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با عنایت به امکان تعامل مناطق مجاور در فعالیتهای اقتصادی ،توسعه صنایع در یک منطقه عالوه بررا اینکرره الررت ا را
در منطقه مذکور افزایش میدهد ،بلکه ممکن است با گستاش صنایع ماتبط در مناطق مجاور ،افررزایش الررت ا منرراطق
مذکور را نیز به همااه دالته بالد .بااین اساس در این مطالعه پس از آزمررون ودررود ا را فضررایی ،ترری یا توسررعه صررنعت
گادلرریای بررا الررت ا در ررار و دادههررای تررابلویی پویررای فضررایی برره ت کیررک اسررتانهای کشررور برراای دوره
( )1394-1390مورد بارسی قاار گافت .نتایج حاصل از این بارسی در ار و دادههررای تررابلویی پویررای فضررایی و
بااساس تخمینزن دوربین فضایی نشان داد که گادلیای دارای تی یا معنرریدار فضررایی بررا الررت ا برروده و توسررعه آن
عالوه با اینکه الت ا را در استانهای هدف افزایش میدهد ،بلکه منجا برره افررزایش الررت ا در اسررتانهای مجرراور نیررز
میگادد .همچنین بااساس نتایج این مطالعه لاخص قیمت تی یا من ی و تولید ساانه تی یا مثبت با الت ا اسررتانها دارد،
اما تی یا دستمزد حقیقی با الت ا معنیدار نیست.
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 .1مقدمه
الت ا نیاوی انسانی از مهمتاین و اساسیتاین موضوع بانامررهریزی اقتصررادی -ادتمرراعی هررا
دغدغههای اساسی بانامهریزان است .دوامعی که از ناخ بیکاری باال باخوردار هسررتند ،عررالوه بررا
اتالف منابع انسانی ،بررا مسررایل و مشررکالت متعرردد اقتصررادی و ادتمرراعی و سیاسرری موادرره هسررتند
(امینی.)1381،
افزایش معضل بیکاری در اقتصاد ایاان به خصوص طی سا های اخیا عالوه با اتررالف منررابع،
بسیاری از مشکالت ادتماعی و اقتصادی همچون ناامنی ،فقا و ناهنجاریهای روانی ،خاابکاری و
بزهکاری را سبب لده است و توده به راهکارهای رفع بیکرراری و الررت ا زایی را در اولویتهررای
سیاستها ی کشور قاار داده است .در این میان از دمله راهکارهایی که باای حل مشررکل بیکرراری
مد نظا قاار گافته ،توسعه صنایع کاربا و الت ا زا است .توسعه ها صنعتی عالوه با ایجرراد الررت ا
در آن صنعت ،ممکن است الت ا را در باخی از صنایع دییا نیز افزایش دهد و این موضوع توده
به ابعاد مختلف الت ا زایی صنایع را مورد تیکید قاار میدهد .توده به ابعرراد مختلررف الررت ا زایی
صنایع از آن دهت بیشتا حائز اهمیت است که در نظا گررافتن ابعرراد مختلررف الررت ا زایی ،ممکررن
است صنایعی را در اولویت سیاستگذاری باای افزایش الت ا قاار دهد که تا به حا کمتا مورد
توده بودهاند.
با عنایت به توضیحات فوق در بسیاری از مطالعات عالوه بررا الررت ا مسررتقی نالری از توسررعه
صنایع ،به الت ا غیامستقی که از توسعه سایا صنایع در ا ا توسعه صررنایع اولیرره حاصررل میلررود،
تیکید میلود  .در این میان از دمله صنایعی که توسعه آن باای افزایش الت ا طی دهرههای اخیررا
مورد توده قاار گافته است ،صنعت گادلیای است .بهطوریکرره بسرریاری از مطالعررات از دملرره
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کشوری است و بیکاری به عنوان یک پدیررده مخررا ادتمرراعی ،اقتصررادی ،فاهنیرری ،همررواره از
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مطالعات انجام لده توسط الساایای ،)2017( 1دایاناندا ،)2014( 2مازمدور ،)2009( 3فررت ا...زاده و
لای ی ابکی ( ،)1395میازایی (1389و )1388با الت ا زا بودن صنعت گادلیای تیکید دارند.
بارسی الت ا زایی صنعت گادلیای در این مطالعات غالباً با رویکاد توصی ی و برردون تودرره برره
مبانی نظای تقاضای نیاوی کار ص ورت گافته است .اما نکته حائز اهمیت عدم توده این مطالعات
الت ا است .این در حالی که باخی بارسیها از دمله مطالعه لوندوسکا-کواردا،)2018( 4کانتا 5و
اکتاس )2016( 6و فاانزسیکا )2012( 7نشان داده لدهاست که دادههای بیکاری و الت ا میتوانند
وابستیی مکانی دالته بالند .به این معنی که ت ییا در میزان الت ا یک منطقه ممکن است الررت ا
مناطق مجاور را نیز تحتتی یا قاار دهد.
به این تاتیب مطالعات مذکور بعد دییای از الت ا را مطاح مرری نمایررد کره نالرری از تعامررل
صنایع مناطق مجرراور و در واقررع ا ررا فضررایی توسررعه صررنایع بررا الررت ا اسررت .ا ررا فضررایی توسررعه
گادلیای با الت ا که در مطالعات قبلی گادلیای مورد توده قاار نیافته است ،به ایررن معنرری
است که تو سعه گادلیای در یررک منطقرره خرراص برره توسررعه گادلرریای و یررا صررنایع مرراتبط بررا
گادلیای در مناطق مجاور منجا لده و همین اما سبب میلود توسعه گادلیای در یک منطقه
عالوه با افزایش الت ا در منطقه مذکور ،الت ا را در مناطق مجاور نیز افزایش دهد.
با عنایت به مااتب فوق هدف از این مطالعه تبیین تی یا گادلیای با الت ا با تیکید با ا اات
ساریز فضایی در بین استانهای کشور بااساس مبانی نظای تقاضای نیاوی کار میبالررد .در واقررع
این تحقیق به دنبا پاسخ به این سئوا است که آیا توسررعه گادلرریای در بررین اسررتانهای کشررور

1. Alsarayreh
2. Dayananada
3. Mazumder
4. Lewandowska-Gwarda
5. Kantar
6. Aktas
7. Franziska
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به باخی از ابعاد مه الت ا زایی صنعت گادلرریای از دملرره ا ررا فضررایی توسررعه گادلرریای بررا
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مودب افزایش معنیدار سط الت ا استانها میلود یا نه؟ انیاً توسعه گادلیای در یک اسررتان
منجا به افزایش معنیدار الت ا استانهای مجاور میلودیا نه؟
به منظور پاسخ به سئواال ت فوق در قسمت بعدی مبانی نظای و پیشررینه تحقیررق مررورد بارسرری
قاارمیگیاد .در ادامه با بیان روش تحقیق ،دادههای تابلویی پویررایی فضررایی تشررای میگررادد .در
پنج نتایج حاصل از تخمین مد مورد تحلیل قرراار میگیرراد .بخررش آخررا مقالرره برره دمعبنرردی و
پیشنهادات اختصاص دارد.

