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Abstract 
Considering the importance of employment and analyzing factors influencing it 
in economy, the current study estimated the number of employees working for 
10 years or more in 31 provinces in Iran. Employing descriptive-analytical 
research method and econometric technique, the current research analyzed the 
role of Ease of Doing Business (EDB) index over the years 2016-2019. The findings 
suggest in both 2016 and 2019 there is a positive correlation between employment 
and EDB index, which has also been proved by other criteria including the rate of 
employment and industrialization of provinces. Furthermore, given the level of 
development of provinces (from underdeveloped to developed), while the EDB 
index of more developed provinces decrease, the number of employees in these 
provinces increase. The results of basic framework and its 6 following scenarios 
indicate that improving EDB index has a positive effect on employment in 
provinces. Moreover, in provinces which have a lower unemployment rate or are 
more industrialized, the EDB index has a lesser effect on employment. This is 
while the size of this effect is larger in provinces which enjoy a more favorable 
EDB index. Another finding of the study suggest that as the level of development 
of provinces increases from underprivileged to developed ones, the rate of 
effectiveness of EDB index on employment decreases. Finally, the price level has 
a negative impact on employment, and the rate of economic participation and 
bank facilities have a positive effect. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
One of the main problems in any economy 
is unemployment, and one of the most 
important factors that can increase 
employment, and consequently, reduce 
unemployment is Ease of Doing Business 
(EDB). Thus, by improving the EDB, we can 
expect an increase in economic growth 
and investment (both domestic and 
foreign) (Mehrabani et al., 2016). In this 
regard, according to Okun’s Law (1962), the 
direct effect of EDB on employment can be 
explained through economic growth. As a 
result, both from the economic growth 
channel and the investment channel, a 
direct relationship can be expected 
between the EDB and employment 
(Bakhtiari and Shayesteh, 2012). The 
purpose of this study was to test the 
hypothesis of the presence of a direct 
relationship between the EDB and 
employment. For this purpose, the data 
from 31 provinces of the country belonging 
to the period 2016 to 2019 have been used 
with panel data method. Also, since the 
specific characteristics of the provinces 
may affect the type and size of the 
relationship between the EDB and 
employment, the analysis has been done 
according to the specific characteristics of 
the provinces. 

2. Research Methodology 
In this section, first, the factors affecting 
the employment rate in the form of a basic 
model were identified, and then, to 
analyze the results based on provincial 
characteristics, the basic model was 
explained in the form of six scenarios. 
Accordingly, in the basic model, the 
employment function can be introduced 
as follows: 

𝐿𝑛𝐸𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 +
𝜃1𝐿𝑛𝐿𝐹𝑃𝑖,𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝜃3𝐿𝑛𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡 +

𝜀𝑖,𝑡           (1  ) 

Where Emp as a dependent variable 
represents the number of employees aged 
ten years and older, EDB represents the 
ease of doing business index, LFP 
represents the labor force participation 
rate, CPI represents the consumer price 
index, and Loan represents the total 
balance of bank facilities. t represents the 
time period of the research, including the 
years 2016 to 2019. i is also the cross-
section of 31 provinces of the country. Ln 
stands for logarithm with natural base. 

In the following, Equation (1) as the 
basic model of the research is re-
explained in the form of 6 scenarios as 
follows. 

Scenario 1:  

In provinces with employment rates 
higher than the national average 
compared to other provinces, is there a 
difference in the type and size of the 
impact of the EDB on employment? 

Scenario 2:  

In provinces with a EDB index higher 
than other provinces, is there a difference 
in the type and size of the impact of the 
EDB on employment? 

Scenario 3:  

In provinces with more powerful 
industry sector compared to other 
provinces, is there a difference in the type 
and size of the impact of the EDB on 
employment?  

Scenario 4:  

In provinces with more powerful 
agricultural sector compared to other 
provinces, is there a difference in the type 
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and size of the impact of the EDB on 
employment? 

Scenario 5:  

In provinces with more powerful 
service sector compared to other 
provinces, is there a difference in the type 
and size of the impact of the EDB on 
employment? 

Scenario 6: 

According to the level of development 
(less developed, developing and developed 
provinces), is there a difference in the type 
and size of the impact of the EDB on 
employment? 

3. Conclusion 
The results of estimating the basic model 
and the 6 derived scenarios indicate that 
the EDB has a positive effect on labor 
employment in the provinces. This result 
is in line with the study of Canare et al 
(2019). The important point in the direct 
impact of the EDB on employment is that 
the type and size of the effect varies in 
different scenarios. 

First, in provinces with higher 
employment rates than the national 
average and lower unemployment rates, 
the impact of the EBD on employment is 
smaller. Second, in provinces that are in a 
better position in terms of the EDB index, 
employment is more affected by the EDB. 
Third, in provinces where the value added 
of the industry is higher than the national 
average and the situation is more favorable 
from an industrial perspective, the EDB 
has less impact on employment. However, 

in the provinces that are in a better 
position in terms of services and 
agriculture, the effect of the EDB on 
employment is not different from other 
provinces. Fourth, as the level of 
development increases from less 
developed and developing to developed, 
the impact of the EDB on employment 
decreases. Another consequence is that 
the prices have a negative impact on 
employment. Also, employment receives a 
positive effect from the rate of economic 
participation and banking facilities. 
Given that in provinces with lower 
employment rates (higher unemployment 
rates), the impact of the EDB on 
employment is greater; it is suggested that 
in this group of provinces, more attention 
should be paid to improving the business 
environment and the promotion of sub-
indicators should be considered more 
appropriately. This proposal also stands 
for provinces that are not in a favorable 
position from an industrial point of view 
and are also in less developed provinces. In 
this group of provinces, due to the greater 
effectiveness of employment from EDB, to 
improve the EDB sub-indicators, the 
policy makers and decision makers are 
expected to try to be more concentrated.  
Also, the inverse effect of the prices and, 
consequently, the inverse effect of 
inflation, indicate the existence of 
stagflation in the Iranian economy. It 
shows that even at the cost of rising 
inflation, the employment rate doesn’t rise 
and the unemployment rate doesn’t fall. 
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 چکیده
ل  و  اشتغال  اهمیت  به  توجه  با   تعداد   ابتدا  حاضر  یمطالعه  در   اقتصاد،  در  آن  بر  مؤثر  عوامل  تحلی

  توصیفی -تحلیلی  روش  با  سپس  و  محاسبه  کشور  استان  31  برای  باالتر  و  سال  ده  سن  دارای  شاغلین
نجی    تکنیک  بر  مبتنی  و ی  هایداده  اقتصادس ی   اشتغال  بر  وکارکسب  فضای   بهبود  نقش  تابلوی  ط

لتجزیه  1398- 1395  هایسال   و   1395 سال  دو  در  هاداده  توصیف  از  حاصل  نتایج  برخی.  شد  وتحلی
یرابطه  که  است  آن  از  حاکی  1398 ین  مستقیم  ا اخص  و  اشتغال  ب   بر   و  دارد   وجود  وکارکسب  ش
رخ  نظیر  معیارهایی  مبنای ل  ن . شد  تأیید  مستقیم  یرابطه  این  ها،استان  بودن  صنعتی  و  اشتغا

 که آن  رغمعلی(  یافتهتوسعه   به   محروم  هایاستان  از)  هااستان  در  توسعه  سطح  افزایش  با  همچنین
 از   حاصل  نتایج.  است  یافته  افزایش  شاغلین  تعداد  ولی  است  همراه   کاهش  با  وکارکسب  شاخص

  حاکی ( هااستان از مختلف هایگروه   ویژگی مبنای بر) آن از منشعب سناریوی 6 و پایه  الگوی برآورد
. است  همراه  هااستان  در  کار  نیروی  اشتغال  بر  مثبت  اثری  با  وکارکسب  فضای  بهبود  که  است  آن  از

یاستان  در  همچنین کاری  نرخ  که  های ه  نسبت  یا  و  دارند  تریپایین  بی   تر صنعتی  هااستان  سایر  ب
  اثر  این  یاندازه   که  است  حالی  در  این.  دارد  اشتغال  بر  کمتری  تأثیر  وکارکسب   فضای  بهبود  هستند؛

ص  منظر  از  که  هاییاستان  در . است  بیشتر  دارند،  قرار  تریمطلوب  وضعیت  در  وکارکسب   شاخ
طح  افزایش  با  کهآن  دیگر  ینتیجه  به  توسعهدرحال  و  محروم  هایاستان  از  یافتگیتوسعه  س

ایاستان یزان  یافته،توسعه  ه . یابدمی  کاهش  اشتغال  بر  وکارکسب  سهولت  شاخص  اثرگذاری  م
شتغال  بر  معکوس  اثری هاقیمت  عمومی  سطح   بانکی  تسهیالت  و  اقتصادی  مشارکت  نرخ  و  داشته  ا

 .است همراه مثبت اثری با نیز
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 مقدمه 1
بیکاری   اقتصادی  هر  در  اساسی  مشکالت  از  یکی 

به وجود می  به چه دالیلی  آید و  است. اینکه بیکاری 
از  راه است؛  چگونه  آن  کاهش  ترین  مهم حل 

میدغدغه  اقتصادی  هر  مهم های  از  ترین  باشد. 
می مؤلفه که  و هایی  اشتغال  میزان  افزایش  بر  تواند 

تبع آن کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد، بهبود فضای  به
به کسب  است.  فضای  نحوی وکار  بهبود  با  که 
می کسب  و  وکار  اقتصادی  رشد  در  افزایش  توان 

)اعم  سرمایه و  سرمایهگذاری  داخلی  گذاری 
داشت  سرمایه انتظار  را  خارجی(  مستقیم  گذاری 

(. در همین راستا مطابق با  195)مهربانی و همکاران، 
اوکآن  مطالعه قانون  اقتصاد  که  ادبیات  در  تجربی  ای 

می  رابطهاست،  و  توان  بیکاری  بین  را  معکوس  ای 
به بود.  متصور  اقتصادی  این  نحوی رشد  با  مطابق  که 

داخلی  قانو ناخالص  تولید  در  دودرصدی  افزایشی  ن، 
تبع آن افزایش  درصدی در بیکاری و به با کاهشی یک 

)اوکان  است  همراه  مبنا 1962،  1اشتغال  این  بر   .)
کسب می فضای  بهبود  مستقیم  اثر  بر  توان  وکار 

نمود.   تبیین  اقتصادی  رشد  کانال  از  را  اشتغال 
ت است  الزم  اشتغال،  افزایش  برای  ا  همچنین 

های شغلی در یک جامعه از طریق باال بردن  ظرفیت
سرمایه این  تشکیل  بر  یابد.  افزایش  جدید  های 

می  فضای  اساس  بهبود  با  که  نمود  استدالل  توان 
در  وکار، سرمایه کسب  خارجی  و  داخلی  از  اعم  گذاری 

افزایش  کشور  بهداخل  و  برقراری  یافته  با  آن  تبع 
می  اشتفروضی  سطح  در  افزایش  تبیین  توان  را  غال 

شایسته،   و  )بختیاری  از  1391نمود  هم  درنتیجه   .)
سرمایه  کانال  از  هم  و  اقتصادی  رشد  گذاری کانال 

فضای  می بهبود  بین  را  مستقیمی  ارتباط  توان 
به کسب  داشت.  انتظار  اشتغال  و  دیگر  عبارتی وکار 

فضای  می بهبود  با  را  اشتغال  در  افزایش  توان 
بانک  کسب  بود.  شاهد  سال  وکار  از    2002جهانی 

کسب  فضای  که  داشت  کشورهای  قصد  در  را  وکار 
سال   در  گزارش  اولین  دهد.  قرار  موردبررسی  مختلف 

بر    2003 مبتنی  که  شد  شاخص    5ارائه  زیر 
 

1 Okun 

کشور بود. در حال حاضر تعداد    133وکار برای  کسب 
شاخص  به  زیر  به    11ها  کشورها  تعداد  و    190مورد 

(. در مطالعه  1390ف، یافته است )سیکشور افزایش 
مستقیم   ارتباط  فرضیه  تا  است  شده  تالش  حاضر 

کسب  آزمون شود. برای  بهبود فضای  بر اشتغال  وکار 
داده  از  منظور  اطالعات  این  و  در    31ها  کشور  استان 

های تابلویی  در قالب داده   1398تا    1395دوره زمانی  
در  استفاده اصلی  هدف  اساس  این  بر  است.  شده 

حاضر فضای    مطالعه  بهبود  اثر  که  است  آن  بر 
وکار بر اشتغال موردبررسی قرار دهد. همچنین  کسب 

تو گروه   جه با  است  ممکن  اینکه  از  به  مختلفی  های 
های خاص  خود، در تبیین  ها با توجه به ویژگی استان

اثرگذاری   اندازه  و  کسب نوع  اشتغال فضای  بر  وکار 
ب توجه  با  بررسی  و  تحلیل  شوند؛  ظاهر  ه  متفاوت 

گروه  استانویژگی   از  مختلف  انجام های  نیز  شده  ها 
در   آن است  بر  انتظار  نمونه  برای  هایی  استاناست. 

