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   چكيده

منتخب بخش تعاون در رشد  هاي تأثير شاخص ةبررسي نوع و انداز با هدف اين پژوهش

هاي تابلويي و با  هاي اقتصادسنجي داده بدين منظور از تكنيك. انجام گرفتهاي كشور  اقتصادي استان

پانلي ) GLS( يافته زن حداقل مربعات تعميم از تخمين ،ها توجه به وجود ناهمساني واريانس در داده

دار  هاي كشور مثبت و معني اقتصادي استان تأثير اقتصاد تعاوني بر رشد ،طبق نتايج. دشاستفاده 

درصد  10/0هاي تعاوني  ها نسبت به شدت شركت و كشش توليد سرانه حقيقي استان دگرديارزيابي 

همچنين تسهيالت اعطاشده به مشاغل خانگي نيز تأثير مثبت و معنادار در رونق اقتصادي . برآورد شد

تسهيالت  ،مقابل در). درصد 02/0( بوده است كوچكآن ها داشته هر چند كشش برآوردي  استان

هاي اقتصادي زودبازده تأثير مثبتي در ارتقاي توليد  گسترش بنگاه به منظورها  شده به استان پرداخت

  . ها نداشته است حقيقي استان ةسران

  

  اقتصاد مقاومتي  هاي خط مشي، ايرانهاي  تعاون، رشد اقتصادي، استان: يكليد يها واژه
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  E-mail: panahi@tabrizu.ac.ir                                                       مسئول ةنويسند ∗

 اقتصادي، دانشگاه تبريز ي توسعةدانشجوي دكتر. 2

  اقتصادي، دانشگاه تبريز ةدانشجوي دكتري توسع 3.
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   مقدمه

هايي از افراد با همكاري متقابل، اهداف همواره گروه ،در طول تاريخ و در سراسر جهان

توان در حيات نياكان هايي از تعاونگري يا فعاليت جمعي را مينمونه. اندمشتركي را دنبال كرده

ماقبل تاريخ يافت كه به فوايد شكار، برداشت محصول و زندگي به شكل گروهي در مقايسه با 

اما . هاي سنتي در ايران طوالني استها و همياريسابقه فعاليت تعاوني. ش فردي پي برده بودندتال

ها تعاوني. با تصويب قانون تجارت شكل گرفت 1303هاي تعاوني مدرن در سال تشكيل شركت

هاي مستقلي از اشخاص هستند كه به لحاظ اهداف مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سسهؤم

آنها از طريق اعضا بر و نظارت  دارنداي مبتني بر فداكاري ها روحيه تعاونياعضاي . اندفتهشكل گر

برخورداري از استقالل، ارتباط اعضا با تعاوني، عضويت اختياري، داشتن نيازهاي . گيردصورت مي

از اصول حاكم بر تعاوني  تيكاقتصادي و اجتماعي مشترك، مالكيت گروهي و نظارت دموكرا

 هاست كه هماين تعريف، تعريف پذيرفته شده در مورد تعاوني .)Taimini, 2000( ندهست

 بخش سهم ،در حال حاضر. ها در آن نهفته استهاي تعاوني و هم جهت و اصول تعاونيارزش

 از درصد 12بخش  اين .است درصد 6حدود  هشد انجام برآوردهاي طبق كشور اقتصاد در تعاون

 پايان در سهم اين گرفته، بايد صورت گذاري هدف طبق .دهد مي ششپو را كشور اشتغال كل

 در سند بلندمدت هاي ريزي برنامه و گذاري هدف در .برسد درصد15به  كشور توسعه ششم برنامه

منصور ( شود برخوردار درصدي 400رشد  از بايد تعاون كشور نيز بخش ساله 20انداز  چشم

اقتصاد مقاومتي نيز بخش تعاون محور راهبردي توليد و در ادبيات ). 1388 بستاني و ديگران،

ي كشور و كاهش وابستگي به اقتصاد يها تيمردم در فعال يمشاركت حداكثراشتغال بوده چرا كه 

ارتباط مفهومي بين اقتصاد  ،، به طور خالصه1 شكل. پذير است نفت از طريق نهاد تعاون امكان

  . دده تعاوني و اقتصاد مقاومتي را نشان مي
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  )1395، نژاد هوش عبدي و كهن(مدل مفهومي ارتباط اقتصاد تعاوني و اقتصاد مقاومتي . 1شكل 

؛ اكبرپور دباغي، 1390الديني و حسيني،  ؛ شمس1379چوپاني، ( اغلب مطالعات تجربي

قش تعاون در ارتقاي سطح ن )1394نژاد،  هوش عبدي و كهن ؛1389؛ پورصادق و همكاران، 1388

اند و بدين  وري در اقتصاد را به صورت مفهومي و پيمايشي بررسي كرده توليد و افزايش بهره

  .اند نامه بهره برده همبستگي و ابزار پرسش -توصيفيتوصيفي،  - هاي تحليلي منظور از روش

هاي  ر آمارنامهدر كشور و انتشا 1هاي آماري سري زماني و تابلويي با توجه به وجود داده

نيز براي ارزيابي  3هاي اقتصادسنجي توان از ساير تكنيك ، مي2وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

هاي اقتصادسنجي  استفاده از روش. بهره برددرجه توفيق بخش تعاون در ايجاد رونق اقتصادي 

. كند كارايي را بيشتر مي اري،ذگ گيري از نتايج آنها براي سياست تر شده و بهره منجر به نتايج دقيق

                                                           

1. Panel Data 

 :قابل دسترس در سامانه اطالع رساني آماري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. 2
http://www.amarkar.ir .  

3. Econometrics  
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 GLS(1(يافته زن حداقل مربعات تعميم هاي تابلويي و تخمين نوآوري اين مطالعه استفاده از داده

  . باشد هاي كشور مي پانلي براي ارزيابي درجه توفيق بخش تعاون استان

با عنايت به موارد فوق، هدف اصلي اين پژوهش تخمين نوع و اندازه تأثير متغيرهاي 

و نرخ  ،هاي زودبازده بنگاه و ها،تسهيالت اعطا شده به مشاغل خانگي شدت تعاوني(ش تعاونبخ

 1392-1389طي بازه زماني  )استان 31( هاي كشور بر رشد اقتصادي استان )مشاركت اقتصادي

نقش بخش تعاون  :ال استؤساين گويي به  اين پژوهش درصدد پاسخبه طور مشخص، . باشدمي

نتايج حاصل از اين گفتني است . »چقدر است؟ هاي كشوربه صورت كمي ي استاندر رونق اقتصاد

هاي كشور  هاي سياستي براي توانمندسازي بخش تعاون استان تواند در اتخاذ تصميم پژوهش مي

  . مؤثر واقع شود
  

  مباني نظري 

  مفهوم و تعريف تعاوني. 1

بناي اصول و قواعد تعاوني كه بر مشود  به كار برده ميسساتي ؤبراي م 2واژه تعاوني

كنند كه از اواسط قرن استعمال مي 3اين واژه را معموالً معادل شركت تعاوني. كنندفعاليت مي

از ). 1376طالب، (سسات اقتصادي مبتني بر اصول تعاون رايج گرديدؤنوزدهم و به دنبال ايجاد م

  :شودد مورد آن اشاره ميبه چندر زير است كه ارائه شده  تعاوني تعاريف متعدد و متنوعي

(ICA) المللي تعاونبراساس تعريف اتحاديه بين -
، تعاوني يك اجتماع مستقل از افـرادي  4

هاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود طور داوطلبانه براي رفع نيازها و آرمانه است كه ب

  .آيندياز طريق يك بنگاه اقتصادي با مالكيت مشترك و نظارت مردمي گرد هم م

(ILO)المللي كارسازمان بين -
ـ   اي از اشـخاص مـي  تعاوني را مجموعه 5 طـور  ه دانـد كـه ب

داوطلبانه در جهت حصـول بـه يـك هـدف مشـترك و از طريـق تشـكيل سـازمان نظـارت شـده           
                                                           

1. Generalized Least Squares 

2. Cooperative 

3. Cooperative Society 

4. International Co-operative Alliance (https://ica.coop.com) 

5. International Labour Organization (http://www.ilo.org) 
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دموكراتيك، سهم مساوي از سرمايه مـورد نيـاز و پـذيرش سـهم منصـفانه از سـودها و ضـررهاي        

  ).المللي كارسازمان بين 127قطعنامه شماره (پيونددعضا به يكديگر ميحاصل از مشاركت فعال ا

هـر شـركتي كـه بـه منظـور      : قوانين انگلستان شركت تعاوني را چنين تعريف كرده است -

كه يك انجمن خيرخـواه   گردد، در صورتيهاي صنفي، دادوستد يا تجارت تشكيل ميانجام فعاليت

طبق قانون ايـن كشـور بـه     باشد،نحوي باشد كه براي اجتماع مفيد يا فعاليت آن به  وو غيرانتفاعي 

  .رسدعنوان شركت تعاوني به ثبت مي

، تعريـف زيـر بـه عنـوان تعريـف شـركت       ايراندر قانون اساسي و قانون بخش تعاوني  -

شركت تعاوني، شـركتي اسـت كـه بـين اشـخاص      : مورد اجماع قرار گرفته است كشورتعاوني در 

