آمــاری معنــادار نیســت و تغییــر ایــن متغیــر در تعاونیهــا موجــب تغییــر معنــاداری در اشــتغال
بخــش تعاونــی نمیشــود و نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش 10درصــدی ســرمایهگذاری در بخــش
تعاونــی اســتان ،میــزان اشــتغالزایی در ایــن بخــش فقــط  0/026درصــد افزایــش مییابــد.
همچنیــن اثــر غیرمســتقیم متغیــر لگاریتــم ســرمایهگذاری بــر اشــتغال از لحــاظ آمــاری معنــادار
نیســت .براســاس نتایــج ،اثــر مســتقیم لگاریتــم شــاخص قیمــت بــر اشــتغال در بخــش تعاونــی
اســتان معنــادار و حاکــی از آن اســت کــه بــا ثابــت بــودن ســایر شــرایط ،بــا  1درصــد افزایــش در
تــورم کشــور ،بهطــور متوســط اشــتغال در بخــش تعاونــی اســتان  0/45درصــد افزایــش مییابــد.
همچنیــن اثــر غیرمســتقیم لگاریتــم شــاخص قیمــت از لحــاظ آمــاری معنــادار اســت و بــهازای
 1درصــد افزایــش در نــرخ تــورم کشــور ،میــزان اشــتغال بهطــور متوســط در تعاونیهــا 0/05
درصــد افــزوده میشــود .از طرفــی اثــر غیرمســتقیم لگاریتــم دســتمزد معنــادار اســت و بــهازای 1
درصــد افزایــش در میــزان دســتمزد پرداختــی توســط هــر تعاونــی ،میــزان اشــتغال بهطــور متوســط
در ســایر تعاونیهــا  0/1درصــد افزایــش مییابــد .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت اثــر مســتقیم
و غیرمســتقیم متغیــر لگاریتــم دســتمزد و لگاریتــم شــاخص قیمــت بــر اشــتغال هــر تعاونــی و
تعاونیهــای دیگــر مثبــت و معنــادار اســت .ایــن نتیجــه از وجــود ســرریزهای منطقــهای در مــدل
حکایــت دارد.

 .7پیشنهادهای راهبردی

بنابــر نتایــج پژوهــش پیشــنهاد میشــود حجــم ســرمایهگذاری دولتــی در بخــش تعاونــی افزایــش
یابــد و دولــت تســهیالتی بــرای ســرمایهگذاری بیشــتر در بخــش تعاونــی اســتان فراهــم آورد .همچنیــن
بــا توجــه بــه اهمیــت زیــاد حداقــل دســتمزد و تأثیــر آن بــر عواملــی همچــون اشــتغال ،بهــرهوری
نیــروی کار و ســطح قیمتهــا پیشــنهاد میشــود کــه جهــت تعییــن حداقــل دســتمزد در کشــور
عالوهبــر شــاخص قیمــت (نــرخ تــورم) بــه معیارهــای دیگــر ماننــد رفــاه منطقــهای و شهرســتانی نیــز
توجــه شــود.
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