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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the impact of improving business environment on employment 

with considering the importance of employment and its impact on improving the business 

environment. For this purpose, in estimating the model in the form of a basic model at three levels 

(agriculture, industry and services) and two scenarios at each level, the method of panel data and 

seasonal data (2017:3 -2019:2) of 31 provinces has been used. The results of the estimations in 

each sector show that in the provinces where the employment rate of agriculture or industry or 

services is higher than other provinces, the effect of EBD on employment rate is positive. Of 

course, the sensitivity of the employment of the agricultural sector to the EDB that has a low 

elasticity and is equal to 0.34. Another finding is that, unlike in developed and developing 

provinces, where the EDB has no effect on the employment rate of the agricultural sector; In less 

development provinces, this effect is positive and equal to 0.1. Also, the positive effect of EDB on 

industrial employment rate has been observed only for developed provinces with a coefficient of 

0.87. However, in this group of provinces, improving the business environment has an inverse 

effect equal to -0.03 on the employment rate of services and does not have a significant effect in 

developing and less development provinces. 

 

Keywords: Ease of Doing Business, Employment, Economic Sectors, Iranian Provinces. 

 

Extended Abstract 

Objectives 

Unemployment is one of the crtical problems in any economy. Improving the business 

environment is one of the most important factors that can increase employment and consequently 

reduce unemployment. So that by improving the business environment one can expect an increase 

in economic growth and investment. regarding with Okan's law, there can be an inverse 

relationship between unemployment and economic growth, and can be explained the direct effect 

of improving the business environment on employment by the channel of economic growth. We 

tried to test the hypothesis of direct relation between ease of doing business index (EDB) and 

employment rate in Iranian economy. For this purpose, are used seasonal data from 31 provinces in 

the form of panel data method. Therefore, the main purpose of the study is to investigate the effect 

of EDB index on employment rate in major sectors of agriculture, industry and services. Also, an 

analysis has been carried out according to the characteristics of different groups of provinces. This 

study attempt to answer the question whether the differences between different groups of provinces 

are significantly related to the type and size of the impact of EDB on employment rate in 

agriculture, services and industry sectors? In other words, do differences, such as the degree of 

development and placement of employment at a level above the average of the provinces, make a 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_10505_10781.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_82640.html
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difference between the provinces in the type of relationship between the EDB and the employment 

rate? 

 

Methods 

In this study, the research model follows a basic model and related scenarios in each of the 

agricultural, industry and service sectors. 

The basic model is presented to investigate the effect of improving business environment on 

employment rate in three sectors of agriculture, industry and services. 

Scenarios in agriculture sector: 

Scenario 1: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between the 

provinces with higher employment rates in the agricultural sector than other provinces in terms of 

the type and size of EDB impact on agricultural employment? 

Scenario 2: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between 

less developed provinces and other provinces in terms of the type and size of EDB impact on 

agricultural employment? 

Scenarios in industrial sector: 

Scenario 1: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between the 

provinces with higher employment rates in the industry sector than other provinces in terms of the 

type and size of EDB impact on industrial employment? 

Scenario 2: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between 

developed and developing provinces compared to less developed provinces in terms of the type and 

size of EDB impact on industrial employment? 

Scenarios in services sector: 

Scenario 1: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between the 

provinces with higher employment rates in the agricultural sector than other provinces in terms of 

the type and size of EDB impact on employment in the service sector? 

Scenario 2: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between 

developed provinces and other provinces in terms of the type and size of EDB impact on 

employment in the service sector? 

It is necessary to explain that all models are estimated using panel data method which is based 

on data of 31 provinces of Iran in the period 2017: 3 to 2018: 2. 

 

Results 

Estimated model of agriculture sector shows that in those provinces where the agricultural 

employment rate is above average, for the 10% improvement in the EDB index, agricultural 

employment rate in these provinces is increases by 3.4%. Also in less development provinces with 

a 10% improvement in EDB index, agricultural employment rates increase by 1%. 

Estimated model of industry sector shows that in those provinces where the industrial 

employment rate is above average, for the 10% improvement in the EDB index, employment rate 

in these provinces is increases by 1.9%. Also in developed provinces with a 10% improvement in 

EDB index, industrial employment rates increase by 8.7%. 

Estimated model of services sector shows that in those provinces where the agricultural 

employment rate is above average, for the 10% improvement in the EDB index, employment rate 

in these provinces is increases by 1%. Also in developed provinces, improvement of EDB has an 

inverse effect on employment rate but was found no significant effect in developing and less 

development provinces. 

 

Discussion 

Data description indicate that the average employment rate of industry and services and the 

average of EDB index in provinces that are above the national average in terms of agricultural 

employment rate, are lower than other provinces.  In the provinces where there is a greater focus on 

industrial employment, the average agricultural employment rate is lower and the average 

employment service rate is higher than in other provinces. Also, in the provinces where the 

employment rate is above the national average, the average agricultural employment rate is lower 
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than in other provinces and at the level of industrial employment is almost at the same level. Other 

findings based on data descriptions show that with increasing level of development of business ease 

index, employment rate of industrial and services sectors increase and employment rate of 

agricultural sector decreases. 

Results in the agricultural sector indicate that in provinces where their agricultural employment 

rate is higher than the national average and more reliant on the agricultural sector, improving the 

EDB has a positive impact on agricultural employment rate. Also unlike in developed and 

developing provinces where improving EDB does not affect agricultural employment rates, it has a 

significant effect in less development provinces. 

Results in industry sector indicate that in provinces where the industry employment rate is more 

pronounced, industry improving EDB has a positive impact on employment rate. Also, the positive 

impact of EDB index on the employment rate of the industrial sector has been observed only for 

the developed provinces, which is, of course, inelastic. 

Results in the service sector indicate that in provinces with higher than average employment 

rates, EDB has a positive effect on service employment rate. Also in developed provinces, 

improvement of EDB has an inverse effect on employment rate but no significant effect was found 

in developing and less development provinces. 
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 صنعت و خدمات ،یکشاورز یهابخش اشتغال بر کار و کسب یفضا اثر لیتحل
 ایران( استان 31)مورد مطالعه: 

 
 3، محمدباقر گرجی2، شهریار زروکی1نژادمهرداد زارع

 نآبادکتول، ایراآبادکتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علیدانشجوی دکترای گروه کارآفرینی، واحد علی، 1
 ر گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، دانشیا2

 آبادکتول، ایرانکتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علیآباداستادیار گروه مدیریت، واحد علی، 3
(2/10/99تاریخ تصویب:  -5/2/99)تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

 
 حاضر شپژوه در کار، و کسب یفضا بهبود از آن یریاثرپذ و اشتغال تیاهم به توجه با
. ردیگ قرار یواکاو و لیتحل مورد اشتغال بر کار و کسب یفضا بهبود ریتأث تا است شده تالش

صنعت و  ،یدر سه سطح )کشاورز هیپا یالگوقالب  دردر برآورد الگو  منظور نیا یبرا
-1397:2) یفصل یهاداده و ییتابلو یهاداده روش ازدر هر سطح  ویخدمات( و دو سنار

 هابخش از کی هر در الگو برآورد از حاصل جینتااستان استفاده شده است.  31( 1395:3
 خدمات ای و صنعت ای و یکشاورز بخش اشتغال نرخ که ییهااستان در که است آن از یحاک
 مثبت بخش آن اشتغالِ نرخ بر کار و کسب سهولت اثر هاست؛استان ریسا از شیب هاآن در
 کار، و کسب ینسبت به بهبود فضا یکشاورز بخش اشتغال ت،یحساس نظر از البته. باشدیم

 و افتهیتوسعه یهااستان خالف بر که،آن گرید افتهی. است 34/0 با برابر و نییپا کشش یدارا
 در ندارد؛ یکشاورز بخش اشتغال نرخ بر یریتأث کار و کسب یفضا بهبود که توسعه حال در

مثبت نرخ اشتغال  یریاثرپذ ،نیهمچن. است 1/0 با بربرا و مثبت اثر نیا محروم یهااستان
 87/0 بیضر با افتهیتوسعه یهااستان یبرا تنها کار و کسب یبخش صنعت از بهبود فضا

 با کار و کسب یفضا بهبود هااستان از گروه نیا در که است یحال در نیا. است شده مشاهده
 حال در یهااستان در و بوده همراه خدمات اشتغال نرخ بر 03/0 یمنف با برابر و معکوس یاثر

 .ستین داریمعن اثر محروم و توسعه

 

 های ایرانهای اقتصادی، استانو کار، اشتغال، بخش بهبود فضای کسبهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