 .2ادبیات موضوع
 .1-2مبانی نظری
الت ا به معنای است اده از یک عامل تولید توسط لاکت یا مؤسسه دولتی و به طور متداو تا
به معنای استخدام و مش و بودن در کار است .الررت ا برره حالررت لرراغل بررودن اطررالق میلررود و
لاغل به کسی گ ته میلودکه باای کسب مزد و سود کار میکند (نائینی.)1372 ،
عدم موفقیت د وامع در است اده از نیاوی انسانی منجا به باوز معضل بیکاری میگادد .بررااین
اساس باخی مطالعات به بارسی عوامل مؤ ا بررا تقاضررای نیرراوی کررار پاداختهانررد .بااسرراس مبررانی
نظای ،تقاضای نیاویکار متی ا از دستمزد ،قیمت سایا عوامل از دمله قیمت سامایه و میزان تولید
میبالررد .ایررن موضرروع در بسرریاری از مطالعررات از دملرره بارسرریهای صررورت گافترره توسررط
عزیزمحمدلو ( )1397و ابایشمی و همکاران ( )1390مورد توده قاارگافته است.
در ادبیات ،تقاضای نیاوی کار در قالب دو رهیافت ایسررتا و پویررا مطرراح لررده اسررت .تحلیررل
تئوریک الیوهای پویای تقاضای نیاوی کار به طور گستاده به وسرریله نیکررل )1986( 1ارائرره لررده
است .از دمله مد های رهیافت پویای تقاضای نیاوی کار میتوان به الیوی محرردودیت مقررداری
در بازار کار ،مد دستجو و انتخا ل ل الاره نمود.
1. Nikel
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بخش هارم تابع تقاضای نیاوی کار بااساس توابع تولیررد معافرری میلررود و در نهایررت در بخررش
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در خصوص بهکارگیای الیوهای پویا به طور خالصه این دالیل مطاح میلود که رسیدن به
سط مطلو الت ا  ،نیازمند بهکارگیای سط مطلوبی از سامایه است که در طی زمان و در طرری
ند دوره انجام میلود .همچنین باخی رهیافتهای پویا داللت با این دارند که بنیاهها تا رسیدن
به سط م طلو نیاوی کار در عدم تعاد هستند و ها ه وضعیت مودود آنها تررا سررط مطلررو
تا سط مطلو آن نیز هزینههای تعدیل (هزینه استخدام و اخااج نیاوی کار) را به همااه دارد .لذا
بنیاهها در رسیدن به سط مطلو تقاضای نیاوی کار سعی در حداقل نمودن مجمرروع هزینرههای
عدم تعاد و تعدیل خواهند دالت .ودود این رفتارها باعث میلود که ا اات ت ییا مت یررا مسررتقل
با تقاضای نیاوی کار منحصا به یک دوره نبالد و رسیدن به سط مطلررو تقاضررای نیرراوی کررار
ندین دوره به طو انجامد.
با عنایت به مااتررب فرروق بسرریاری از مطالعررات از دملرره بارسرریهای صررورت گافترره توسررط
عزیزمحمدلو ( )1396و امینی ( )1378تقاضای نیاوی کار را بااسرراس رهیافررت پویررا مررورد تحلیررل
قااردادهاند .همانطور که بیان لد در بارسی این مطالعررات تقاضررای نیاویکررار متری ا از دسررتمزد،
قیمت سایا عوامل از دمله قیمت سامایه و میزان تولید میبالد .در این میان تی یا تولید بررا الررت ا
در صنایع مختلف ،مت اوت بوده و افزایش آن در باخی صررنایع ،الررت ا را برره طررور قابررل تررودهی
افزایش میدهد .با همین اساس دولتها در دهت رفع معضل بیکاری ،توسعه فعالیتهای اقتصادی
الت ا زا و کرراربا را مررورد تیکیررد قرراار میدهنررد .یکرری از صررنایع مررورد تودرره در ایررن خصرروص
گادلیای است .صاحب نظاان متعددی درباره نقش توسعه گادلیای در الررت ا نظایرههایی را
مطاح کادهاند که بخشی از آنها در این قسمت مورد بارسی قاار میگیاد.
الند باگ 1در زمینه نقش گادلیای در الت ا معتقررد اسررت کرره اگررا منطقرره مررورد بارسرری
دهت توسعه گادلیای دارای میزان بیکاری باال بالد ،مزایای گادلیای آلکارتا خواهد لررد.
وی بیان می کند درآمد حاصل از گادلیای ،ها ند ممکن است نسبت به سایا درآمرردها کمتررا
1. Land bergh
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فاصله دالته بالد ،هزینه عدم تعاد آنها بیشتا خواهد بود .این در حالی است که تعدیل نیاوی کار
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بالد ،اما بهتاین گزینه ممکن باای رفع معضل بیکاری در لاایط ودررود بیکرراری اسررت ،رراا کرره
ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی ،بیکاری را کاهش خواهررد داد و بررا کی یررت زنرردگی لررهاوندان
میافزاید .هزینه ف اصت توسعه گادلیای تحت نررین لرراایطی ممکررن اسررت انررد

و یررا حترری

نزدیک به ص ا بالد (باگ.)3 :1383 ،
ددید در ایجاد درآمد باای دوامع است ،بنابااین در کارهایی کرره بررا گادلرریای مرراتبط هسررتند،
مانند آماده کادن اتاق باای گادلیاان ،تهیه غررذا ،خادهفاولرری ،حملونقررل و ایجرراد سرراگامی،
ل لهای ددید به ودود میآید (لارپلی.)41 :1380،
گی 2معتقد است صنعت گادلیای بزرگتاین سازمان یا نهادی اسررت کرره بیشررتاین نیرراوی
انسانی را به کار میگیاد و در بسیاری از کشورهای دنیا این صنعت به صورت بزرگتاین کارفاما
درآمده است (گی.)265 :1382 ،
کوپا3در ارتباط با الت ا گادلیای معتقد است که گادلیای دربادارنده تنرروع وسرریعی از
بخش های صنعتی است ،به این خاطا تخمین تعداد کارکنان مابرروط برره ایررن بخررش بسرریار مشررکل
است .به عالوه ماهیت الت ا در صنعت گادلیای همررااه بررا گسررتاه متنرروعی از پیوسررتیی میرران
بخشهای گادلیای و دییا بخشهای اقتصررادی اسررت .وی در ادامرره بیران میکنررد کرره فعالیررت
گادلیای بینالمللی احتماالً محتوای غنیتای نسبت به فعالیت گادلرریای داخلرری دارد (کرروپا،
.)199 :1380
بو 4معتقد است اگا گادلیای داخلی در مناطق متعدد پااکنده لده بالررند ،مودررب توزیررع
مجدد درآمد و الت ا خواهد لد .وی بیان میکند بخشرری از الررت ا ایجرراد لررده در گادلرریای

1. Sharply
2. Gee
3. Kuper
4. Bol
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لارپلی 1در خصوص گادلیای و الت ا بیان میکند از آنجا کرره گادلرریای منبررع مهر و
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فصلی است و این اما اغلب به مهادات موقت و گستاده نیاوی کار میانجامد کرره مودررب انتقررا
درآمد و مخارج القایی بین مناطق میگادد (بو .)203 :1379 ،
زمانی ( )1373با بارسی مطالعات انجام لده ،بیان میکند در مجموع سه نرروع الررت ا نیرراوی
انسانی (نیاوی کار و مدیایت) در مورد گادلیای قابل ت کیک است:
و اقدامات قبل از انجام س ا یا در حررین مسررافات صررورت میگیرراد .ماننررد فعالیررت مؤسسررات
گادلیای و اطالع رسانی.
ر الت ا در تیمین نیازها :این نوع الت ا که سه عمدهای از الت ا در فعالیتهای گادلیای را
لامل میلود ،در فعالیتهایی بودود میآید که بهطور مستقی نیازهای روزماه گادلیا را تا
زمانی کرره در مقصررد اسررت ،باطرراف میسررازد .از دملرره ایررن فعالیتهررا میترروان فعالیتهررای
حملونقل ،هتلداری ،رستورانها و خدمات ت ایحی و ورزلی الاره نمود.
ر ایجاد الت ا در سایا صنایع :این نوع الت ا که بیشتا با فعالیتهررای تولیرردی مرراتبط بررا صررنعت
گادلیای است ،همزمان با سامایهگذاری در گادلیای فااه میآیررد .فعالیررت در احرردا
هتلها و کلیه فعالیتها قبل از آن ،تولید وسایل حملونقل (تا دررایی کرره سرره گادلرریای را
لامل میلود) و نیز سه گادلیای در ایجاد تیسیسات زیابنررایی در زمرراه ایررن نرروع الررت ا
است (زمانی.)1373،
لی 1الت ا در گادلیای را به دو نوع الت ا مسررتقی و غیامسررتقی تقسرری میکنررد .الررت ا
مسررتقی  ،ل ر لهای ب رهودود آمررده از توسررعه تسررهیالت گادلرریای ماننررد هتلهررا ،لرراکتهای
هواپیمررایی ،کشررتیاانی،آژانسهای دهررانیادی و مااکررز ت ایحرری و فاولرریاهها هسررتند و الررت ا
غیامستقی نیز در لاکتهایی لکل میگیاد که مواد و ملزومات مررورد نیرراز رسررتورانها را تریمین
میکننررد ،لرراکتهای سرراختمانی کرره هتلهررا را میسررازند .در واقررع الررت ا غیامسررتقی صررنعت

1. Lea

Downloaded from qjerp.ir at 14:45 +0430 on Sunday July 19th 2020

ر الت ا اولیه :این نوع الت ا عمدتاً در فعالیتهایی بودود میآید که باای فااه آوردن زمینهها

 240نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

سال  ،28شماره  ،93بهار 1399

گادلیای نالی از ارتباط صنعت مذکور با دییا صنایع حاصل میلود و ها ه این ارتباط بیشتا
بالد ،میزان الت ا غیامستقی نیز بیشتا خواهد بود.
در تقسی بندیهای فوق ،به انواع الت ا نالی از توسعه گادلیای توده لده است ،اما نرروع
دییای از الت ا ودود دارد که از ارتباط صنایع در منرراطق مجرراور نالرری میلررود .در واقررع ایررن
مناطق مجاور لود و در صورتی که این افزایش تقاضررا قابررل تودرره بالررد ،مودررب توسررعه صررنایع
ماتبط در مناطق مجاور لده و الت ا را در مناطق مذکور افزایش دهد .بااین اساس نوعی دییای
از الت ا قابل تعایف است که با ا ا توسعه گادلرریای منطقرره خرراص ،در منرراطق مجرراور ایجرراد
میگادد .این نوع از الت ا که نالی از ا ا فضایی توسررعه گادلرریای اسررت ،در مطالعررات انجررام
لده کمتا مورد الاره قاار گافته است در این خصوص تابلا1بیان میکند که »همرره یررز برره همرره
یز ارتباط دارد ،اما یزهای نزدیکتا ارتباط بیشتای نسبت به یزهای دورتا دارند .طبق این نظایه
هیچ منطقهای ایزوله نبوده و همیشه ها منطقه با توده به ارتباط آن با سایا منرراطق در حررا رلررد و
توسعه است .عناصا ،محصوالت ،دانش و اطالعات به طور مداوم در حا

مبادله با یکدییا هستند.

