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چکیده

بیکاری یکی از فاکتورهاای هماد ر کااها یاا ی ا اح ی ات ی اا
اجربی انجام یده ،اثر هنفی بیکاری بر یا ی را به اثبا ر انده ا اح
اها نکتهای که ر پژیهاهای گذیته کمتر هاور اوهاه اارار گرفتاه،
ن ا طح بیکاری بر هیزان اثرگذاری آن بر یا ی ا ح ر این ه الاه
با ا تفا ه از الگوی ا ههای پانل ،ضمن برر ی اثر بیکاری ،ن اا نار
بیکاری بر اثرگذاری آن بر یا ی نیز هور آزهون ارار گرفته ا ح
نتایج حاصل از اخمین ،حاکی از اثرگذاری هنفی هتغیرهاای بیکااری ی
اورم ی اثر هثبح یاخص او عه انسانی بر یا ی ی رفاه هواهع ر طح
کالن هیباید همچنین ضریب اغییر ییب بیکاری برای نر آ اتانهای
هعا ل  12رصد هنفی ی هعنا ار هیباید بنابراین اثرگذاری بیکاری بار
یا ی به هیزان نر آن بستگی ایته ی با افزایا طح بیکاری ی باالار
رفتن آن از نر آ تانهای ،اثر هنفی بیکاری اشدید هیگر از ه ایساه
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ضرائب نر بیکاری ی اورم نیز هیاوان نتیجه گرفح که بیکاری بیا از
اورم بر یا ی ی رفاه اثر هنفی ار از این ری ،یا تگذاران بمتر ا اح
ر هدفگذاریهای خو  ،یزن باالاری به بیکاری بدهند ی همچناین باا
افزایا طح بیکاری ،به کنترل آن بیا از پیا اوهه نمایند
واژگان کلیدی :یا ی ،بیکاری ،رفاه
طبقهبندی E24, E31, D63 :JEL

 .1مقدمه

یا ی یکی از هباحث همد ر ااتصا رفااه ا اح ر یاااع یاا ی ،احسااس ی بر ایاح
ذهنی فر از هیزان رفاه خو هیباید ر المای اخیر این هفموم اوانسته اوهه بسیاری
را به خو هلب کند ی هطالعا هختلفی ر هور عواهل هؤثر بر آن ،چه ر طح فار ی
ی چه ،ر طح کالن هاهعه ،انجام یده ا ح یکی از عواهلی که آثار آن بر یا ی بسیار
هور اوهه هت ان بو ه ا ح ،بیکاری هیباید
کاها بیکاری ی تر ی به ایتغال کاهل از همله هممترین اهاداف یا احهاای
کالن ااتصا ی از یدگاه یا تگذاران هیباید البته اوهه به این هتغیر ف ط هخصاو
یا تگذاران نبو ه ی افرا عا ی نیز یدیداً نسبح به آن حساساند؛ چراکه این نار بار
طح زندگی ی رفاه آنان بسیار اثرگذار ا ح از این ری ،آهار بیکااری از هملاه هممتارین
آهارهای ااتصا کالن بو ه ی ،هد هر م ی هد ،یا تگذاران این آهار را نبال هی کنناد
این اوهه اا حدی ا ح که ر راابحهای یا ی ی انتخاباای نیاز از ایان آهارهاا هماح
برر ی عملکر یلحها ا تفا ه هی یو به عنوان یاهد این هدعا هیاوان باه یااخص
فالکح که از همع نر بیکاری ی اورم حاصال هاییاو  ،ایااره کار کاه ایلاین باار ر