. است ياقتصاد هر در یاساس مشکالت از يکاريب

 حلآيد و راهوجود میه که بيکاري به چه داليلی بنيا

هاي هر ترين دغدغهاز مهم ،کاهش آن چگونه است

تواند بر هايی که میترين مؤلفهباشد. از مهماقتصادي می

 مؤثرافزايش اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بيکاري 

-یم که ينحو بهکار است.  و باشد، بهبود فضاي کسب

 شيافزا و ياقتصاد رشد شيافزا يمجرا دو از  توان

-هيسرما و یداخل يگذارهيسرماعم )ا يگذارهيسرما

 يفضا بهبود که داشت انتظار( یخارج ميمستق يگذار

 در. باشد همراه ميمستق ياثر با اشتغال بر کار و کسب

 يیامطالعه که( 1962)اوکان قانون مطابق اول، يمجرا
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 يارابطه که داردیم انيب است، اقتصاد اتيادب در یتجرب

 نيا بر. دارد وجود يتصاداق رشد و يکاريب نيب معکوس

 رشد و ديتول شيافزا با کار و کسب يفضا بهبود مبنا

را کاهش داده و به تبع  يکارينرخ ب تواندیم ياقتصاد

 يدوم، برا ي. در مجراابدي شياشتغال افزا زانيآن م

 کي در یشغل يهاتيظرفاشتغال، الزم است تا  شيافزا

 ديجد يهاهيسرما ليتشک بردن باال قيطر از جامعه

 کار، و کسب يفضا بهبود با کهينحو به. ابدي شيافزا

 شيافزا کشور در یخارج و یداخل از اعم يگذارهيسرما

-یم جاديا اشتغال سطح در شيافزا آن تبع به و افتهي

و هم از  يرشد اقتصاد يمجراهم از  جهي. در نتشود

 نيب  یميمستق ارتباط توانیم يگذارهيسرما يمجرا

 .داشت انتظار اشتغال و کار و کسب يفضا بهبود

با توجه به اهميت بحث، در مطالعه حاضر تالش 

 يه ارتباط مستقيم بهبود فضاي کسبشده است تا فرض

براي  کار با نرخ اشتغال در اقتصاد ايران آزمون شود. و

ور استان کش 31ها و اطالعات فصلی اين منظور از داده

 نيا برتفاده شده است. هاي تابلويی اسدر قالب داده

در مطالعه حاضر بر آن است که اثر  یهدف اصل ،اساس

 يهابخش در اشتغال نرخ بر کار و کسب يبهبود فضا

 قرار یبررس مورد خدمات و صنعت ،يکشاورز عمده

 يهاگروه است ممکن که جاآن از ،نيهمچن. رديگ

ر خاص خود، د يهایژگيو يبر مبنا هااستان از یمختلف

بر  کار و کسب يفضا ينوع و اندازه اثرگذار نييتب

 با یبررس و ليتحل شوند؛ ظاهر متفاوت یاشتغال بخش

 جامان زين هااستان از مختلف يهاگروه یِژگيو به توجه

 خاص، يهایژگيو به توجه با کهينحو به. است شده

 که است سوال نيا به پاسخ حاضر پژوهش یاصل هدف

 هاتاناس از مختلف يهاگروه نيب هاتفاوت ايآ اساساً

 و قرار گرفتن نرخ اشتغال یافتگيتوسعه درجه ري)نظ

 داریمعن ی( با اختالفنيانگيباالتر از م یدر سطح یبخش

 نرخ بر کار و کسب يفضا ينوع و اندازه اثرگذار در

 همراهخدمات و صنعت  ،يکشاورز يهابخش در اشتغال

 ر؟يخ اي است

بخش  11 کار در و شاخص فضاي کسب

1کار و بندي شده است که شامل شروع کسبتقسيم  ،

                                                                                  
1. Starting a Business 

2نياز ساخت و ساز هاي موردکسب مجوز ، دسترسی به 

3برق 4، ثبت اموال 5، دريافت اعتبار ، حمايت از 

6گذاران خردسرمايه 7، پرداخت ماليات 8، تجارت خارجی  ،

9اجراي قراردادها 1سازي ورشکستگی، برطرف 0 و قوانين  

1کار بازار 1 1دشویم  2  (2016Mehrabani et al.,  .)يبرا 

-یم استفاده استاندارد وهيش کي از اطالعات يآور جمع

 نيتربزرگ در نظر مورد کار و کسب کهنيا مانند شود

 و متخصصان از یسنج . نظردارد قرار يشهر تجار

-ها و تعرفههزينه کشور، یداخل مقررات و نيقوان یبررس

اداري از جمله هاي مختلف در طی مراحل مختلف 

کار را تشکيل  و هاي کسبهاي شاخصترين مولفهمهم

هاي ذکر شده دو روش دهند. براي سنجش مولفهمی

اصلی وجود دارد. اول نظرسنجی و پرسش از صاحبان 

هاي اداري و زمان گيري هزينهکار، و دوم اندازه و کسب

هرچه سرعت  (.Shirkavand, 2011) ارانجام مراحل ک

کار کشور مورد  و کار بيشتر باشد محيط کسبانجام 

هاي که بانکتر است با توجه به اينبررسی مناسب

دهند از يک روند ثابتی جهانی اين کار را انجام می

هر ساله در ماه ژوئن  ،کنند. بر همين مبناتبعيت می

ها به سراسر دنيا ارسال شود پرسشنامهپروژه آغاز می

و کدگذاري و  آوريجمعسامبر گردد. از ژوئيه تا دمی

شوند و از ماه اکتبر تا اوايل نوامبر گزارش تحليل می

-اوليه آماده و در ماه دسامبر گزارش نهايی منتشر می

 شاملها بيشتر متغيرهاي کمی را شود. اين شاخص

 عامل چهار شامل کار و کسب شروع شاخص. گرددیم

 زمان، الزم، یقانون يهاهيرو تعداد از عبارتند که است

. کار و کسب کي آغاز يبرا هيسرما حداقل و نهيهز

 به یدسترس و ساز و ساخت ازين مورد يمجوزها کسب

                                                                                  
2. Dealing with Construction Permits 

3. Getting Electricity 

4. Registering Property 

5. Getting Credit 

6. Protecting Minority Investors 

7. Paying Taxes 

8. Trading across Borders 

9. Enforcing Contracts 

10.  Resolving Insolvency 

11. Labor Market Regulation 

به موارد قبلی  2019باشد که در سال قوانين بازار کار شاخصی می. 12

است ولی مبناي محاسبه براي شاخص کل همان ده شاخص  اضافه شده

 باشد.قبلی می
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 زانيم و زمان مدت ،یقانون يهاهيرو تعداد شامل برق

ثبت اموال يا  .شودیم سرانه درآمد براساس نهيهز

نياز براي ثبت دارايی،  ها شامل تعداد روز مورددارايی

ها هايی که براي ثبت دارايی بايد به آند سازمانتعدا

مراجعه کرد و هزينه ثبت دارايی نسبت به ارزش دارايی 

کننده اين باشد. دريافت اعتبار، عوامل تعيينمی

زيرشاخص شامل قدرت حقوق قانونی، عمق اطالعات 

اعتباري و پوشش ثبت نام بخش عمومی است. حمايت 

ن شاخص ميزان حمايت گذاران خرد در اياز سرمايه

نهادهاي قانونی خصوصاً معامالتی که منافع شرکت با 

بررسی  ،منافع مديران و يا منافع دولت در تعارض است

شود. پرداخت ماليات که شامل انواع ماليات اعم از می

مستقيم و غيرمستقيم، ميزان ساعت محاسبه و پرداخت 

ارجی باشد. تجارت خماليات و نرخ ماليات از سود می

 شاملهاي آن شود و مولفهشامل صادرات و واردات می

 نياز زمان و هزينه به ازاي هر کانتينر است. مدارک مورد

اجراي قراردادها شامل تعداد مراحل و زمان  همچنين،

باشد. ورشکستگی مدت نياز براي انجام آن می مورد

زمان تعطيلی يک کارگاه تجاري و نرخ احيا و تجديد 

گيري شاخص شود. در اندازهادي را شامل میحيات اقتص

گيرد و رار میکل ده شاخص تعريف شده مورد ارزيابی ق

به آن اضافه شده است  2019قوانين بازار کار در سال 

که بيشتر استخدام و ساعت کاري را مورد بررسی قرار 

 کار و شاخص کسب گفت توانیم کل دردهد. می

 تواندیماست که  کار و کسباز مقررات  يیامجموعه

از  یکيباشد.  ديمف يیزااشتغال يخاص برا طوربه

تواند بر اشتغال اثر می وکارکسب نيانکه قو يیسازوکارها

قوانين مربوط به شروع  سازيسادهمستقيم بگذارد؛ 

است. اقتصادهايی که داراي قوانين  کار و کسب

هاي شغلی تري هستند؛ توانايی ايجاد فرصتمطلوب

 و بر اين زمانی که مقررات کسب . عالوهشتري را دارندبي

 ها(از حد سفت و سخت باشد کارآفرينان )بنگاهکار بيش 

و کارگران از بخش رسمی اقتصاد بيرون رانده شده و به 

 World) آورندفعاليت در بخش غيررسمی روي می

2018Bank, ها( به اقتصاد (. حرکت کارآفرينان )بنگاه

ها خواهد شد. زيرا جب کوچک ماندن بنگاهغيررسمی مو

در ها هاي بزرگ و گسترش فعاليتگذاريامکان سرمايه

بخش غيررسمی وجود ندارد و در نتيجه رشد 

تري در اقتصاد و به تبع آن در اشتغال رخ خواهد کوچک

از  (. Shahnazi & Dehghani, Shabani, 2009داد )