در   یا  و  کشوری  میانگین   از  باالتر  اشتغال  نرخ  با 
کسب استان فضای  شاخص  با  از  هایی  باالتر  وکار 

فضای   بهبود  از  متفاوتی  اثرپذیری  کشوری،  میانگین  
وجوکسب  اشتغال  بر  باشد.  وکار  داشته  همچنین  د 

هایی که از منظر صنعت و یا کشاورزی و یا  در استان 
مطلوب وضعیت  در  سایر  خدمات  به  نسبت  تری 

متأثر استان متفاوتی  میزان  به  اشتغال  دارند؛  قرار  ها 
کسب  فضای  بهبود  بر  از  بحث  تحلیل  باشد.  وکار 

نیز می یافتگی استانمبنای سطح توسعه در  ها  تواند 
وکار متفاوت  رپذیری اشتغال از فضای کسب میزان اث

تفاوت  به  توجه  با  مطرحباشد.  سؤال  های  شده 
ها در  اساسی پژوهش حاضر این است که آیا تفاوت 

ها )بر مبنای نرخ اشتغال،  های مختلف از استان گروه
کسب  فضای  صنعت،  شاخص  بخش  وضعیت  وکار، 

توسعه  سطح  و  کشاورزی؛  و  با  خدمات  یافتگی( 
اثرگذاری  اختالفی   اندازه  و  نوع  در  فضای  معنادار 

اشتغال  کسب  بر  این  وکار  بر  خیر؟  یا  است  همراه 
شده است.  اساس مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم

بخش   در  پژوهش  ادبیات  مقدمه،  از  پس  ادامه  در 
می  مطرح  پژوهش  دوم  الگوی  سوم  بخش  در  شود. 
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و   ارائه  سناریو  شش  و  پایه  الگوی  یک  بر  مبتنی 
می  بیان  پژوهش  چهارم  متغیرهای  بخش  در  شود. 

داده  توصیف  از  الگو  پس  برآورد  از  حاصل  نتایج  ها، 
ارائه  سناریوها  و  یافتهپایه  است.  پژوهش  شده  های 

 نیز بخش پنجم را به خود اختصاص داده است. 

 مرور ادبیات 2
کسب  فضای  در  شاخص  تقسیم  11وکار  بندی  بخش 

کسب  شروع  شامل  که  است  کسب  1وکارشده   ،
، 3، دسترسی به برق 2وسازساخت   موردنیاز  هایمجوز 

اموال  اعتبار4ثبت  دریافت  از  5،  حمایت   ،
مالیات6خرد   گذارانسرمایه پرداخت  تجارت  7،   ،
قراردادها8خارجی  اجرای  برطرف 9،  سازی  ، 

قوانین    10ورشکستگی  شاخص  شودمی   11بازارکارو   .
سال   در  نیز  کار  بازار  قبلی    2019قوانین  موارد  به 

است ولی مبنای محاسبه برای شاخِص    شدهاضافه
باشد. بانک جهانی  کل همان ده زیر شاخص قبلی می 

در هر کشوری تعدادی همکار محلی دارد که شامل  
در   اقتصادی شاغل  واحدهای  مدیران  و  کارشناسان 

می بخش  دولتی  و  خصوصی  ایران    شود. های  در 
کمکسازمان سرمایه  و  فنی  گذاری  و  اقتصادی  های 

تماس    عنوان به در  جهانی  بانک  با  اصلی،  مرجع 
بانک می مرکزی،  بانک  آن  بر  عالوه  ولی  های  باشد 

عامل، اتاق بازرگانی، قوه قضائیه نیز تعامالت زیادی  
آوری اطالعات از یک  در این زمینه دارند. برای جمع

اس استاندارد  می شیوه  از  تفاده  نظرسنجی  و  شود 
داخلی   مقررات  و  قوانین  بررسی  و  متخصصان 

های مختلف در طی مراحل  ها و تعرفه کشورها، هزینه
اداری     های مؤلفه  ترین مهم   ازجمله مختلف 

می   وکار کسب های  شاخص تشکیل  برای  را  دهد. 
وجود    ذکرشده   هایمؤلفه سنجش   اصلی  روش  دو 

پرسش   و  نظرسنجی  شامل  که  صاحبان  دارد  از 
اندازه وکارکسب  و  هزینه؛  زمان  گیری  و  اداری  های 

 
1 Starting a Business 
2 Dealing with Construction Permits 
3 Getting Electricity 
4 Registering Property 
5 Getting Credit 
6 Protecting Minority Investors 

کار   انجام  سرعت  هرچه  است.  کار  مراحل  انجام 
محیط   باشد؛    موردبررسی کشور    وکار کسب بیشتر 

تر است. با توجه به اینکه بانک جهانی این  مناسب
کند. ثابتی تبعیت می   روندیک دهد، از  کار را انجام می 
شود  در ماه ژوئن پروژه آغاز می   هرسالهبر همین مبنا  
پرسشنامه می و  ارسال  دنیا  سراسر  به  از  ها  گردد. 

، کدگذاری و  آوریجمع ها  ژوئیه تا دسامبر پرسشنامه
نوامبر گزارش  تحلیل می  اوایل  تا  اکتبر  از ماه  شود. 

منتشر   نهایی  گزارش  دسامبر  ماه  در  و  آماده  اولیه 
شاخص می این  بیشتر  شود.  را  ها  کمی  متغیرهای 

گردد که در ادامه توضیحات الزم در رابطه  شامل می 
  وکار کسب شود. زیر شاخص شروع  ارائه می   هاآن با  

های  شامل چهار فاکتور است که عبارت از تعداد رویه 
قانونی الزم، زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای آغاز  

موردنیازِ  می   وکارکسب یک   مجوزهای  باشد. کسب 
رویه وساخت  تعداد  شامل  قانونی،  ساز  های 

سرانه    زمانمدت درآمد  اساس  بر  هزینه  میزان  و 
شود. دسترسی به برق دقیقاً همانند مورد قبلی  می
دارایی می یا  اموال  ثبت  روز  باشد.  تعداد  شامل  ها 

سازمان تعداد  دارایی،  ثبت  برای  که  موردنیاز  هایی 
و هزینه    مراجعه کرد   هاآن برای ثبت دارایی باید به  

می  دارایی  ارزش  به  نسبت  دارایی  باشد.  ثبت 
 کنندهزیرشاخص دریافت اعتبار شامل عواملِ تعیین 

قدرت حقوق قانونی، عمق اطالعات اعتباری و پوشش  
بخش عمومی است. در زیر شاخص حمایت    نام ثبت

گذاران خرد، میزان حمایت نهادهای قانونی  از سرمایه
رکت با منافع مدیران  خصوصاً معامالتی که منافع ش

یا منافع دولت در تعارض است بررسی می  شود.  و 
زیر شاخص پرداخت مالیات شامل انواع مالیات )اعم 
از مستقیم و غیرمستقیم(، میزان ساعات محاسبه و  
پرداخت مالیات و نرخ مالیات بر سود است. تجارت  

  های مؤلفه شود و  خارجی شامل صادرات و واردات می 
مدارک موردنیاز، زمان و هزینه به ازای    آن عبارت از

7 Paying Taxes 
8 Trading across Borders 
9 Enforcing Contracts 
10 Resolving Insolvency 
11 Labor Market Regulation 
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می  کانتینر  تعداد  هر  شامل  قراردادها  اجرای  باشد. 
می  آن  انجام  برای  موردنیاز  زمان  و  باشد.  مراحل 

تعطیلی یک کارگاه تجاری و    زمانمدتورشکستگی،  
شود.  نرخ احیا و تجدید حیات اقتصادی را شامل می 

اندازه شاخص  در  زیر  ده  کل  شاخص  گیری 
قرار می   شدهعریفت ارزیابی  در کل  فوق مورد  گیرد. 

گفتمی کسب   توان  مجموعه شاخص  از  اوکار  ی 
مقررات   در  کیفیت  کسب کارایی  بر  که  است  وکار 

  حقوقی   نهادهای   قدرت  و   حقوقی  هایزیرساخت 
بخش نحوی به دارد.    تأکید در  اصالحات    های که 

شروع    وکارکسب شاخص    موردبررسی همچون 
خاص    طوربه  تواندو قوانین بازار کار می  وکارکسب 

  هایی مکانیسم   از   یکی.  باشد   مفید  زایی برای اشتغال 
کسب قو  که می انین   اثر  اشتغال   بر   تواندوکار 

قوانین مربوط به شروع    سازیساده  بگذارد؛  مستقیم
قوانین    وکارکسب  دارای  که  اقتصادهایی  است. 

  شغلی   های فرصت   ایجاد   توانایی   هستند؛  تریمطلوب
مقررات  دارند  را  تریبیش  که  زمانی  این  بر  عالوه   .

وسخت باشد کارآفرینان  ازحد سفت وکار بیش کسب 
بیرون    (ها)بنگاه اقتصاد  رسمی  بخش  از  کارگران  و 

روی   غیررسمی  بخش  در  فعالیت  به  و  شده  رانده 
کارآفرینان  2018،  1جهانی   بانک)  آورندمی حرکت   .)

  ماندن  کوچک موجب غیررسمی اقتصاد به( ها)بنگاه
سرمایه ؛  شد  خواهد  هابنگاه امکان    های گذاریزیرا 
ود  در بخش غیررسمی وج   ها فعالیت  گسترش   و  بزرگ 

کوچک  رشد  درنتیجه  و    تبع به   و  اقتصاد   در  تریندارد 
دهقان   و  )شهنازی  داد  خواهد  رخ  اشتغال  در  آن 

یکی    (.1388شعبانی،   کار  بازار  قوانین  دیگر  سوی  از 
  شود محسوب می   وکارکسب   فضای   مهم  های از جنبه

بگذارد    وری تأثیربهره   و  اشتغال   پویایی  بر  تواندمی   که
اصالحات در    کهدرحالی(.  2012،  2)مارتین و اسکارپتا 

می   ترمنعطفجهت   کار  بازار  قوانین    تواند کردن 
دیگر  شود  اشتغال   افزایش   موجب طرف  در  ولی  ؛ 

قوانین   شدن    اثراتی   با  تواندمی   کارنیروی ضعیف 
  پایین   سطح  یا   ناامن   کار  محل  ایجاد  همچون   منفی

 
 (2018 ) ساالنه کسب و کار گزارش 1

2 Martin and scarpetta 
3 Amin 

از  (.  2009،  3امین )  شود  همراه   کارگران   زندگی   کیفیت
سهولت   که  است  این  بر  انتظار  دیگر  منظر 

به کسب  جریان  وکار  طریق  از  و  غیرمستقیم  صورت 
  اثر  اشتغال   بر  نیز  خارجی  مستقیم  گذاریسرمایه
جذب بگذارد زمینه  در  موجود  ادبیات  بررسی   .

دهد که عوامل چندی  گذاری خارجی نشان می سرمایه
کنند. با بررسی این عوامل و  ی نقش می در آن ایفا

آن دسته شاخصبندی  تحت  دید  ها  کالن،  های 
آید )حسینی  تری نسبت به موضوع بدست می جامع

ها، (. در این بین یکی از شاخص 1396و شاهبندزاده،  
بررسی شاخص سهولت کسب  برخی    ها وکار است. 

در    وکارکسب   شاخص  باالتر   رتبه  که  اندداده   نشان
سرمایه جذب  موجب  کشور،    مستقیم   گذارییک 

  همچنین .  شد  خواهد  کشور  آن  توسط  تربیش   خارجی
شاخص   در  باالتر  رتبه  که  دارد  وجود  اعتقاد  این 

نشان کسب  مطلوب وکار  شرایط  تر دهنده 
است    کشور  آن  در   گذارانسرمایه   برای   گذاریسرمایه

گنزالز و  محیط  2012،  4)اندرسون  تعریف،  طبق   .)
  ها بنگاه   که  شودوکار جزء عواملی محسوب می سب ک

)  تقریبا   ندارند  کنترلی  آن  و  بر  شعبانی  دهقان 
که  1394فر،  آفرینش محیطی  در  دلیل  همین  به   .)

 کنندمی   تریبیش   راحتی  احساس  خارجی  هایبنگاه
تمایل    و نیست؛  پاگیر  و  دست  قوانین  از  اثری 

آنجا افزایش  در    گذاریسرمایه  برای   خارجی   های بنگاه
)بیراکتار  یافت  راستا  2013،  5خواهد  این  در   .)