راابحهای یا ی انتخابا ریا ح همموری آهریکا بنا نما ه ید ی کدکاد یار ا بیاا
ااتصا ی گر ید ر راابحهای انتخاباای اخیر ایران نیز نر های بیکااری ی ااورم یادیداً
هور اوهه بو هاند
از این ری ،ؤال هممی که هیباید به آن پر اخته یو  ،این ا ح که اثار بیکااری بار
رفاه ی یا ی هاهعه چگونه ا ح؟ از یدگاه ااتصاا نئوکال ای  ،بیکااری اهاری ارا ی
ا ح ی افرا به هیل ی خوا ح خو اصمید هیگیرند بیکار بایند از این یدگاه ،بیکاری
نباید اثر هنفی بر یا ی ایته باید اها هی انید که بخشای از بیکااری هایاواناد ییار
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ارا ی باید ی از این ری ،هیاواند بر یا ی اثر هنفی ایته باید همچنین اگر ایتغال به
ییر از هنفعح هالی ،هثالً به لیل ایجا حس هفیاد باو ن ی یخصایح اهتمااعی ،یا
احساس یا ی هضاعف ایته باید ،آنگااه بیکااران ارا ی هاد کمتار یاا هساتند ر
چنین یرایطی ،هبران ن دی بیکاری از طریق بیمه بیکااری ،کمتار از رآهاد هماراه باا
ایتغال ،رفاه را افازایا های هاد بناابراین بارای یا هت اق ااتصاا رفااه ی یاا یا
یا تگذار با هدف حداکثر کر ن رفاه هاهعه ،این ؤالی همد ا ح کاه آیاا بیکااری باا
فرض ثابح بو ن ایر یرایط یا ی را کاها هی هاد همچناین آیاا ر یارایطی کاه
طح بیکاری باال ری  ،هیزان اثرگذاری بیکاری بر یا ی اغییر هیکند؟
بر این ا اس ،ه اله حاضر عی ر پا خگویی به این ؤاال ار ی برای ر یدن به
هواب از ی رگر یون حد آ تانهای با ا تفا ه از ا ههای پانل باین کشاوری ا اتفا ه
هی نماید
 .2پیشینه تجربی

هطالعاای که ر زهینه یا ی ی عواهل هؤثر بر آن انجام یده اند ،به ی ته کلای اابال
افکی هی بایند نخسح ،هطالعاای که ر طح خر انجام یاده ی عمادااً باه برر ای
عواهل هختلف اهتماعی ،ااتصا ی ی یخصیتی هؤثر بر هیزان یا ی افرا هیپر ازناد از
این ته ،هی اوان به هطالعا آرگایال ی لاو ،)1990( 1ی ااال ی همکااران،)2002( 2
لیوبوهیر کی ی همکاران )2005( 3ی ایان ی یانگ )2005( 4ایاره نمو ر این هطالعا
به ن ا عواهلی همچون ثری  ،رآهد ،الهح ،اتصیال  ،کار ،هنسیح ی ااهال اوهاه
یده ا ح
اها ته یم هطالعا  ،هطالعاای هستند کاه باه برر ای اثار هتغیرهاای کاالن بار
یاخص یا ی هیپر ازند عمده هطالعا انجام یده ر این حوزه ،عی ایتهاند اثر ی
هتغیر همد ااتصا کالن یعنی اورم ی بیکاری را بر رفاه ی یا ی هور آزهون اارار هناد
از آنجا که هدف هطالعه حاضر نیز برر ی اثر بیکاری بر یاا ی ر اطح کاالن هاهعاه
ا ح ،ر ا اهه به برخی از این هطالعا ایاره هیگر