هاي مطرح در قـانون بخـش   ليت در امور مربوط به توليد و توزيع در جهت هدفحقيقي براي فعا

تعاوني و به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق همكاري و تشريك مساعي آنها 

  . شودبا رعايت قانون مزبور تشكيل مي

صوصـي،  هاي اقتصـادي در سـه قالـب خ   در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، فعاليت

سـو و   اندازه بزرگ بخش دولتي و تمايل به كاهش آن از يك. بيني شده استدولتي و تعاوني پيش

هاي معارض در مورد بخش خصوصي از سوي ديگر، باعث شده است كه تأكيد زيـادي بـر   ديدگاه

هـاي  در نظريه. )1386هاي مجلس،  مركز پژوهش( ترويج تعاون و گسترش واحدهاي تعاوني شود

گروهـي معتقدنـد فعاليـت در     :نگرش متفاوت درباره عملكرد تعاوني وجـود دارد سه به ت، مديري

ها، دانش و منابع منجر بـه  قالب تعاوني به دليل ايجاد فضاي مناسب براي استفاده جمعي از مهارت

هـاي اقتصـادي   ها بر هدفهاي اجتماعي در تعاونيشود و گروهي نيز معتقدند هدفنتيجه بهتر مي

هـاي پيرامـون را پذيرفتـه و سـعي     گروه سوم واقعيت. يابد افكنده و سطح عملكرد كاهش مي سايه

تجربه جهاني بـر   .ها از جمله تعاون را تبيين كنندهاي رشد و توسعه بيشتر بنگاهكار و  سازكنند مي

وانـد  ت تـرين نـوع نظـام اقتصـادي مـي      عنوان مردميه تعاوني ب اين مهم تأكيد دارد كه ثبوت اقتصاد

محورهـاي اصـلي اقتصـاد    . تلقـي گـردد  پايداري فضاي اقتصادي كشور  راهكاري جهت تلطيف و
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كه شـامل مردمـي كـردن اقتصـاد،     (هاي ابالغي مقام معظم رهبري مقاومتي از رهنمودها و سياست

را ) اسـت بنيان كـردن اقتصـاد   حمايت از توليد ملي، مديريت منابع ارزي، مديريت مصرف و دانش

هـا بـا هـدف ايجـاد هميـاري و      تعـاوني . در فرهنگ و الگوي اقتصادي تعاون جستجو كرد توانمي

هـاي  و سـازماندهي سـرمايه  گيرند همزيستي اقتصادي در بين جامعه هدف و آحاد جامعه شكل مي

  . دهندكوچك مردمي را به نحوي قانونمند مورد پيگيري قرار مي

كـه بـا سـرمايه مـردم، بـراي مـردم و بـا         -نهادهاي اقتصادي مردمعنوان بنگاهه ها بتعاوني

اجرايـي در   توانند نقش مهمي در ايجاد الگوهـاي فرهنگـي و  مي -نمايند  مديريت مردم فعاليت مي

در كشورهاي در حال توسعه و در حـال گـذار، اغلـب ايـن اميـدواري       .اقتصاد مقاومتي ايفا نمايند

در  و) مـدت  حداقل در كوتاه(ايي و كاستن از آنها بتوانند در خصوص فقرزدوجود دارد كه تعاوني

از بين بردن مشقات ناشي از عوارض گذار از اقتصاد متمركز به اقتصـاد بـازار و تعـديل سـاختاري     

هـا، كمـك بـه جـايگزيني عملكـرد مؤسسـات       از جمله اين نقش. نندكهاي مؤثر و كارآمدي كمك

هاي مهمي مانند دسترسي آسـان بـه اعتبـارات    هاي دولتي در زمينهمديره تئها و هياعتباري، شركت

يافته بـر   هاي توليد به عنوان نهادي سازمانتعاوني. باشدمالي، استخدام، توزيع درآمد و بازاريابي مي

مشـاركت جمعـي و همكـاري متقابـل در افـزايش توليـد،       بـا  باشند كـه  مبناي همكاري متقابل مي

اندازها، آمـوزش و توزيـع درآمـد، نقـش مهمـي      يج پسزايي، انباشت سرمايه، بسوري، اشتغال بهره

مانند واحدهاي توليدي بخش خصوصي، به دنبـال كـاهش هزينـه توليـد،      ،هاي توليدتعاوني .دارند

هـا  مشاركت در تعـاوني . افزايش درآمد، افزايش سطح رفاه و تقويت مشاركت در ميان اعضا هستند

بازار، كاهش ميـزان خطرپـذيري، همـاهنگي در    جويي مقياس در توليد، افزايش سهم موجب صرفه

هاي مورد نياز در زمـان معـين، انجـام عمليـات بـازار      عرضه و تقاضاي محصول، دسترسي به نهاده

هاي توليـد در قالـب    اقتصادي تعاوني راآث. شوندمحصول و دسترسي به اطالعات بازار و توليد مي

هـاي عرضـه محصـول،    ش هزينـه، بهبـود روش  متغيرهاي بازدهي عوامل توليد، افزايش توليد، كاه

تجهيزات جديد و  آالت وپايداري محيط زيست در قالب استفاده مناسب از منابع، استفاده از ماشين

در . هاي توليد استاجتماعي در قالب مشاركت اعضا و افزايش سطح آموزش اعضا در تعاوني رثاآ
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ها مورد بررسـي قـرار بگيـرد و    تئوري بازيادامه تحقيق قصد بر اين است بازي مشاركتي براساس 

  . ها بيان شود مباني نظري اقتصاد تعاوني در قالب تئوري بازي

  

  بازي مشاركتي و تعاون . 2

 ها وجود دارند كه در آنها افراد با هم شراكت دارند و نتيجه وبسياري از مشاغل و فعاليت

الزمه موفقيت اين نوع . شودثر ميها از تالش و مساعي شركا متأحاصل آن مشاغل و فعاليت

اجازه داده  ،در اين نوع بازي. تك آن افراد استها تشريك مساعي و تالش بيشتر تكفعاليت

گيري و اطالعات و نتيجه شريك شود كه بازيكنان تشكيل يك ائتالف بدهند تا در تصميم مي

توانند انجام  كاري است كه ميانجام بهترين  نر نظريه بازي مشاركتي، هدف همه بازيكناد. باشند

. اند در يك دادوستد مناسب، هر دوطرف معامله برنده. نانه ضرورتاً به هزينه ديگر بازيكندهند البته 

. ورندآوجود دارد تا سود دوطرفه به دست  نها بيش از يك راه براي بازيكنا معموالً در اين بازي

گذاري توسط طرفين  اين ارزش. هاست موقعيت گذاري اشيا و نكته اصلي در اين گونه بازي، ارزش

يك . گيرد صورت مين گيرد و اين كار به شكلي متفاوت اما هماهنگ با نيازهاي بازيكنا صورت مي

كه جايزه دريافتي از محيط در هر لحظه براي تمام  طوريبازيكن است به n محيط مشاركتي شامل

آنگاه اجتماع عمل انتخابي  .باشد iبازيكن  عمل انجام شده توسط aiاگر . بازيكنان برابر است

ها بيشينه حال هدف در اين بازي .شودناميده مي» عمل الحاقي«توسط همه بازيكنان در هر لحظه 

  .كردن سود مربوط به تمام بازيكنان در توالي تعامل با محيط است

تابعي  .2و  ناي از بازيكنامجموعه .1 :از دو عنصر تشكيل شده است 1يك بازي مشاركتي

 اي از بازيكنان در بازي مورد نظر استوسيله زيرمجموعهه كه تبيين كننده ارزش ايجادشده ب

)Yeung& Petrosyan, 2005 .( فرض كنيد تعداد محدود بازيكنان را باN يك  .نشان دهيم

كه داراي نوعي استراتژي هماهنگ هستند و به نوعي سود و ، N ائتالف از تعدادي زيرمجموعه

 Pشود فرض مي. ، تشكيل شده استكننددرآمد خود را بين كل اعضاي مجموعه تقسيم مي

                                                           

1. Cooperative Game 
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يك اتحاد و مشاركت بين اعضا باشد و  ScPاگر . باشد Nاي از بازيكنان مجموعه زيرمجموعه

S را با  Sهمبستگي مقابل 
C

  :خواهيم داشت ،نشان دهيم 

)1(     

S بازيكن N طور كلي در يك استراتژي باه ب
N تواند مشاركت و همبستگي بين اعضا مي

  :نفره را در نظر بگيريدN براي مشاهده ويژگي بازي مشاركتي، يك بازي . وجود آيده ب

)2(    

Sو  Sصورت ه ك مشاركت بي ،شود سيستمفرض مي
C زير مجموعه  كه  طوريه دارد ب

Sو يا  Sاستراتژي مشاركتي خالص براي اعضاي . باشدمي معكوس 
C  توليد دكارتي هر يك از

S يا  S اعضاي زيرمجموعه 
Cتوان ماتريس استراتژي خالص مشاركتي را براي مي. باشدمي

Sيا S بازيكنان 
C ابع دست آوردن ته ترين بخش در يك بازي مشاركتي بمهم. طراحي كرد

بازيكنان در بازي مشاركتي باشند و  مجموعه اگر . است 1مشخصه

 ،باشد اي از زيرمجموعه Cكه مقدار اعداد حقيقي را نشان بدهد و  باشدتابعي  

اين خاصيت تابع مشخصه . است) N,v(تابع مشخصه يك بازي از تركيب  آنگاه 

نمايند باالترين درآمد و سود را كسب از ائتالف و شراكتي كه باهم برقرار مي Cاست كه اعضاي 