کسب هنگامی  فضای  بهبود  افزایش  که  موجب  وکار 
سرمایه  ورود  یک    به  خارجی  گذاریجریان  داخل 

این موضوع با   که   داشت  انتظار  توانکشور شود؛ می 
اشتغال  همچون  مختلفی  مثبت  برای    زاییاثرات 

همراه  میزبان  کشور  حقیقی  )همان،    اقتصاد  باشد 
سرمایه2012 که  اثراتی  مورد  در  مستقیم  (.  گذاری 

گذاری خارجی بر اشتغال دارد ابتدا باید تأثیر سرمایه 
سرمایه بر  خارجی  بررسی  مستقیم  را  داخلی  گذاری 

به   ورود  به  مربوط  قوانین  میزان  چه  به  که  نمود 
  6تجارت در اقتصاد کشور میزبان آسان است. نوربک 

4 Anderson and Gonzalez 
5 Bayraktar 
6 Norbäck 
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( همکاران  دارای  2014و  اقتصادهای  کردند  بیان   )
ساده  کسب   در  ترفرآیندهای  به شروع  طور  وکار، 

بیشتری ادغام  قابلیت    المللی را با بازار بین   متوسط 
که د.  دارند اقتصادی  ساختار  چنین  فرآیندهای    ر 

کسب   برای   ترساده  است؛  شروع  مهیا  وکار 
تکمیل    مستقیم  گذاریسرمایه جهت  در  خارجی 
  های کارخانه   تأسیس   برای   داخلی   گذاریسرمایه

توان انتظار  ی آن می درنتیجه  و  رودمی   کار  به  جدید
نیروی برای  تقاضا  که    افزایش   داخل   در  کار داشت 

  صنعت   بخش  در   خارجی  که اگر سرمایه نحوی به   . یابد
این    هایفعالیت   سمت  به شدت  یابد،  انتقال  کاربر 

بیش اثرگذاری   این    خواهد  ترمثبت  بر  عالوه  شد. 
می   (هایشرکت )  گذارانسرمایه طور  به   توانندخارجی 

  تأسیس   جدید   های مستقل در کشور میزبان، کارخانه
سرمایه  این  اگر  که  تضمین  تعه  گذارانکنند  و  د 

دهند،    بلندمدتی را برای حضور در کشور میزبان ارائه
  برقرار   میزبان  کشور  در  پایدار   اشتغالی  رودانتظار می 

می 2014)   1مونمو   دیگر   سوی   از .  شود بیان  که  (  داد 
راندن  سرمایه بیرون  توانایی  خارجی  مستقیم  گذاری 
در  سرمایه موضوع  این  که  دارد  را  داخلی  گذاری 

شروع   برای  پرهزینه  فرآیندهای  با  اقتصادی 
می کسب  رخ  این    ساختاری  چنین  در .  دهدوکار  با 

خارج  که سرمایه  داخلی  منطق  جایگزین سرمایه  ی 
سرمایه  که  دارد  وجود  امکان  این    گذاری شود، 

بر  اثر  خارجی  مستقیم منفی(  حتی  )یا  کوچک  ی 
با   خارجی  سرمایه  که  زمانی  باشد.  داشته  اشتغال 

جدید همراه نشود و تنها خرید    های کارخانه  تأسیس
کشور مقصد رخ دهد، در ابتدا    در  مالکیت کارخانه

  ندارد   وجود  اشتغال   تغییر  جهت   در  ایهیچ اثر اولیه
  برای   خارجی  هایمالک  دارد   وجود   امکان  این  ولی

نیروی سودآوری  افزایش  و    تعدیل   را   خود   کار ،  کنند 
 (.2006، 2)جنکینزکاهش دهند 

بررسی  به  توجه  میبا  گرفته  صورت  توان  های 
تحلیل   بر  تمرکز  مطالعات  عمده  در  که  داشت  اظهار 

کسب  فضای  باثر  و  وکار  اقتصادی  رشد  ر 
خارجی قرار دارد. بر این مبنا  سرمایه گذاری مستقیم 

 
1 Munemo 

توان اثرگذاری مثبتی را از رشد  که می و با توجه به آن 
گذاری مستقیم خارجی بر  اقتصادی و افزایش سرمایه 

از   برخی  ادامه  در  داشت؛  انتظار  اشتغال  ایجاد 
فضای   بهبود  اثرگذاری  زمینه  در  که  مطالعات 

بکسب  سرمایه وکار  و  اقتصادی  رشد  گذاری ر 
 مستقیم خارجی است گزارش خواهد شد. 

( شبانی  دهقان  و  چارچوب  1388شهنازی  در   ،)
درون  رشد  مدل  فضای  یک  شاخص  اجزای  تأثیر  زا 

رشد اقتصادی  کسب  بر  را  کشور منتخب    68در  وکار 
زمانی   دوره  داده   2006تا    2003طی  روش    های با 

پژوهش    موردبررسی   تابلویی  این  نتایج  دادند.  قرار 
تعطیل   دهد نشان می  زیربخش  هفت  در  ضعف  که 

کسب  مالیات،  کردن  پرداخت  اموال،  ثبت  وکار، 
کارگران،   اخراج  و  استخدام  خارجی،  تجارت  شاخص 

راه  و  قراردادها  کسب اجرای  اثر  اندازی  جدید  وکار 
زیر   سه  اثر  همچنین  دارد.  اقتصادی  رشد  بر  منفی 

و   شرایط  دریافت  شاخص  مجوز،  کسب  مقررات 
سرمایه از  حمایت  و  اقتصادی  اعتبار  رشد  بر  گذاران 

شایسته   و  بختیاری  است.  نظری  انتظار  برخالف 
کسب 1391) فضای  بهبود  اثر  رشد  (،  بر  را  وکار 

در   از    25اقتصادی  باالتر  درآمدی  طبقه  در  کشور 
طی  را  زمانی    متوسط  روش    1390تا    1384دوره  با 

قرار دادند. نتیجه این    موردبررسی   یتابلوی   های داده 
بر    وکارکسب   فضای  بهبود  که  دهدپژوهش نشان می 

کشورهای   اقتصادی  است.    مؤثر  موردبررسیرشد 
افزایش    کهنحوی به شاخص    درصدی یکبا  در 

میزان  وکارکسب  به  اقتصادی  رشد  درصد    06/0، 
می  زمینه افزایش  در  ایران  عملکرد  همچنین  یابد. 

تفاوت معناداری با میانگین    وکارکسب بهبود فضای  
سایر کشورهای گروه درآمدی ایران دارد و از میانگین  

پایین  کشورها  است.  سایر  سلیمی تر  و   فربابکی 
و آزادی اقتصادی را   وکارکسب  محیط  نقش ،(1393)

در  بر رشد   را  منتخب    30اقتصادی  طی دوره  کشور 
داده   2013تا    2004زمانی   رویکرد  تابلویهابا  ی  ی 

دادند  موردبررسی نشان  قرار  پژوهش  این  نتایج   .
  تأثیر و آزادی اقتصادی    وکارکسب   محیط  که دهدمی

2 Jenkins 
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آزادی   همچنین  دارد.  اقتصادی  رشد  بر  مثبت 
بیشتری    تأثیر  وکارکسب اقتصادی نسبت به محیط  

اقتصادی   رشد  آفرینش دارد.  بر  و  شبانی   فر دهقان 
جذب    وکارکسب   فضای  اثر  ،(1394) بر  را 

  منتخب   کشور  29  در  خارجی  مستقیم  گذاریسرمایه
  های داده   روش  با  2012  تا  2003  زمانی   دوره  طی

تخمین   1پویا   تابلویی تعمیمو  گشتاورهای    یافته زن 
موردبررسی قرار دادند. نتیجه این پژوهش  2سیستمی 

می    کنترل   سیاسی،  ثبات  بهبود   با  که  دهدنشان 
،  وکارکسب   شروع   اقتصاد،  شدنجهانی   فساد،

سرمایه  از  الزامحمایت  قراردادها،  گذار،  بودن  آور 
، پرداخت مالیات و تولید ناخالص  وکارکسب تعطیلی  
  افزایش   خارجی  مستقیم  گذاریسرمایه داخلی؛  

)حکمتی .  یابدمی همکاران  و  بهبود  1395فرید  اثر   ،)
کسب  رشد  فضای  بر  را  فردی  مالکیت  حقوق  و  وکار 

طی    46در  اقتصادی   باال  و  متوسط  درآمد  با  کشور 
زمانی   داده   2013تا    2004دوره  روش    تابلویی   هایبا 

  که   دهدپژوهش نشان می   این  نتیجه.  نمودند  بررسی
مثبت بر رشد اقتصادی    تأثیر  وکارکسب   هایشاخص

یعنی  دارد.   موردبررسی  متغیرهای  بین  در  همچنین 
سرمایه  ثابت،  مستقیم  سرمایه  زیر  گذاری  خارجی، 

کسب شاخص فضای  مجوزهای  های  اخذ  شامل  وکار 
کسب  شروع  تسهیالت(،  کارگاهی،  اخذ  و  وکار 

های حکمرانی خوب )شامل کیفیت قوانین و  شاخص
مالکیت   حقوق  رعایت  شاخص  و  سیاسی  ثبات 
شروع   کارگاهی،  مجوزهای  عامل  سه  فکری؛ 

بیشترین  کسب  با  فکری  مالکیت  حقوق  و  وکار 
ر  بر  و  اثرگذاری  باال  درآمد  با  کشورهای  اقتصادی  شد 

( علیزاده  است.  همراه  و  1395متوسط  توسعه  اثر   ،)
کسب  فضای  سرمایهبهبود  جذب  بر  را    گذاری وکار 

  اقتصادی   رشد   به  دستیابی  جهت  در  خارجی   مستقیم
تحلیلی موردبررسی قرار  -روش توصیفی با  ایران  در  را

 قیممست  رابطه  دهد داد. نتیجه این تحقیق نشان می
جذب    وکار کسب   فضای  توسعه  بین   دوسویه  و و 

  به   دستیابی  جهت   در  خارجی  مستقیم  گذاریسرمایه

 
1 Dynamic Panel Data 
2 System Generalized Methods of Moments 
3 Middle East and North Africa 

که  بدین   د.دار   وجود  ایران  در  اقتصادی  رشد صورت 
گذاری مستقیم خارجی انتقال فناوری جدید،  سرمایه

مهم همه  از  و  روز  دانش  فضای  مدیریت  توسعه  تر 
داشت. از طرفی جذب  وکار را به دنبال خواهد  کسب 

نیازمند  سرمایه ایران  در  خارجی  مستقیم  گذاری 
نیازها و الزاماتی است که بهبود و توسعه  تحقق پیش 

کسب زیرساخت  فضای  الزامات  های  این  از  وکار 
مهربانیمی ) باشد.  همکاران  فضای  1395و  اثر   ،)

  3کشور عضو منا   44وکار را بر رشد اقتصادی در  کسب 
همکار سازمان  توسعهو  و  اقتصادی  دوره    4ی  طی 

داده   2012تا    2006زمانی   روش  از  استفاده  های  با 
تخمین  و  پویا  تعمیم تابلویی  گشتاور   یافتهزن 

نشان    موردبررسی پژوهش  این  نتیجه  دادند.  قرار 
دلیل  ایران  اقتصادی  رشد  که  دهدمی فقدان    به 

مناسبی    وکار کسب محیط   شرایط  از  مناسب 
های  سویی دیگر بررسی شاخص برخوردار نیست. از  

این    وکارکسب فضای   که  است  آن  از  حاکی 
ها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب  شاخص

باشد. همچنین نتایج  از جایگاه مناسبی برخوردار نمی 
  وکار کسب دهد که محیط  مطالعه مذکور نشان می 

دارد. اقتصادی  رشد  بر  مثبت  در  نحوی به  اثری  که 
منا عضو  شاخصکشورهای  بین  از  کسب ،  وکار  های 

بیشترین اثر مربوط به شاخص انحالل و کمترین اثر  
در   این  است.  فرامرزی  تجارت  شاخص  به  مربوط 
حالی است که برای کشورهای عضو سازمان همکاری  
شروع   شاخص  به  اثر  بیشترین  توسعه  و  اقتصادی 

پرداخت  کسب  شاخص  به  مربوط  اثر  کمترین  و  وکار 
ه آخر آنکه، زیر شاخص پرداخت  مالیات است. نتیج

مالیات برای کشورهای عضو منا با اثری منفی بر رشد  
حسین  است.  همراه  )اقتصادی  اثر  1397زاده   )

کسب  فضای  اقتصادی  شاخص  رشد  بر  را    12وکار 
با استفاده   را  کشورهای منطقه منا  از  کشور منتخب 

تعمیم  گشتاورهای  روش  زمانی  از  بازه  در    2005یافته 
بررسی نموده است. نتایج این مطالعه نشان    2013تا  

تشکیلمی عوامل  که  فضای  دهد  شاخص  دهنده 

4 Organization for Economic Co-operation and 
Development 
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و  کسب  دارد  اقتصادی  رشد  بر  مثبت  تأثیری  وکار 
شود و فقط  باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها می 

رشد   بر  منفی  اثری  با  مقررات  و  قوانین  عامل 
اقتصادی همراه است و سبب کاهش رشد اقتصادی  

کشوره مورد در  میای  مشهدی  نظر  خداپرست  شود. 
های  با روش داده  ( در پژوهش خود1398و همکاران ) 

کسب  فضای  بهبود  تأثیر  بررسی  به  پویا  وکار  تابلویی 
بر رشد اقتصادی در میان کشورهای منتخب اسالمی  

پرداخته و نتایج    2016تا    2004های  طی سال  D8 عضو
تابلویی اثرات ثابت و اثرات  های  آن را با دو روش داده 

حاکی   مطالعه  این  نتایج  درمجموع  نمودند.  تصادفی 
وکار با اثری مثبت  از آن است که بهبود فضای کسب 

 بر رشد اقتصادی همراه است.