هزینه این مبادله با فاصله ،رابطه مسررتقی دارد .بنررابااین تعامررل بررین منرراطق بررا موقعیتهررای مکررانی
نزدیکتا معنیدار است (تاوما 2و همکاران .)2014 ،با در نظا گافتن ا اات فضایی ،حالت پایدار
یک منطقه ه به پارامتاهای ساختاری خود منطقه و ه به پارامتاهای ساختاری مناطق مجرراور آن
بستیی خواهد دالت (پ افامیار.)2009 ،3
با عنایت به مااتب فوق عالوه با آ ار الت ا زایی مستقی توسررعه صررنایع ،ضرراورت تودرره برره
ا اات فضایی الت ا نیز دارای اهمیت اساسی است و این موضوع در خصوص گادلیای به ایررن
صورت بیان میلود که توسعه گادلیای در یک منطقه خاص منجررا برره توسررعه گادلرریای در
صنایع ماتبط با آن در مناطق مجاور لده و همین اما مودب میلود توسعه گادلیای عررالوه بررا
10. Tabler
11. Tamma
11. Pfaffermayr
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افزایش الت ا در منطقه مذکور ،مودب افزایش الت ا در مناطق مجاور و در نتیجه باعث افزایش
الت ا در کل کشور لود .بااین اساس ،هدف از این مطالعه تبیین تی یا گادلرریای بررا الررت ا بررا
تیکید با ا اات ساریز فضایی در بین استانهای کشور میبالد .با عنایت به مطالب فوق ،در بارسی
تی یا گادلیای با الت ا بین استانهای کشور ،در نظا گافتن ا رراات فضررایی نتررایج دقیررقتای را
بارسیها از دمله مطالعه الساایای )2017( 1این نکته را نیز مورد تیکید قاار میدهررد کرره رره بسررا
توسعه صنایع در یک منطقه با الت ا مناطق مذکور تی یا معنرریداری ندالررته بالررد ،امررا بررا دررذ
نیاوی کار مناطق مجاور ،کاهش بیکاری مناطق مجاور را به همااه دالته بالد .آنچرره مسررل اسررت
ا ا فضایی گادلیای با الت ا در صورتی ات اق خواهد افتاد که توسررعه صررنعت گادلرریای در
یک منطقه بتواند تقاضا برراای صررنایع مرراتبط بررا خررود را در منرراطق مجرراور برره طررور قابررل تررودهی
تحتتی یا قاار دهد و به این تاتیب منجا به توسعه صنایع مذکور و افزایش الت ا درآنها گادد.
 .2-2پیشینه تحقیق
 .1-2-2مطالعات خارجی
آلجا 2و همکاران ( )2019با عنایت به این واقعیت که مصاف در دوره رکود اقتصررادی کرراهش
مییابد و ناخ بیکاری باال میرود ،به آزمون این فاضیه میپادازند که با افزایش بیکرراری ،تصررمی برره
مسافات و توریس در کشورها کاهش مییابد .به همین منظور آنها رابطه بین توریس و ناخ بیکرراری
را در بین کشورهای منتخب مورد بارسی قاار داده و نشان میدهندکه بیکاری برراال منجررا برره کرراهش
توریس لده و همین اما سبب میلود بیکاری به دلیل کاهش توریس افزایش یابد.
یابو ی )2018( 3ا اات توسعه صنعت گادلیای را با رفاه و الت ا مورد بارسی قاارداده و
ضمن بیان مع ایب توسعه گادلیای و همچنین افزایش الت ا نالی از توسعه توریس  ،برره بارسرری
ا اات رفاهی توریس با است اده از یک مد تعاد عمومی میپادازد و بیرران میکنررد کرره دولتهررا
1. Alsarayreh
2. Alegre
3. Yabuchi
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می توانند با باقااری مالیات باای باخی از خدمات توریستی ،ا اات من ی رفاهی توریس را کاهش
داده و رفاه نالی از باالرفتن الت ا توسط توریس را افزایش دهند.
الساایای )2017( 1با بارسی نقش توریس در کاهش ناخ بیکرراری اردن نتیجرره میگیرراد کرره
توریس در کاهش ناخ بیکاری تی یا معنیداری دالته است ،میررا در مررواردی کرره افررااد بیکررار از
ارتباط با توریست تیکید لده است.
دیموسکا 2و همکاران ( )2017به بارسرری ترری یا توریسر بررا الررت ا لرراکتهای کو ررک و
متوسط در لها ارید دمهوریه مقدونیه پاداخته و بااسرراس رویکرراد تحلیلهررای رگاسرریونی نشرران
میدهند که ب ه دلیل کاربا بودن صنعت توریس  ،توسعه توریس با افررزایش الررت ا در لررها مررورد
بارسی تی یا مثبت دالته است.
اینچاووستی )2015( 3در مقالهای برره بارسرری ترری یا گادلرریای بررا رلررد و الررت ا در اسر انیا
پاداخته است .نتایج مطالعه وی نشان میدهد علیاغ اینکه گادلرریای میتوانررد باعرث پویررایی و
رونق اقتصادی گادد ،اما تک بعدی لدن اقتصاد و اتکای بیش از حد به گادلیای ،کشور را در
بلندمدت به سمت بحاان سوق میدهد .نتایج این مطالعه در خصوص تی یا گادلرریای بررا الررت ا
داللت با آن دارد که اتکای بیشتا به بخش گادلیای ممکن است ناخ بیکاری را افزایش دهد.
دایاناندا )2014( 4به بارسی رابطه توریس و الررت ا در لررها کرردا

هندوسررتان بررا رویکرراد

تحلیل علی پاداخته و نتیجه میگیاد که توریس در افزایش الت ا به صورت مستقی و غیامستقی
و همچنین در افزایش نیاوی کار ماها و غیاماها نقش مؤ ای دالته است.
پاولیک 5و همکاران ( )2013به بارسی رابطه بین توریس و الت ا در کاواسی طی سررا های
( )2012-2000با رویکاد علیت گانجای و آزمون دوهانسررون پاداخترره و نشرران میدهنررد کرره در
1. Alsarayreh
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کوتاهمدت توریس با الت ا تی یا گذار است و بااساس آزمون دوهانسون یررک رابطرره بلندمردت
بین دو مت یا مذکور در کشور کاواسی باای دوره مورد باررسی ودود دارد.
مازمرردور )2009( 1برره بارسرری ترری یا گادلرریای بررا اقتصرراد مررالزی بررا اسررت اده از تکنیررک
داده-ستانده پاداخته است .نتایج حاصل از تحقیق وی نشان میدهد که ا رراات انویرره گادلرریای
بودن گادلیای را در مالزی نشان میدهد.
کوکییا2و همکاران ( )2002با است اده از روش میدانی ،به بارسرری اهمیررت الررت ا غیارسررمی
گادلرریای در منرراطقی از انرردونزی پاداخترره و نتیجهگافتهانررد کرره بیشررتا فاولررندگان و لراغلین
غیارسمی این مناطق در صنعت گادلیای مش و هستند و لر ل خررود را از توسررعه گادلرریای
بهدست آوردند و اغلب آنان نودوانان  13تا 19ساله و دوانان مجاد میبالند.
هاواد و داگالس )1999( 3به باآورد ا اات فزاینده مخارج گادلرریای در اقتصرراد محلرری بررا
است اده از مد داده  -ستانده منطقهای باای والنیتن پاداخته و نشان میدهنررد کرره گادلرریای از
طایق افزایش ستانده و الت ا با اقتصاد ا ا میگذارد .آنها با مقایسه ضاایب ددو داده – سررتانده
باای  86صنعت و بخش گادلیای نشرران دادنررد کرره گادلرریای رتبرره برراالیی در درآمرردزایی و
الت ا

زایی دارد.