هاي مهم جنبهقوانين بازار کار يکی از   ،سوي ديگر

تواند بر شود که میمحسوب می کار و کسبفضاي 

بگذارد. در حالی که  تأثير وريبهرهپويايی اشتغال و 

کردن قوانين بازار کار  ترمنعطفاصالحات در جهت 

ولی در طرف ديگر  ،تواند موجب افزايش اشتغال شودمی

تواند با اثراتی منفی می کارنيرويضعيف شدن قوانين 

ون ايجاد محل کار ناامن يا سطح پايين کيفيت همچ

(. از منظر Amin, 2009) زندگی کارگران همراه شود

 کار به و انتظار بر اين است که  سهولت کسب ،ديگر

گذاري صورت غيرمستقيم و از طريق جريان سرمايه

مستقيم خارجی نيز بر اشتغال اثر بگذارد. برخی 

 و کسبباالتر شاخص اند که رتبه ها نشان دادهبررسی

گذاري مستقيم در يک کشور، موجب جذب سرمايه کار

 ،خارجی بيشتر توسط آن کشور خواهد شد. همچنين

 و اين اعتقاد وجود دارد که رتبه باالتر در شاخص کسب

گذاري براي تر سرمايهدهنده شرايط مطلوبکار نشان

 & Andersonگذاران در آن کشور  است )سرمايه

2012, Gonzalez) .کار جز  و کسب طيمح فيتعر طبق

بر آن کنترلی  تقريباً ها شود که بنگاهعواملی محسوب می

. (2015Shabani & Afarineshfar,  Dehghaniندارند )

هاي خارجی احساس به همين دليل در محيطی که بنگاه

 ريپاگ و دست نيقوان از ياثرکنند و راحتی بيشتري می

 در يگذارهيسرما يبرا یخارج يهابنگاه ليتما ست؛ين

(. در اين  ,2013Bayraktarجا افزايش خواهد يافت )آن

کار موجب افزايش  و که بهبود فضاي کسب وقتی ،راستا

گذاري خارجی به داخل يک کشور جريان ورودي سرمايه

موضوع با اثرات مثبت  نيا توان انتظار داشت کهشود می

 کشور یقيحق اقتصاد يبرا يیزاهمچون اشتغال یمختلف

 یاثرات مورد در(.  ,2013Bayraktar) باشد همراه زبانيم

 ابتدا دارد اشتغال بر یخارج ميمستق يگذارهيسرما که

 بر یخارج ميمستق يگذارهيسرما ريتأث ديبا

 زانيم چه به که نمود یبررس را یداخل يگذارهيسرما

 سانآ زبانيم اقتصاد در تجارت به ورود به مربوط نيقوان

 انيب ،(Norbäck et al., 2014) همکاران و نوربک. است

شروع  در ترساده يندهايفرآ يدارا يیاقتصادها کردند

را با  طور متوسط قابليت ادغام بيشتري کار، به و کسب
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 که ياقتصاد ساختار نيچن درالمللی دارند. بازار بين

 ؛است ايمه کار و شروع کسب يبرا ترساده يندهايفرآ

 ليدر جهت تکم یخارج ميمستق يگذارمايهسر

به  ديجد يهاکارخانه سيتأس يبرا یداخل يگذارهيسرما

 که داشت انتظار توانیآن م جهيو در نت رودیکار م

 کهي. به نحوابدي شيافزا داخل در کاريروين يبرا تقاضا

-تيفعال سمت به صنعت بخش در یخارج هيسرما اگر

خواهد  شترياثر مثبت ب نيدت اش ابد،يکاربر انتقال  يها

 ی( خارجيها)شرکت گذارانهيسرما ،نيا بود. عالوه بر

 ديجد يهاکارخانه زبان،يمستقل در کشور م توانندیم

 نيتعهد و تضم گذارانهيسرما نيکنند که اگر ا سيتأس

ارائه دهند،  زبانيحضور در کشور م يرا برا یمدت بلند

برقرار  زبانير کشور مد داريپا یاشتغال رودیانتظار م

 که دادیم انيب Munemo (2014) گريد يشود. از سو

 راندن رونيب يیتوانا یخارج ميمستق يگذارهيسرما

 ياقتصاد در موضوع نيا که دارد را یداخل يگذارهيسرما

 رخ کار و کسب شروع يبرا نهيپرهز يندهايفرآ با

امکان وجود دارد که  نيا يساختار ني. در چندهدیم

 یحت اياثر کوچک ) یخارج ميمستق يگذارهيسرما

 هيمنطق که سرما نيبا ا ،( بر اشتغال داشته باشدیمنف

 هيکه سرما یشود. زمان یداخل هيسرما نيگزيجا یخارج

همراه نشود و  ديجد يهاکارخانه سيتأسبا  یخارج

کارخانه در کشور مقصد رخ دهد،  تيمالک ديخر صرفاً

 یول ،اشتغال وجود ندارد رييتغ در جهت ياهياثر اول چيه

 شيافزا يبرا یخارج يهاامکان وجود دارد  مالک نيا

نموده و کاهش  ليخود را تعد کار يروين يسودآور

 (. ,2006Jenkinsدهند )

 مطالعات در گرفته صورت يهایبررس به توجه با

 و کسب يفضا اثر بر تمرکز عمدتاً شده مشاهده یتجرب

 یخارج ميمستق يگذارهيسرما و ياقتصاد رشد بر کار

 ريز شرح به یمطالعات موارد از یبرخ ادامه در. دارد قرار

 .است

Shahnazi & Dehghani Shabani (2009)  در

 شاخص ياجزا ريتأثزا رشد درون يالگو کيچارچوب 

 کشور 68 در يرا بر رشد اقتصاد کار و کسب يفضا

 ربخشيز هفتکه ضعف در  دهدیم نشان منتخب

 ات،يمال پرداخت اموال، ثبت کار، و کسب کردن ليطتع

 کارگران، اخراج و استخدام ،یخارج تجارت شاخص

 یمنف اثر ديجد کار و کسب ياندازراه و قراردادها ياجرا

 طيشرا شاخص سه اثر ،نيهمچن. دارد ياقتصاد رشد بر

 از تيحما و ارباعت افتيدر مجوز، کسب مقررات و

 ينظر انتظار برخالف يقتصادا رشد بر گذارانهيسرما

 .است

Bakhtiyari & Shayesteh (2012) ياثر بهبود فضا 

کشور در طبقه  25در  يرا بر رشد اقتصاد کار و کسب

 يفضا بهبود که دهدیم نشانباالتر از متوسط  يدرآمد

 یمورد بررس يکشورها يبر رشد اقتصاد کار و کسب

 بهبود هنيزم در رانيا عملکرد ،نيهمچن. است مؤثر

 ريسا نيانگيم با يداریمعنتفاوت  کار و کسب يفضا

 ريسا نيانگيم از و دارد رانيا يدرآمد گروه يکشورها

 .است ترنييپا کشورها

Babaki & Salimifar (2015) و کسب طيمح نقش 

 30را در  ياقتصادرا بر رشد  ياقتصاد يو آزاد کار

پژوهش  نيا جي. نتادادند قرار یبررس موردکشور منتخب 

 ياقتصاد يو آزاد کار و کسب طيمح که دهدینشان م

 يآزاد ،نيهمچن. دارد ياقتصاد رشد بر مثبت ريتأث

 بر يشتريب ريتأث کار و کسب طيمح به نسبت ياقتصاد

 .داردبر  يرشد اقتصاد

Dehghan Shabani & Afarineshfar (2015) اثر 

 ميقمست يگذارهيرا بر جذب سرما کار و کسب يفضا

. دادند قرار یبررس موردکشور منتخب  29در  یخارج

 ثبات بهبود با که دهدیم نشان پژوهش نيا جهينت

 کسب شروع اقتصاد، شدنیجهان فساد، کنترل ،یاسيس

 قراردادها، بودن آورالزام گذار،هيسرمااز  تيحما کار، و

ناخالص  ديو تول اتيپرداخت مال کار، و کسب یليتعط

 .ابديیم شيافزا یخارج ميمستق يگذارهيسرما ،یداخل

Mosavi & et al. (2016)  در مطالعه خود به

کار با استفاده  و کسب کي ياندازبه راه ليتما ینيبشيپ

نشان  مطالعه نيا جياشتغال پرداختند. نتا تياز ابعاد قابل

واسطه  اشتغال به تيقابل يهاداشتن مهارت که دهدیم

به  ليتما حيدر توض تواندیم يفرد تيفيک ءارتقا

 اشتغال تيرو قابلنياز ا و بودهمورد توجه  ینيکارآفر

 کي عنوان به و بوده شدن استخدام از فراتر یمفهوم

 .است اشتغال نهيزم در يفرد يبرتر

Hekmati Farid & et al. (2016) ياثر بهبود فضا 

 يرا بر رشد اقتصاد يفرد تيو حقوق مالک کار و کسب
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نمودند.  یبررسشور با درآمد متوسط و باال ک 46در 