دست ه ب باالترين پرداختي را در ائتالف  C شود كه اعضاي ضمانت مي ،به عبارتي ؛دننكمي

همه اهميت دارد اين است كه هم رضايت اعضا از در يك بازي مشاركتي آنچه بيش از . آورند

شراكت  ،به عبارتي( گرددكسب سود و درآمد تامين شود و هم منافع مجموعه ائتالف تشكيل 

   :كه طوريه نفره در يك تابع مشخصه باشد ب Nيك بازي  Vاگر ). مجموعه

)3(   

  :ر نشان داده شودصورت زيه وسيله اعداد حقيقي به ها به بازيكنان ببردار پرداخت و

)4(   

                                                           

1. Characteristic Function 
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 XNبرابر  PN، و به بازيكن X2برابر  P2، به بازيكن برابر  P1 كه پرداختي به بازيكن طوريه ب

مين شرايط پرداختي بازيكنان و همچنين منافع مشاركت تشكيل شده بايد أآنگاه براي ت ،باشد

  :مين شودأروط زير تش

 . بايد  Pi براي همه بازيكنان : 1مين منافع همه افراد حاضر در مشاركتأشرط ت -

 .:2مين منافع گروه مشاركتيأشرط ت -

براي حالت پويا نيز اين بازي . اين توضيحات براي بازي مشاركتي در حالت ايستا بيان شد

  :صورت زير طراحي كرده ن بتوارا مي

در نظر را  و طي مدت زماني  X0يك بازي دونفره با جمع غيرصفر و وضعيت اوليه 

صورت زير تعريف ه و مسير بازي ب فضاي وضعيت بازي عبارت است از . بگيريد

  :شود مي

)5(  
 

  

  :ه بردار ارزش زير مشخص شده استوسيله پويايي وضعيت بازي ب

)6(  
 

 

 وسيلهه ب اي براي بازيكن پرداخت لحظه در زمان 

 iبازيكن  ،به پايان برسد Tشود و وقتي بازي در زمان مشخص مي 

ها به بازيكنان داختيپر. كندشود، دريافت مينشان داده مي خود را كه با  قسط پاياني

هاي اي پرداختياگر نرخ تخفيف لحظه. طي زمان و از بازيكني به بازيكني ديگر قابل انتقال است

هاي وصول شده توسط بازيكنان در دريافتي ،)براي هر (نشان دهيم r(s)بازيكنان را با 

  :شودمحاسبه ميبه صورت زير  T0هاي بعد از زمان

                                                           

1. Indivadual Rationality 

2. Collective Rationality 
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)7(   

به صورت زير ) براي هر ( ارزش حال تابع پرداختي به بازيكن  T0بنابراين در زمان 

  :قابل بيان است

)8(  

كنيم بازيكنان شرايطي را در نظر بگيرند كه تمايل داشته باشند با هم حال فرض مي
دهنده يك بازي مشاركتي در وضعيت نشان فرض كنيم . مشاركت داشته باشند

در . ندماينباشد كه بازيكنان بر اساس اصل مشاركت توافق مي و مدت زماني  اوليه 
ها به هر يك كنند كه چگونه با هم مشاركت داشته باشند و اينكه پرداختواقع بازيكنان توافق مي

در  ،كه در حالت ايستا نيز ذكر گرديد چنان. يك اصل بهينه صورت پذيرد از بازيكنان بر اساس
 :يك بازي مشاركتي در حالت پويا هم دو شرط براي شرايط بهينه يك بازي مشاركتي الزم است

براي . مين گردد، ثانياً منافع هر يك از افراد گروه مشاركتي نيز برآورده شودأمنافع شركت ت اوالً
اول در يك بازي مشاركتي، الزم است كه همه بازيكنان شركت كننده در يك  برآورده كردن شرط

كار  براي اين. ها حداكثر شودصورتي توافق داشته باشند كه مجموع پرداختيه بازي مشاركتي ب
  :دست آورده بايد جواب مسئله كنترل بهينه زير را  براي يك بازي دونفره ب

)9(  

  :نسبت به

 

صورت بردار ه ب كنيم در وضعيت اوليه شرط دوم فرض مي دست آوردنه براي ب

 وضعيت يعني اين. قرار داشته باشيم 
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اين . كنندهر يك از بازيكنان بر اساس نسبتي از سود، در يك بازي دونفره مشاركتي توافق مي

امين بازيكن بر اساس رت سهم نفره نيز تعميم داد كه در آن صو n ازييك ب هوان بت مسئله را مي

اين . خواهد بود برابر با  توافق با ساير اعضاي گروه طي مدت زماني 

  :بدان معني است كه براي برآورده كردن شرط دوم بايد

 

رصدد كنند را در نظر بگيريد كه ددو نفر يا دو شركت كه در يك زمينة يكسان فعاليت مي

داراي ي فناوراين . ي خاص هستند كه با محصوالت آنها سازگار استفناوراستفاده از يك نوع 

با يك استاندارد  ياگر اين دو نفر از يك فناور. تهاي مشابه در استانداردهاي مختلف اسنمونه

 كنندگان با يك چراكه مصرف؛ شودمشابه استفاده كنند، فروش بيشتري نصيب اين دو شركت مي

. استاندارد مواجه خواهند بود و بدين ترتيب در انتخاب استانداردهاي مختلف شك نخواهند كرد

با يك استاندارد مشخص در قالب يك مشاركت، سود طرفين حداكثر ي فناوربا تعريف يك 

در نتيجه با ائتالف دو شركت، توليد افزايش خواهد يافت و اين باعث خواهد شد كه . خواهد شد

هدف  ،در واقع). 1392و عبدلي، Yeng & Petrosyan, 2005 ( دي محقق شودرشد اقتصا

اندازها، در هاي اندك اعضا، به منظورافزايش پسهاي توليد تجميع سرمايهمشاركت اعضا و تعاوني

  . باشدگذاري در توليد و رشد اقتصادي و كاهش بيكاري ميجهت سرمايه

  

  مطالعات تجربي  .3

اكثر تحقيقات انجام شده در  ،مقدمه اشاره شد، در سطح داخليطور كه در بخش  همان

ضمن  ،در اين بخش. توصيفي انجام شده است -صورت پيمايشي و تحليليه ها برابطه با تعاوني

بندي كاملي از مطالعات  مرور مطالعات تجربي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع پژوهش، جمع

  . شود ن ميتجربي ارائه و نوآوري مطالعه حاضر بيا

با » رانيا ييروستا يتعاون يها شبكه يها چالش«اي با عنوان  در مطالعه) 1394( كريم

چندگانه  يونيرگرس يها ليتحل رينظ يآمار يها آزموني و و اسناد يشيمايپ يها روشاستفاده از 
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نشان  ها افتهي. پرداخته است رانيا ييروستا يها يتعاون يها چالش ، به بررسيبا روش گام به گام

با  يفرهنگ -يو عوامل اجتماع ريتأث نيشتري، ب594/0ريتأث بيبا ضر ياسيكه موانع س دهد يم

  . كنند يي ايران ايجاد ميروستا يها يچالش را در تعاون نيكمتر 099/0 بيضر

نقش اقتصاد تعاوني در تحقق «در مطالعه خود با عنوان) 1395( نژاد هوش عبدي و كهن

، بخش تعاون 44اصل  يكل يها استياگرچه براساس سعنوان كردند كه » متيالزامات اقتصاد مقاو

شواهد نشان  افت،ي يدست م 1394سال  انيتا پا ياز اقتصاد مل يدرصد 25 يبه سهم ستيبا يم

در  شهيمسئله ر نيا. دارد شده نييبا هدف تع يتوجه بخش اختالف قابل نيكه سهم ا دهد يم

مقام معظم  ةيمندرج در ابالغ يقانون يها و مشوق ايشدن مزامحقق ن زيو ن يساختار يها ضعف

با مطالعه ابعاد اقتصاد همچنين آنها  .طلبد يمسئوالن امر را م عيداشته است و لزوم توجه سر يرهبر

 كيو در قالب  يبررس يبا الزامات اقتصاد مقاومترا بخش  نيا يبخش تعاون، انطباق كاركردها

  . ندنشان داد يمدل مفهوم

 ديتول يتعاون هاي شركت يآثار اقتصاد يهدف بررسبا  يپژوهش)1395(البي و همكارانط

روش گيري از  نفري، با بهره109در بين نمونه . م دادنددر منطقة آزاد ماكو انجا 2و آراز  1آراز 

 ديتول يدر تعاون تيعضوكه  آنها به اين نتايج دست يافتندنامه  پرسش ابزاراستفاده از  و شيمايپ

 يدرصد 90افزايش عملكرد،  يدرصد 60افزايش د،يتول هاي نهيهز يدرصد 39 شياعث افزاب

به عالوه، . شده است نهينسبت سود به هز يدرصد 64افزايش سود و  يدرصد 92 افزايش درآمد،