وی )1999( 4در مقالهای با عنوان «کی یت الت ا گادلیای درمنطقههاوایی» بیان میکنررد
که خاستیاه اصلی حافههای خدماتی گادلرریای مررواد غررذایی و مشرراوبات اسررت کرره در بیشررتا
مؤسسات به مشتایان ارائه میلود .نتایج مطالعه وی نشان میدهدکه با ودود دستمزدهای مختلف،
سط رضایت ل لی در مشاغل مابوط به گادلیای خیلی باالست و کی یت الررت ا گادلرریای
نیز بهتا از سایا مشاغل است.
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 .2-2-2مطالعات داخلی
یاسوری و همکاران ( )1397در مطالعهای به بارسی پتانسرریلهای الررت ا زایی گادلرریای در
روسررتاهای لهاسررتان پرراوه از دیرردگاه گادلرریاان روسررتایی پاداختهانررد .رویکرراد آنهررا بااسرراس
مشاهدات میدانی و با است اده از ابزار پاسشنامه بوده است .نتایج مطالعه آنهررا نشرران داده اسررت کرره
فررت اهللزاده و لررای ی ررابکی ( )1395رابطرره توسررعه گادلرریای ،رلررد الررت ا و کرراهش
بزهکاری در لهاستان بندر انزلرری را بررا رویکرراد میرردانی مررورد بارسرری قرراار داده و بررا اسررت اده از
تحلیلهای استنباطی نشان میدهنررد کرره بررین توسررعه گادلرریای ،الررت ا و کرراهش بزهکرراری در
لهاستان بندر انزلی رابطه معنیداری ودود دارد و توسررعه گادلرریای بررا بهبررود الررت ا مودررب
کاهش بزهکاری در این لهاستان لده است.
رفیعی دارایرری و بااترری ( )1393نقررش صررنعت گادلرریای در ایجرراد الررت ا اسررتان خااسرران
رضوی را مورد بارسی قاار دادهاند .باای این منظور آنها از ددو داده سررتانده باوزرسررانی لررده
استان خااسان رضوی است اده نمودهاند .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد افزایش یررک درصرردی در
سامایهگذاری صنعت گادلیای (هتل و رسررتوران) 15316 ،ن ررا الررت ا در سررط اسررتان ایجرراد
میکند .همچنین بااساس نتایج بهدست آمده ،سه الت ا صنعت گادلرریای ،نالرری از افررزایش
یک درصد ارزش افزوده صنعت گادلیای 58 ،درصد وسه سایا فعالیتها  42درصد است.
عیسیزاده و سوده ( )1391به محاسبه ضاایب الت ا بخشهای مختلف مرراتبط بررا گادلرریای
در اقتصاد ایاان با است اده از الیوی داده -ستانده پاداخته و نشرران دادنررد بیشررتاین ضررایب الررت ا
گادلیای در بخش عمدهفاولی و خادهفاولی و پس از آن در بخش حملونقل دادهای مسافا
و به همین تاتیب بخشهای بعدی رستورانها ،خدمات دینی و مذهبی و خدمات حملونقل هرروایی
میبالد .همچنین آ نها با محاسبه ضاایب نسبی نوع او و دوم نشان دادند که رتبه نخسررت ضررایب
الت ا نسبی نوع او گادلیای مابوط به بخش پشنیبانی حملونقل و رتبه نخست ضایب الت ا
نسبی نوع دوم گادلیای ،مابوط به بخش عمدهفاولی و خادهفاولی است.
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افشاری آزاد و همکاران ( )1390برره بارسرری توسررعه پایرردار و الررت ا در بخررش گادلرریای
روستایی لیالت پالنیان با است اده از مطالعه کتابخانهای و بارسی میدانی پاداخترره و ضررمن معافرری
زمینه الررت ا های کو ررک و متوسررط در بخررش گادلرریای روسررتایی ،اسررتاات ی و راهکارهررای
کاربادی را در خصوص نحوه مدیایت و توسعه اقتصادی به لکلی کرره بیشررتاین منررافع حاصررل از
میازایی و همکاران ( ،)1389در تحقیقی با عنوان «نقش صنعت گادلیای با الررت ا و مقایسرره
آن باسایا بخشهای اقتصادی منطقرره اورامانررات (اسررتان کامانشرراه) نشرران دادنررد بررین توسررعه صررنعت
گادلیای و الت ا رابطه معناداری ودود دالته و گادلیای باعررث افررزایش الررت ا دوانرران لررده
است .همچنین یافتههای تحقیق آنها حاکی از آن است که الت ا در بخش گادلیای فصلی اسررت.
در ادامه آنها با مقایسه الت ا زایی بخش گادلیای با سایا بخشهای اقتصادی نشرران دادنررد صررنعت
گادلیای در منطقه نسبت به سایا بخشهای اقتصادی از توان الت ا زایی بیشتای باخرروردار اسررت.
عالوه با این ،یافتههای این تحقیق نشان میدهد کرره از بررین فعالیتهررای مرراتبط بررا گادلرریای سرره
حملونقل در الت ا در مقایسه با سایا فعالیتها بیشتا بوده است.
بختیاری و یزدانی ( ،)1389به بارسی تی یا گادلیای با الت ا مستقی و غیامستقی پاداخته
و با است اده از تجزیه و تحلیل الیوی رگاسیونی نشان دادند که به ازای ورود ها بیسررت گادلرریا
به صورت مستقی یک ل ل و به ازای ورود لش ن ا گادلیا برره صررورت مسررتقی و غیامسررتقی
یک ل ل ایجاد میلود  .البته در این مطالعه به مبانی تئوریکی الیوی معافی لده و رابطه تئوریکی
بین الت ا و گادلیای کمتا توده لده و صافاً مت یا گادلیا به عنوان مت یا مستقل و الت ا به
عنوان مت یا وابسته مد نظا قاار گافته است.
میازائی ( )1388در مطالعهای دییا به بارسی تی یا توسعة گادلیای روستایی با الررت ا در
منطقة اورامانات کامانشاه باای سا های  1381-1386پاداخته است .در ایررن مطالعرره گادلرریای
روستایی با است اده از مت یاهای مسررتقلی ماننررد هتررلداری ،رسررتوران ،حملونقررل ،عمدهفاولرری و
خادهفاولرری و الررت ا برره صررورت مت یررا وابسررته در دو بعررد مسررتقی و غیامسررتقی مررد نظررا
قاارگافتهاست .با اساس یافتههای این پ وهش ،گادلیای روستایی زمینة الت ا فصلی منطقه را
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به وی ه در بهار فااه ساخته و لاغالن دییا بخشهای اقتصادی ،به خصوص بخش کشاورزی را
به سوی خود دذ کاده است.
قدمی ( )1386در مقاله خود تحت عنوان مد سازی توسعه لهای و گادلیای در ار و
پایداری (نمونه مورد مطالعه لها کالردلت) به بارسی نقش گادلیای در تحو توسررعه لررهای
ایجاد فاصتهای ل لی ،متنوعسازی مشاغل ،کاهش بیکاری ،وارد کادن سامایه به حوزه اقتصاد،
افزایش درآمد ارگانهای دولتی و افزایش درآمد مادم دالته است.
میااج ( )1386به بارسی توسعه توریس و الررت ا زایی نالرری از درآمررد آن در اسررتان سررمنان
پاداخته و با بارسی تعداد گادلیا و درآمررد حاصرل از توریسر و همچنررین سررامایهگذاری الزم
باای الت ا زایی در بخشهای مختلف استان نشان میدهررد کرره توسررعه توریسر در اسررتان سررمنان
میتواند به طور مستقی و غیامستقی مشکل بیکاری این استان را رفع نماید.
صمدی ( )1383در مطالعهای تحت عنوان «ارزیابی میزان الت ا زایی دذ توریست بااساس
الیوی ایستای داده -ستانده منطقهای» نشان داد که در ازای یک سا مخررارج گادلرریا اروپررایی،
آمایکایی و آسیایی به تاتیب  7 ،7و 9ل ل ددید ایجاد میلود .همچنین بااسرراس یافترههای ایررن
مطالعه ضررایب فزاینررده الررت ا ) تعررداد لر لهای ایجرراد لررده در ا ررا یررک میلیررارد ریررا مخررارج
گادلیای (گادلیاان اروپایی ،آمایکایی و آسیایی به تاتیررب  91 ،92و  93ن ررا اسررت .نتررایج ایررن
مطالعه در خصوص تی یا حذف تقاضای نهایی بخش توریس بررا میررزان الررت ا و الررت ا بخشهررای
مختلف اقتصادی حاکی از آن است که با حذف تقاضای نهایی توریسر الررت ا  29درصررد کرراهش
مییابررد کرره بیشررتاین کرراهش در بخررش خرردمات عمررومی و کمترراین آن در بخررش اداره عمررومی و
ساختمان میبالد .این در حالی است که حذف کل بخش توریس ) تقاضای نهایی و واسطهای (میزان
الت ا را  39درصد کاهش میدهد و بیشتاین کاهش الت ا

مابوط به بخش کشاورزی میبالد.

اسماعیلیان ( )1381در مطالعهای برره بارسرری دررذابیت گادلرریای و ا رراات آن بررا الررت ا و
درآمد در استان اص هان طی سا های 1380و  1381پاداخته و نشان داده است کرره علیرراغ پررایین
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بودن دذ گادلیا نسبت به ظافیتهای تاریخی و طبیعی استان ،ا اگذاری صنعت گادلرریای
در ایجاد فاصتهای ل لی و افررزایش درآمررد اسررتان برره خصرروص در لهاسررتان اصر هان مثبررت و
معنیدار بوده است.

امینی ( )1381در تحقیق خود ظافیتهای الت ا زایی توریس را به عنوان راهکرراری برراای حررل
راههای دهت رفع مشکل بیکاری است و در مقایسه با فعالیتهای دییا الت ا

زاتا میبالد.

بارسی مطالعات فوق نشرران میدهررد کرره در خصرروص ا رراات فضررایی گادلرریای مطالعرهای
صورت نیافته است و مطالعات انجام لده در خصوص ا اات صنعت گادلیای با الت ا یررا برره
صورت توص ی ی بوده و یا در صورت است اده از تحلیل رگاسرریون ،الیوهررای ارائرره لررده از مبنررای
تئوریکی مشخصی باخوردار نبودهاند .همچنررین تحقیقرراتی کرره از تکنیررک داده – سررتانده اسررت اده
نمودهاند علیاغ اینکه با اهمیت الت ا زایی غیامستقی گادلیای تیکید نمودند امررا بررا تودرره برره
ابت بو دن ضاایب فنی در این تکنیک طی زمان و عدم توده آنها به ا رراات فضررایی گادلرریای،
تی یا گادلیای با الت ا در این تحقیقات نیز به صورت دامع و کافی مورد بارسی قرراار نیافترره
است .لذا لزوم بارسی تی یا گادلیای با الت ا با عنایت به الیویی مبتنی با تئوری و با توده برره
ا اات فضایی ضاوری است.