در  2011)  1جایاسوریا  کشورها  رتبه  افزایش  اثر   ،)
کسب  سرمایهشاخص  بر  را    مستقیم   گذاریوکار 

  های داده   روش   با  منتخب  کشور  84  در  خارجی
قرار    موردبررسی   2009  تا  2006  زمانی   دوره  در   تابلویی 

می  نشان  پژوهش  این  نتایج    کل   در  که   دهد داد. 
  وکار کسب   شاخص  در  کشورها   باالتر  رتبه  نمونه 

سرمایه در  معنادار  افزایش  مستقیم موجب    گذاری 
می  نمونه به کشورهای    کههنگامی ولی    شود خارجی 

محدود شد اثر معناداری یافت نشد.    توسعهدرحال 
دارد کشورهایی که اصالحات در  بیان می   درنهایتوی  

کشورها   دیگر  به  نسبت  قوانین  در  بزرگ  مقیاس 
  خارجی   مستقیم  گذاری؛ لزوماً سرمایه دهندانجام می 

اثر  2012)  2حیدر .  کنندنمی   جذب  را  تریبیش   ،)
کسب  قوانین  داصالحات  اقتصادی  رشد  بر  را  ر  وکار 

تا   2006های تابلویی در دوره کشور با روش داده   172
نشان    2010 پژوهش  این  نتیجه  داد.  قرار  موردبررسی 

رشد    وکار کسب   قوانین   اصالح   که   دهد می بر 
دارد. مثبت  اثر  قوانین  نحوی به   اقتصادی  اصالح  که 

ارتقای  کسب  به  منجر  رشد    15/0وکار  درصدی 
(، اثر  2012)  3س شود. کورکوران و گیالندر اقتصادی می 

کسب  سرمایهسهولت  بر  را   مستقیم  گذاریوکار 
  های داده   روش   با   2009  تا  2004  دوره   در   خارجی

 
1 Jayasuriya 
2 Haidar 
3Corcoran and Gillanders 

  نشان   پژوهش   این   نتایج.  نمودند  بررسی   تابلویی 
رابطه مثبتی با جذب    وکارکسب   سهولت   که  دهد می

مستقیم خارجی دارد. همچنین بیشتر    گذاریسرمایه
این اثر به دلیل شاخص آسانی تجارت خارجی است  

شاخص   اجزای  دیگر  یا    وکارکسب و  کوچک  اثر 
  خارجی   مستقیم  گذاریغیرمعناداری بر جذب سرمایه 

توماس .  دارند و  بر  2017)  4بیلی  را  مقررات  اثر   ،)
از صنایع آمریکا با روش    215کارآفرینی و اشتغال در  

  موردبررسی   2011  تا  1997  دوره  در  تابلویی   هایداده 
می  نشان  پژوهش  این  نتایج  دادند.    که   دهد قرار 

  تجربه   را  کمتری  اشتغال   رشد  ترقوانین بیش   با   صنایع 
رشد    از  مانع  مقررات  که   یافتند  همچنین.  کنندمی

شرکت  تمام  در    های بنگاه   و  شودمی   ها اشتغال 
  کمتری   تمایل   ترکوچک   هایبه نسبت بنگاه   تربزرگ 

.  دارند  مقررات  و   قوانین  پیچیده  شرایط  در   خروج   به
کان  و  کسب 2018)  5کاتوکا  مقررات  اثر  بر  (،  را  وکار 

  جنوب   منطقه  از  کشور 44  در  خارجی  گذاریسرمایه
داده   2014  تا   2005  دوره  در  آفریقا روش    های با 

پژوهش    موردبررسی   تابلویی  این  نتایج  دادند.  قرار 
می  شروع    وکار کسب   شاخص  3  که   دهد نشان   (

از  وکارکسب  حمایت  و  خارجی  تجارت   ،
گذاری سرمایه   بر  مثبتی  اثر(  خرد  گذارانسرمایه

های  مستقیم خارجی داشته است. اگرچه اثر شاخص 
سرمایه  بر  اموال  ثبت  و  قراردادها    گذاری اجرای 

و    6کانار .  است  نبوده  معنادار  خارجی  مستقیم
 ( کوتاه 2019همکاران  و  بلندمدت  رابطه   میان  مدت(، 

در شهر  وکارکسب   سهولت   و  بنگاه  تشکیل   های را 
  های با روش داده   2015تا    2011  زمانی   دوره   در   فیلیپین
پژوهش  قرار دادند.    موردبررسی  تابلویی این  نتیجه 

می  هزینه    سهولت  که  دهدنشان  با    وکارکسب و 
طور خاص به نظر  است و به   شاغل در ارتباطایجاد م

اثر بیشتری نسبت به    وکار کسب   هزینه  که  رسدمی
- ا نکتیا.  دارد  هابر تشکیل بنگاه  وکارکسب سهولت  

4 Bailey and Thomas 
5 Katoka and Kwon 
6 Canare and et al. 
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سارپونگ  و  بین  2020)  1آمپونسا  تجربی  رابطه   )
کسب زیرشاخص  سهولت  سرمایه های  و  گذاری  وکار 

برای   را  خارجی  جنوب    45مستقیم  صحرای  کشور 
های تابلویی  با روش داده   2018تا    2004آفریقا در دوره  

نشان   مطالعه  این  نتایج  داند.  قرار  موردبررسی 
که شاخص می در جذب  دهد  کار  انجام  های سهولت 

دارد.  سرمایه بسزایی  نقش  خارجی  مستقیم  گذاری 
یک نحوی به بهبودی  شروع  که  سهولت  در  درصدی 

درصدی واحد   0/ 79وکار منجر به افزایش یک کسب 
سرمایه  می در  خارجی  مستقیم  بر  گذاری  عالوه  شود. 

با   همراه  مالیات،  پرداخت  در  بهبود  درصد  یک  این، 
سرمایه بهینه،  مالیات  نرخ  مستقیم  وجود  گذاری 

میزان   به  را  ورودی  افزایش    17/0خارجی   درصد 
( در پژوهش خود به  2020)  2دهد. آنگرینی و اینابا می

شاخ تأثیر  کسب بررسی  سهولت  بهص  عنوان  وکار 
اندازه نهادی  عوامل  از  تالش یکی  دولت  گیری  های 

ساده  فضای  برای  ایجاد  و  تجاری  مقررات  سازی 
سرمایه مناسب بر  خارجی  تر  مستقیم  گذاری 

می  مشاهده  از  پرداختند.  منظور  این  برای  کند. 
متوسط  166های  داده  درآمد  باال،  درآمد  )با  ،  کشور 

کشور کم و  درآمد؛  آفریقا؛  صحرای  جنوب  های 
(  2018-2009ساله )( در یک دوره ده OECDکشورهای  

تعمیم گشتاورهای  روش  دو  تفاضلی   و  یافته 
استفاده دومرحله  ثابت  اثرات  روش  و  است. ای  شده 

می نشان  مطالعه  این  فضای  نتایج  بهبود  دهد 
به کسب  کشورها  گروه  همه  در  تقریبا   جز وکار 

جذب  تأثیری    OECDکشورهای   بر  مثبت 
که برای  نحوی گذاری مستقیم خارجی دارد. به سرمایه

مالیات   پرداخت  متوسط،  درآمد  با  کشورهای 
سرمایه مهم بر  که  است  شاخصی  گذاری ترین 

می  تأثیر  خارجی  بااین مستقیم  برای  گذارد.  حال، 
قراردادها   اجرای  آفریقا،  صحرای  جنوب  کشورهای 

مهم به کسب عنوان  بهبود  شاخص  ظاهر  ترین  وکار 
سرمایهمی که  با  شود  را  خارجی  مستقیم  گذاری 

دهد. همچنین برای  عالمت منفی تحت تأثیر قرار می 
ترین شاخص  درآمد، دریافت اعتبار مهم کشورهای کم

 
1 Nketiah-Amponsah and Sarpong 
2 Anggraini and Inaba 

گذاری مستقیم  وکار است که بر سرمایهبهبود کسب 
( در  2020)  3گذارد. ا ستوائو و همکاران خارجی تأثیر می 
به خود  کسب   مطالعه  فضای  بهبود  اثر  وکار  بررسی 

سال   دو  در  آفریقایی  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  بر 
مقایسه  2017و    2008 تحلیل  روش  فازی  با  کیفی   ای 

کشورها   این  در  که  گرفتند  نتیجه  و  تولید  پرداخته 
نظارتی )نظیر  عمدتا  با مسائل  باالتر  ناخالص داخلی 

است بوده  تشریفات اداری زائد یا بوروکراسی( مرتبط  
کسب  فضای  بهبود  رشد  و  بر  مثبت  اثری  وکار 

همکاران  و  وکوویچ  دارد.  در  2020)  4اقتصادی   )
کسب مطالعه قواعد  اثر  بررسی  به  بر  ای  وکار 

در پنج اقتصاد  گذاری مستقیم خارجی  ورودی  سرمایه
رومانی،   لهستان،  )بلغارستان،  اروپا  نوظهور 

زمانی   بازه  در  اسلوونی(  و    2016تا    2006صربستان 
پرداختند. نتایج تجربی برای پنج اقتصاد نوظهور اروپا  

می  که  نشان  خارجی   سرمایه دهد  مستقیم  گذاری 
تأثیر تعداد زیادی از عوامل مختلف بوده  ورودی تحت  

مشاهده  کشورهای  بین  در  تأثیر  این  متفاوت و  شده 
قواعد   چارچوب  عوامل  که  توضیح  بدین  است. 

تأثیر  کسب  دروکار  مستقیم  سرمایه  بسزایی  گذاری 
ورودی   ولی  خارجی   دارد،  مذکور  کشورهای  تمام  در 

این اثر هم از نظر نوع عامل و هم از نظر شدت تأثیر  
به  است.  بین  نحوی متفاوت  از  شاخص    10که  زیر 

اندازه  در  فضای  موجود  بهبود  شاخص  گیری 
کسب کسب  شروع  عامل  شش  تجارت  وکار،  وکار، 

دریافت   اجرای  خارجی،  برق،  به  دسترسی  اعتبار، 
اثری   با  کشورها  این  در  مالیات  پرداخت  و  قراردادها 

بر ورودی سرمایه   معنادار  خارجی   مستقیم    گذاری 
و   کار  شروع  عامل  دو  بین  این  در  و  بوده  همراه 
بیشتری   اهمیت  از  آماری  نظر  از  برق  دریافت 

 برخوردار است. 

 شناسیروش 3
شناسایی   به  ابتدا  بخش  این  نرخ  در  بر  مؤثر  عوامل 

می  پرداخته  پایه  الگوی  قالب  در  و  اشتغال  شود 
مطرح  سؤاالت  به  پاسخگویی  جهت  در  سپس  شده 

3 Estevão and et al. 
4 Vučković and et al. 
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سناریو تبیین    ک بخش مقدمه، الگوی پایه در قالب ی
خواهد شد. با توجه به ادبیات پژوهش، تابع اشتغال  

 شود: صورت زیر معرفی می به

𝐿𝑛𝐸𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 +
𝜃1𝐿𝑛𝐿𝐹𝑃𝑖,𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝜃3𝐿𝑛𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡 +

𝜀𝑖,𝑡                   (1 ) 

آن   در  وابسته  به   𝐸𝑚𝑝که  متغیر  عنوان 
تعداد شاغلین دارای سن ده سال و باالتر است.  بیانگر 

آن  به  توجه  بر  با  تنها  متغیر  این  به  مربوط  داده  که 
گاه مرکز آمار ایران  در در   1395مبنای سرشماری سال  

برای سال موجود می  و الزم است تا  ،  1396های باشد 
تعداد    1398و    1397 برآورد  نحوه  شود.  برآورد 

استان در  باالتر  و  سال  ده  سن  دارای  های  شاغلین 
سال   در  داده   1396ایران  مبنای  سرشماری  بر  های 

تا    1395سال   است  الزم  ابتدا  که  است  شرح  بدین 
و   10جمعیت   سال    ساله  برای  را  حساب    96بیشتر 

می  فرض  کار  این  برای  سال  شود.  در  که    1395شود 
با   برابر  نرخی  با  باالتر  و  سال  ده  سن  دارای  جمعیت 

 نرخ رشد جمعیت کل، رشد کرده باشد. 