1. Argyle and Lue
2. Di Tella, et. al.
3. Lyubomirsky, et. al.
4. Tian and Yang
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ی اال ی ه کوالچ )2006( 1ر بخشی از ه الاه خاو اتاح عناوان "کاربر هاای
ا ههای یا ی ر ااتصا " به برر ی ن اا برخای هتغیرهاای کاالن همچاون رآهاد،
بیکاری ی اورم ر اعیین رفاه ی یا ی هاهعه پر اختند آنما از یاخص رضایح از زنادگی
به عنوان نمایانگر هیزان رفاه هاهعه ا تفا ه نمو ند نتایج هطالعه آنماا نشاان های هاد،
رضایح از زندگی ،رابطه هست ید با رآهد ار ی همچنین بیکاری ی اورم باعاث کااها
رضایح از زندگی هییو
بالنچفلویر )2007( 2ر ه اله ای با عنوان "آیا بیکاری هزینه برار از اورم ا ح؟" باه
برر ی اثر بیکاری ی اورم بر رفاه پر اختند این برر ی با ا تفا ه از ا ههاای پانال 25
کشور انجام یده ی ر آن ،از یاخص رضایح از زندگی به عناوان هتغیار رفااه اهتمااعی
ا تفا ه یده ا ح نتایج نشان هی هد ،هد بیکااری ی هاد ااورم ،رضاایح از زنادگی را
کاها هی هد ی همچنین بیکاری بیشتر از اورم ،باعث ناراحتی افرا هییو به عباار
یگر ،بیکاری پرهزینه ار از اورم از یدگاه رضایح از زندگی افرا هیباید
گاناادلمن ی هرناناادز-هوریلااو )2009( 3بااه برر اای اثاار بیکاااری ی اااورم باار یااا ی
ا راکیده فر ی پر اختند آنما از ا ههای خر هرباو باه  70هازار نفار از هار م 75
کشور همان ر ال  2006ا تفا ه نمو ند نتایج این ات یق ،بیانگر اثر هنفی بیکاری ی
اورم بر ارزیابی فر از رفاه حال ی گذیته خو ار ی اثر بیکاری به طور هعنا اری بایا
از اورم ا ح
4
بکچتی ی همکاران ( )2010ر هطالعه خو  ،ا بیا ااتصا یاا ی را باا نگااهی باه
هزینههای رفاهی اورم ی بیکاری ،هور برر ی ارار ا ند نتایج حاصال از ایان هطالعاه،
نشان هی هد که هزینه رفاهی بیکاری ،بیشتر از اورم ا ح
ریپراه ی لیوانگاس )2011( 5ر ه اله ای ،به برر ی اثر اورم ی بیکاری بار یاا ی ر
کشورهای اهریکای الاین پر اختناد آنماا از یااخص یاا ی باه عناوان یااخص رفااه
اهتماعی ا تفا ه کر ه ی نشان ا ند که ،هاد بیکااری ی هاد ااورم ،یاا ی را ر ایان
کشورها کاها هی هد البته ن ا بیکاری ر کاها یا ی ،بیشتر بو ه ا ح

1. Di Tella and MacColloch
2. Blanchflower, et. al.
3. Gandelman and Hernandez- Murillo
4. Beccheti
5. Ruprah and Luengas
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بالنچفلویر ی همکاران )2014( 1به ه ایسه اثر بیکاری ی اورم بر یا ی ر کشاورهای
اریپایی پر اختند ر این هطالعه ،هیزان یا ی  1.2هیلیون نفر اریپایی به صور ااابعی
از هتغیرهای فر ی نظیر ن ،ااهل ،هنسیح ی طح آهوزش ر نظر گرفتاه یاده ی ر
کنار هتغیرهای فر ی ،اثر ی هتغیر کالن بیکاری ی اورم نیز هور برر ی ارار هی گیار
نتایج حاصل از این هطالعه بیانگر اأثیر هنفی بیکاری ی اورم بار رفااه رک یاده افارا