 .3روششناسی تحقیق
با عنایت به مطالب بیان لده در بخشهای قبلی ،در این قسمت روش بارسرری ا رراات فضررایی
گادلیای بررا الررت ا در بررین اسررتانهای کشررور بیرران میلررود .برراای ایررن منظررور ابترردا رویکرراد
اقتصادسنجی فضایی توضی داده میلود .س س مد تقاضای نیرراوی کررار کرره از توابررع تررو لیررد و
هزینه حاصل میگادد ،معافی میلود.
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 .1-3ساختار مدلهای پانل فضایی
در اقتصادسنجی فضایی ا اات فضایی به کررارکاد مررد های مقطعرری یررا تاکیبرری1رگاسرریونی
اضافه میلود .به عبارتی در اقتصادسررنجی فضررایی دادههررای نمونرهای دارای دررز مکررانی هسررتند
(اکبای )1384 ،زمانی که دادهها دارای دز مکانی بالند دو موضوع قابل بحث اسررت :وابسررتیی
دادههای تابلویی فضایی به صورت زیا است:
Yi = τY1,t−1 + ρwYit + Xit β + DXit θ + αi + γt + Vit
Uit ≈ N (0σ2 In) Vit = λEVit + Uit

()1

که در آن  iو  tبه تاتیب نشاندهنده مقطع و زمررانY ،یررک بررادار  n × 1از مت

یررا وابسررته وX

بیانیا یک ماتایس  n × kاز مت یاهای توضیحی و  Wماتایس وزنی فضایی مت یررا وابسررته در ابعرراد
 n × nاست ،D .ماتایس وزن فضایی مت یا توضیحی (مستقل) و  ،Eماتایس وزنی فضایی دمررالت
اخال است αi .ا ا ابت یا تصادفی و  γtا ا زمان است .در یک مد فضایی اینکه مت یا وابسررته و
مت یاهای توضیحی یا دمله خطا وابستیی فضایی دالررته بالررند یررا نرره ،مررد های فضررایی مت رراوتی
مطاح میلوند که به لاح زیا میبالند (الهورست.)2010 ، 5
 -1مد خود رگسیون فضایی)SAR( 6
()2

(λ = θ = 0) → Yi = τYi,t−1 + ρWYit + Xit β + αi + γt + uit

 -2مد دوربین فضایی)SDM( 7
()3

+ αi + γt + uit

(λ = 0) → Yi = τYi,t−1 + ρWYit + Xitβ + DXitθ

1. Panel
2. Spatial dependence
3. Spatial heterogeneity
4. Lesage
5. Elhorst
6. Spatial Autoregressive Model
7. Spatial Durbin Model
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 -3مد خطای فضایی)SEM( 1
(ρ = θ = τ = 0) → Yi = Xit β + αi + γt + vit , vit = λEvit + uit

()4
 -4مد
()5

خود همبسته فضایی(SAC) 2
(θ = τ = 0) → Yi = τYi,t−1 + ρWYit + Xit β + αi + γt + vit , vit , vit = λEvit + uit

میآیند که مد های تصایحی ایستا بالند ( .) τ = 0ضایب خود رگاسرریون فضررایی  ρنشرراندهنده
میزان وابستیی مت یا وابسته در یک منطقه به ت ییاات مت یا وابسته مناطق همسررایه اسررت .همچنررین
ضایب خطای فضایی  λوابستیی فضایی ادزای اخال یک منطقرره برره ت ییرراات متوسررط در مت یررا
وابسته مناطق مجاور (همسایه) را نشان میدهد θ .بیانیا تی یا پررذیای مت یررا وابسررته یررک منطقرره از
میانیین وزنی مت

یاهای توضیحی سایا مناطق است.

 .2-3آزمونهای تشخیصی وابستگی فضایی
قبل از تخمین مد های پانل فضایی الزم است وابستیی فضررایی و ودررود خودهمبسررتیی بررین
دمالت اختال مورد آزمون قاار گیاد .ودود وابستیی فضایی میرران مشرراهدات و خودهمبسررتیی
فضایی میان دمالت اختال  ،تیکیدی با ضاورت است اده از مد های پانل فضایی است .برراای ایررن
منظررور از آزمررون مرروران 3و دررای سرری ( 4)GCاسررت اده میلررود .آزمررون مرروران فررا
خودهمبستیی فضایی میان دمالت اختال
()6

ودررود

را مورد بارسی قاار میدهد.
e′We
e′e

N
N
2
I = ∑N
= i=1 ∑j=1 Wij ei . ej / ∑j=1 ei

فاضیه ص ا این آزمررون عبارتسررت از  (λ = 0) H0:برره طرروری کرره  λضررایب خودهمبسررتیی
فضایی و  Iآماره آزمون موران است .آماره  Iاز توزیع ناما استاندارد پیاوی میکند .در صررورتی

1. Spatial Error Model
2. Spatial Autocorrelation Model
3. Moran’s I
4. Geary’s C.
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که فاضیه ص ا رد لود ،میان دمالت اخال خودهمبستیی فضایی ودود دارد .لاخص دای سی
نیز به صورت زیا بیان میلود.
2

) (N−1) ∑i ∑j wij (xi− xj

()7

2W ∑i(xi− x̅)2

=c

مقدار آماره آزمون دایسی مقادیا بین  0و  2را در با میگیاد .مقدار  1به معنای عدم ودود
بیشتا از یک بیانیا خودهمبستیی فضایی من

ی فزآینده است.

 .3-3تعیین مکان در مدلهای فضایی
در مد های اقتصادسنجی فضایی به منظور مد سازی تعامالت فضایی الزم است که کمیت و
مقدار عددی دنبههای مکانی تعیین لوند .بدین منظور دو منبررع اطالعرراتی در اختیررار اسررت .یکرری
موقعیت در ص حه مختصات که از طایق طو و عا

د اافیایی نشان داده میلود و باایناساس

میتوان فاصله ها ن قطه در فضا یا فاصله ها مشاهده قاارگافترره در هررا نقطرره را نسرربت برره نقرراط یررا
مشاهدات ابت یا ماکزی محاسبه نمود .دومین منبع اطالعاتی مکانی ،مجاورت و همساییی اسررت
که منعکس کننده موقعیت نسبی یک واحد مشاهده لده نسبت به واحدهای دییا میبالد.
معیار نزدیکی و مجاورت بااساس اطالعات به دست آمده از روی نقشه دامعرره مررورد مطالعرره
قابل دستاس خواهد بود و بااساس این اطالعات میتوان تعیین نمود که کدام مناطق باه همسررایه
و یا مجاور هستند ،یعنی دارای مازهایی هستند که به هر میرسررند .در ایررن صررورت منرراطقی کرره
دارای رابطه همساییی یا مجاورت هست ند نسبت به مناطقی که از ه دورتا هستند درده وابسررتیی
باالتای را نشان میدهند .با عنایت به این توضیحات میتوان مناطق مورد بارسی را در قالررب یررک
ماتایس نشان داد که به آن ماتایس مجاورتی گ ته میلود .این ماتایس لامل عناصررا  0و 1برروده
که در آن عناصا روی قطا اصلی باا با ص ا و عناصا خارج از قطا اصلی در صورتی که دو واحررد
م جاور و همسایه یکدییا بالند ،مقدار یک و در غیا این صورت مقرردار صر ا را اختیررار میکننررد
(اکبای.)1384،
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خودهمبستیی فضایی ،مقادیا کمتا از یک بیانیا خودهمبستیی فضایی مثبررت فزآینررده و مقررادیا
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در معادالت اقتصادسنجی فضایی ،اطالعات مکانی در ماتایس وزنی فضایی دمع میلروند و
از ضا این ماتایس در بادار مت یا وابسته ،باداری حاصل میلود که به عنوان مت یا توضیحی در
مد کالسیک لناخته میلود و ضاایب آن بیانکننده ا اات فضایی است .بدین تاتیررب مرراتایس
وزنی فضایی لامل اطالعات مابوط به فاصله نسبی  nاستان ( (i=1,2,3,….,j,…., nدر فضا میبالررد.
یا  d12تعایف میلود.
ij

0 w12 … . . w1,n−1 w1n
w21. 0 … . . w2,n−1 w2n

()8

..
..
wn−1,1 wn−1,2 ……..0 wn−1,n

=W

⌋ ⌊ wn1 wn2 … wn,n−1 0

به منظور تعیین فاصله بین دو واحد از دوتابع اکلیدسی 1و مینکوسررکی  2اسررت اده میلررود .در
این پ وهش از تاب ع اکلیدسی به منظور محاسبه فاصله است اده لده است .در تررابع اکلیدسرری فاصررله
بین دو مکان به صورت زیا تعیین میلود:
()9
که درآن  xiو  yiبه تاتیب طو وعا

2

2

) dij = √(xi − xj ) + (yi− yj

د اافیایی واحد  iو  xjو  yjبه تاتیب طررو و عررا

د اافیایی واحد  jهستند .در ایررن پر وهش ابترردا مراتایس فاصررله-معکرروس بااسرراس رابطرره  d1ijدر
ابعاد X31ساخته لررده و سر س مرراتایس مررذکور بااسرراس سررطاها نامررا میلررود .در ناما سررازی
ماتایس ،دمع ها سطا باابا با یک خواهد لد .بنابااین ،اگا عناصاماتایس وزنی فضایی را بعد از
ناما سازی با ∗∗ wijتعایف کنی  ،عناصا مذکور باابا با عبارت زیا خواهند بود.
()10