𝑃𝑜𝑝10𝑖
1396 = 𝑃𝑜𝑝10𝑖

1395 ∗ (1 +

𝑃𝑜𝑝𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖
1396)   , 𝑖 = 1,2, … , 31          (2 ) 

آن   در  𝑃𝑜𝑝10𝑖که 
𝑃𝑜𝑝10𝑖و    1395

ترتیب    1396 به 
سال   در  باالتر  و  سال  ده  سن  دارای  جمعیت  بیانگر 

استان    1396و    1395 و  𝑖برای  𝑃𝑜𝑝𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖اُم؛ 
1396  

رشد جمعیت سال  است.  𝑖برای استان   1396نرخ  اُم 
با محاسبه جمعیت دارای سن ده سال و باالتر، جهت  

سن   دارای  شاغلین  تعداد  به  باالتر  حصول  و  سال  ده 
دارای سن ده   جمعیت  اشتغال   نسبت  تا  است  کافی 
ده سال   جمعیت دارای سن  در میزان  را  باالتر  و  سال 
جمعیت   برای  اشتغال  نسبت  نماییم.  ضرب  باالتر  و 
دارای سن ده سال و باالتر مطابق با تعریف مرکز آمار  
ایران برابر است با نسبت شاغلین دارای سن ده سال  

به جمعیت دارای سن ده سال و باالتر. بر این  و باالتر  
در   باالتر  و  سال  ده  سن  دارای  شاغلین  تعداد  مبنا 

استان    1396سال   حاصل  𝑖برای  زیر  فرمول  از  اُم 
 شود: می

𝐸𝑚𝑝10𝑖
1396 = 𝑃𝑜𝑝10𝑖

1396 ∗ 𝑃𝑜𝑝𝑃𝑟𝑜𝑖
1396       

(3) 

آن   در  𝐸𝑚𝑝10𝑖که 
سن    1396 دارای  شاغلین  بیانگر 

سال   در  باالتر  و  سال  استان    1396ده  و  𝑖برای  اُم 
𝑃𝑜𝑝𝑃𝑟𝑜𝑖

دارای    1396 جمعیت  اشتغال   نسبت  بیانگر 
برای استان   باالتر  و  ده سال  ادامه  𝑖سن  در  است.  اُم 

با توجه به تعداد شاغلین دارای سن ده سال و باالتر  
های  ، برای سال (3( و ) 2و تکرار روابط )   1396در سال  

 نیز تعداد شاغلین محاسبه گردید.   1398و  1397

𝐸𝐷𝐵   کسب سهولت  شاخص  است  بیانگر  وکار 
سال   از  بازرگانی    1395که  اتاق  توسط  منظم  بطور 

می نیروی   𝐿𝐹𝑃  شود.ارائه  مشارکت  نرخ  کار  بیانگر 
به  و  کل  است  به  فعال  جمعیت  درصد  صورت 

می  تعریف  دادهجمعیت  متغیر   مربوط  شود.  این  به 
است.   شده  استخراج  ایران  آمار  مرکز  درگاه   𝐶𝑃𝐼از 

مصرف قیمت  شاخص  پایه  بیانگر  سال  با  کننده 
مربوط به این متغیر نیز درگاه مرکز    است. داده   1395

است.   شده  استخراج  ایران  کل    𝐿𝑜𝑎𝑛آمار  بیانگر 
مانده تسهيالت و سپرده های ريالي و ارزی  بانک ها  

مربوط به این متغیر   اعتباری بوده و داده   و مؤسسات
است.   شده  استخراج  ایران  مرکزی  بانک  درگاه  نیز 
نظری بر آن است   انتظار  با ادبیات اقتصادی  مطابق 

کار، قیمت و تسهیالت بانکی  که نرخ مشارکت نیروی 
باشد.   همراه  اشتغال  نرخ  بر  مثبت  اثری  بیانگر    𝑡با 

سادوره بر  مشتمل  پژوهش  زمانی  تا    1395های  ل ی 
به   𝑖است.    1398 شامل  نیز  مقاطع  استان    31عنوان 

همچنین   است.  پایه    𝐿𝑛کشور  با  لگاریتم  بیانگر 
پرسش  به  پاسخگوئی  منظور  به  است.  های  طبیعی 

رابطه به 1ی)پژوهش،  در  (  پژوهش،  )پایه  عنوان الگی 
 سناریو به شرح زیر تبیین مجدد شده است.   6قالب  

اول:   پی  تبییسناریوی  در  سناریو  این  ن 
در   اساسا   آیا  که  است  سؤال  این  به  پاسخگویی 

میانگین  استان از  باالتر  اشتغال  نرخ  دارای  های 
استان سایر  به  نسبت  لحاظ  کشوری  به  تفاوتی  ها، 

اندازه  و  کسب نوع  سهولت  شاخص  اثرگذاری  وکار  ی 
ی رگرسیونی برای  بر اشتغال وجود دارد یا خیر؟ رابطه

 شده است:صورت زیر تصریح ه این سناریو ب
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𝐿𝑛𝐸𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐷𝐸𝑚𝑝 ∗

𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝜃1𝐿𝑛𝐿𝐹𝑃𝑖,𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 +

𝜃3𝐿𝑛𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                          (4  ) 

مجازی   متغیر  آن  در  زیر  به  𝐷𝐸𝑚𝑝که  صورت 
 گردد: معرفی می 

𝐷𝐸𝑚𝑝 = {
استان ها با اشتغال باالتر از میانگین    1

سایر استان ها                                  0
 

ضریب   تفاوت    𝛽2معناداری  وجود  مفهوم  به 
اندازه  در  سهولت  معنادار  شاخص  اثرگذاری  ی 

استانکسب  در  اشتغال  بر  نرخ  وکار  دارای  های 
سایر  اشتغال    به  نسبت  کشوری  میانگین  از  باالتر 

 های دارای شاخص است.استان

دوم:   پی  سناریوی  در  سناریو  این  تبیین 
در   اساسا   آیا  که  است  سؤال  این  به  پاسخگویی 

وکار باالتر از میانگین  های دارای شاخص کسب استان
استان سایر  به  نسبت  لحاظ  کشوری  به  تفاوتی  ها، 

اندازه  و  اثرگذارینوع  کسب   ی  سهولت  وکار  شاخص 
ی رگرسیونی برای  بر اشتغال وجود دارد یا خیر؟ رابطه

 شده است:صورت زیر تصریح این سناریو به 

𝐿𝑛𝐸𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐷𝐸𝐷𝐵 ∗
𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝜃1𝐿𝑛𝐿𝐹𝑃𝑖,𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 +

𝜃3𝐿𝑛𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                          (5 ) 

مجازی   متغیر  آن  در  زیر  به  𝐷𝐸𝐷𝐵که  صورت 
 گردد: معرفی می 

𝐷𝐸𝐷𝐵

= {
استان ها با کسب  و کار  باالتر از میانگین 1

سایر  استانها                                        0
 

ضریب   تفاوت    𝛽2معناداری  وجود  مفهوم  به 
اندازه  در  امعنادار  سهولت  ی  شاخص  ثرگذاری 

استانکسب  در  اشتغال  بر  شاخص  وکار  دارای  های 
به  کسب  نسبت  کشوری  میانگین  از  باالتر  وکار 
 ها است. استان

سوم:   پی  سناریوی  در  سناریو  این  تبیین 
در   اساسا   آیا  که  است  سؤال  این  به  پاسخگویی 

استان استان صنعت  هایی  بخش  در  مستعدتر  های 

ارزش  سرانه  در  افزود)که  صنعت  بخش  حقیقی  ه 
ها باالتر از میانگین کشوری است( نسبت به سایر  آن

اندازه استان و  نوع  لحاظ  به  تفاوتی  اثرگذاری  ها،  ی 
کسب  یا  شاخص سهولت  بر اشتغال وجود دارد  وکار 

رابطه به خیر؟  سناریو  این  برای  رگرسیونی  صورت  ی 
 شده است: زیر تصریح 

𝐿𝑛𝐸𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 +
𝛽2𝐷𝑅𝑉𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑃𝐶 ∗ 𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝜃1𝐿𝑛𝐿𝐹𝑃𝑖,𝑡 +

𝜃2𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝜃3𝐿𝑛𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                 (6  ) 

صورت زیر  به   𝐷𝑅𝑉𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑃𝐶که در آن متغیر مجازی  
 گردد: معرفی می 

𝐷𝑅𝑉𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑃𝐶

= {
استان های  مستعدتر  در  بخش  خدمات   1

سایر استان ها                                   0
 

ضریب   تفاوت    𝛽2معناداری  وجود  مفهوم  به 
اندازه  در  سهولت  معنادار  شاخص  اثرگذاری  ی 

استانکسب  در  اشتغال  بر  در  وکار  مستعدتر  های 
 ها است.نسبت به استان بخش صنعت

چهارم:   اینسناریوی  پی    تبیین  در  سناریو 
در   اساسا   آیا  که  است  سؤال  این  به  پاسخگویی 

سرانه  استان )که  کشاورزی  بخش  در  مستعدتر  های 
آن ارزش در  کشاورزی  بخش  حقیقی  باالتر  افزوده  ها 

کشوری است( نسبت به سایر استان  ها،  از میانگین 
اندازه و  نوع  لحاظ  به  شاخص  تفاوتی  اثرگذاری  ی 

کسب  اشتغسهولت  بر  خیر؟  وکار  یا  دارد  وجود  ال 
به رابطه سناریو  این  برای  رگرسیونی  زیر  ی  صورت 

 شده است: تصریح

𝐿𝑛𝐸𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 +
𝛽2𝐷𝑅𝑉𝐴𝑔𝑟𝑖𝑃𝐶 ∗ 𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝜃1𝐿𝑛𝐿𝐹𝑃𝑖,𝑡 +

𝜃2𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝜃3𝐿𝑛𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                (7  ) 

در آن م زیر  به   𝐷𝑅𝑉𝐴𝑔𝑟𝑖𝑃𝐶تغیر مجازی که  صورت 
 گردد: معرفی می 

𝐷𝑅𝑉𝐴𝑔𝑟𝑖𝑃𝐶

= {
استان های  مستعدتر  در  بخش  خدمات   1

سایر استان ها                                   0
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ضریب   تفاوت    𝛽2معناداری  وجود  مفهوم  به 
اندازه  در  سهولت  معنادار  شاخص  اثرگذاری  ی 

استانکسب  در  اشتغال  بر  در  وکار  مستعدتر  های 
 ها است. بخش کشاورزی نسبت به استان

پنجم:   پی  سناریوی  در  سناریو  این  تبیین 
در   اساسا   آیا  که  است  سؤال  این  به  پاسخگویی 

سراناستان )که  خدمات  بخش  در  مستعدتر  ه  های 
آن ارزش در  بخش خدمات  از  افزوده حقیقی  باالتر  ها 

استان  سایر  به  نسبت  است(  کشوری  ها، میانگین 
اندازه و  نوع  لحاظ  به  شاخص  تفاوتی  اثرگذاری  ی 

کسب  خیر؟  سهولت  یا  دارد  وجود  اشتغال  بر  وکار 
به رابطه سناریو  این  برای  رگرسیونی  زیر  ی  صورت 

 شده است: تصریح

𝐿𝑛𝐸𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 +
𝛽2𝐷𝑅𝑉𝑆𝑒𝑟𝑣𝑃𝐶 ∗ 𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝜃1𝐿𝑛𝐿𝐹𝑃𝑖,𝑡 +

𝜃2𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝜃3𝐿𝑛𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                  (8 ) 

در آن متغیر مجازی  زیر  به  𝐷𝑅𝑉𝑆𝑒𝑟𝑣𝑃𝐶که  صورت 
 گردد: معرفی می 

𝐷𝑅𝑉𝑆𝑒𝑟𝑣𝑃𝐶

= {
عدتر مست در  بخش  خدمات   1 استان های  

سایر استان ها                                   0
 

ضریب   تفاوت    𝛽2معناداری  وجود  مفهوم  به 
اندازه  در  سهولت  معنادار  شاخص  اثرگذاری  ی 

استانکسب  در  اشتغال  بر  در  وکار  مستعدتر  های 
 ها است.بخش خدمات نسبت به استان

ششم:   پی  سناریوی  در  سناریو  این  تبیین 
بین  پاس در  اساسا   آیا  که  است  سؤال  این  به  خگویی 

های  یافتگی )استان ها با توجه به سطح توسعهاستان
درحال  توسعهمحروم،  و  به  توسعه  تفاوتی  یافته( 

اندازه  و  نوع  سهولت  لحاظ  شاخص  اثرگذاری  ی 
رابطه کسب  خیر؟  یا  دارد  وجود  اشتغال  بر  ی  وکار 

شده تصریح   صورت زیررگرسیونی برای این سناریو به 
 است:

𝐿𝑛𝐸𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 +

𝛽2𝐷𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐷𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑 ∗

𝐿𝑛𝐸𝐷𝐵𝑖,𝑡 + 𝜃1𝐿𝑛𝐿𝐹𝑃𝑖,𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 +

𝜃3𝐿𝑛𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                          (9 ) 

در   مجازی  که  متغیرهای  و    𝐷𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔آن 
𝐷𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑  گردد:صورت زیر معرفی می به 

𝐷𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔 = {
استان های  درحال  توسعه  1
سایر استان ها                 0

 

𝐷𝐷𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑 = {
استان های  توسعه یافته    1

سایر استان ها                 0
 

به مفهوم وجود تفاوت    𝛽3و    𝛽2معناداری ضرایب  
سهولت   شاخص  اثرگذاری  اندازه  در  معنادار 

استانکسب  در  اشتغال  بر  درحال وکار  و  های  توسعه 
استانتوسعه به  نسبت  توسعه یافته  نیافته های 

 است.

 هایافته 4
 ها توصیف داده  4.1

داده  شناخت  شاغلین  جهت  تعداد  میانگین  ها، 
سه  شاخص  و  کسب اشتغال  سال  ولت  دو  در  وکار 

)  1398و    1395 جدول  در  و  گزارش 1محاسبه  شده ( 
شود  ( مشاهده می 1طور که از در جدول )است. همان 

با افزایش    98به  95در کل کشور، با حرکت از سال 
کسب  از  شاخص  از  01/6به    96/5وکار  نیز  اشتغال   ،

به    3/731 نفر  داشته    6/781هزار  افزایش  نفر  هزار 
ی همسو و مستقیمی بین  این اساس رابطه   است. بر 

ن قابل  درک است و لذا  این دو متغیر بر مبنای میانگی
به می سهولت  توان  شاخص  از  مثبت  اثری  نوعی 

تفکیک  کسب  در  داشت.  انتظار  اشتغال  بر  را  وکار 
اشتغال،  استان نرخ  میانگین  اساس  بر  استان    18ها 

ی اول( سته دارای میانگینی باالتر از میانگین کشور )د
استان  سایر  )دستهو  پایین ها  سطحی  در  دوم(  تر ی 

قرار دارد. محاسبات بر این مبنا حاکی از آن است که  
دو سال    هر  ، تعداد شاغلین در  98و   95نخست، در 

دستهاستان بهها  اول  استان ی  از  باالتر  های  مراتب 
شاخص  دسته باب  در  ولی  دوم،  است.  دوم  ی 

ی دوم در سطحی باالتر  دسته های وکار استان کسب 
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دهد که  ی اول قرار دارد. این نتیجه نشان می از دسته 
شاخص   افزایش  با  سال،  دو  این  از  یک  هر  در 

از دستهکسب  از استانوکار  به دوم  ها، تعداد  ی اول 
می  کاهش  دودسته  شاغلین  از  یک  هر  در  البته  یابد. 