بو ه ی اثر هخرب بیکاری بر رفاه ،بیا از اورم برآیر هی گر
آگان ی همکاران )2016( 2اثر هتغیرهای اصلی ااتصا کالن یااهل بیکااری ،ااورم ی
رآهد رانه را بر یا ی هور برر ای اارار ا ناد ر ایان هطالعاه ،از هتو اط یاا ی
هتا به یده برای هر م  57کشور طای یره  2005-2008باه عناوان هتغیار یابساته
ا تفا ه یده ا ح به عبار یگر ،این هطالعه از ا ههاای ه طعای باین کشاوری ،باه
های ا ههای فر ی ا تفا ه هیکند نتایج نشان هی هد ،بیکاری ی اورم باعاث کااها
یا ی ر طح کالن یده ی رآهد رانه ،اثر هثبح ار
ر ایران ،هطالعا اندکی ر زهینه برر ی ن ا هتغیرهای کالن ااتصا ی بار رفااه ی
یا ی انجام یده ا ح که ر ا اهه به برخی از آنما ایاره هییو
بختیاری ی فتحآبا ی ( )1389ر هطالعه ای که ر هرکاز ات ی اا ا اترااژی باه
انجام ر اندهاند ،به برر ی اثر بیکاری ی اورم بر رفاه برای هنتخبی از کشورهای آ ایایی
صور گرفته ا ح ر این هطالعه ،از یاخص یا ی به عناوان نمایناده رفااه اهتمااعی
ا تفا ه یده ا ح نتایج این هطالعه نشان هی هد ر  28کشور رحال او عه آ ایایی،
اورم ی بیکاری ،اثر هنفی بر یا ی ایته ی هتغیر اهید به زندگی نیز بر یا ی اثر هثباح
ار
فتحآبا ی ی همکاران ( )1389به برر ی اثر هتغیرهای کالن بر یا ی ر کشاورهای
او عه یافته ی ر حال او عه پر اختند آنما از ا ههای ه طعی هربو به  40کشاور ر
حال او عه ی  30کشور او عه یافته برای هتو ط یره  2000اا  2008ا تفا ه کر ند
نتایج این هطالعه ،بیانگر اثر هثبح رآهد رانه ی اهید به زندگی ر هر ی گریه کشاورها
ی اثر هنفی بیکاری ر گریه کشورهای ر حال او عه هیباید
افشاری ی همر ه ( )1393به برر ی اثر هتغیرهایی همچون ف ر ،نابرابری ی یاخص
او عه انسانی بر یا کاهی ر کشورهای هنتخب همان پر اختهاناد ر ایان ات یاق ،از
1. Blanchflower, et. al.
2. Agan, et. al.
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ا ههای پانل هربو به  100کشور ر حال او اعه ی او اعه یافتاه طای یره -2012
 2005ا تفا ه یده ا ح نتایج بیانگر اثر هنفی ف ار ی ناابرابری ی اثار هثباح یااخص
او عه انسانی بر یا کاهی ر هر ی گاریه کشاورهای ر حاال او اعه ی او اعه یافتاه
هیباید
نیلی ی همکاران ( )1394با ا تفا ه از ا ههای رضایح از زندگی ر طح فر ی ،باه
برر ی اثر ی هتغیر بیکاری ی اورم بر رفاه ذهنای افارا هرباو باه  44کشاور ر حاال
او عه پر اختند نتایج این هطالعه ،بیانگر اثر هثبح رآهاد ارانه ی اثار هنفای ااورم ی
بیکاری بر رضایح از زندگی ا ح همچنین بر ا اس نتایج باه اح آهاده ،اثار هنفای
بیکاری بر رفاه بیا از اورم بو ه ا ح
هتمدیان ی همکاران ( )1394با ا تفا ه از ا ههای ه طعای  61کشاور هرباو باه
گزارش یا ی همانی ر ال  2010به برر ی عواهل هؤثر بر یاا ی پر اختناد نتاایج،