, N = 31

w∗ij

wij∗∗ = ∑N

∗
j=1 wij

که از ضا این ماتایس ناما سطای لده در مت ییا توضیحی ،مت یا ترریخیا فضررایی حاصررل
میلود .همچنین بااساس رابطه  ،d1ijها ه بعد مسافت بین دو واحررد بیشرتا بالررد ،ایررن وزن نسرربی
1. Euclidean ditance
2. Minkowski ditance
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عناصا

Wij

یونیی ارتباط فضایی واحد iبا واحد  jرا از نظا فاصله نشان میدهد که به صورت

1
dij
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کمتا خواهد بود و بیانیا آن است که با افررزایش فاصررله ،ا رراات سرراریز تعررداد گادلرریا کرراهش
مییابد .کارباد نوع ماتایسهای وزنی فضایی مجرراورتی و فاصررله -معکرروس بسررتیی برره موضرروع
مورد مطالعه و ماهیت ساریزهای مورد نظا دارد .باای مثا ماهیت ساریز در مد سررازی ا ررا دررام
بیشتا مجاورتی است ،در حالی که در مد سررازی ا ررا سرراریز هررای تکنولرروژی و تجررارت بایسررتی
عنایت به موارد مذکور در این پ وهش از ماتایس فضایی فاصله -معکوس است اده لده است.
 .4-3معرفی مدل تحقیق ،متغیرها و پایگاه دادهها
به منظور بارسی عوامل مؤ ا با الت ا از تابع تقاضای نیرراوی کررار اسررت اده میلررود .در ایررن
خصوص ابتدا تابع هزینه بااساس میزان تولید مشخص حررداکثا لررده و میررزان بهینرره عوامررل تولیررد
بهدست می آید .در ادامه با اساس تابع مخارج بهینه بنیاه و است اده از قضیه ل ل ارد ،تابع تقاضای
نیرراوی کررار احصررا میلررود .لررکل اولیرره تررابع تولیررد و تررابع هزینرره کرره در ایرن مطالعرره مررد نظررا
قاارمیگیاد به صورت زیا میبالد:
β1

β2

β0

()11

Qit = A lit k it turit

()12

C = w.l + r.k + δ. tur

که در آن  Qتابع تولید l ،نیاوی کار k ،سامایه و  turتعداد گادلیاان میبالررد .همچنررین،C
 w ،δو rبه تاتیب به تابع هزینه ،هزینه دذ ها گادلیا ،دستمزد نیاوی کررار و هزینرره اسررت اده از
سامایه الاره دارد i.و  tبه تاتیب استان و سا را نشان میدهند.
در ادامه به منظور بهینه نمودن تابع تولید ،با تشکیل تابع الگاان خواهی دالت:
β2

()13

β1

1

()14

) β0−1
1

()15

) β1−1
1

()16

β0

L = w.l – r.k – δ. tur +λ (Q – A lit k it turit

) β2−1

δ

w

( ==0→l

λβ0 A

r
λβ1 A

( ==0→ K

( = = 0 → tur

λβ2 A

β0−1

= w − λβ0 A lit

β1−1

= r − λβ1 A k it

β2−1

= δ- λβ2 A turit

∂L
∂l

∂L
∂k

∂L
∂tur
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β2

β1

β2

β0

β1

β0

= Q – A lit k it turit = 0 → Qit = A lit k it turit

()17

∂l
∂λ

با دایگذاری معادالت ( )15( ،)14( ،)13و ( )16در معادله ( )17مقادیا بهینه عوامل باحسب
میزان تولید بهدست میآید که با دایگذاری آنها در تابع هزینرره ،تررابع مخررارج بهینرره برره صررورت
()18

)𝑄 C=C (w, r, δ,

در ادامه با مشتق گیای از تابع هزینه نسبت به دستمزد بااساس قضرریه لر لر ارد تررابع تقاضررای
الت ا به صورت حاصل میلود.
)= Ld (w, r, δ, Q

()19

)𝑄∂C (w,r,δ,
∂w

= ld

به منظور بارسی تی یا فضایی گادلیای با الت ا  ،الیوی فوق بااسرراس مررد فضررایی پویررا
عمومی به صورت زیا تصای

میلود:

ln Lit = ρ ∑nj=1 Wij ln Ljt + γ ln Li,𝔱−1 + θ ∑nj=1 Wij ln TUR j𝔱 + β1 TUR it + β2 Wit + β3 PIit +

()20

𝑡𝑖𝑢 β3 Qit + δi + μt + εit , 𝜀𝑖𝑡 = 𝜆𝐸𝜀𝑖𝑡 +

که در آن ln Lit ،لیاریت طبیعی الت ا در سا داری به عنرروان مت یررا وابسررته مررد

ln Li,𝔱−1 ،

لیاریت الت ا سا گذلته استان میبالد Wit .نشرراندهنده متوسررط دسررتمزد حقیقرری برروده کرره از
تقسی دسررتمزد اسررمی متوسررط کارگاههررای صررنعتی بررا لرراخص قیمررت حاصررل لررده اسررت.

𝑃𝐼it

نشاندهنده لاخص قیمت است که به عنوان مت یا ابزاری باای سنجش هزینه است اده از سررامایه در
این مطالعه مورد است اده قاار گافته است 1.همچنین با توده به اینکه دذ توریست در ها منطقرره

 .1بااساس مطالعات انجام لده از دمله مطالعرره نیکررل ( )1996و سررکت ( )2009هزینرره سررامایه باابررا اسررت بررا  :هزینرره
فاصت پولی است که به سامایه اختصاص داده لده به عالوه هزینه استهال

.

هزینه فاصت پو در بسیاری از مطالعات با رلد قیمت ها (کاهش قدرت خاید پو ) و یا با ناخ بهرراه بررانکی سررنجیده
میلود و هزینه استهال

نیز بااساس رولهای مختلررف برراآورد میلررود .بررااین اسرراس در بسرریاری از مطالعررات از

دمله مطالعه نیکل ( ،)1996سکت ( )2009مبنای محاسبه هزینه سامایه ،لاخص قیمررت و اسررتهال
در باخی مطالعات به دلیل ابت و نا یز بودن ت ییاات لاخص قیمت فقط هزینه استهال

میبالررد .البترره

به عنوان هزینه است اده از

سامایه مد نظا قاار گافته است که از آن دمله میتوان برره مطالعررات انجررام لررده توسررط کررولینز ،پاسررتون (،)1969
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نیازمند ایجاد امکانات زیا بنایی از دمله افزایش تعداد و ظافیت اقامتیاهها و احدا هتل ،افزایش
و اصالح راههای دستاسی ،ارتقا سط بهدالت منطقه و سامایهگذاری در داذبهها ،تبلی ررات و...
برروده کرره مسررتلزم انجررام هزینرره اسررت و در ایررن خصرروص مطالعررات انجررام لررده از دملرره مطالعرره
دانی( )1397نشان میدهد که انجام هزینههای مذکور در ارتباط مستقی با دذ گادلیا استانی
دذ لده در ها استان به عنوان مت یا ابزاری باای هزینه دذ توریست اسررت اده گادیررد .از ایررن
رو  TUR itنشاندهنده گادلیاان ملی بااساس اقامت لبانه آنها بوده و به عنوان مت یا ابزاری برراای
سنجش هزینه دذ توریست مورد است اده قاار گافته است .در نهایت  Qitتولید ناخالص داخلرری
ساانه استانهاست.
همان طورکه الاره لد مد ( )7به صورت تابلویی همررااه بررا ا رراات ابررت مقطعرری و زمررانی
باازش میلود و 𝔦 δبیانیا ا اات ابت ان اادی و  ،μtا اات ابت زمررانی را نشرران میدهررد .آمررار و
اطالعات مورد نیاز از ماکز آمار ایاان باای دوره  1390-1394به ت کیک  31استان کشور بهدست
آمده است.
در ددو ( )1اطالعات مابوط به متوسط تعداد لاغلین و عوامل مؤ ا با تقاضای نیاوی طرری
دوره زمانی ( )1390-1394به ت کیک استانها ارائه لده است .همانطور که در ددو نشرران داده
خلیلزاده لیاازی ( ،)1974دامویتز ،هابارد و پیتاسن ( )1986الاره نمود .بااساس برراآورد مطالعررات انجررام لررده در
ایاان از دمله مطالعه امینی ،استهال

سامایه کشور باای حدود  40سا اخیا حدود 4درصد اسررت .البترره اطالعررات

استهال

به ت کیک استان ها در دستاس نیست .لیکن نکته مهمی که ودود دارد این است که در کشور ایاان نرراخ

استهال

نسبت به ت ییاات سط قیمتها که دارای نوسانات بیشتای است ،تقایباً ابت است و ت رراوت نررا یزی در

این خصوص بین استان ها ودود خواهد دالت و در واقع آنچه مودب ت اوت هزینه است اده از سامایه بررین اسررتانها
و همچنین طی سا های مورد مطالعه میلود ،ت ییاات سط قیمتهاست .عنایت به این موضوع و همچنین بررا تودرره
به در دستاس نبودن اطالعات استهال