و  يجيترو هاي كشاورزان از دوره مندي بهره شيباعث افزا ديتول يتعاون يها در شركت تيعضو

. عضو شده است يخانوارها يبرا و خودرو يامكانات زندگ ةيو ته ياورزمحصوالت كش مةيب

 يتعاون يايحال، مزا نيبا ا. بوده است ديتول يدرصد اعضا از تعاون 95 يتمنديآثار فوق رضا جةينت

كشاورزان عضو شده  نيب يفاصلة طبقات شيامر باعث افزا نيكشاورزان مرفه و ا بينص شتريب

بها  باال بودن آب: مواجه بوده است؛ از جمله اي دهيكماكان با مشكالت عد يبه عالوه، تعاون. است

و ادوات  آالت نيو ماش لوينداشتن س ،يابيدر بخش بازار تيعدم فعال نه،يزم نيدر ا تيو نبود شفاف

 هاي و ناكارآمد بودن دوره يناكاف ،يو بخش مشاوره فن يكشاورز كينينداشتن كل ،يكشاورز
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 هروي يآب و مصرف ب هاي نشدن كانال يروبيآب و ال عيمناسب عرضه و توزنا تيريمد ،يجيترو

 ق،يتحق جيبر اساس نتا. دست نييپا هاي نيشدن زم يآب توسط كشاورزان و زهدار و مانداب

عادالنة  عيضمن رفع مشكالت مذكور، به توز ديبا يآثار مثبت تعاون شيافزا يشد كه برا شنهاديپ

  .مالكان، اقدام شود خرده ژهيورزان، به وكشا نيها و خدمات ب نهاده

و در حال توسعه منتخب  افتهي توسعه يها شركت اتيتجرب مطالعه خوددر ) 1388( نجفي

 يكشورها اتيتجرب .است  ي كردهبررسرا  ييزا در كاهش فقر و اشتغال ها يتعاون نهيدر زم

اندك  هيسرما يورآ با جمع ينتعاو يها كشورها شركت نيا شتريدهد كه در ب ينشان م افتهي توسعه

 ،ياند به موازات بخش خصوص از مشاركت اعضا توانسته يريگ مد و با بهرهآرد كم يها گروه

اشتغال نقش داشته  شيو افزا يتعادل درآمد جاديكنند و در ا سيسأت يقدرتمند ياقتصاد يها بنگاه

 يتعاون يها شركت جاديبا ا پاكستان و بنگالدش هند، در حال توسعه، كشورهاي انيدر م .باشند

و  يكشاورز داتيسهم زنان در تول شيافزا نهيزم در ژهيبه و يريچشمگ يها تيبه موفق يكشاورز

دهد كه در  يمختلف نشان م يكشورها اتيتجرب يبررس جينتا در كل، .اند افتهيدست ييدرآمدزا

ثر باشد مگر با ؤتواند م ينم ييتنها به ها يتعاون جاديا ،ييزا مقابله با فقر و اشتغال يبرا يزير برنامه

توانمند از  تيرياعتماد اعضا و مد جلب ،يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد طيدر نظر گرفتن شرا

  .مدآكار يروهايجذب ن قيطر

هاي  مستندسازي تجربيات مديريتي تعاوني«اي به  در مطالعه) 1395(عطايي و همكاران

 هاي يتعاون يتيريمد اتينشان داد كه تجربهاي آنها  تهافي. پرداختند» توليدي موفق استان همدان

 ك،ياستراتژ تيريمد: اند از رند كه عبارتداقرار  يطبقه كل 14موفق استان همدان در  يديتول

 تيريتوانمند، مد رهيمد ئتيعلم و تجربه، ه قيتلف ،سازماني تعامالت برون ،يتوسعه منابع انسان

بودن شركت، تدارك  يتوسعة شركت، تخصص ،يرآونو ،مداري تيفيك ،يارتباط با مشتر

 سازي مدل ت،يدر نها. كار و صبر و پشتكار طها، نظم و انضباط در محي مقابله با دالل ها، رساختيز

  . موفق صورت گرفت يديتول هاي يتعاون يتيريمد اتيتجرب
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جام در سطح جهاني نيز تحقيقات فراواني در خصوص رابطه مالكيت و عملكرد اقتصادي ان

  . شودبه برخي از آنها اشاره ميادامه در گرفته است كه 

  ، آئوكي)Williamson, 1980( ونـپردازاني نظير ويليامسظريهـهاي نهـافتـاس يـراسـِب

)Aoki, 1984(ميلگروم و رابرتز ، )Milgrom & Roberts, 1992( مشخص شده است كه ،

آنها . شودمنجر به عملكرد پايين اقتصادي مي صرفه نبوده و فعاليت اقتصادي در قالب تعاوني به

كند و شركت هاي اقتصادي غلبه ميها بر هدفهاي اجتماعي در اين نوع سازمانمعتقدند كه هدف

شركت به سطح با اين تغيير هدف، آنها معتقدند . دهداز دست مي راسود  اهمانيا اساس بقاي خود 

  .شودانسجام و پايداري شركت از هم گسيخته مي د و در نهايتنك مييك باشگاه تفريحي تنزل 

هاي تعاوني در امر كسب و اعتقاد دارد نتيجه نهايي شركت) Forbotn, 1976( فوربوتن

هاي ذاتاً سازمان ولي دهندآنها دموكراسي صنعتي را به بهترين شكل رواج مي .كار واضح است

  .ستكارايي نيستند و عدم كارايي نيز نقطه شروع اضمحالل ا

 بر اين باورند فعاليت اقتصادي در قالبكه پردازاني قرار دارند نظريه ،در سوي ديگر

هاي اقتصادي و هاي توليد از جنبهآنان معتقدند كه تعاوني. گذاردجاي ميتعاوني نتايج مثبتي بر 

 نكتحقيقات محققاني نظير وا. كننداي ايفا مياجتماعي در كمك به فرايند توليد نقش سازنده

)Vanek, 1975(جنسن و مكلينگ ، )Jensen & Meckling, 1979 (كه اين نوع  ندنشان داد

- گذاري تعاوني در بخشانجامد مشروط بر اينكه سرمايهفعاليت در سوئد به نتايج قابل قبولي مي

آنها معتقدند كه فعاليت در قالب تعاوني به دليل ايجاد . هاي معين اقتصادي انجام گرفته باشد

شود و در جو ها، دانش و منابع، منجر به نتيجه بهتر ميمهارت ايي براي استفاده جمعي ازفض

. هاي بهتري وضع شده و عملكرد نيز مطلوب خواهد بودها، هدفصميمي و اجتماعي تعاوني

هاي تعاوني داراي شركت. گذارداستدالل اين گروه اين است كه نوع مالكيت بر ساختار تأثير مي

توانند خود را با محيط هماهنگ كنند و به غير بوروكراتيك بوده و به همين دليل بهتر ميساختار 

  .لحاظ نوآوري و پويايي پيشگام باشند
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هاي توليد را حداكثر نمودن توليد سرانه اعضا بر اساس هدف تعاوني) Sen,1966( سن

نيز در بررسي ) Taimini, 2000(تايمني. مطلوبيت درآمد و ساعات كار فرد بيان نموده است

ثر در تحقق ؤيكي از عوامل م هاي توليد در آسيا، تمركززدايي در تصميم را به عنوانعملكرد تعاوني

) Robinson & Wilson, 1993(رابينسون و ويلسون. داندهاي توليد مياهداف اقتصادي تعاوني

  :اندزير خالصه نموده شرحها را به ترين داليل موفقيت تعاونيعمده

نفعان به دليل مشاركت در  هاي تعاوني براي افزايش تالش كارگران و ذيوجود انگيزه در شركت -

 سود،

 سازماني،افزايي  افزايش كارايي سازماني از طريق هم -

 نفعان،  كاهش تضاد ميان ذي -

 پذيري بيشتر در قبال تغيير،مسئوليت -

 . افزايش ذخيره سرمايه انساني -

دهد كه امروزه ويژه در آسيا نشان ميه هاي توليد برد كاركرد تعاونيشواهد مختلف در مو

هاي دولتي به توانند به عنوان ابزاري در راستاي سياستهاي خصوصي نميها به عنوان بنگاهتعاوني

ها نهادهاي مستقلي هستند كه به دنبال شرايط مطلوب و مولد تعاوني در واقع،. كار گرفته شوند

از اين زاويه، در عصر حاضر بازبيني . گيرند برداري قرار ميي توليد، مورد بهرهبراي سازمانده

گذاري در نيروي هاي آنان، سرمايهزدايي فعاليتها، مقرراتجدي در رفتار و عملكرد تعاوني

  . )Taimni, 2000( انساني و بهبود در كارآمدي آنها ضروري است

   حاضر وآوري پژوهشهاي ن بندي مطالعات تجربي و جنبه جمع. 4

ها مورد توجه قرار گرفته  در اكثر مطالعات تجربي، عوامل مؤثر بر تشكيل و موفقيت تعاوني

همچنين با . توصيفي و پيمايشي استفاده شده است -هاي تحليلي و بدين منظور در آنها از روش

) تشكيل و(توان گفت كه يك رابطه عليت دوطرفه بين موفقيت  توجه به مطالعات تجربي مي

با توجه به . وجود دارد....) از جمله درآمد سرانه و (ها و متغيرهاي كالن اقتصادي تعاوني