حاااکی از اثاار هثبااح رآهااد اارانه ی ااطح اتصاایال ی اثاار هنفاای ناار بیکاااری ی
هتدی یحهای هذهبی بر یا ی ا ح
با برر ی هطالعا انجام یده ر این حوزه ،هالحظه هی گر کاه هطالعاا هتااخر
عمدااً از یاخص یا ی ،به عنوان نماینده رفاه ا تفا ه نمو هاند بنابراین ر این هطالعاه
نیز اثر بیکاری بر یاخص یا ی ،هور برر ی ارار هیگیر ه اله حاضر از این همح که
اثر هتغیرهای کالن را بر هتو ط یا ی کشور ی نه بار یاا ی افارا هاور آزهاون اارار
هی هد ،هشابه ه اله آگان ی همکاران ( )2016هیباید این ر حالی ا اح کاه ه ااال
ادیمیار نظیر ریپاراه ی لیوانگااس ( ،)2011گانادلمن ی هرنانادز -هوریلاو ( )2009اثار
هتغیرهای کالن را بر یا ی فر ی برر ی نمو هاند
با اوهه به هستجوهای انجام یده ،ااکنون هیچکدام از ه اال اخلی ی خارهی ،اثار
آ تانهای نر بیکاری را بر هتو ط یا ی کشورها هور آزهون اارار نادا هاناد ناوآیری
هطالعه حاضر از این همح ا ح که نه انما اثر بیکاری بر یا ی هور برر ی ارار گرفته،
بلکه ن ا طح بیکاری بر هیزان اثرگذاری برر ی یده ی به نبال اشاخیص یا نار
آ تانهای برای اثرگذاری بیکاری هیباید همچنین یهه امایز یگر این هطالعه با اایر
هطالعا که ایلب از هتغیر رآهد رانه به عنوان هتغیر کنترلی ا اتفا ه نماو هاناد ،ر
ا تفا ه از هتغیر یاخص او عه انسانی ا ح که هیاواند ابعا بیشتری از او عهیاافتگی
را لتاظ نماید
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از طرف یگر ر این پژیها ،از ا ههای پانل بین کشوری ا تفا ه یده ،که این ر
حالی ا ح که ایر هطالعا هوهو ر زهینه رابطه بیکاری بر یا ی ،ایلب از ا ههاای
ه طعی ا تفا ه نمو هاند
 .3مبانی نظری

 .3-1اثر بیکاری بر شاخص شادی

اهریزه هطالعه ر هور یا ی ی عواهل هؤثر بر آن ،یاخه ای از هطالعا بین ریاتهای را
اشکیل ا ه که بسیاری از علوم انسانی ی اهتماعی از همله ااتصاا را ر بار هایگیار
ات یق ر این هور ر ال های اخیر ری به افزایا بو ه ا ح ی ه اال زیاا ی ربااره
یا ی یهو ار ر حال حاضر ،یاا ی یکای از هباحاث هماد ر ااتصاا رفااه ا اح
گریهی از هطالعا انجام یده ر هور ن ا عواهل ااتصا ی همچون بیکاری ی اورم بار
رفاه ،از یاخص رضایح از زندگی ،به عنوان یاخص رفاه ا تفا ه هیکنند؛ ر حاالی کاه
هفاهید رضایح از زندگی ی یا ی اا حدی هتفای هستند البته برخای هطالعاا بیاان
هی ارند که پر اهای هطرح یده برای هتا به یا ی ،رضایح از زندگی را نیز ر بار
هیگیر باید اوهه ایح که رضایح از زندگی ،صرفاً نایی از یا ی نیسح ،اهاا یاا ی
هیاواند هوهبا رضایح از زندگی را فراهد از ( ی اال ی ه کوالچ.)2006 1،
یاژه یا ی به صور های هختلفای اعریاف هاییاو هااهع اارین ی ر عاین حاال
عملیاای ارین اعریف یا هانی را یینموین )1988( 2ارائه هی هد به نظر ای ،یا هانی باه
اضای فر از رهه یا هیزان هطلوبیح کیفیح کل زندگی یی اطالق هایگار یاا ی