 کسب يهاشاخص که دهدیم نشان پژوهش نيا جهينت

 .دارد ياقتصاد رشد بر مثبت ريتأث کار و
Alizadeh (2016) و کسب ياثر توسعه و بهبود فضا 

در جهت  یخارج ميمستق يگذارهيسرما جذب بر را کار

-یفيتوص روشبا  رانيرا در ا يبه رشد اقتصاد یابيدست

 نشان قيتحق نيا جهينت.  داد قرار یبررس مورد یليتحل

 کسب يفضا توسعه نيب هيسو دو و ميمستق رابطه دهدیم

 جهت در یخارج ميمستق يگذارهيسرما جذب و کار و

 .دارد وجود رانيا در ياقتصاد رشد به یابيدست

Mehrabani & et al. (2016) کار و کسب ياثر فضا 

 يکشور عضو سازمان همکار 44در  يرا بر رشد اقتصاد

 نيا جهينت. دادند قرار یبررس مورد را و توسعه ياقتصاد

 ياثر کار و کسب طيمح که دهدیم نشان پژوهش

 يکشورها در که ي. به نحودارد ياقتصاد رشد بر مثبت

 اثر نيشتريب کار و کسب يهاشاخص نيب از منا، عضو

 به مربوط اثر نيکمتر و انحالل شاخص به مربوط

 که است یحال در نيا. است يمرز فرا تجارت شاخص

 توسعه و ياقتصاد يهمکار سازمان عضو يکشورها يبرا

 اثر نيکمتر و کار و کسب شروع شاخص به اثر نيشتريب

 .است اتيمال پرداخت شاخص به مربوط

Jayasuriya (2011) رتبه کشورها در  شياثر افزا

 یخارج ميمستق يگذارهيسرما بر را کار و شاخص کسب

 نيا جينتا. داد قرار یبررس مورد منتخب کشور 84 در

 باالتر رتبه نمونه کل در که دهدیم نشان پژوهش

 داریمعن شيموجب افزا کار و کسب شاخص در کشورها

 وقتی یول شودیم یخارج ميمستق يگذارهيسرما در

-یمعنمحدود شد اثر  توسعهحال در يکشورها به نمونه

 که يیکشورها دکردن انيب ،تينها در. نشد افتي يدار

 گريد به نسبت نيقوان در بزرگ اسيمق در اصالحات

 ميمستق يگذارهيسرما لزوماً  دهندیم انجام کشورها

 .کنندینم جذب را يشتريب یخارج

Haidar (2012) را کار و کسب نيقوان اصالحات اثر 

. داد قرار یبررس مورد کشور 172 در ياقتصاد رشد بر

 کسب نيقوان اصالح که دهدیم نشان پژوهش نيا جهينت

 .دارد مثبت اثر ياقتصاد رشد بر کار و

Bailey & Thomas (2017)  اثر مقررات را بر

قرار  یبررس مورد کايآمر عيو اشتغال در صنا ینيکارآفر

 نيقوانبا  عيکه صنا دهدیپژوهش نشان م نيا جيدادند. نتا

 ،ني. همچنکنندیرا تجربه م يرشد اشتغال کمتر شتريب

ها که مقررات مانع از رشد اشتغال در تمام شرکت افتندي

تر کوچک يهاتر به نسبت بنگاهبزرگ يهاو بنگاه شودیم

و  نيقوان دهيچيپ طيبه خروج در شرا يکمتر ليتما

 مقررات دارند.

 Katoka & Kwon (2018) کار و اثر مقررات کسب 

 رقرا یبررس مورد کشور 44 در یخارج يگذارهيسرما بر را

 شاخص سه که دهدیم نشان پژوهش نيا جينتا. دادند

 تيو حما یتجارت خارج کار، و کسب شروع)  کار و کسب

 ميمستق يگذارهيسرمابر  یخرد( اثر مثبت گذارانهياز سرما

 ياجرا يهاشاخص اثر اگرچه. است داشته یخارج

 یخارج ميمستق يگذارهيسرما بر اموال ثبت و قراردادها

 .است ودهنب داریمعن

Canare & et al. (2019) مدترابطه بلندمدت و کوتاه 

 يهارا در شهر کار و کسب سهولت و بنگاه ليتشک انيم

 نشان پژوهش نيا جهينتقرار دادند.  یمورد بررس نيپيليف

 مشاغل جاديا با کار و کسب نهيهز و  سهولت که دهدیم

 نهيهز که رسدیاست و به طور خاص به نظر م ارتباط در

 بر کار و کسب سهولت به نسبت يشتريب اثر کار و کسب

 .دارد هابنگاه ليتشک

 

 روش تحقیق

و  شده انجام مطالعات به توجه با حاضر پژوهش در

در سه  هيپا يالگو کيپژوهش در قالب  يالگو اهداف،

 هر در ويسنارصنعت و خدمات( و دو  ،يسطح )کشاورز

 هدف با ابتدا که حيتوض نيبد. است شده حيتصر سطح

 هر در اشتغال نرخ بر کار و کسب يفضا بهبود اثر نييتب

 يالگو خدمات و صنعت ،يکشاورز بخش سه از کي

 نيا به پاسخ در ،سپس. است شده حيتصر یونيرگرس

 بهبود از اشتغال نرخ يرياثرپذ نوع اساساً  ايآ که سوال

 و صنعت ،ي)کشاورز سطح هر در کار و کسب يفضا

 اي است متفاوت یاستان يهایژگيو به توجه با( خدمات

 سطح هر يبرا ويسنار دو قالب در پژوهش يالگو ر،يخ

در سطح  یونيرگرس يالگو ،مبنا ني. بر اشودیم حيتصر

 بهبود اثر یبررس هدف باصنعت و خدمات  ،يکشاورز

 حيتصر 1 رابطه در اشتغال نرخ بر کار و کسب يفضا

 .است شده

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://ensani.ir/fa/article/author/171209&usg=ALkJrhiBw_JJ-iThn9pt8DzGokUaqHIrrg
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(1) 

 
 

وابسته  ريبه عنوان متغ کور مذ هروابط در

صنعت و  ،ي)کشاورز اُمنرخ اشتغال در بخش  انگريب

  وکار،شاخص سهولت کسب گرانيب خدمات(، 

 متيشاخص ق گرانيب  ،ينرخ مشارکت اقتصاد گرانيب

 هابانک يیاعطا التيتسه گرانيب و  کنندهمصرف

گر نيز بيان ي زمانی پژوهش و گر دورهبيان  .است

همچنين،  باشد.استان کشور می 31مقاطع بوده و شامل 

کليه متغيرها در مقياس لگاريتمی با پايه طبيعی در الگو 

هاي لحاظ شده است. به منظور پاسخگويی به پرسش

بط مذکور در قالب دو سناريو براي هر بخش پژوهش، روا

 تصريح است.

  سناريوي اول در بخش کشاورزي در پی

پاسخگويی به اين سوال است که آيا اساسًا تفاوتی ميان 

هاي با نرخ اشتغال باالتر در بخش کشاورزي استان

ي ها، به لحاظ نوع و اندازهنسبت به ساير استان

بر اشتغال  و کاراثرگذاري شاخص سهولت کسب 

کشاورزي  وجود دارد يا خير؟ بر اين مبنا رابطه 

 رگرسيونی زير براي اين سناريو تصريح شده است:

(2) 

                                                   

به صورت  که در آن متغير مجازي 

 گردد:زير معرفی می

  

 داریمعنبه مفهوم وجود تفاوت  ريب ي ضداریمعن

و کار بر نرخ  در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب

هاي با نرخ اشتغال باالتر از اشتغال کشاورزي در استان

-ميانگين کشوري در بخش کشاورزي نسبت به استان

تر از ميانگين کشوري در بخش هاي با نرخ اشتغال پايين

 کشاورزي است.