شاخص  ، با افزایش سطح  98به    95ها از سال  استان
می کسب  افزایش  شاغلین  تعداد  در  وکار،  یابد. 

استان شاخص  تفکیک  میانگین  اساس  بر  ها 
از    16وکار،  کسب  باالتر  میانگینی  دارای  استان 

)دسته کشور  استان میانگین  سایر  و  اول(  ها  ی 
پایین )دسته سطحی  در  دوم(  دارد.  ی  قرار  تر 

  محاسبات بر این مبنا حاکی از آن است که در هر دو 
کسب 98و    95سال    شاخص  و  شاغلین  تعداد  وکار  ، 

دسته در استان از استانها  باالتر  دسته ی اول  ی های 
با   سال،  دو  این  از  یک  هر  در  همچنین  است.  دوم 

ی اول به دوم از  وکار از دستهافزایش شاخص کسب 
یابد. نتیجه دیگر  ها، تعداد شاغلین افزایش می استان

دودستهآن از  یک  هر  در  سال  استان  که  از  به    95ها 
کسب 98 شاخص  سطح  افزایش  با  تعداد  ،  وکار، 

می  افزایش  استان شاغلین  تفکیک  در  بر  یابد.  ها 
ارزش  سرانه  )میانگین  صنعت  معیار  افزوده  اساس 

صنعت(،   بخش  میانگینی    11حقیقی  دارای  استان 
)دسته کشور  میانگین  از  سایر  باالتر  و  اول(  ی 

تر قرار دارد.  ر سطحی پایین ی دوم( د ها )دستهاستان
محاسبات بر این مبنا حاکی از آن است که در هر دو  

کسب 98و    95سال    شاخص  و  شاغلین  تعداد  وکار  ، 
دسته در استان از استانها  باالتر  دسته ی اول  ی های 

وکار از  دوم است. همچنین با افزایش شاخص کسب 
استاندسته از  دوم  به  اول  شاغلین  ی  تعداد  ها، 

می اف آنزایش  دیگر  نکته  از  یابد.  یک  هر  در  که 
، با افزایش سطح  98به    95ها از سال  دودسته استان 
 یابد. وکار، تعداد شاغلین افزایش می شاخص کسب 

 

 وکار در سه زیر دوره های اشتغال و شاخص سهولت کسب میانگین نرخ   1جدول  

یک  ر اساساستانتفک  ها ب

1395 1398 
 اشتغال 

 )هزار 
 نفر( 

 شاخص 
 سهولت 

 وکار کسب

 اشتغال 
 )هزار 

 نفر( 

 شاخص 
 سهولت 

 وکار کسب
3/73 ( 31ها )کل استان 1 96/5 6/781 01/6 

تغال   نرخ اش
1باالتر از میانگین ) 8 ) 3/789 90 /5 5 /843 99 /5 

ین )پایین 1/6 (13تر از میانگ 51 03/6 8/69 5 04/6 

 وکار شاخص کسب
 18/6 875/ 1 14/6 817/ 5 ( 16باالتر از میانگین )

ین )پایین  5/ 87 9/693 5/ 72 6/650 ( 15تر از میانگ

نعت   معیار ص
1باالتر از میانگین ) 1) 8 /886 88 /5 8/92 8 98 /5 

ین )پایین 8/64 (20تر از میانگ 5 00/6 6/700 03/6 

 معیار کشاورزی 
1باالتر از میانگین ) 7 ) 8/6 81 90 /5 7 /818 96/5 

ین )پایین 2/73 02/6 791/ 5 (14تر از میانگ 0 08 /6 

 معیار خدمات 
2/74 5/ 93 9/595 ( 14باالتر از میانگین ) 7 98 /5 

ین )پایین  04/6 9/809 5/ 98 842/ 8 ( 17تر از میانگ

 سطح توسعه 
 5/ 95 1700/ 5 5/ 89 1559/ 8 (5یافته ) های توسعهاستان

 5/ 98 8/636 5/ 90 593/ 1 (20توسعه )درحالهای استان
3/49 21/6 6/501 (6های محروم )استان 8 18/6 

 باشد. منبع: محاسبات پژوهش ها می اعداد در پرانتز تعداد استان 
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استان تفکیک  کشاورزی  در  معیار  اساس  بر  ها 
ارزش  سرانه  بخش  )میانگین  حقیقی  افزوده 

و   سرانه  کشاورزی(  )میانگین  خدمات  معیار 
افزوده حقیقی بخش خدمات(، نتایج تا حدودی  ارزش

به است.  صنعت  معیار  از  در  نحوی متفاوت  که 
استان و  تفکیک  کشاورزی  معیار   دو  هر  مبنای  بر  ها 

کسب  فضای  بهبود  با  سال  خدمات،  از  به    95وکار 
علی 98 آن ،  دستهرغم  در  استان که  از  اول  ها  ی 

افز  دسته اشتغال  در  ولی  داشته  کاهش  ایش  دوم  ی 
بر اساس هر  در اشتغال تجربه  همچنین  شده است. 

ی  های دستهدو معیار  کشاورزی و خدمات، در استان
کسب  شاخص  میانگین  استان اول  از  کمتر  های  وکار 

 ی دوم است. دسته

استان  تفکیک  توسعه، در  سطح  اساس  بر  ها 
به  استان توسعه  5ها  )دستاستان  اول(  هیافته    20ی 

استان محروم    6ی دوم( و  توسعه )دستهاستان درحال 
شده است. محاسبات بر این  ی سوم( تفکیک )دسته

سال   دو  هر  در  نخست،  که  است  آن  از  حاکی  مبنا 
به    98و    95 با افزایش سطح توسعه )از دسته سوم 

یابد. دوم، در هر سه  اول( تعداد شاغلین افزایش می 
ای  ، رابطه98و    95در هر دو سال   ها،  دسته از استان

کسب  شاخص  وجود  مستقیم  شاغلین  تعداد  و  وکار 

و    95که در هر یک از دو سال  ی جالب آن دارد. نکته
استان 98 از  حرکت  با  دسته،  اول  های  به  سوم  ی 

توسعه  سطح  علی )افزایش  آن یافتگی(،  که  رغم 
کسب  می شاخص  نشان  را  کاهش  ولی  وکار  دهد 

شاغلین   نتیجه  افزایش تعداد  این  از  است.  یافته 
با   که  نمود  برداشت  چنین  احتیاط  با  بتوان  شاید 

کسب  شاخص  اثر  توسعه،  سطح  بر  افزایش  وکار 
 یابد. اشتغال تقلیل می

 برآورد الگو و ارائه نتایج  4.2
 های تشخیصی در برآورد آزمون ✓

موردبررسی   الگو  برآورد  نتایج  قسمت،  این  در 
و   ابتدا  در  است.  برای  قرارگرفته  الگو،  برآورد  از  قبل 

روش  میان  تلفیقی انتخاب  مربعات  حداقل  ، 35های 
  F)آزمون    38دو آزمون چاو   37و اثر تصادفی   36اثر ثابت 

هاسمن  آزمون  و  می  39لیمر(  )انجام  جدول  (  2شود. 
می  و  نشان  پایه  الگوی  در  که  سناریوی    6دهد 

آزمون نتیجه  آن،  از  رد  منشعب  بر  مبتنی  چاو  های 
داد می ه روش  تلفیقی  سطح  های  در  همچنین  باشد. 

ی صفر مبنی بر برآورد به  درصد، فرضیه  95اطمینان  
روش  روش اثرات تصادفی پذیرفته  و درنتیجه،  نشده 

 گردد. اثرات ثابت برای برآورد انتخاب می 

 

 پاگان - بریوش های چاو، هاسمن و  نتایج آزمون   2جدول  

 آزمون  نتیجه حتمال  سطح ی آزمونآماره نوع آزمون برآورد

 پایه
1/40 چاو ابترد داده 0/ 000 0  های تلفیقی و تأیید اثر ث

 رد اثر تصادفی و تأیید اثر ثابت  0/ 000 2/76 هاسمن 
 سناریوی

 اول 
ابترد داده 0/ 000 2/379 چاو  های تلفیقی و تأیید اثر ث

 رد اثر تصادفی و تأیید اثر ثابت  0/ 000 2/79 هاسمن 
 سناریوی

 دوم 
ابترد داده 0/ 000 3/377 چاو  های تلفیقی و تأیید اثر ث

 رد اثر تصادفی و تأیید اثر ثابت  0/ 000 6/84 هاسمن 
 سناریوی

 سوم
9/3 چاو ابترد داده 0/ 000 55  های تلفیقی و تأیید اثر ث

1/9 هاسمن   تأیید اثر ثابت رد اثر تصادفی و   0/ 000 7
 سناریوی

 چهارم
8/36 چاو ابترد داده 0/ 000 8  های تلفیقی و تأیید اثر ث

 رد اثر تصادفی و تأیید اثر ثابت  0/ 000 9/77 هاسمن 

 
35 Pooled Least Squares 
36 Fixed Effect 
37 Random Effect 

38 Chow Test 
39 Hausman Test 
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 سناریوی
 پنجم 

ابترد داده 0/ 000 4/390 چاو  های تلفیقی و تأیید اثر ث
 رد اثر تصادفی و تأیید اثر ثابت  0/ 000 9/75 هاسمن 

 سناریوی
 ششم 

ابترد داده 0/ 000 4/369 چاو  های تلفیقی و تأیید اثر ث
 رد اثر تصادفی و تأیید اثر ثابت  0/ 000 3/96 هاسمن 

 های پژوهش منبع: یافته 

 

 نتایج و تفسیر ضرایب  ✓

 ( جدول  به  توجه  برآورد  2با  در  منتخب  روش   )
و   پایه  آن،    6الگوی  از  منشعب  اثر  سناریوی  روش 

آزمون  مبنای  بر  همچنین  است.  واریانس  ثابت  های 
شده و خودهمبستگی ولدریج  ناهمسانی والد تعدیل 

تخمین  از  برآورد  بر  استفاده  GLSزن  در  است.  شده 
جداول   در  برآورد  از  حاصل  نتایج  ادامه  در  مبنا  این 

 شده است.( گزارش 7( تا ) 3)

 نتایج برآورد الگوی پایه  ❖

( گزارش شده است  3ه که در جدول )برآورد الگوی پای
وکار با اثری  دهد که شاخص سهولت کسب نشان می 

استان در  اشتغال  بر  است.  مثبت  همراه  ها 

سهولت  نحوی به در  درصدی  یک  بهبودی  با  که 
میزان  کسب  به  اشتغال  افزایش    42/0وکار،  درصد 

مصرفمی قیمت  شاخص  منفی  یابد.  اثری  با  کننده 
است همراه  اشتغال  به بر  تورم  نحوی .  با  که 

قیمت یک  عمومی  سطح  در  به درصدی  اشتغال  ها، 
می   0/ 57میزان   کاهش  نرخ  درصد  افزایش  یابد. 

مشارکت اقتصادی نیروی کار مطابق با انتظار نظری  
منجر به افزایش اشتغال شده و با اثری مثبت همراه  
نرخ   در  افزایش  درصد  یک  با  نتایج  اساس  بر  است. 

به میزان  یروی مشارکت اقتصادی ن   66/0کار، اشتغال 
می  افزایش  با  درصد  مطابق  بانکی  تسهیالت  یابد. 