اي درباره تأثير متغيرهاي بخش تعاون بر افزايش درآمد سرانه  هاي محققان، تاكنون مطالعه بررسي
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حاظ عنوان و هم از لحاضر مطالعه  ،بنابراين. هاي كشور انجام نشده است حقيقي شهروندان استان

  . شناسي بر مطالعات تجربي مشابه برتري و نوآوري دارد هم از لحاظ روش

  

  شناسي تحقيق  روش

استفاده از  .شدبررسي ) تلفيقي(هاي تابلويي در اين پژوهش مدل تحقيق در چارچوب داده

ده از توان به افزايش كارايي نتايج تخمين به دليل استفا اين الگو مزاياي متعددي دارد كه مي

سازي آثار  تر و نيز جامعيت نتايج تحليل به دليل توانايي اين الگو در مدل اطالعات بيشتر و متنوع

هاي  لذا نتايج تحليل از تفسير صرف داده. هاي سري زماني اشاره نمود هاي مقطعي در كنار دادهداده

همواره با افزايش  هاي سري زماني تر است و در داده تر و جامع مقطعي و يا سري زماني كامل

هاي مقطعي فقط يك ديد ايستا به  همچنين داده .يابد خطي افزايش مي ها احتمال بروز هم داده

كه   در حالي ،)Green, 2012( چرا كه امكان بررسي روند متغير در آن وجود ندارد ؛دهد محقق مي

 31اين پژوهش براي  مدل اقتصادسنجي. شود خوبي مرتفع مي در الگوهاي تابلويي هر دو مشكل به

  : شد تصريح  10صورت رابطه  سال به 4استان در طي 

)10(  

  : كه در آن

 i  وt استدر پانل ) 1392-1389(و زمان) استان كشور 31(دهنده مقطع به ترتيب نشان.   

Inyit :سرانه بدون ) 1383به قيمت ثابت سال (لگاريتم طبيعي متغير توليد ناخالص داخلي حقيقي

  )پراكسي رشد و رونق اقتصادي( ها ستاننفت ا

 InNCit :شده به  ثبت هاي تعاوني نسبت تعداد شركت( هاي تعاوني لگاريتم طبيعي شدت شركت

   ها استان) جمعيت

 InNUit :ها  استان هاي تعاوني ثبت شده لگاريتم طبيعي تعداد اتحاديه  

 InTMit :به قيمت ( ها استان سرانه تسهيالت پرداخت شده به مشاغل خانگي در يعيلگاريتم طب

   )1383سال ثابت 
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هاي  لگاريتم طبيعي سرانه تسهيالت اعطاشده به متقاضيان در جهت گسترش بنگاه:  

   )1383به قيمت ثابت سال (ها اقتصادي زودبازده در استان

  ها  استان) درصد(اركت اقتصاديلگاريتم طبيعي نرخ مش: 

  ها و متغيرهاي لحاظ نشده سازي اثر شوك منظور مدل جمله اخالل به: 

 ،اند، بنابراين است، با توجه به اينكه متغيرها به صورت لگاريتمي وارد مدل شده گفتني

غيرها ماهيت گيري مت ضرايب بايستي به صورت كشش تفسير شوند و در اين حالت مقياس اندازه

در  10طور كه اشاره شد، مدل تصريحي پژوهش در رابطه  همان. دهد خود را ازدست مي

هاي تابلويي برازش شد و براي تخمين و تحليل نتايج در اين پژوهش از  چارچوب داده

طور كه در  همان. دگردياستفاده  Stata/SE12و  Eviews9افزارهاي اقتصادسنجي همچون  نرم

در ادامه  ،بنابراين. گردند برآورد مي GLSزن  توسط تخمين 10ضرايب رابطه  ،شدمقدمه اشاره 

  . شود بيان مي GLSزن  تخمين ،شناسي روش

  

  پانلي) GLS(يافته زن حداقل مربعات تعميم تخمين. 1

كه  يطيدر شرا )ثابت و تصادفي رثاآ(پانلي 1)OLS(حداقل مربعات معمولي هاي زن تخمين

اگر  ،يبه عبارت ؛دنباش نيبهتر توانند ي، نمداشته باشدوجود ها  دادهدر  يا حظهقابل مال يريرپذييتغ

 ياست كه برا يروش ،نيتخم آل دهيها وجود داشته باشد، روش ا در داده انسيوار يناهمسان

. كمتر قائل شود يريرپذييتغ بانسبت به مشاهدات  تريوزن كم شتر،يب يريرپذييبا تغمشاهدات 

از مشاهدات  كيبه هر  يمساو تيو وزن و اهم كند ينم يرويپ هيرو نياز ا يمعمول OLSروش 

مورد  قطور دقيه ها را ب ، تفاوت)GLS( افتهي ميكه روش حداقل مربعات تعم يدر حال دهد، يم

 BLUE(2(زن خطي بدون تورش بهترين تخمين دهد كه ميارائه  زني نيتخم دهد و ميتوجه قرار 

 يها تر از داده متداول ي و پانلمقطع هاي در داده انسيوار يكل ناهمسانمش نكهيابا توجه به . است

                                                           

1. Ordinary Least-Squares  

2. Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) 
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قرار  يمختلف را مورد بررس )يا استان(چند كشور ها پژوهشاست و اغلب  يزمان يها يسر

 ،ياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد يها نهيزم يدر تمام ياديز يها تفاوت يكه معموالً دارا دنده يم

برطرف  يكشورها وجود دارد كه برا نيا يها داده نيب ياديز يرو ناهمسان نيهستند، از ا يفرهنگ

 GLSزن  نتايج تخمين. شود استفاده مي ها قيتحق نيدر ا GLSاز روش  ها زن نيشدن مشكل تخم

  : پانلي به صورت رابطه زير است

)11(   ,      

وزن در اينجا همان عناصر ماتريس . گيرد وزن تعلق مي ها تبديل شده و به آنها كه در آن داده

   :، خواهيم داشتباشد و با علم به اينكه   واريانس متغير ميوك- واريانس

)12(   

  : شود به صورت مقابل نوشته مي كه در آن ماتريس 

)13(  ,    i=1, 2, 3 , …, m             t=1, 2, 3, ……., Ti 

باشند و ماتريس واريانس  دهنده تعداد مقطع و زمان مي ترتيب نشانه ب Tiو  m، باال  در رابطه

  ). 475 ،1995؛ گجراتي، 478 ،1390سوري، (آيد دست ميه ب به جاي  تخميني از جايگذاري 

  

  نتايج و بحث

هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  آمارنامه آمار مورد نياز براي متغيرهاي پژوهش از

جامعه آماري و نمونه . استخراج شد 1392-1389اي مركز آمار طي بازه   هاي منطقه و حساب

فوق طي بازه زماني  1393استان كشور طبق تقسيمات كشوري سال  31آماري اين  پژوهش 

غيرهاي پژوهش را در كل پانل نشان هاي توصيفي مت ترين آماره برخي از مهم 1جدول . باشند مي

  . دهد مي
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 هاي توصيفي متغيرهاي مدل ترين آماره مهم .1جدول

 بيشينه كمينه انحراف معيار ميانگين مشاهدات متغيرها

هزار ريال (توليد ناخالص داخلي سرانه حقيقي

 ). 1383به قيمت ثابت سال 

124 21/23214 04/10674 16/10813 97/77244 

 16801 1629 3387 5727 124 هاي تعاوني تعداد شركت

 126 9 183/20 33 124 هاي تعاوني تعداد اتحاديه

حجم تسهيالت پرداخت شده براي گسترش 

 )ميليارد ريال(هاي اقتصادي زودبازده بنگاه

120 8497/419 407/476 1 2269 

ل حجم تسهيالت اعطايي به مشاغ

 )ميليارد ريال(خانگي

124 7269/288 668/315 25/2 059/1633 

 1/48 1/31 455/3 86/40 123 )به درصد(نرخ مشاركت اقتصادي

   ي پژوهشها يافته: منبع

 درآمد سرانه حقيقي . 1. 1

درآمد . دهدرا نشان مي 1392تا  1389ميانگين درآمد سرانه حقيقي  طي دوره  1 نمودار

 همان. طور متوسط چقدر درآمد داشته استه است كه هر فرد ساكن در استان بسرانه بيانگر آن 

هاي اول تا هاي بوشهر، تهران و يزد در رتبهاستان ،از لحاظ درآمد سرانه ،شودطور كه مالحظه مي

ترتيب ه و بلوچستان، خراسان شمالي و كردستان بهاي سيستان سوم قرار دارند در حالي كه استان

اند  هاي مذكور مؤثر بوده ماندگي استان دو عامل مهم در عقب. قرار دارند 29و   30، 31اي ه در رتبه

تمركزگرايي و ) هاي ذاتي استان و ب موقعيت جغرافيايي وويژگي) الف: ند ازا كه عبارت

اي كه اولين مورد غيرارادي بوده ولي دومين عامل ارادي بوده و  هاي رشد نامتوزان منطقه سياست

دم ـل عـدليه كه ب فتـگتوان يـم  يـيعن ؛رايي استـزگـمركـت و تـادرسـهاي ن تـاسـه سيـنتيج