 اريوي دوم در بخش کشاورزي در پی سن

پاسخگويی به اين سوال است که آيا اساسًا تفاوتی ميان 

)محروم( نسبت به ساير  1نيافتههاي توسعهاستان

ي اثرگذاري شاخص ها، به لحاظ نوع و اندازهاستان

و کار بر بر اشتغال کشاورزي  وجود دارد  سهولت کسب

ی زير براي اين يا خير؟ بر اين مبنا رابطه رگرسيون

 سناريو تصريح شده است:

(3) 

                 

به صورت  که در آن متغير مجازي 

 گردد:زير معرفی می

 
 داریمعنبه مفهوم وجود تفاوت  ي ضريب داریمعن

 و کار بر نرخشاخص سهولت کسب در اندازه اثرگذاري 

هاي محروم نسبت به ساير استاندر  اشتغال کشاورزي

 است.ها استان

  سناريوي اول در بخش صنعت در پی پاسخگويی

ي هابه اين سوال است که آيا اساساً تفاوتی ميان استان

با نرخ اشتغال باالتر در بخش صنعت نسبت به ساير 

ي اثرگذاري شاخص ها، به لحاظ نوع و اندازهاستان

صنعت  وجود دارد يا سهولت کسب و کار بر اشتغال 

ي رگرسيونی زير براي اين خير؟ بر اين مبنا رابطه

 سناريو تصريح شده است:

(4) 

                                                       

به صورت  که در آن متغير مجازي 

 گردد:زير معرفی می

                                                                                  
يافتگی از ها بر مبناي درجه توسعهبندي استانکه براي طبقهتوضيح آن  .1

استفاده شده است. مطابق با اين  Sokhiei & et al. (2014)مطالعه 

ها در شش حوزه بانک، بورس، ماليات، مطالعه و بر مبناي سنجش شاخص

هاي تهران اصفهان، زنجان، يزد و خراسان مرک، دولت و بيمه؛ استانگ

هاي کهگيلويه و بوير احمد، يافته؛ استانهاي توسعهرضوي به عنوان استان

هاي بلوچستان به عنوان استانو لرستان، ايالم، خوزستان و سيستان 

توسعه حالهاي در هاي به عنوان استاننيافته يا محروم و ساير استانتوسعه

 بندي شده است.طبقه
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 داریمعنبه مفهوم وجود تفاوت  ي ضريب داریمعن

و کار بر نرخ در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب 

هاي با نرخ اشتغال باالتر از اشتغال صنعت در استان

هاي با ميانگين کشوري در بخش صنعت نسبت به استان

تر از ميانگين کشوري در بخش صنعت نرخ اشتغال پايين

 است.

 در پی پاسخگويی صنعت دوم در بخش  سناريوي

هاي به اين سوال است که آيا اساساً تفاوتی ميان استان

هاي يافته و در حال توسعه نسبت به استانتوسعه

)محروم(، به لحاظ نوع و اندازه اثرگذاري  نيافتهتوسعه

و کار بر بر اشتغال صنعت وجود شاخص سهولت کسب 

زير براي ي رگرسيونی دارد يا خير؟ بر اين مبنا رابطه

 اين سناريو تصريح شده است:

(5) 

                                                   

و  که در آن متغير مجازي 

 گردد:به صورت زير معرفی می 

 

 
به مفهوم وجود تفاوت  و  ي ضرايب داریمعن

در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار  داریمعن

توسعه و هاي درحالبر نرخ اشتغال صنعت در استان

 نيافته است.هاي توسعهيافته نسبت به استانتوسعه

  سناريوي اول در بخش خدمات در پی پاسخگويی

هاي به اين سوال است که آيا اساساً تفاوتی ميان استان

ش خدمات نسبت به ساير با نرخ اشتغال باالتر در بخ

ها، به لحاظ نوع و اندازه اثرگذاري شاخص استان

وکار بر بر اشتغال خدمات  وجود دارد يا سهولت کسب

ي رگرسيونی زير براي اين خير؟ بر اين مبنا رابطه

 سناريو تصريح شده است:

(6) 

                                                       

به صورت  ه در آن متغير مجازي ک

 گردد:زير معرفی می

  
 داریمعنبه مفهوم وجود تفاوت  ي ضريب داریمعن

و کار بر نرخ در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب 

هاي با نرخ اشتغال باالتر از اشتغال خدمات در استان

هاي ات نسبت به استانميانگين کشوري در بخش خدم

تر از ميانگين کشوري در بخش با نرخ اشتغال پايين

 خدمات است.

 در پی پاسخگويی  سناريوي دوم در بخش خدمات

هاي به اين سوال است که آيا اساساً تفاوتی ميان استان

ها، به لحاظ نوع و يافته نسبت به ساير استانتوسعه

ر بر اشتغال و کااندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب 

ي خدمات  وجود دارد يا خير؟ بر اين مبنا رابطه

 رگرسيونی زير براي اين سناريو تصريح شده است:

(7) 

                                                          

 داریمعنبه مفهوم وجود تفاوت  ي ضريب داریمعن

و کار بر نرخ ص سهولت کسب شاخدر اندازه اثرگذاري 

يافته نسبت به ساير هاي توسعهاستاندر  اشتغال خدمات

 است.ها استان

 ،ي)کشاورز هامربوط به نرخ اشتغال در بخش داده

 شاخص ،ياقتصاد مشارکت نرخ(، خدمات و صنعت

از درگاه  هابانک يیاعطا التيتسه و کنندهمصرف متيق

 شاخص ،نيست. همچناستخراج شده ا رانيمرکز آمار ا

-کسب طيمح یمل شيپا طرح از زين وکارکسب سهولت

 .است شده استخراج رانيا آمار مرکز درگاه در وکار
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 نتایج و بحث
 هاتوصيف داده

)فصل  فصل هشت بر مشتمل پژوهش یزمان يدوره

 يقلمرو و( 1397 سال دوم فصل تا 1395 سال سوم

ادامه  در .شدبایم کشور استان 31 شامل پژوهش یمکان

اصلی پژوهش بر مبناي  يرهايمتغاز  یفيابتدا توص

پذيرد. سپس، بر ايی هر استان صورت میميانگين دوره

-ها انجام میپايه سناريوهاي مطرح شده توصيف داده

که در آن متوسط متغيرهاي  1شود. مطابق با جدول

 يهابخش در اشتغالشاخص سهولت کسب و کار و نرخ 

دهد که شده است، محاسبات نشان می گانه گزارشسه

استان کشور برابر با  31و کار در متوسط شاخص کسب 

ها، استان خراسان است. همچنين، در بين استان 96/5

( 52/5( و استان گيالن )با امتياز 32/6شمالی )با امتياز 

 نرخ متوسطبه ترتيب در رتبه اول و آخر قرار دارد. 

 به خدمات و صنعت ،يکشاورز بخش سه در اشتغال

 به. است درصد 9/41 و 4/27، 5/18 با برابر بيترت

 يکشاورز بخش اشتغال نرخ متوسط نظر از کهينحو

( رتبه اول و 5/34)با نرخ  درصد  یخراسان شمال استان

( آخر، از نظر متوسط 1/1استان تهران )با نرخ  درصد 

 8/39)با نرخ  زدي استان صنعت بخش اشتغال نرخ

درصد(  5/16رتبه اول و استان کرمانشاه )با نرخ  درصد(

رتبه آخر؛ و از نظر متوسط نرخ اشتغال بخش خدمات 

 استان  و اولدرصد( رتبه  2/57استان تهران )با نرخ 

 خود به را آخر رتبه(  درصد 1/32 نرخ)با  زنجان

 .است داده اختصاص

 
 هااستان در پژوهش یاصل يرهايمتغ یفصل متوسط -1جدول

 ستانا

 سهولت

 کسب

 کار و

 بخش اشتغال نرخ

 استان

 سهولت

 کسب

 کار و

 بخش اشتغال نرخ
رز

شاو
ک

 ي

ت
نع

ص
ت 

دما
خ

 

رز
شاو

ک
 ي

ت
نع

ص
ت 

دما
خ

 

          

 4/45 3/26 2/18 64/5 فارس 9/36 1/34 7/17 87/5 شرقیآذربايجان

 0/40 3/32 6/16 74/5 قزوين 2/39 1/20 4/26 90/5 غربیآذربايجان

 2/49 6/36 4/3 01/6 قم 7/36 5/21 6/30 14/6 ردبيلا

 7/43 9/20 0/21 12/6 کردستان 0/40 2/37 9/8 03/6 اصفهان

 4/34 8/23 4/30 00/6 کرمان 6/46 9/36 3/2 95/5 البرز

 0/40 5/16 0/22 26/6 کرمانشاه 3/43 3/23 5/21 15/6 ايالم

 5/46 1/30 1/15 88/5 سمنان 3/53 4/24 0/11 88/5 بوشهر

 7/40 9/22 0/25 04/6 گلستان 2/57 6/30 1/1 91/5 تهران

 1/43 6/21 6/23 52/5 گيالن 0/35 3/30 3/14 20/6 وبختياريچهارمحال

 9/40 5/25 5/20 24/6 لرستان 2/36 1/25 0/28 82/5 یخراسان جنوب

 8/46 9/24 6/17 57/5 مازندران 3/42 3/27 8/18 84/5 يخراسان رضو

 2/39 6/37 0/15 81/5 مرکزي 1/33 0/22 5/34 32/6 یشمال خراسان

 9/45 4/27 6/16 86/5 هرمزگان 3/44 4/24 7/16 02/6 خوزستان

 3/40 3/24 6/25 92/5 همدان 1/32 5/28 5/29 78/5 زنجان

 9/39 8/39 0/7 78/5 زدي 7/43 0/24 4/19 16/6 وبويراحمدکهگيلويه

 9/41 4/27 5/18 96/5 نيانگيم 3/43 4/28 5/14 32/6 وبلوچستانسيستان

 پژوهش محاسبات: منبع
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متغيرهاي اصلی پژوهش بر  متوسط 2جدول در