به  همراه است.  با اثری مثبت  نظری  که  نحوی انتظار 
یک  افزایش  افزایشی  به  منجر  آن  در    74/0درصدی 

 شود. درصدی در اشتغال می

 

 GLSزن  روش اثر ثابت و تخمین   ه با نتایج برآورد الگوی پای   3جدول  

تغال   متغیر وابسته: لگاریتم اش
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب متغیرهای توضیحی 

 0/ 000 74/4 0/ 0889 42/0 وکارلگاریتم شاخص سهولت کسب

ننده لگاریتم شاخص قیمت مصرف 4/1 0371/0 - 57/0 ک 5 - 000 /0 
نیرویلگاریتم نرخ مشارکت   0/ 000 52/4 1456/0 66/0 کاراقتصادی 

ی   0/ 000 4/22 0/ 0331 0/ 74 لگاریتم تسهیالت بانک

 های پسا برآوردی آزمون

عدیل والد ت  شده آزمون واریانس ناهمسانی 
ر آماره   3/7097 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال

ریج  گی ولد  آزمون خودهمبست
ر آماره   178/ 8 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال
 های پژوهش منبع: یافته 

 

)گزارش نتایج برآورد سناریوی اول  ❖ اول  سناریوی  برآورد  از  حاصل  شده نتایج 
های دارای  ( حاکی از آن است که در استان 4در جدول  
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اثرگذاری   کشوری،  میانگین  از  باالتر  اشتغال  نرخ 
کسب  فضای  معناداری بهبود  تفاوت  اشتغال  بر  وکار 

از حیث اندازه، میزان  سایر استان با   دارد که البته  ها 
بهبودی   با  که  نحو  بدین  است.  کمتر  اثرگذاری 

کسب یک  فضای  در  این  درصدی  در  اشتغال  وکار، 
استان از  میزان  دسته  به  سایر    0/ 21ها  در  و  درصد 

یابد. بر این  درصد افزایش می   31/0ها به میزان  استان
منظر نرخ اشتغال در وضع  هایی که از  مبنا در استان 

می مطلوب سر  به  پایین تری  بیکاری  نرخ  و  تری  برند 

وکار بر اشتغال  دارند، اندازه اثرگذاری شاخص کسب 
کمتر است. در باب سایر متغیرهایی که مشترک بین  
آن   از  حاکی  نتایج  است؛  پایه  الگوی  و  اول  سناریوی 
است که ضرایب برآوردی این عوامل از حیث عالمت  

ای زیاد از حیث اندازه مشابهت وجود دارد.  ا اندازه و ت
قیمت نحوی به عمومی  سطح  و  که  منفی  اثری  با  ها 

اثری   با  بانکی  تسهیالت  و  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
 مثبت همراه است. 

 
 GLSزن  روش اثر ثابت و تخمین   نتایج برآورد سناریوی اول با   4جدول  

تغال متغ  یر وابسته: لگاریتم اش
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب متغیرهای توضیحی 

 003/0 98/2 1028/0 31/0 وکارلگاریتم شاخص سهولت کسب
تغال   0/ 000 -4/ 95 0207/0 - 10/0 مجازی تعاملی بر اساس میانگین نرخ اش

ننده لگاریتم شاخص قیمت مصرف 2/1 0365/0 - 55/0 ک 5- 000 /0 
نیروی  0/ 000 86/4 1372/0 0/ 67 کارلگاریتم نرخ مشارکت اقتصادی 

ی   0/ 000 1/26 0277/0 72/0 لگاریتم تسهیالت بانک

 های پسا برآوردی آزمون

عدیل والد ت  شده آزمون واریانس ناهمسانی 
ر آماره   8722/ 1 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال

ریج  گی ولد  آزمون خودهمبست
ر آماره  2/14 مقدا 7 

 0/ 000 سطح احتمال
 های پژوهش منبع: یافته 

 

 نتایج برآورد سناریوی دوم  ❖

)گزارش دوم  سناریوی  برآورد  از  حاصل  در  نتایج  شده 
استان5جدول   در  که  است  آن  از  حاکی  دارای  (  های 

کسب  کشوری،  شاخص  میانگین  از  باالتر  وکار 
فضای   بهبود  به کسب اثرگذاری  اشتغال  بر  طور  وکار 

باشد که البته ها می معناداری متفاوت از سایر استان
بزرگ  اثرگذاری  میزان  اندازه،  حیث  بدین  از  است.  تر 

یک  بهبودی  با  که  کسب نحو  فضای  در  وکار،  درصدی 
استان از  دسته  این  در  میزان  اشتغال  به    07/0ها 

استان  سایر  در  و  میزان  درصد  به  درصد    54/0ها 
می  استان افزایش  در  مبنا  این  بر  از  یابد.  که  هایی 

کسب  فضای  مطلوب منظر  وضع  دارند،  وکار  تری 
کسب  فضای  از  بیشتری  تأثیرپذیری  وکار  اشتغال 

مشترک  می متغیرهای  سایر  برآوردی  ضرایب  پذیرد. 
می  نشان  پایه  الگوی  با  مقایسه  حیث  در  از  که  دهد 

ای زیاد از برابری وجود  اندازهعالمت مشابه بوده و تا  
عمومی   سطح  از  اشتغال  که  توضیح  بدین  دارد. 

و  قیمت نرخ مشارکت اقتصادی  و از  ها تأثیری منفی 
 پذیرد.تسهیالت بانکی اثری می 
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 GLSزن  روش اثر ثابت و تخمین   نتایج برآورد سناریوی دوم با   5جدول  

تغال متغیر واب  سته: لگاریتم اش
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب متغیرهای توضیحی 

 0/ 000 04/4 1154/0 0/ 47 وکارلگاریتم شاخص سهولت کسب
خص کسب  0/ 001 43/3 0197/0 0/ 07 وکار مجازی تعاملی بر اساس میانگین شا

ننده لگاریتم شاخص قیمت مصرف 9/1 0374/0 - 0/ 59 ک 5 - 000 /0 
 0/ 000 3/ 59 1654/0 0/ 59 کار لگاریتم نرخ مشارکت نیروی

ی   0/ 000 1/29 0261/0 0/ 76 لگاریتم تسهیالت بانک

 های پسا برآوردی آزمون

عدیل والد ت  شده آزمون واریانس ناهمسانی 
ر آماره   9/4946 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال

ریج  گی ولد  آزمون خودهمبست
ر آماره   4/144 مقدا

 0/ 000 احتمالسطح 
 های پژوهش منبع: یافته 

 

 نتایج برآورد سناریوی سوم  ❖

شده در  نتایج حاصل از برآورد سناریوی سوم )گزارش 
استان 6جدول   در  که  است  آن  از  حاکی  از  (  که  هایی 

ارزش بهتری  نظر  وضعیت  در  صنعت  بخش  افزوده 
استان سایر  به  تا  نسبت  )و  دارند  قرار  حدودی  ها 

استان می از  دسته  این  استان توان  را  صنعتی  ها  های 
کسب  فضای  بهبود  به نامید(؛  اثری  وکار  معنادار  طور 

متفاوت بر اشتغال دارد. از حیث اندازه اثر نیز در این  
استان از  فضای  دسته  بهبود  اثرگذاری  میزان  ها، 

با  کسب  که  نحو  بدین  است.  کمتر  اشتغال  بر  وکار 
درصد یک  کسب بهبودی  فضای  در  اشتغال ی  وکار، 

استان  از  دسته  این  میزان  در  به  در    28/0ها  و  درصد 
یابد.  درصد افزایش می   43/0ها به میزان  سایر استان 

استان  در  مبنا  این  وضع  بر  صنعتی  منظر  از  که  هایی 
از  مطلوب کمتری  تأثیرپذیری  اشتغال  دارند،  تری 

متغیرهای مشترک  پذیرد. سایر  وکار می فضای کسب 
عالمت مشابه   پایه از حیث  با الگوی  در مقایسه  نیز 

 و از نظر اندازه اثر نیز برابری نزدیکی وجود دارد. 
 

 GLSزن  با روش اثر ثابت و تخمین . نتایج برآورد سناریوی سوم  6جدول  

تغال   متغیر وابسته: لگاریتم اش
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب متغیرهای توضیحی 

 0/ 000 6/ 08 0704/0 43/0 وکارلگاریتم شاخص سهولت کسب
 0/ 000 - 6/11 0131/0 - 15/0 مجازی تعاملی بر اساس معیار صنعت 

ننده لگاریتم شاخص قیمت مصرف  0/ 000 - 6/19 0/ 0290 - 57/0 ک

 0/ 000 32/6 1004/0 63/0 کار لگاریتم نرخ مشارکت نیروی
ی  7/2 0251/0 72/0 لگاریتم تسهیالت بانک 8 000 /0 

 های پسا برآوردی آزمون

عدیل والد ت  شده آزمون واریانس ناهمسانی 
ر آماره   4/7773 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال

ریج  گی ولد  آزمون خودهمبست
ر آماره   176/ 5 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال
 های پژوهش منبع: یافته 
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 نتایج برآورد سناریوی چهارم و پنجم ❖

پنجم   و  چهارم  سناریوی  برآورد  از  حاصل  نتایج 
جداول  )گزارش در  می 8و    7شده  نشان  در  (  که  دهد 

ارزش استان نظر  از  که  و  هایی  خدمات  بخش  افزوده 
سایر   به  نسبت  بهتری  وضعیت  در  کشاورزی 

داستان معناداری  تفاوت  دارند؛  قرار  اندازه  ها  ر 
کسب  فضای  ندارد.  اثرگذاری  وجود  اشتغال  بر  وکار 

فضای   در  درصدی  یک  بهبودی  با  که  نحو  بدین 

استان کسب  از  دودسته  این  در  اشتغال  ها  وکار، 
استان  سایر  با  میزان  مشابه  به  ترتیب  به  و    40/0ها 

می   46/0 افزایش  در  درصد  مبنا  این  بر  یابد. 
شاورزی در وضع  هایی که از منظر خدمات و کاستان

تری قرار دارند، اشتغال تأثیرپذیری برابری از  مطلوب
پذیرد. سایر متغیرهای مشترک  وکار می فضای کسب 

عالمت مشابه   پایه از حیث  با الگوی  در مقایسه  نیز 
 و از نظر اندازه اثر نیز برابری نزدیکی وجود دارد. 

 
 GLSزن  با روش اثر ثابت و تخمین رآورد سناریوی چهارم  نتایج ب   7جدول  

تغال   متغیر وابسته: لگاریتم اش
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب متغیرهای توضیحی 

 002/0 06/3 1296/0 40/0 وکارلگاریتم شاخص سهولت کسب
کشاورزی  229/0 20/1 0197/0 02/0 مجازی تعاملی بر اساس معیار 

ننده لگاریتم شاخص قیمت مصرف  0/ 000 - 14/ 7 0406/0 - 0/ 59 ک
 0/ 000 10/4 1817/0 0/ 74 کار لگاریتم نرخ مشارکت نیروی

ی   0/ 000 2/27 0280/0 0/ 76 لگاریتم تسهیالت بانک

 های پسا برآوردی آزمون

عدیل والد ت  شده آزمون واریانس ناهمسانی 
ر آماره  7/9 مقدا 50 9 

 0/ 000 سطح احتمال

ریج  گی ولد  آزمون خودهمبست
ر آماره   178/ 7 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال
 های پژوهش منبع: یافته 

 
 GLSزن  با روش اثر ثابت و تخمین نتایج برآورد سناریوی پنجم    8جدول  

تغال   متغیر وابسته: لگاریتم اش
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب متغیرهای توضیحی 

 0/ 000 5/ 09 0/ 0909 46/0 وکارسهولت کسبلگاریتم شاخص 
 0/ 802 0/ 25 0185/0 005/0 مجازی تعاملی بر اساس معیار خدمات 

ننده لگاریتم شاخص قیمت مصرف  0/ 000 - 3/16 0359/0 - 0/ 59 ک
 0/ 000 25/4 1564/0 66/0 کار لگاریتم نرخ مشارکت نیروی

ی   0/ 000 6/24 0310/0 0/ 76 لگاریتم تسهیالت بانک

 های پسا برآوردی آزمون

عدیل والد ت  شده آزمون واریانس ناهمسانی 
ر آماره   9/8385 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال

ریج  گی ولد  آزمون خودهمبست
ر آماره   3/177 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال
 های پژوهش منبع: یافته 
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 نتایج برآورد سناریوی ششم  ❖

ششم سناریوی  برآورد  می   در  نشان  که  نتایج  دهد 
یافته در  های توسعهمتغیر مجازی تعاملی برای استان

احتمال   برای    95سطح  ولی  است  معنادار  درصد 
درحال استان این  های  بر  نیست.  معنادار  توسعه 

سهولت   شاخص  اثرگذاری  اندازه  اگرچه  اساس 
استانکسب  در  اشتغال  بر  درحال وکار  توسعه های 

اس با  معناداری  این  تان تفاوت  ولی  ندارد  محروم  های 
تبع  یافته و محروم و بههای توسعهتفاوت بین استان 

استان  بین  درحال آن  توسعههای  و  یافته  توسعه 
می  به مشهود  می نحوی باشد.  داشت  که  اظهار  توان 

استان در  درحال که  و  محروم  بهبودی  های  توسعه، 

کسب  فضای  در  درصدی  میزان  یک  به  اشتغال  وکار، 
می   44/0 افزایش  که  درصد  است  حالی  در  این  یابد. 

استان توسعه در  شاخص  های  اثرگذاری  اندازه  یافته، 
کسب  کسب سهولت  بر  به وکار  معناداری  وکار  طور 

استان  از  درحال کمتر  و  محروم  و  های  بوده  توسعه 
میزان   به  را  قرار    33/0اشتغال  تأثیر  تحت  درصد 

تومی سطح  افزایش  با  مبنا  این  بر  یافتگی  سعهدهد. 
درحال  و  محروم  توسعهاز  به  میزان توسعه  یافته، 

کسب  سهولت  شاخص  اشتغال اثرگذاری  بر  وکار 
می  در  کاهش  نیز  مشترک  متغیرهای  سایر  یابد. 

مقایسه با الگوی پایه از حیث عالمت مشابه بوده و  
 از نظر اندازه اثر نیز برابری نزدیکی وجود دارد. 