به ت کیک استانها سبب لد در مطالعه حاضا از لرراخص قیمررت برره عنرروان

مت یا ابزاری باای سنجش هزینه است اده از سامایه که به ت کیک استانها باای دوره مورد بارسی توسط ماکز آمررار
ایاان ارائه میلود ،است اده گادد.
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لده است بیشتاین الت ا بعد از استان تهاان مابوط به استانهای خااسان رضوی ،اص هان ،فارس،
خوزستان و آذربایجان لرراقی اسررت .همچنررین بیشررتاین توریسر بعررد از اسررتان تهرراان مابرروط برره
استانها ی خااسان رضوی ،اص هان ،گیالن ،مازندران ،خوزستان و آذربایجان لاقی است .ضایب
همبستیی بین تعداد گادلیاان و میزان الت ا استانی در حدود  45درصد است .متوسط دسررتمزد

جدول .1متوسط اشتغال و عوامل مؤثر بر آن به تفکیک استانها طی دوره ()1390-1394
متوسط تولید

متوسط

متوسط دستمزد

متوسط تعداد

اشتغال

واقعی استان

شاخص

حقیقی

اقامت

(نفر)

(میلیارد ریال)

قیمت

(میلیون ریال)*

شبانه **

***

آذربایجان شرقی

1789

172

629

5701478

1002433

آذربایجان غربی

1121

171

521

2997950

777046

اردبیل

570

168

520

3634379

325181

اصفهان

3563

168

761

21506370

1364941

البرز

1647

167

642

2022690

654642

ایالم

466

156

582

1703389

120159

بوشهر

2087

161

1036

2526047

220733

تهران

13152

157

957

41863761

3545667

چهارمحال و بختیاری

351

176

610

1541663

196259

خراسان جنوبی

274

169

614

1494414

159473

خراسان رضوی

2978

164

567

19779527

1581399

خراسان شمالی

322

171

847

1295768

181486

خوزستان

5972

160

1262

7505070

1045500

زنجان

515

162

674

1881715

248801

سمنان

509

160

429

1280061

148307

سیستان و بلوچستان

679

175

586

5392396

363258

استان  //متغیر
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واقعی استان

شاخص

حقیقی

اقامت

(نفر)

(میلیارد ریال)

قیمت

(میلیون ریال)*

شبانه **

***

فارس

2550

165

641

9446124

1091323

قزوین

865

155

718

1992666

314848

قم

549

162

591

2542597

309163

کردستان

556

165

526

3860223

357764

کرمان

1793

158

1016

3244138

591786

کرمانشاه

980

161

676

3968862

451397

کهکیلویه و بویراحمد

858

166

634

2259674

109596

گلستان

669

165

480

2783169

390797

گیالن

1208

162

597

11382119

635998

لرستان

658

168

591

3936536

362880

مازندران

1834

168

559

12638531

757928

مرکزی

1151

168

742

4730217

360970

هرمزگان

1214

179

924

4234797

305523

همدان

820

166

584

4411626

427339

یزد

1010

169

538

2454604

258550

استان  //متغیر

میخذ :ماکز آمار ایاان (* دستمزد از آمارگیای کارگاههای صنعتی اخذ لده است ** .تعداد لررب اقامررات مسررافاین از طرراح
آمارگیای گادلیاان ملی بهدست آمده است *** .تعداد لاغلین از طاح آمارگیای از نیاوی کار بهدست آمده است).

 .4تجزیه و تحلیل نتایج مدل
قبل از باآورد مد های فضایی ،الزم است از ودود ا اات فضایی اطمینان حاصل لود .برراای
این منظور در این مطالعه از دو آزمون مرروران و دایسرری کرره توضرریحات الزم در مررورد آنهررا در
قسمتهای قبلی بیان لد ،اسررت اده لررده اسررت .نتررایج آزمررون هررای مررذکور برره طررور خالصرره در
ددو ( )2ارائه لده است .عالوه با آزمررون فرروق ،آزمررون والررد ،نسرربت درسررتنمایی و همچنررین

Downloaded from qjerp.ir at 14:45 +0430 on Sunday July 19th 2020

متوسط تولید

متوسط

متوسط دستمزد

متوسط تعداد

اشتغال
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ضایب الگاان  ،نیز ودود همبستیی متقابل بین مناطق مختلف را مورد تییید قاار میدهند که نتایج
آنها در ددو ( )2ارائه لده است.
جدول .2آزمون های تشخیصی وجود همبستگی فضایی

موران ()MI

2

0/05

جری سی ()GO

0/875

0/076

آزمون والد

20/2

0/00

نسبت درستنمایی

19/4

0/00

ضریب الکرانژ

20

0/00

میخذ :نتایج تحقیق

در آزمون موران فاضیه ص ا داللت با عدم ودود خودهمبسررتیی فضررایی در بررین دمررالت
اختال دارد .در این آزمون فاضیه ص ا در سط معنیداری 1درصررد رد لررده اسررت و همررین امررا
خودهمبستیی فضایی بین دمالت اختال را مورد تییید قاار میدهد .با توده به اینکه مقدار آماره
آزمون دای سی نیز کمتا از 1درصد میبالد ،خود همبستیی فضایی مثبت بااسرراس ایررن آزمررون
نیز مورد تییید قاار میگیاد  .لذا با عنایت به نتایج آزمون ها ضاوری است کرره مد سررازی الررت ا
در بین استانهای کشور در حضور بعد فضا صورت گیاد.
قبل از باآورد مد  ،به منظور در

بهتا رابطه بین مت یاها ،ماتایس همبستیی مت یاها محاسبه

و در ددو ( )3نشان داده لده است .بااساس نتایج ایررن درردو و مطرابق بررا انتظررارات تئوریررک،
ضایب همبستیی بین الت ا و گادلیا مثبت و ضایب همبستیی بین تعداد گادلیاان ،دستمزد
حقیقی و لاخص قیمت من ی است.
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جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای مدل
گردشگر

حقیقی متوسط

قیمت

داخلی استانها

-0/03

0/03

0/15

0/11

0/09
0/2

متغیرها

اشتغال

اشتغال

1

0/44

تعداد گردشگر

0/44

1

0/03

دستمزد حقیقی متوسط

-0/03

0/03

1

-0/16

شاخص قیمت

0/03

0/11

-0/16

1

-0/48

0/15

0/09

0/2

-0/48

1

سرانه تولید ناخالص داخلی
استانها
میخذ  :نتایج تحقیق

در ادامه با عنایت به نتایج آزمون ها و اطمینان از ودود ا اات فضایی ،رویکاد مناسب فضایی
باای باآورد مد ( )7انتخا میلود .به منظررور بارسرری ایررن موضرروع کرره کرردام الیرروی فضررای
( )SAR,SEM,SDMباای باآورد مد ( )7مناسب است ،نتایج حاصل از باآورد مد ( )7بااسرراس
ها سه الیوی فضایی در ددو ( )4ارائه لده است.
مطابق ددو ( )4ضایب خود رگاسیون فضایی در مررد  SDMنسرربت برره دو الیرروی فضررایی
دییا بیشتا است .همچنین در الیوی فضررایی  SDMتعررداد بیشررتای از مت یاهررای مسررتقل معنرریدار
میبالند .بااین اساس الیوی  SDMبه عنوان الیوی مناسب در این مطالعه انتخا میلود.
همانطور که از نتایج مد  SDMدر ددو ( )4مالحظه میلود ،افررزایش تعررداد گادلرریاان
ورودی به ها استان تی یا مثبت و معنیدار با افزایش تعداد لاغلین آن اسررتان دارد .عررالوه بررا ایررن
ضایب مثبت و معنیدار ا اات فضایی گادلیای حاکی از آن است که افزایش تعداد گادلیاان
ورودی در ها استان مودب افزایش الت ا در استانهای مجاور میگادد.
ضایب خود رگاسیون فضایی ( )ρمثبت بوده و از لحاظ آماری در سط یک درصد معنررادار
میب الد و بیانیا این نکته است که با افزایش تعداد لاغلین ها استان به میزان یک درصد ،الررت ا
برره میررزان  1/1درصررد در اسررتانهای مجرراور افررزایش مییابررد کرره سررازگار بررا نتررایج مطالعررات
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لوندوسکا-کواردا،)2018( 1کانتا2و اکتاس )2016( 3و فاانزسیکا )2012( 4میبالد که با وابستیی
فضایی دادههای الررت ا اسررتانها تیکیررد دارد .بااسرراس نتررایج ارائرره لررده در درردو ( ،)4ضررایب
لاخص قیمت من ی و معنیدار است که نشان میدهد با افزایش لاخص قیمت ،از میزان الت ا برره
صورت معنیداری کاسته میلود که مطابق با انتظارات تئوریک بوده و نشرران میدهررد بررا افررزایش
به این تاتیب تقاضا باای نیاوی کار نیز کاهش مییابررد .همچنررین بررا افررزایش تولیررد سرراانه در هررا
استان ،میزان الت ا در آن استان افزایش مییابد.
جدول .4تخمین الگوی ( )7براساس رویکرد فضایی( SDM،SEM ،SARمتغیر وابسته :لگاریتم اشتغال)
SAR
آماره Z

ضرایب

(احتمال)

SDM

ضرایب

آماره Z

(احتمال)

روش

SEM

ضرایب

آماره Z

(احتمال)

متغیرها

0/19

)0/001( 3/26

0/93

)0/00( 8/87

-

-

Lnlt-1

2/24

)0/00( 3/76

4/3

)0/00( 7/26

2/43

)0/001( 3/24

TUR

-8/53

)0/6( -0/53

-0/0002

)0/118( -1/56

-5

)0/8( -0/24

W

-0/002

)0/00( -5/24

-0/006

)0/00( -8/08

0/001

)0/42( 0/81

PI

-0/9

)0/00( -3/66

1/04

)0/00( 4/98

0/36

)0/093( 1/68

Q

1/14

)0/00( 9/06

0/88

)0/00( 21/42

1/14

)0/00( 24/2

WlnTUR
-

-

ρ

0/94

)0/0( 41

λ

R2=52%, prob-F=0/00

میخذ :نتایج تحقیق

1. Lewandowska-Gwarda
2. Kantar
3. Aktas
4. Franziska

Downloaded from qjerp.ir at 14:45 +0430 on Sunday July 19th 2020

سط عمومی قیمتها ،هزینه است اده از سامایه افزایش و سامایهگذاری و تولید کرراهش مییابررد و

 260نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

سال  ،28شماره  ،93بهار 1399

در نهایت اینکه ضایب متوسط دستمزد حقیقی بااساس نتررایچ درردو ( )4معنرریدار نبرروده و
داللت با آن دارد که ت ییاات دستمزد حقیقی با تقاضای نیاوی کار مؤ ا نیست .این نتیجه با توده
به سط باالی بیکاری در استانهای کشور باای دوره مورد بارسی دور از انتظار نیست.