مبناي نرخ اشتغال بخشی )سناريوي اول( و سطح 

يافتگی )سناريوي دوم( محاسبه و گزارش شده توسعه

درصدي  5/18بر مبناي متوسط  2است. مطابق با جدول

 15ها، اورزي در کليه استاناز نرخ اشتغال بخش کش

استان در سطحی باالتر از ميانگين قرار دارند. براي اين 

و کار ها، متوسط شاخص سهولت کسب گروه از استان

هاي و متوسط نرخ اشتغال در بخش 90/5برابر با 

، 1/25کشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب برابر با 

که مطابق با باشد. نکته جالب آندرصد می 3/39و  2/23

متوسطِ نرخ  نظرها، که از انتظار در اين گروه از استان

اشتغال کشاورزي در سطحی باالتر از متوسطِ نرخ 

اشتغال کشاورزيِ کشوري قرار دارند؛ متوسط نرخ 

هايی اشتغال صنعت و خدمات کمتر از متوسط استان

تر از متوسطِ است که از سطح نرخ اشتغالی پايين

ها ارند. همچنين، در اين گروه از استانکشوري بر خورد

هايی که نرخی و کار از استانمتوسط شاخص کسب 

بر اساس اشتغال کشاورزي دارند؛ کمتر است. کمتر در 

درصدي از نرخ اشتغال بخش صنعت در  4/27متوسط 

استان در سطحی باالتر از ميانگين  12ها، کليه استان

ها، متوسط شاخص نقرار دارند. براي اين گروه از استا

 22بوده که از متوسط  97/5و کار برابر با سهولت کسب 

استان ديگر باالتر است. همچنين متوسط نرخ اشتغال در 

ها هاي کشاورزي، صنعت و خدمات در اين استانبخش

باشد و درصد می 1/42و  5/33، 1/12به ترتيب برابر با 

هايی استانها در مطابق با انتظار نسبت به ساير استان

ها بيشتر است؛ که تمرکز بر اشتغال صنعتی در آن

متوسطِ نرخ اشتغال کشاورزي در سطحی کمتر و 

 خدمات در سطح باالتر قرار دارد. متوسطِ نرخ اشتغال

 
 وهايسنار يمبنا بر پژوهش یاصل يرهايمتغ یفصل متوسط  -2لجدو

 
 سهولت

 وکارکسب

 بخش اشتغال نرخ

 تخدما صنعت يکشاورز

 يمبنا بر

 اشتغال نرخ

 بخش در

 يکشاورز

 نرخ نيانگي)م

 (درصد 5/18 اشتغال

 3/39 2/23 1/25 90/5 (استان 15) باالتر

 3/44 3/31 2/12 01/6 (استان 16) ترنييپا

 صنعت

 نرخ نيانگي)م

 (درصد 4/27 اشتغال

 1/42 5/33 1/12 97/5 (استان 12) باالتر

 7/41 5/23 5/22 93/5 (استان 19) ترنييپا

 خدمات

 نرخ نيانگي)م

 (درصد 9/41 اشتغال

 3/46 1/27 7/14 92/5 (استان 15) باالتر

 8/37 6/27 0/22 99/5 (استان 16) ترنييپا

 سطح يمبنا بر

 یافتگيتوسعه

 3/42 7/32 1/13 18/6 (استان 5) افتهيتوسعه

 9/41 7/27 8/17 90/5 (استان 20) توسعهدرحال

 4/41 0/26 6/18 72/5 (استان 6) افتهينتوسعه

 9/41 4/27 5/18 96/5 هااستان نيانگيم

 پژوهش محاسبات: منبع

 

درصدي از  9/41بر مبناي متوسط  2مطابق با جدول

استان  15ها، نرخ اشتغال بخش خدمات در کليه استان

در سطحی باالتر از ميانگين قرار دارند. براي اين گروه از 

و کار برابر با وسط شاخص سهولت کسب ها، متاستان

 ،يکشاورز يهاو متوسط نرخ اشتغال در بخش 92/5

 3/46 و 1/27، 7/14 با برابر بيترت به خدمات و صنعت

 نيا در انتظار با مطابق کهآن جالب نکته. باشدیم درصد

متوسطِ نرخ اشتغال خدمات  نظرکه از  ها،استان از گروه

 نرخ اشتغال خدماِت کشوري در سطحی باالتر از متوسطِ

قرار دارند؛ متوسط نرخ اشتغال کشاورزي کمتر از 

هايی است که از سطح نرخ اشتغالی متوسط استان
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تر از متوسطِ کشوري بر خوردارند و از نظر نرخ پايين

 اشتغال صنعت تقريباً در يک سطح قرار دارند.

يافتگی حاکی از آن محاسبات بر مبناي سطح توسعه

ا انتظار بيافته مطابق هاي توسعهه در استاناست ک

و کار، متوسط نرخ اشتغال در متوسط شاخص کسب 

-هاي درحالهاي صنعت و خدمات بيش از استانبخش

ود در که تفاوتِ موجنحوينيافته است. بهتوسعه و توسعه

 نرخ اشتغال بخش صنعتی مشهودتر از ساير موارد است.

توسط نرخ اشتغال بخش همچنين، مطابق با انتظار م

ز انيافته به مراتب بيش هاي توسعهکشاورزي در استان

وع توسعه است. در مجمهاي توسعه يافته و درحالاستان

 يافتگیتوان اظهار داشت که با افزايش سطح توسعهمی

شاخص سهولت کسب و کار، نرخ اشتغال بخش صنعت و 

 ل بخشنرخ اشتغال خدمات يافته و در مقابل نرخ اشتغا

 يابد.کشاورزي کاهش می

 جينتا ارائه و الگو برآورد

 ، نتايج برآورد الگو مورد بررسی قراربخش نيا در

اب نتخاگرفته است. در ابتدا و قبل از برآورد الگو، براي 

ر هاي حداقل مربعات تلفيقی، اثر ثابت و اثميان روش

ليمر( و آزمون هاسمن  Fتصادفی، آزمون چاو )آزمون 

 جينتاگزارش شده است.  5و  4، 3و در جداول انجام 

 هاي اول ودهد که در الگوي پايه و سناريويمی نشان

هاي اثر دوم براي بخش کشاورزي به ترتيب روش

تصادفی، اثر تصادفی و اثر ثابت؛ در الگوي پايه و 

هاي اول و دوم براي بخش صنعت به ترتيب سناريوي

گوي ر ثابت؛ و در الهاي اثر تصادفی، اثر ثابت، اثروش

هاي اول و دوم براي بخش خدمات به پايه و سناريوي

راي هاي اثر ثابت، اثر تصادفی و اثر ثابت بترتيب روش

 وشود. در ادامه، بر پايه اين نتايج برآورد انتخاب می

، 3هاي روش منتخب در هر برآورد، برآورد الگو در جدول

 گزارش و تفسير شده است. 5و  4

 تفسير الگو براي بخش کشاورزي نتايج و

و با توجه به برآورد صورت  3بر اساس نتايج جدول 

اگرچه در قالب  از الگوي پايه در بخش کشاورزي، گرفته

بر نرخ  داریمعنکلی شاخص سهولت کسب و کار با اثري 

اشتغال همراه نيست؛ ولی با لحاظ متغيرهاي مجازي در 

که ست. نخست آنسناريوي اول و دوم، نتيجه متفاوت ا

بر اساس سناريوي اول، ضريب متغير مجازي سهولت 

هايی که نرخ اشتغال و کار بر اساس استانکسب 

ها باالتر از متوسط کشوري است، در سطح کشاورزي آن

و البته مثبت است. به  داریمعندرصد  99اطمينان 

هايی که نرخ اشتغال کشاورزي عبارتی ديگر، در استان

هاست؛ شاخص سهولت يش از ميانگين استانها بدر آن

و کار با اثري مستقيم بر نرخ اشتغال کشاورزي کسب 

درصدي در  10همراه است. بدين نحو که با افزايشی 

شاخص سهولت کسب و کار، نرخ اشتغال کشاورزي در 

-درصد افزايش می 4/3ها به ميزان اين دست از استان

ها سبت به ساير استانهايی که نيابد. در نتيجه در استان

اتکاي بيشتري بر بخش کشاورزي حاکم است؛ نرخ 

و مثبت از بهبود فضاي کسب  يريتأثاشتغال کشاورزي 

 و کسب يفضا بهبود هااستان ريسا در و رديپذیمکار 

 به توجه با ،نيهمچن .ستين همراه داریمعن ياثر با کار

 نيا رد که داشت اظهار توانیم يبرآورد بيضر اندازه

 کسب شاخص به نسبت يکشاورز اشتغال نرخ ها،استان

 دوم، يويسنار اساس بر کهآن دوم. است کششکم کار و

 اساس بر کار و کسب سهولت يمجاز ريمتغ بيضر

 99 نانياطم سطح در افته،ينتوسعه اي محروم يهااستان

هاي محروم، و مثبت است. در استان داریمعن درصد

و کار اثري مثبت بر نرخ اشتغال شاخص سهولت کسب 

درصد افزايش در  10کشاورزي دارد. به صورتی که با 

شاخص سهولت کسب و کار، نرخ اشتغال کشاورزي در 

يابد. در درصد افزايش می 1هاي محروم به ميزان استان

هاي محروم، نرخ اشتغال کشاورزي نتيجه در استان

پذيرد و با و کار میي مثبت از بهبود فضاي کسب ريتأث

توجه به اندازه ضريب برآوردي، نرخ اشتغال کشاورزي 

-یحال در. است کششکمو کار نسبت به شاخص کسب 

 ياثر با کار و کسب يفضا بهبود هااستان ريسا در که

 .ستين همراه داریمعن
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 يکشاورز بخش در الگو برآورد جينتا -3جدول
 يکشاورز بخش اشتغال نرخ: وابسته ريمتغ 