هاي گذاري صنعتي و اتخاذ سياستها و عدم سرمايههاي مناسب در اين استانگذاري سرمايه

  . اند هاي كشور شدههاي مزبور جزو فقيرترين استانهاي تصنعي رشد در مناطق مركزي، استان قطب
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  بدون نفت طي )1383به قيمت ثابت (ها براساس ميانگين درآمد سرانه حقيقي بندي استان رتبه .1مودار ن

   )ي پژوهشها يافته: منبع( 1392-1389بازه 

  هاي تعاوني  هاي تعاوني و اتحاديه شركت. 2.1

نشان  1392 -1389ي هاهاي كشور را طي سالهاي تعاوني استانتعداد شركت 2 نمودار

. استان تهران بيشترين تعداد شركت تعاوني را به خود اختصاص داده است ،در اين بين .دهدمي

درصد  21/16هاي تعاوني ارتباط مستقيمي با تعداد جمعيت دارند و استان تهران به تنهايي  شركت

هاي  ن استانهمچني. از جمعيت كل كشور را به خود اختصاص داده كه بيشترين مقدار است

به  ،در ادامه. هاي دوم تا چهارم قرار دارند ترتيب در رتبهه مازندران، خوزستان و خراسان رضوي ب

ها بر جمعيت تعديل و نتايج  هاي تعاوني استان تعداد شركت ،تر تر و واقعي منظور بررسي دقيق

ي در رتبه اول و هاي تعاون استان گلستان از لحاظ شدت شركت ،3 طبق نمودار. شود گزارش مي

نين بر خالف همچ. اند اي دوم و سوم قرار گرفتهه هاي يزد و ايالم به ترتيب در رده سپس استان

هاي انتهايي قرار  هاي البرز و سيستان و بلوچستان در رتبه استان تهران به همراه استان ،2 نمودار

  . اند گرفته
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 1392-1389هاي تعاوني طي بازه  ن براساس ميانگين تعداد شركتبندي استا رتبه .2نمودار 

   )هاي آماري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سالنامه:منبع(

  

هاي تعاوني به  تعداد شركت(هاي تعاوني بندي استان براساس ميانگين شدت شركت رتبه .3نمودار 

   )ي پژوهشها يافته:منبع( 1392-1389 طي بازه) جمعيت بر حسب هزار نفر
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هاي تعاوني هستند كه ، يكي ديگر از نهادهاي ارزشمند اقتصاد تعاوني، اتحاديهيياز سو

-اتحاديه. هاي تعاوني براي ايفاي نقش اقتصادي و اجتماعي كمك شاياني كنندتوانند به شركتمي

ي است كه موضوع فعاليت آنها هاي تعاونهاي تعاوني در واقع محصول اتحاد گروهي از شركت

تر، سرمايه هاي مديريت علميهاي تعاوني، آنان را از مزيتگردهم آمدن شركت. باشد مي واحد

نشان  4 طور كه نمودار همان. نمايدالمللي برخوردار ميبيشتر و دستيابي به بازارهاي ملي و بين

  . تعداد اتحاديه تعاوني را دارندهاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي بيشترين استان ،دهد مي
  

  
 1392-1389هاي تعاوني طي بازه  ها براساس ميانگين تعداد اتحاديه بندي استان رتبه .4نمودار 

    )سالنامه آماري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:منبع(

  تسهيالت اعطايي به مشاغل خانگي. 3.1

ل تحوالت عظيم در بخش فناوري اطالعات در جهان و ايجاد مشاغل در ساليان اخير به دلي

كه تعداد آنها  - اين مشاغل . جديد، امكان مشاغل خانگي براي بسياري از افراد فراهم گرديده است

آورد تا افراد بتوانند در محيط خانه با استفاده اين امكان را فراهم مي -باشد رو به فزوني و تنوع مي

و  يمطابق قانون سامانده. بي مورد نياز، به انجام كسب و كارهاي گوناگون بپردازنداز وسايل جان
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 اياست كه توسط عضو  ييها تيشامل آن دسته از فعال ي، مشاغل خانگياز مشاغل خانگ تيحما

اخالل  جاديطرح كسب و كار بدون مزاحمت و ا كيدر قالب  يمسكون يخانواده در فضا ياعضا

عرضه به  ابلق يكاال ايو ديو منجر به تول دنريگ يهمجوار شكل م يمسكون يها در آرامش واحد

از مشاغل  تيو حما يبر اساس مصوبات ستاد سامانده. دشون يم يمسكون طيبازار خارج از مح

، ي، دامپروريكشاورز، ، فرشيدست عيصنا يها در حوزه يمشاغل خانگ يها ، رشتهيخانگ

هاي مجلس،  مركز پژوهش( باشد يم )IT( اطالعات يصنعت و فناور يدي، خدمات، تولالتيش

1388 .(  
ميليارد ريال تسهيالت  700، استان خراسان رضوي با پرداخت نزديك به 5 براساس نمودار

هاي كشور به خود اختصاص داده منظور گسترش مشاغل خانگي، باالترين رتبه را در بين استان به
. دوم تا چهارم قرار دارند  ترتيب در جايگاهه جان شرقي بهاي اصفهان، تهران و آذرباي است و استان

ميليارد ريال از اين حيث در رتبه  100شايان ذكر است كه استان قزوين با تسهيالتي نزديك به 
ترين دليل آن موقعيت خاص قزوين، نزديكي به تهران و هاي كشور قرار دارد كه مهمانتهايي استان

به منظور بررسي و مقايسه  ،در ادامه. باشدتوسعه صنعتي آن ميهمچنين سابقه طوالني صنعت و 
ها، سرانه تسهيالت پرداخت شده به شهروندان به منظور ايجاد مشاغل محاسبه شده  تر استان واقعي
هاي ايالم، كهگيلويه و بويراحمد و كردستان باالترين سرانه تسهيالت  ، استان6 طبق نمودار. است

هاي تهران، قزوين و قم  استان ،داشته و در مقابل 1392-1389ا طي دوره رمشاغل خانگي دريافتي 
  . اند هاي انتهايي قرار گرفته در رتبهاز اين لحاظ 
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بر حسب ميليارد (ها براساس ميانگين تسهيالت پرداختي به مشاغل خانگي بندي استان رتبه .5نمودار 

   )ي پژوهشها يافته: منبع( 1392-1389طي بازه ) ريال
  

  

هزار بر حسب (يبه مشاغل خانگ يپرداخت التيتسهسرانه  نيانگيها براساس م استان يبند رتبه .6نمودار 

  )ها افتهي: منبع( 1392-1389بازه  يط) ريال
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  هاي زودبازده اقتصادي  بنگاه. 4.1

ها به بندي بنگاهه به عنوان مالكي براي تقسيمدر زمينه اندازه بنگا ،در ادبيات اقتصادي

تعريف صنايع همچنين . هاي خرد، كوچك و متوسط، تعاريف مختلفي ارائه شده استگروه

در حقيقت، شرايط . كوچك و متوسط در ميان كشورها و مناطق جهان بسيار متفاوت است

برخي از . استاقتصادي و صنعتي حاكم بر هر كشور، معرف صنايع كوچك و متوسط آن 

تعداد كاركنان، ميزان سرمايه، : ند ازا در تعريف صنايع كوچك و متوسط عبارتمتداول معيارهاي 

هاي زودبازده و  نامه اجرايي گسترش بنگاه آيين. حجم دارايي، كل حجم فروش و ظرفيت توليد

ق محروم، از سوي دولت نهم و با هدف توزيع عادالنه منابع در مناط 1384كارآفرين از سال 

يي تسهيالت بانكي و افزايش اافزايش توليد و صادرات، تقويت تحرك اقتصادي و افزايش كار

 1384كه در سال  -هاي كوچك و زود بازده  نامه اجرايي گسترش بنگاه در آيين. اشتغال شروع شد

گذاشته تصويب شد و مسئوليت اجرايي آن بر عهدة سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 

، بنگاه كوچك اطالق نيروي كارنفر  50كمتر از داراي ) كاال و خدمات(به واحدهاي توليدي  -دش

  . نامه مي شوند ها مشمول مفاد آيين د و فقط اين بنگاهگرد

هاي هاي كشور را بر حسب ميانگين تسهيالت پرداخت شده به بنگاه استان 7 نمودار

طي بازه زماني مورد  شود، كه مالحظه مي چنان. هدد نشان مي 1392تا  1389هاي زودبازده طي سال

ميليارد ريال، بيشترين مبلغ تسهيالت پرداختي  1600استان البرز با پرداخت مبلغي بالغ بر  ،بررسي

هاي آذربايجان  استان. هاي زودبازده را به خود اختصاص داده است و در رتبه اول قرار داردبه بنگاه

سه استان خراسان  ،در مقابل. دارند جايهاي بعدي  يب در رتبهترته شرقي، اصفهان و فارس ب

هاي آخر قرار دارند و ميانگين تسهيالت پرداخت شده به  شمالي، گلستان و هرمزگان در رتبه

از . ميليارد ريال است 200ها كمتر از  هاي اقتصادي در اين استان متقاضايان به منظور گسترش بنگاه

در رتبه نخست و سپس استان البرز  ،هاي زودبازده اقتصادي تي بنگاهلحاظ سرانه تسهيالت درياف