توسعه صنایع الت ا زا در یک منطقه عالوه با کمک به رلررد اقتصررادی گررام مررؤ ای در دهررت
رفع معضل بیکاری است .در این میان باخی بارسیها نشان میدهند که گادلیای به عنوان یکرری از
صنایع کاربا نقش مهمی را در دهت رفع معضل بیکاری میتواند ای ا نماید .نتایج مطالعررات مررذکور
حاکی از آن است که به دلیل ودود پیوندهای باالدسررتی و پررایین دسررتی بیشررتا ،صررنعت گادلرریای
ضمن افزایش فاصتهای الت ا در خود صنعت گادلیای ،مودب توسررعه فاصرتهای لر لی در
سایا صنایع نیز میگادد .در این میان بعد دییای از الت ا زایی توسعه صنایع کرره در مطالعررات کمتررا
مورد توده قاار گافته است ،ا ا فضایی الت ا زایی توسعه صنایع است .ا ا فضایی الت ا زایی توسعه
صنایع که از وابستیی صنایع به همدییا به لحاظ د اافیایی بودود میآید در صنعت گادلرریای برره
این صورت قابل بیان است که توسعه صنعت گادلیای در یک منطقرره میتوانررد عررالوه بررا افررزایش
الت ا در منطقه مذکور ،الت ا را در مناطق مجاور نیز افزایش دهد.
با عنایت به موارد فوق در این پ وهش تی یا گادلیای با الت ا در استانهای کشور تحتتی یا
ا اات ساریز فضایی منطقهای طی دوره  1390-1394مورد بارسی قاار گافت .به همین منظررور ابترردا
با ماور ادبیررات موضرروع ،تررابع تولیرردی کرره ا رراات گادلرریای بررا تولیررد در آن لحرراظ لررده بالررد،
معافیگادید و در ادامه تابع تقاضای نیاوی کار از طایق بیشینه نمودن تابع هزینرره بررا تودرره برره سررط
مشخص از تولید و است اده از قضرریه لر لر ارد احصررا گادیررد و در نهایررت بااسرراس مررد عمررومی
فضایی ،الیوی تقاضای نیاوی کار که ا اات فضایی گادلیای را تبیین مینماید ،تصای گادید.
به منظور باآورد تابع تقاضای نیاوی در ررار و مررد عمررومی فضررایی ،ابترردا آزمونهررای
تشخیصی ا اات فضایی گادلرریای بررا الررت ا مررورد بارسرری قرراار گافررت .مطررابق بررا نتررایج ایررن
آزمون ها ،فاضیه وابستیی فضایی مثبت الت ا در بین استانها تییید لد و در ادامه با باآورد الیررو
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در حالتها ی مختلف الیوی عمومی فضایی ،رویکاد دوربررین فضررایی برره عنرروان الیرروی فضررایی
مناسب انتخا گادید .نتایج حاصل از باآورد مد بااساس رویکاد دوربین فضایی نشرران داد کرره
توسعه گادلرریای هررا اسررتان عررالوه بررا افررزایش لرراغلین آن اسررتان ،مودررب افررزایش الررت ا در
استانهای مجاور نیز میگادد .معنیدار بودن تی یا توسعه گادلیای با الت ا در باخی مطالعررات
نشان داده لده است ،اما ا اات فضایی توسعه گادلیای با الت ا استانهای مجاور در مطالعررات
قبلی بارسی نشده است .این در حالی است که رویکاد مطالعات انجام لده غالباً توصرری ی برروده و
در آنها به مبانی نظای تقاضای نیاوی کار و عوامل مؤ ا با الت ا تودهی نشده است.
بااساس نتایج حاصل از باآورد مد فضایی افزایش تعداد گادلیاان ورودی در هررا اسررتان
به میزان یک درصد ،الت ا استانهای مجاور را به میزان  1/1درصد افزایش میدهد که مطررابق بررا
نتایج مطالعات لوندوسکا-کواردا،)2018( 3کانتا4و اکتاس )2016( 5و فاانزسیکا  )2012( 6میبالد
که با وابستیی فضایی دادههای الت ا اسررتانها تیکیررد دارد .برریش از یررک بررودن کشررش فضررایی
الت ا نسبت به گادلیای حاکی از این واقعیت است که توسعه گادلیای میتواند در افررزایش
الت ا مناطق مجاور مؤ ا واقع لده و بیکاری مناطق مذکور را کاهش دهد.
بااساس نتایج بهدست آمده از باآورد مد  ،با افزایش سط عمومی قیمت ،از میزان الت ا به
صورت معنیداری کاسته میلود که مطابق با استدال های تئوریک بوده و داللت با آن دارد کرره
با افزایش سط عمومی قیمتها ،هزینه است اده از سامایه افررزایش یافترره و سررامایهگذاری و تولیررد
کاهش مییابد و به این تاتیب تقاضا باای نیاوی کار کاهش مییابد .این نتیجرره سررازگار بررا نتررایج
مطالعات خداوردی زاده و همکاران ( )1398و محمودی نیا و همکاران ( )1391میبالد.

1. Inchausti
2. Mazumder
3. Lewandowska-Gwarda
4. Kantar
5. Aktas
6. Franziska
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همچنین بااساس نتایج الیو ،تی یا دستمزد حقیقی بررا الررت ا معنرریدار نیسررت کرره نشرران مرریداد
ت ییاات دستمزد حقیقی با تقاضای نیاوی کار مؤ ا نیست .این نتیجه کرره سررازگار بررا نتررایج مطالعررات
سررعدی و موسرروی ( )1392و آرمررن و همکرراران ( )1393میبالررد ،داللررت بررا آن دارد سررط برراالی
بیکاری در استانها باای دوره مورد بارسی لاایطی را بودود آورده است که در آن میزان الت ا برره
کشور ،بیکاران تمایل دارند با دستمزدهای پایین نیررز لرراغل لرروند و لرراغلین حاضررا نیسررتند حترری بررا
کاهش دستمزد ،ل ل خود را از دست دهند .این موضوع با بحاانی بودن وضررعیت الررت ا درکشررور
داللت دارد .در نین وضعیتی موضوع الت ا از اهمیت خاصی باخوردار است و سایا اهداف کالن
دامعه را تحتتی یا قاار میدهد .در این لاایط توده و کنتا عوامل مؤ ا با الررت ا از دملرره سررط
قیمتها ،رفع موانع و افزایش سط تولید به خصوص در صنایعی که الت ا بیشتای را به دنبا دارند،
ضرراورت مییابررد .ایررن ضرراورت ایجررا میکنررد کرره ضررمن رفررع موانررع تولیررد ،دنبرههای مختلررف
الت ا زایی صنایع بارسی و تبیین لده و صنایع با توان الت ا زایی باال مورد لناسایی قاار گیاند.
با عنایت به موارد فوق و نتایج این مطالعه ،که الت ا زایی صنعت گادلیای و دنبرره فضررایی
آن را مورد تییید قاار می دهد و توده به نتایج سایا مطالعات انجام لررده کرره بررا ترروان الررت ا زایی
صنعت گادلیای تیکید دارند ،فااه سازی زیاساختها و رفع موانع توسعه گادلیای اسررتانها
و بهبود وضعیت الت ا از این طایق ضاورت مییابد.
در پایان الزم به ذکا است که بااساس نتایج مطالعه حاضا ،ا اات فضایی الت ا زایی صررنعت
گادلیای بیش از ا اات مستقی الت ا زایی صررنعت مذکوراسررت .ایررن موضرروع اهمیررت ا رراات
فضایی الت ا را مورد تودرره قرراار میدهررد .نیرراه فضررایی برره پدیررده الررت ا ایجررا میکنررد کرره
بانامهریزان فقط به مسائل درون آن منطقه یا استان اکت ا نکننررد و بررا تیکیررد بررا تعررامالت اسررتانی از
پتانسیلها و تواناییهای استانهای مجاور نیز بهاه بباند .بااین اساس در کنار توده برره بانامررهریزی
ملی و استانی در اسناد باال دستی کشور ،الزم است رویکاد بانامهریزی منطقهای کرره بررا محوریررت
هاکدام از استانها و با همکاری مناطق مجاور آنها صورت میپذیاد ،تقویت گادد.
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