 یحيتوض يرهايمتغ

 دوم يويسنار اول يويسنار هيپا يالگو

 بيضر
 سطح

 احتمال
 بيضر

 سطح

 احتمال
 بيضر

 سطح

 احتمال

       

 495/0 -11/0 110/0 -29/0 537/0 -11/0 کار و کسب سهولت شاخص

 000/0 35/1 000/0 99/0 000/0 03/1 کاريروين مشارکت نرخ

 048/0 30/0 000/0 49/0 000/0 54/0 کنندهمصرف متيق شاخص

 000/0 -34/0 000/0 -35/0 000/0 -42/0 یبانک التيتسه

 يمجاز

 براساس

 - - 002/0 34/0 - - يکشاورز اشتغال نرخ

 005/0 10/0 - - - - محروم يهااستان

 یصيتشخ يهاآزمون

 آزمون

 چاو

 5/168 1/129 5/169 آزمون آماره

 000/0 000/0 000/0 احتمال سطح

 زمونآ

 هاسمن

 5/12 42/2 98/4 آزمون آماره

 014/0 788/0 289/0 احتمال سطح

 ثابت اثر یتصادف اثر یتصادف اثر برآورد در منتخب روش

 پژوهش يهاافتهي: منبع. است یتميلگار اسيمق در رهايمتغ هيکل

 

درباره ساير متغيرها در الگوي پايه و سناريوها، 

ه و از نظر اندازه، کم و عالمت مشابه بود نظرضرايب از 

بيش برابر هستند. به نحوي که نرخ مشارکت و 

همراه است و شاخص  داریمعنتسهيالت بانکی با اثر 

قيمت اثري بر نرخ اشتغال کشاورزي ندارد. تفسير نتايج 

بر مبناي الگوي پايه بدين شرح است که نرخ مشارکت با 

رخ درصدي؛ ن 10اثر مثبت همراه است و با افزايشی 

يابد. درصد افزايش می 3/10اشتغال کشاورزي به ميزان 

تسهيالت بانکی اثري منفی بر نرخ اشتغال کشاورزي 

دارد. به نحوي که با افزايشی يک درصدي در تسهيالت 

درصد کاهش  2/4بانکی، نرخ اشتغال کشاورزي به ميزان 

 چند بر یمبتن تواندیم یمنف ياثرگذار نيا يابد.می

 توجه با که دارد وجود احتمال نيا ،نخست. باشد ليدل

 ريسا به نسبت کشاورزان ترِنييپا یِ رفاه سطح به

 امور صرف تواندیم هابانک يیاعطا التيتسه مشاغل،

 شيافزا آن تبع به و ديتول سطح يارتقا يبجا یشتيمع

 که است آن از یحاک يآمار شواهد دوم،. شود اشتغال

 اساساً  کشور، اشتغال در بخش نيا ترنييپا سهم با همراه

 همراه ديجد اشتغال جاديا با الزاماً بخش نيا در رشد

 الت،يتسه افتيدر با است ممکن کهآن سوم. ستين

 يهايتکنولوژ و آالتنيماش از استفاده به کشاورزان

 اشتغال زانيم مبنا نيا بر و اورنديب يرو برهيسرما

 .ابدي کاهش

 نعتنتايج و تفسير الگو براي بخش ص

و با توجه به برآورد صورت  4بر اساس نتايج جدول 

مشابه با  از الگوي پايه در بخش صنعت، گرفته

برآوردهاي صورت گرفته براي بخش کشاورزي )در 

( اگرچه در قالب کلی اثر شاخص سهولت کسب 3جدول 

نيست؛ ولی با ورود  داریمعنو کار بر نرخ اشتغال 

و دوم، نتايج متفاوتی  متغيرهاي مجازي در سناريوي اول

که در اثرگذاري اين عامل حاصل شده است. نخست آن

و بر اساس سناريوي اول، متغير مجازي سهولت کسب 

ها هايی که نرخ اشتغال صنعت در آنکار براي استان

ها است؛ داراي ضريبی مثبت و باالتر از متوسط استان

درصد است. اين بدان  99سطح اطمينان  داریمعن

هايی که نرخ اشتغال صنعت در هوم است که در استانمف

ها بيش از ميانگين کشوري است؛ شاخص سهولت آن

و کار با اثري مستقيم بر نرخ اشتغال صنعت کسب 

درصدي در  10همراه است. به نحوي که با افزايشی 

و کار، نرخ اشتغال صنعت در اين شاخص سهولت کسب 

يابد. اين نتيجه ايش میدرصد افز 9/1ها به ميزان استان

هايی که در آن نرخ حاکی از آن است که در استان
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اشتغال بخش صنعت نسبت به ميانگين کشوري 

مشهودتر است؛ نرخ اشتغال صنعت اثري مثبت از بهبود 

 بهبود هااستان ريسا در و رديپذیمو کار فضاي کسب 

 .ستين همراه داریمعن ياثر با کار و کسب يفضا

مشابه با بخش کشاورزي، در اين بخش نيز همچنين، 

ها، نرخ اشتغال صنعت توان گفت که در اين استانمی

و کار داراي کششی پايين است. نسبت به شاخص کسب 

که بر اساس سناريوي دوم، ضريب متغير مجازي دوم آن

يافته هاي توسعهوکار تنها براي استانسهولت کسب

توسعه و محروم رحالهاي دبوده و در استان داریمعن

کماکان نرخ اشتغال بخش صنعت از بهبود در فضاي 

هاي پذيرد. بر اين مبنا در استاننمی يريتأثو کار  کسب

درصد فضاي کسب و کار،  10يافته، با بهبودي توسعه

يابد. درصد افزايش می 7/8نرخ اشتغال صنعت به ميزان 

هاي اين نتيجه حاکی از آن است که تنها در استان

و کار به افزايش نرخ  يافته، بهبود فضاي کسبتوسعه

انجامد و البته کماکان نرخ اشتغال بخش صنعت می

و کار از کششی اشتغال صنعت نسبت به شاخص کسب 

 پايين برخوردار است.

 هاآن نيب در که گفت توانیم رهايمتغ ريسا درباره

)در  داریمعن ياثر با که است مشارکت نرخ تنها

اريوي اول و دوم( بر نرخ اشتغال صنعت همراه است سن

به نحوي که در سناريوي اول و دوم اين عامل، نرخ 

و  23/0اشتغال بخش صنعت را به ترتيب با ضريب 

 دهد.قرا می ريتأثو به طور معکوس تحث  36/0

 
 صنعت بخش در الگو برآورد جينتا -4جدول

 صنعت بخش اشتغال نرخ: وابسته ريمتغ 

 یحيتوض يرهايمتغ

 دوم يويسنار اول يويسنار هيپا يالگو

 بيضر
 سطح

 احتمال
 بيضر

 سطح

 احتمال
 بيضر

 سطح

 احتمال

 577/0 05/0 628/0 -04/0 723/0 04/0 کار و کسب سهولت شاخص

 001/0 -36/0 010/0 -23/0 685/0 05/0 کاريروين مشارکت نرخ

 209/0 09/0 638/0 03/0 236/0 -08/0 کنندهمصرف متيق شاخص

 606/0 01/0 344/0 01/0 114/0 06/0 یبانک التيتسه

 يمجاز

 براساس

 اشتغال نرخ

 صنعت
- - 19/0 000/0 - - 

 يهااستان

 توسعهدرحال
- - - - 003/0- 14/0 

 يهااستان

 افتهيتوسعه
- - - - 870/0 000/0 

 یصيتشخ يهاآزمون

 آزمون

 چاو

 7/46 8/19 2/58 آزمون آماره

 000/0 000/0 000/0 احتمال حسط

 آزمون

 هاسمن

 3/17 7/14 82/8 آزمون آماره

 008/0 011/0 066/0 احتمال سطح

 ثابت اثر ثابت اثر یتصادف اثر برآورد در منتخب روش

 پژوهش يهاافتهي: منبع. است یتميلگار اسيمق در رهايمتغ هيکل

 

 نتايج و تفسير الگو براي بخش خدمات

الگوي پايه بخش در برآورد  5جدول  بر اساس نتايج

مشابه با برآوردهاي صورت گرفته براي  خدمات نيز

هاي کشاورزي و صنعت، اگرچه در قالب کلی اثر بخش

 داریمعنشاخص سهولت کسب و کار بر نرخ اشتغال 

نيست؛ ولی با ورود متغيرهاي مجازي در سناريوي اول و 

 بر کهآن نخست دوم، نتايجی متفاوت حاصل شده است.