هاي زودبازده  كمترين سرانه تسهيالت دريافتي بنگاه. هاي سمنان، قزوين و زنجان قرار دارند استان

  . )8نمودار ( هاي تهران، گلستان و خوزستان است ترتيب از آن استانه اقتصادي ب
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ها براساس ميانگين تسهيالت پرداخت شده به متقاضايان به منظور گسترش  بندي استان رتبه .7 نمودار

   )ي پژوهشها يافته: منبع( 1392-1389هاي اقتصادي زود بازده طي بازه  بنگاه

 منظور به انيتقاضام به شده پرداخت التيتسهسرانه  نيانگيم براساس ها استان يبند رتبه .8 نمودار

   1392-1389 بازه يط )بر حسب هزار ريال( زودبازده ياقتصاد يها بنگاه گسترش

  )ي پژوهشها افتهي: منبع(
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  نرخ مشاركت اقتصادي . 5. 1

نسبت جمعيت فعال  :نرخ فعاليت عبارت است از ،نرخ مشاركت اقتصادي يا به عبارتي

نرخ مشاركت اقتصادي نشان  ،در حقيقت. سن كارساله و بيشتر به جمعيت در  15) شاغل و بيكار(

بر اساس نمودار . دهد كه چه تعداد از جمعيت در سن كار، براي فعاليت اقتصادي آمادگي دارندمي

و بلوچستان با بيش از  استان سيستان ،باالترين و در مقابل ،درصد 47استان اردبيل با بيش از  ،9

افزايش نرخ مشاركت در شرايطي كه اقتصاد . را داردادي مشاركت اقتصترين نرخ پايين ،درصد 34

. انجامدبرد، عمدتاً به افزايش بيكاري و گسترش بحران در بازار كار ميدر شرايط ركود به سر مي

ويژه نرخ ه ب ،افزايش نرخ مشاركت ،اما در شرايطي كه اقتصاد از شرايط رونق برخوردار است

  .د باعث رشد توليد و توسعه اقتصاد گرددتوانمي ،كردهمشاركت افراد تحصيل

 

  ها براساس متوسط نرخ مشاركت اقتصادي طي بندي استان رتبه .9 نمودار

   )ي پژوهشيها يافته: منبع( 1392-1389هاي  سال
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  تخمين مدل تصريحي پژوهش . 2

س پانلي را نشان هاي خودهمبستگي سريالي و ناهمساني واريان نتايج آزمون 2جدول 

فرض صفر در آزمون خودهمبستگي سريالي، عدم وجود خودهمبستگي و در آزمون . دهد مي

با توجه به نتايج . باشد واريانس پانلي مي) همساني(ناهمساني واريانس، عدم وجود ناهمساني

 ه اول در پانلبگزارش شده، وجود ناهمساني واريانس پانلي و وجود خودهمبستگي سريالي مرت

در تخمين مدل بايد اثر ناهمساني واريانس و خودهمبستگي سريالي پانلي  ،بنابراين. شود تأييد مي

هم قادر است همساني واريانس را در پانل  يافته پانلي زن حداقل مربعات تعميم تخمين. لحاظ شود

ارش گز 3نتايج تخمين مدل در جدول . 1ستگي سريالي را رفع كندبهم لحاظ كند و هم اثر خود

  . شده است

 هاي ناهمساني واريانس و خودهمبستگي سريالي پانلي نتايج آزمون .2جدول 

  )PV(ارزش احتمال  آماره  نوع آزمون

  000/0***  39/203  ناهمساني واريانس پانلي

  003/0***  463/10  خودهمبستگي سريالي پانلي

  داري در سطح پنج درصد معني**:   سطح يك درصد داري در معني***:   ي پژوهشها يافته: مأخذ

   درصد 10داري در سطح  معني*: 

 يافته پانلي  زن حداقل مربعات تعميم نتايج تخمين مدل پژوهش به وسيله تخمين .3 جدول

  ارزش احتمال zآماره  انحراف معيار ضرايب متغيرهاي توضيحي

Ln NC 102/0 041/0 49/2 
**013/0  

Ln NU  115/0  023/0  98/4  ***000/0   

                                                           

ناهمساني /زمان همساني و براي لحاظ هم ستافزار استيتا قابل اجرا در نرم xtglsزن با دستور  اين تخمين. 1
. باشد سريالي و همچنين وابستگي مقطعي بسيار سازگار مي عدم خودهمبستگي/و خودهمبستگي سريالي

از جمله ( هاي پوياي پانلي زن ها از جمله تخمين زن است كه در اين پژوهش از ساير تخمين ذكرشايان 
GMM (نددكدام نتايج معتبري را ارائه ندا ولي هيچ ،نيز استفاده شد )مسئول  ةنويسند نزدبيشتر  اطالعات

  ). باشد مي دمقاله حاضر موجو
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  3ادامه جدول 

Ln TM 021/0 002/0 34/10 
***000/0 

Ln BZ 007/0- 002/0 68/2- 
***007/0  

Ln EP  25/0- 110/0 33/2- 
***020/0  

)عرض از مبدأ(  αααα0 35/10 401/0 85/25 
***000/0 

  . اريانس و خودهمبستگي سريالي رفع شده استاثر ناهمساني و: نكته    ي پژوهشيها يافته: منبع

ناخالص  بر توليد هاي تعاوني شركت شدت، اثر متغير 3 طبق نتايج گزارش شده در جدول

ه درصد معنادار است ب 5ها مثبت بوده و از لحاظ آماري در سطح  استان سرانه حقيقيداخلي 

ها و با فرض ثبات ساير  تانهاي تعاوني در اس كه با افزايش يك درصدي در شدت شركت طوري

درصد افزايش  10/0ها به اندازه طور متوسط توليد ناخالص داخلي سرانه حقيقي استانه ب متغيرها،

هاي تعاوني  ها نسبت به اتحاديه كشش توليد ناخالص داخلي حقيقي سرانه استان. پيدا خواهد كرد

طور كه  همان). درصد 11/0(تنيز مثبت بوده و از لحاظ آماري در سطح يك درصد معنادار اس

. هاي تعاوني است تر از كشش توليد نسبت به شركت اين كشش كمي بزرگ ،شود مشاهده مي

هاي تعاوني است، چون باعث  هاي تعاوني عالوه بر اينكه بيانگر افزايش شركت افزايش اتحاديه

وليد سرانه حقيقي تري بر ت ، اثر بزرگشود  هاي تعاوني مي خارجي مثبت بر عملكرد شركت رثاآ

تأثير مثبت اقتصاد تعاوني بر رشد و رونق اقتصادي  ،با توجه به اين نتيجه. هاي كشور دارد استان

  . هاي كشور بسيار مشهود است استان

، تسهيالت پرداختي به مشاغل خانگي اثر مثبت و )3 جدول( همچنين طبق نتايج

كه با افزايش يك  طوريه ها دارد ب اناستحقيقي داري بر توليد ناخالص داخلي سرانه  معني

طور متوسط ه درصدي سرانه تسهيالت پرداختي به مشاغل خانگي و با فرض ثبات ساير متغيرها، ب

  . درصد افزايش خواهد يافت 02/0ها به اندازه  توليد ناخالص داخلي سرانه حقيقي استان

بر توليد  صادي تأثير منفيهاي زودبازده اقتسرانه تسهيالت پرداختي به بنگاه ،در مقابل

رغم داشتن كشش پايين  علي(ها طي دوره مورد بررسي داشته استانحقيقي داخلي سرانه  ناخالص
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شايد . استمعنادار و ضريبش نيز از لحاظ آماري در سطح يك درصد  )درصد -007/0برابر 

از مسير خود و  هاي زودبازده ترين علت اين نتيجه منحرف شدن تسهيالت پرداختي به بنگاه مهم

باعث افزايش شاخص ) يسوداگرد(اين پديده. داللي و غيراقتصادي باشد هاي هزينه شدن در بخش

.... هايي چون مسكن، واردات، خودرو و  در بخش) تورم و تورم انتظاري(قيمت مصرف كننده 

تجربي و اين نتيجه با شواهد . ر توليد و فضاي كسب و كار داشته استدشده و نيز تأثير منفي 

بر . اند اران كالن كشور در اين موضوع اختالف نظر داشتهذگ آماري نيز سازگار است و سياست

تواند ابهام موجود درباره مؤثر بودن طرح  توان گفت كه نتيجه اين مطالعه مي ميهمين اساس 

و  1387هاي  در سالكه  شود مييادآوري . هاي زودبازده را به طور علمي و قوي رفع كند بنگاه

هاي  بنگاههاي بانك مركزي، مقرر گرديد عملكرد  ها و سياست و با افزايش معوقات اين طرح1388

بر اين . هايي بررسي و گزارش شود از سوي كارگروه 88-1384هاي  سالزودبازده اقتصادي 

سابق مركب از نمايندگان بانك مركزي، وزارت كار و امور اجتماعي (هاي كارشناسي گروه ،اساس

) گروه سه نفري 2هر استان (استان  30به و سركشي بازرسي  به منظور) گروه كارشناسان ايرانو 

دهنده انحراف باالي تسهيالت  نامه مزبور نشان ينيبررسي گزارش ارزيابي عملكرد آ .اعزام گرديد