 
 GLSزن  با روش اثر ثابت و تخمین نتایج برآورد سناریوی ششم    9جدول  

تغال   متغیر وابسته: لگاریتم اش
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار  ضریب متغیرهای توضیحی 

 0/ 000 5/ 37 0824/0 44/0 وکارلگاریتم شاخص سهولت کسب
لی سطح   0/ 564 58/0 0410/0 02/0 توسعه( توسعه )درحالمجازی تعام

لی سطح توسعه )توسعه  007/0 -71/2 0/ 0416 -0/ 11 یافته(مجازی تعام
ننده لگاریتم شاخص قیمت مصرف  0/ 000 - 19/ 8 0/ 0300 - 0/ 59 ک

 0/ 000 04/6 1149/0 69/0 کار لگاریتم نرخ مشارکت نیروی

ی   0/ 000 3/28 0267/0 0/ 76 لگاریتم تسهیالت بانک
 های پسا برآوردی آزمون

عدیل والد ت  شده آزمون واریانس ناهمسانی 
ر آماره   10546 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال

ریج  گی ولد  آزمون خودهمبست
ر آماره   1/221 مقدا

 0/ 000 سطح احتمال
 های پژوهش منبع: یافته 

 

 گیریبحث و نتیجه 5
وکار بر  کسب در پژوهش حاضر به بررسی اثر فضای  

استان کشور در قالب یک الگوی پایه   31اشتغال در 
زمانی    6و   دوره  طی    1398تا    1395سناریو 

به  پرداخته  توجه  با  و  منظور  این  برای  است.  شده 
استان در  اشتغال  میزان  تعداد  فقدان  ابتدا  ها، 

سن   دارای  برای    10شاغلین  باالتر  و  استان    31سال 
ا با  الگوها  و  محاسبه  تکنیک  کشور  از  ستفاده 

داده  و  اقتصادسنجی  ثابت  اثر  )روش  تابلویی  های 
توصیف  GLSزن  تخمین  از  حاصل  نتایج  شد.  برآورد   )

داده  تحلیل  سهولت  و  شاخص  میانگین  مبنای  بر  ها 
حاکی    1398و    1395وکار و اشتغال در دو سال  کسب 

که   است  آن  رابطهنخستاز  این  ،  بین  مستقیم  ای 
درمجموعه  متغیر  مشهود    31  یدو  کشور  استان 

استاندوماست.   تفکیک  در  میانگین  ،  اساس  بر  ها 
کسب  شاخص  افزایش  با  اشتغال،  از  نرخ  وکار 
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دستهاستان به  های  میانگین(  از  )باالتر  اول  ی 
دستهاستان )پایینهای  دوم  تعداد  ی  میانگین(،  از  تر 

می  کاهش  استان سومیابد.  شاغلین  تفکیک  در  ها  ، 
اساس   کسب بر  شاخص  تعداد  میانگین  وکار، 

استان  در  دسته شاغلین  میانگین(  ها  از  )باالتر  اول  ی 
تر از میانگین(  ی دوم )پایین های دستهباالتر از استان 

است. همچنین در هر یک از این دو سال، با افزایش  
کسب  دستهشاخص  از  از  وکار  دوم  به  اول  ی 

می استان افزایش  شاغلین  تعداد  در  هارمچیابد.  ها،   ،
استان )میانگین  تفکیک  صنعت  معیار  اساس  بر  ها 

ارزش تعداد  سرانه  صنعت(،  بخش  حقیقی  افزوده 
کسب  شاخص  و  استان شاغلین  در  دسته وکار  ی ها 

استان از  باالتر  میانگین(  از  )باالتر  دستهاول  ی  های 
)پایین  افزایش  دوم  با  همچنین  است.  میانگین(  از  تر 

ی دوم از  ی اول به دستهوکار از دستهشاخص کسب 
می استان افزایش  شاغلین  تعداد  دیگر  ها،  نکته  یابد. 

استانآن دودسته  از  یک  هر  در  سال  که  از  به    95ها 
کسب 98 شاخص  سطح  افزایش  با  تعداد  ،  وکار، 

می  افزایش  استانپنجمیابد.  شاغلین  تفکیک  در  ها  ، 
تا   نتایج  خدمات،  و  کشاورزی  معیارهای  اساس  بر 

مت به حدودی  است.  صنعت  معیار  از  که  نحوی فاوت 
کشاورزی  در تفکیک استان  هر دو معیار   بر مبنای  ها 

کسب  فضای  بهبود  با  خدمات،  سال  و  از  به    95وکار 
علی 98 آن ،  دستهرغم  در  استان که  از  اول  ها  ی 

دسته  در  ولی  داشته  افزایش  کاهش  اشتغال  دوم  ی 
ر  در اشتغال تجربه شده است. همچنین بر اساس ه

ی  های دستهدو معیار  کشاورزی و خدمات، در استان
کسب  شاخص  میانگین  استان اول  از  کمتر  های  وکار 

است.  دسته دوم  استان ششمی  تفکیک  در  بر  ،  ها 
سال   دو  هر  در  توسعه،  سطح  با    98و    95اساس 

ی اول  افزایش سطح توسعه )از دسته سوم به دسته 
ابد. همچنین  یها( تعداد شاغلین افزایش می از استان

سال   دو  از  یک  هر  از  98و    95در  حرکت  با   ،
دستهاستان سطح  های  )افزایش  اول  به  سوم  ی 

علی توسعه آنیافتگی(،  کسب رغم  شاخص  وکار  که 
می  نشان  را  شاغلین  کاهش  تعداد  ولی  دهد 

 یافته است. افزایش 

و   پایه  الگوی  برآورد  از  حاصل  سناریوی    6نتایج 
است   آن  از  حاکی  آن  از  فضای  منشعب  بهبود  که 

به کسب  در  وکار  کار  نیروی  اشتغال  بر  مثبت  طور 
است.استان اثرگذار  نتایج    ها  راستای  در  نتیجه  این 

ها مبنی بر رابطه مستقیم بین  حاصل از توصیف داده 
باشد.  نی نظری می این دو عامل بوده و در راستای مبا

مطرح بدین  مبانی  با  مطابق  که  بهبود  صورت  شده 
می  کار  و  کسب  رشد  فضای  ایجاد  کانال  دو  از  تواند 

سرمایه  افزایش  و  به  اقتصادی  منجر  خارجی  گذاری 
راستای   در  نتیجه  این  همچنین  شود.  اشتغال  ایجاد 

( همکاران  و  کانار  می 2019مطالعه  مهم  (  نکته  باشد. 
م اثرگذاری  بر  در  کار  و  کسب  فضای  بهبود  ستقیم 

سناریوی  در  اثر  اندازه  و  نوع  در  مختلف  اشتغال  های 
به  است.  استان ،  نخستکه  نحوی متفاوت  هایی  در 

میانگین   از  باالتر  سطح  در  اشتغال  نرخ  نظر  از  که 
پایین  بیکاری  نرخ  و  داشته  قرار  دارند،  کشوری  تری 

کسب  شاخص  اثرگذاری  کماندازه  اشتغال  بر  تر  وکار 
استان دوماست.   در  شاخص  ،  منظر  از  که  هایی 

مطلوبکسب  وضعیت  در  دارند،  وکار  قرار  تری 
کسب  فضای  از  بیشتری  تأثیرپذیری  وکار  اشتغال 

استان سومپذیرد.  می در  ارزش ،  که  افزوده  هایی 
آن  در  باالتر  صنعت  کشوری  میانگین  به  نسبت  ها 

،  تری قرار دارنداست و از منظر صنعتی وضع مطلوب 
وکار تأثیر کمتری بر اشتغال دارد.  بهبود فضای کسب 

استان در  که  است  حالی  در  منظر  این  از  که  هایی 
وضع مطلوب  در  کشاورزی  و  تری قرار  بخش خدمات 

بهبود فضای کسب  وکار بر اشتغال تفاوتی  دارند، اثر 
استان  سایر  این  با  در  شاید  امر  این  دلیل  ندارد.  ها 

فعالیت  که  باشد  استان ها  نکته  بخش  در  که  هایی 
آن  در  فعال صنعت  فضای  ها  بهبود  با  است؛  تر 

و  کسب  سرمایه  از  بیشتر  استفاده  سمت  به  وکار 
سرمایهتکنولوژی  نسبت  به  داده  های  سوق  بر 

فضای  می بهبود  هنگام  به  مبنا  این  بر  و  شوند 
مثبت  کسب  تأثیر  تحت  کمتر  اشتغال  میزان  وکار، 

می  قرار  اچهارمگیرد.  شاخص  اثرگذاری  ،  اندازه  گرچه 
های  وکار بر اشتغال در استانشاخص سهولت کسب 

استان درحال  با  معناداری  تفاوت  محروم  توسعه  های 
استان بین  تفاوت  این  ولی  توسعهندارد  و  های  یافته 
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به و  استانمحروم  بین  آن  درحال تبع  و های  توسعه 
می توسعه مشهود  با  یافته  که  توضیح  بدین  باشد. 

توسعه سطح  و  افزایش  محروم  از  یافتگی 
توسعهدرحال  به  اثرگذاری  توسعه  میزان  یافته، 

کسب  سهولت  کاهش  شاخص  اشتغال  بر  وکار 
می می کمتر  اثرپذیری  علت  باب  در  گفت  یابد.  توان 

استان در  توسعهکه  بههای  از  یافته  طورمعمول 
می ظرفیت بیشتری  استفاده  تولیدی  از  های  و  شود 

ها به نسبت  رایند تولیدات در این استان طرف دیگر ف
این  سرمایه است.  باالتری  تکنولوژی  دارای  و  بوده  بر 

استان  در  که  است  حالی  توسعهدر  کمتر  یافته های 
ازاین  کاربر است.  نسبت  به  تولید  این  فرایند  بر  و  رو 

می فضای  مبنا  بهبود  که  نمود  اظهار  چنین  توان 
استان کسب  در  درحال وکار  و  توسهای  عه 

نیروی توسعه از  بیشتر  استفاده  به  منجر  کار  نیافته 
استان  به  توسعهنسبت  دیگر  های  یافته  گردد.  یافته 

قیمت آن عمومی  سطح  بر  که  منفی  اثرگذاری  با  ها 
است.   همراه  می اشتغال  واقع  داشت  در  اظهار  توان 

در   دارد  وجود  که  مزمنی  تورم  با  ایران  اقتصاد  در  که 
یک  از  زمان  رقابت   سویگذر  تولیدات  قدرت  پذیری 

کاهش  برای  داخلی  عرضه  دیگر  سویی  از  و  یافته 
شود و در نتیجه تولید داخل  واردات  بیشتر فراهم می 

به بهو  اشتغال  آن  تورم  تبع  تأثیر  تحت  منفی  طور 
می  آن واقع  دیگر  نکته  بر  شود.  تأییدی  نتیجه  این  که 

که   چرا  است.  ایران  اقتصاد  در  رکودی  تورم  وجود 
قیمت  نرخ  افزایش  در  افزایش  با  تورم،  یعنی  ها 

به  و  است.بیکاری  همراه  اشتغال  کاهش  آن  این    تبع 
نتیجه همراستا با نتیجه مطالعه خانزادی و همکاران  

( است. همچنین در دوره موردمطالعه اشتغال 1397)
تسهیالت   و  اقتصادی  مشارکت  نرخ  از  مثبت  تأثیری 

های با نرخ  ه در استان پذیرد. با توجه به آنکبانکی می 
پایین اثرگذاری  اشتغال  اندازه  باالتر(،  بیکاری  )نرخ  تر 

وکار بر اشتغال بیشتر است؛ پیشنهاد  شاخص کسب 
استان می از  گروه  این  در  که  فضای  شود  بهبود  ها 

وکار بیشتر مورد توجه واقع شده و ارتقای زیر  کسب 
این  نظر باشد.  تری مطمع ها به نحو شایستهشاخص

استان  برای  در  پیشنهاد  صنعتی  منظر  از  که  هایی 
در   همچنین  و  ندارند  قرار  مطلوبی  وضعیت 

کمتر توسعهاستان که از منظر توسعه،  و  هایی  یافته 
در   که  توضیح  بدین  پابرجاست.  نیز  هستند؛  محروم 

استان از  گروه  بیشتر این  اثرپذیری  به  توجه  با  ها 
بهبود فضای کسب  از  بهبود  وکار، داشتغال  راستای  ر 

وکار، تالش و تمرکز بیشتری از  های کسب زیرشاخص 
ن امر مورد انتظار است.  گذاران و تصمیمسیاست گیرا

همچنین اثرپذیری معکوس اشتغال از سطح عمومی  
تورم،  قیمت از  معکوس  اثرپذیری  آن  تبع  به  و  ها 

ایران   اقتصاد  در  تورمی  رکود  شرایط  وجود  از  حاکی 
می  نشان  و  افزایش  دهاست  قیمت  به  حتی  که  د 

بیکاری   نرخ  و  نیافته  افزایش  اشتغال  تنها  نه  تورم، 
نیز   افزایش  بیکاری  نرخ  بلکه  است؛  نیافته  تقلیل 

می  پیشنهاد  مبنا  این  بر  است.  در  داشته  که  شود 
زیرشاخص  سطح  ارتقاس  فضای  راستای  های 

سیاست کسب  کشور،  در  ارتقای  وکار  با  مرتبط  های 
دعرضه  اقتصاد  حد  کل  تا  و  گیرد  قرار  کار  دستور  ر 

های طرف تقاضا با سهم و وزن  امکان اجرای ساسیت 
 گذاران اتخاذ گردد. کمتری توسط سیاست 
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