 سهولت يمجاز ريمتغ بخش، نيا در اول يويسنار اساس
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 از باالتر اشتغال نرخ يدارا يهااستان در کار و کسب

 سطح در وکارکسب سهولت ياثرگذار بيضر متوسط،

بوده و با اثري مثبت بر  داریمعن درصد 99 نانياطم

اشتغال بخش خدمات همراه است. به نحوي که با 

و کار، در شاخص سهولت کسب درصدي  10افزايشی 

 1ها تقريبًا به ميزان نرخ اشتغال خدمات در اين استان

دهد که يابد. اين نتيجه نشان میدرصد افزايش می

هاي با نرخ اشتغال باالتر در بخش خدمات نسبت استان

وکار اثر مستقيم به ميانگين کشوري؛ بهبود فضاي کسب

 بهبود هااستان ريسا دربر نرخ اشتغال خدمات دارد و 

دوم  .ستين همراه داریمعن ياثر با کار و کسب يفضا

که بر اساس سناريوي دوم، ضريب متغير مجازي آن

يافته هاي توسعهو کار تنها براي استانسهولت کسب 

توسعه و محروم هاي درحالبوده و در استان داریمعن

کماکان نرخ اشتغال بخش خدمات از بهبود در فضاي 

هاي پذيرد. بر اين مبنا در استاني نمیريتأثوکار کسب

درصد فضاي کسب و کار،  10يافته، با بهبودي توسعه

 يابد.درصد کاهش می 3نرخ اشتغال خدمات به ميزان 

اثرگذاري ساير متغيرها نيز بدين شرح است که نرخ 

مشارکت و تسهيالت بانکی به ترتيب با اثري منفی و 

مات همراه بوده و شاخص مثبت بر نرخ اشتغال خد

ي بر آن ندارد. بر مبناي برآورد الگوي پايه ريتأثقيمت 

توان گفت که نرخ اشتغال خدمات با افزايش در نرخ می

کاهش يافته و با افزايش در  66/0مشارکت با ضريب 

 يابد.افزايش می 07/0تسهيالت بانکی با ضريب 
 

 

 خدمات بخش در الگو برآورد جينتا: 5جدول
 خدمات بخش اشتغال نرخ: وابسته ريغمت 

 یحيتوض يرهايمتغ

 دوم يويسنار اول يويسنار هيپا يالگو

 بيضر
 سطح

 احتمال
 بيضر

 سطح

 احتمال
 بيضر

 سطح

 احتمال

 175/0 -07/0 322/0 -06/0 150/0 -07/0 وکارکسب سهولت شاخص

 000/0 -64/0 000/0 -50/0 000/0 -66/0 کاريروين مشارکت نرخ

 965/0 -002/0 298/0 04/0 913/0 01/0 کنندهمصرف متيق شاخص

 000/0 08/0 000/0 05/0 000/0 07/0 یبانک التيتسه

 يمجاز

 براساس

 - - 000/0 09/0 - - خدمات اشتغال نرخ

 008/0 -03/0 - - - - افتهيتوسعه يهااستان

 یصيتشخ يهاآزمون

 آزمون

 چاو

 5/45 4/19 4/47 آزمون آماره

 000/0 000/0 000/0 حتمالا سطح

 آزمون

 هاسمن

 5/18 5/10 6/20 آزمون آماره

 001/0 062/0 000/0 احتمال سطح

 ثابت اثر یتصادف اثر ثابت اثر برآورد در منتخب روش

 پژوهش يهاافتهي: منبع. است یتميلگار اسيمق در رهايمتغ هيکل

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

 سهولت شاخص اثر یبررس به حاضر پژوهش در

 خدمات و صنعت ،يکشاورز اشتغال نرخ بر کار و کسب

 ويسنار دو و هيپا يالگو کي قالب در کشور استان 31 در

 اقتصاد روش از منظور نيا يبرا. است شده پرداخته

 یزمان دوره یط هاداده و يیتابلو يهاداده یسنج

 از حاصل جينتا. است شده استفاده 1397:2 تا 1395:3

 متوسطاز آن است که  یحاک هاداده ليتحل و فيتوص

 96/5 با برابر کشور استان 31 در کار و کسب شاخص

 در بيترت به النيگ و یشمال خراسان يهااستان بوده

 سه در اشتغال نرخ متوسط. دارد قرار آخر و اول رتبه

 با برابر بيترت به خدمات و صنعت ،يکشاورز بخش

خراسان  يهااستان و بوده درصد 9/41 و 4/27، 5/18

از نظر متوسط نرخ  بيو تهران به ترت زدي ،یشمال

صنعت و خدمات در صدر  ،ياشتغال در بخش کشاورز

قرار دارند. مطابق با انتظار، متوسط نرخ اشتغال صنعت و 
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 که يیهااستان در کار و خدمات و شاخص سهولت کسب

 متوسط از باالتر یسطح در يکشاورز اشتغال نرخ نظر از

 در و هاستاستان ريسا از کمتر دارند؛ قرار يکشور

-آن در یصنعت اشتغال بر يشتريب تمرکز که يهااستان

 یسطح در يکشاورز اشتغال نرخ متوسطِ ،دارد وجود ها

 از باالتر سطح در خدمات اشتغال نرخ متوسطِ و کمتر

که از  يیهااستان در ،نيهمچن. باشدمی هااستان ريسا

باالتر از  یخ اشتغال خدمات در سطحنر متوسطِ نظر

 اشتغال نرخ متوسطقرار دارند؛  يمتوسط کشور

 نرخ نظر از و بوده هااستان ريسا از کمتر يکشاورز

 يهاافتهي. دارند قرار سطح کي در باًيتقر یصنعت اشتغال

-توسعه سطح يمبنا بر هاداده فيتوص بر یمبتن گريد

-توسعه يهااستان در که دهدیم نشان هااستان یافتگي

 در اشتغال نرخ و وکار؛کسب شاخص متوسط افته،ي

-درحال يهااستان از شيب خدمات و صنعت يهابخش

 نرخ در موجود تفاوتِ و بوده افتهينتوسعه و توسعه

 ،نيهمچن. است موارد ريسا از مشهودتر یصنعت اشتغال

 يهااستان در يکشاورز بخش اشتغال نرخ متوسط

 و افتهي توسعه يهااستان از شيب مراتب هب افتهينتوسعه

 آن از یحاک جينتا زين مجموع در. است توسعهدرحال

 سهولت شاخص یافتگيتوسعه سطح شيافزا با است

 خدمات و صنعت يهابخش اشتغال نرخ وکار،کسب

. ابديیم کاهش يکشاورز بخش اشتغال نرخ و شيافزا

 از یحاک يکشاورز بخش در الگو برآورد از حاصل جينتا

 يکشاورز اشتغال نرخ که يیهااستان در که است آن

 به يشتريب ياتکا و است يکشور نيانگيم از شيب آنان

 اشتغال نرخ است؛ حاکم هاآن در يکشاورز بخش

-یم کار و کسب يفضا بهبود از مثبت يريتأث يکشاورز

 به نسبت يکشاورز اشتغال نرخ کهينحو به. رديپذ

. است کششکم هااستان نير اد کار و کسب شاخص

-درحال و افتهيتوسعه يهااستان خالف بر ،نيهمچن

 اشتغال نرخ بر ريتأث کار و کسب يفضا بهبود که توسعه

 اثر نيا محروم يهااستان در ندارد؛ يکشاورز بخش

 برآورد از حاصل جينتا. است کششکم البته و داریمعن

 که يیهاتاناس در که آن از یحاک صنعت بخش در الگو

 نرخ است؛ مشهودتر صنعت بخش اشتغال نرخ آن در

 کار و کسب يفضا بهبود از مثبت ياثر صنعت اشتغال

 زين بخش نيا در قبل، با مشابه البته و رديپذیم

 يفضا بهبود به نسبت صنعت اشتغال نرخ تيحساس

 نرخ مثبت يرياثرپذ ،نيهمچن. است اندک کار و کسب

 تنها کار و کسب يفضا بهبود از صنعت بخش اشتغال

 البته و است شده مشاهده افتهيتوسعه يهااستان يبرا

 از حاصل جينتا. باشدیم کششکم اندازه نظر از کماکان

 در که است آن گرانيب خدمات بخش در الگو برآورد

 است؛ متوسط از باالتر یاشتغال نرخ يدارا که يیهااستان
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