رح نمونه ط 793از مجموع  ،براساس گزارش فوق. باشد ميزودبازده اقتصادي هاي  ي به بنگاهياعطا

ترين  مهم. درصد بوده است 39و  40مورد بررسي ميزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتيب 

 .1 :تسهيالت زودبازده در محل طرح به شرح زير ارزيابي شده است هزينهعلل انحراف و عدم 

يندي كه بررسي توجيه فني، مالي و اها در قالب فر اصرار مقامات محلي غيربانكي در تصويب طرح

گيري در كميته و شوراي اشتغال  نتيجه(ها را تضعيف كرده بود ها از سوي بانك اقتصادي طرح

گيري و  ها و اصرار بر سرعت عمل در تصميم هاي ارجاعي به بانك حجم فراوان طرح .2، )ها استان

ه كنند ي معرفييهاي اجرا تنوع دستگاه .3، ها ها توسط بانك الجرم عدم امكان ارزيابي صحيح طرح

عدم اهليت فني و يا مالي برخي از  .4، ها دستگاهاين بنگاه توليدي به بانك و پيگيري مكرر 

  . ي به بانك عامليهاي اجرا متقاضيان معرفي شده توسط دستگاه



  31                                                                            ..... تعاون و رونق اقتصادي

   

سرانه حقيقي آنها منفي ناخالص داخلي ها بر توليد  اثر متغير نرخ مشاركت اقتصادي استان

عالمت ضريب نرخ مشاركت اقتصادي . باشددار ميدرصد معني 5بوده و از لحاظ آماري در سطح 

و  )Solow, 1956( در مدل رشد سولو. كنند مطابق با مباني تئوريكي بوده و همديگر را تأييد مي

. ر توليد سرانه مؤثر نيروي كار دارددنرخ رشد نيروي كار تأثير منفي ، )Swan, 1956( سوان

ها از جهت نهاده نيروي كار در منطقه دوم  مهم است كه استان همچنين اين نتيجه بيانگر اين نكته

  . كنند توليد مي

هاي  ، در بين متغيرهاي منتخب بخش تعاون، شدت شركتگفته پيش با توجه به نتايج

ها داشته و تأثير مثبت اقتصاد تعاوني بر رشد و  تعاوني بيشترين تأثير را بر توليد سرانه حقيقي استان

طور كه اشاره شد، اقتصاد تعاوني عالوه  همان. هاي كشور بسيار مشهود است ستانرونق اقتصادي ا

شود و  باعث افزايش سرمايه اجتماعي نيز مي ،)از لحاظ كمي(بر تحريك رشد و رونق اقتصادي 

  . بخشد روند توسعه را بهبود مي

  

  و پيشنهادهاگيري  نتيجه 

هاي  بررسي نوع و اندازه تأثير شاخصهدف از انجام اين پژوهش  ،طور كه عنوان شد همان

بدين . بود 1392- 1389هاي كشور طي بازه زماني  منتخب بخش تعاون در رشد اقتصادي استان

ثير متغيرهاي شدت أاستفاده شد و ت هاي تابلويي هاي اقتصادسنجي داده كنيكت از  ،منظور

ت اعطا شده به متقاضيان ها، سرانه تسهيالت پرداختي به مشاغل خانگي، سرانه تسهيال تعاوني

هاي كشور و براي بازه زماني هاي زودبازده در كنار نرخ مشاركت اقتصادي به تفكيك استانبنگاه

با توجه به وجود ناهمساني واريانس و . تخمين زده شد بر توليد  ناخالص داخلي 1389-1392

  .پانلي استفاده شد) GLS(ته ياف زن حداقل مربعات تعميم ها، از تخمين سريالي در داده خوهمبستگي

دار مثبت و معنيحقيقي سرانه  رآمدها بر د، اثر متغير شدت تعاونيبه دست آمدهطبق نتايج 

خود و هدايت آنها به سمت  يهاي اعضا هاي تعاوني با تجميع سرمايه شركت ،بنابراين. ارزيابي شد

اني تأثير مثبت بر ارتقاي درآمد توليد كاالها و خدمات و همچنين افزايش سرمايه اجتماعي و انس
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رغم داشتن  سرانه تسهيالت اعطاشده به مشاغل خانگي نيز علي. هاي كشور دارند سرانه استان

هاي كشور داشته و  رفاه اقتصادي استانرونق ، تأثير مثبت و معنادار بر )درصد 02/0(كشش پايين

 ، به ويژههاي مرتبط سازمان ،راينبناب. ها شده است باعث افزايش درآمد سرانه حقيقي در استان

بايد به توانمندسازي هر چه بيشتر اين مشاغل اقدام كنند؛ چرا  ،رت تعاون، كار و رفاه اجتماعياوز

با توجه به وجود بيشتر  ،از سوي ديگر. كه تأثير مثبت و معنادار آنها طبق اين مطالعه تأييد گرديد

. يابد ل و صنايع كاربر بيش از پيش اهميت ميضرورت ايجاد مشاغ ،كار در كشور جميعت در سن

هاي اقتصادي زودبازده بر  دار سرانه تسهيالت اعطاشده در جهت گسترش بنگاه تأثير منفي و معني

ها حاكي از اين واقعيت مهم است كه اثر نهايي اين  توليد ناخالص داخلي سرانه حقيقي استان

يادآوري . اند ف از مسير اصلي خود شدهانحرا ب توليد بوده و اين تسهيالت دچاريخرتتسهيالت 

اما  ،هاي زودبازده در رشد و رونق اقتصادي و افزايش اشتغال مبرهن استكه پتانسيل بنگاه شود مي

هاي زودبازده ريزي و مديريت صحيح باعث شده است كه تسهيالت پرداختي به بنگاهعدم برنامه

اي كه عده طوريه هش بيكاري است، منحرف شود بكه همان رشد توليد و كا ،از مسير اصلي خود

داللي، سوداگري و مشاغل (ها ها، اين تسهيالت را گرفته و در ساير بخشگيري از رانتبا بهره

هاي زودبازده  هاي مرتبط بايد در اعطاي تسهيالت به بنگاه سازمان ،بنابراين. اند هزينه كرده)كاذب

  . شود در اعطاي تسهيالت از اصول علمي تبعيت شود اد مياقتصادي با احتياط عمل كنند و پيشنه

ها تعاوني. مهم استتوان گفت كه نقش تعاون در توليد و توسعه اقتصادي در مجموع مي

كه با سرمايه بخش خصوصي و با فعاليت آنان و مديريت  ،نهادهاي اقتصادي مردمبه عنوان بنگاه

مهمي در ايجاد الگوهاي عملياتي اقتصاد مقاومتي ويژه  بهتوانند نقش نمايند، ميمردم فعاليت مي

دهي به براي جهتاست كه بهترين گزينه (هاي مردمي  مين منابع از طريق سرمايهأبا ت. ايفا نمايند

ين ترين اهاي اقتصاد مقاومتي كه مهملفهؤهاي پراكنده موجود در بازار پولي با اتكا بر منقدينگي

آوري  ملي، مردمي كردن اقتصاد، كاهش وابستگي به نفت، افزايش تاب حمايت از توليد ها مؤلفه

توان در جهت افزايش توليد و كاهش بيكاري حركت  مي )دنباش اقتصاد و مديريت منابع ارزي مي

هاي مردمي شرايط ها و حمايت از مديريت و مشاركتشود با تقويت تعاونيلذا توصيه مي. نمود
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ود و در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام شهاي اقتصادي فراهم صهحضور فعال بخش خصوصي در عر

  . يمشباهاي كشور  و عمل، شاهد افزايش رفاه شهروندان استان

  

  هاي سياستي توصيه

اران و پژوهشگران ذگ برگرفته از نتايج اين مطالعه براي سياست ياهترين پيشنهاد مهم

  :ند ازا عبارت

اران بايد توسعه كمي و ذگ اد مقاومتي، سياستهاي كلي اقتص به منظور تحقق سياست -

  . كيفي بخش تعاون را بيش از پيش مد نظر قرار دهند

ها و ساير  گردد در ارائه تسهيالت به شهروندان در جهت ايجاد تعاوني پيشنهاد مي -

مشاغل مرتبط، نظارت كافي صورت گيرد تا مبادا تسهيالت از هدف و مسير اصلي خود خارج و 

 . اي كاذب هزينه شوده در بخش

هاي اقتصادسنجي فضايي براي تحليل  شود در مطالعات بعدي از روش توصيه مي -

  . كشور استفاده گردد) هاي استان(وضعيت متغيرهاي بخش تعاون در سازمان فضايي
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Abstract  

The aim of this study was to determine the type and size of the effect on selected 

cooperative sector indicators on the economic growth of various provinces. For this 

purpose, heteroskedasticity test in panel data-and autocorrelation techniques was 

utilized.  A Panel Generalized Least Squares (PGLS) estimator was applied. According 

to the results, the significant positive impact of cooperatives on economic growth 

among provinces was evaluated and the elasticity of real per capita income to the 

number of cooperative enterprises 0.10 was estimated. The facilities granted to home-

based businesses have a significant and positive impact on the province's economic 

boom; though had small elasticity (0.02). In contrast, facilities granted to the provinces 

to expand small and quick return enterprises had insignificant effect on real per capita 

income of provinces.  
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