خوا ح هر انسان ا ح ی همچنین هیاواند هعیاری برای پیشرفح های اهتماعی بایاد
یا ی ر هرحله ایل ،ی احساس ا ح که هی اوان پر ید آیا یریز یاا بو یاد؟ ی ر
هرحله یم ،ی ارزیابی ا ح که بپر ید آیا از زندگی خو راضی هستید؟
و ،هتاثر از اختارهای هتعد هاهعه بو ه ی از وی یگر ،اأثیرگاذار
یا ی از ی
بر فرایند او عه ی اعالی هاهعه ا ح ،به همین لیل ر نیمه ارن  20به عناوان یکای از
هوضوعا هور برر ی ریانینا ان ی برخی هاهعهینا ان ی ااتصاا انان هطارح یاده
ا ح
1. Di Tella & MacCulloch
2. Veenhoven
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از هطالعا عموهی که او ط پژیهشگران علوم هختلف انجام یده ،چناین بر ایاح
هییو که یا ی اگرچه ی اجربه ذهنی ا ح ،اها هیاواند اندازهگیری ی ارزیابی یاده
ی نسبح به ییژگیهای فار ی ی اهتمااعی انجیده یاو یاا ی هاور بتاث ر ایان
ات یق ،یاخص یا ی همانی ا ح که از ال  2000هتا به ی اتاح عناوان گازارش
یا ی همانی ارائه یده ا ح این یاخص او اط پریفساور هاان اف هلیاول ،1ریچاار
لیار  2ی هفری اکس 3ر هؤ سه گالوپ - 4یکای از هعتبراارین هؤ ساا نظر انجی
همان -هتا به ی ارائه یده ا ح
برخی از ااتصا انان هعت دند که با افزایا یا ی هر م ر هاهعه ،هی ااوان انتظاار
ایح که بمرهیری ر طح هاهعه افزایا یافته ی به نبال آن ،اطح اولیاد ،رآهاد ی
ر نمایح ،رید ی او عه ااتصا ی ی رفاه هاهعه افزایا یابد لذا آنماا باه نباال عاواهلی
هستند که باعث افزایا طح یا ی هاهعه یاو از هملاه عواهال ااتصاا ی کاه ریی
یا ی اثرگذار ا ح ،هی اوان به اورم ی بیکاری ایاره کر
اثر بیکاری بر یا ی ،از ی هنظر هیاواند هور اجزیاه ی اتلیال اارار گیار ایل ،از
هنظر یخصی که به اتلیل چگونگی اثرگذاری ایتغال افرا ی یا اجربه بیکااری آنماا بار
یا ی فر هی پر از یم ،اثر ر طح کاالن ی یاا هنظار اهتمااعی ا اح کاه بار اثار
افزایا نر بیکاری ر طح هاهعه ،بر طح رفاه ی یا ی عموهی امرکز ار
از هنظر یخصی هبتنی بر احساس ی انا عموهی ،بیکااری باعاث نااراحتی ی عادم
یا کاهی هییو این ر حالی ا ح که از یدگاه ااتصا نئوکال ای کاه بار انعطااف
کاهل تمز ها ی یهو اعا ل ر بازارها از همله بازار کاار اأکیاد ار  ،بیکااری اهاری
ارا ی ا ح ی به عبار یگر ،افرا به هیل ی خوا ح خو اصمید هیگیرند بیکار بایند
فرض کنید انعطاف تمز ها باعث اعدیل ر بازار کار یده ی گریهای از افارا اصامید
هی گیرند به های اینکه با تمز های پایین کار کنند ،بیکار یوند ی ر هستجوی کاار
ی هواعیح بمتر بایند اگر افرا به طور ارا ی اصمید به بیکاری گرفته اند ،آیا این افارا
یا ارند یا افرا ی که ر این طح تمز یایل هایبایاند اگار یاایل یادن ف اط
هنفعح هالی ایته باید ،افرا ی که با ی رآهد یکسان بیکارند ،باید نسبح به افارا ی
طح یا ی ارار ایته بایند اها اگار
که با همان طح رآهد یایل هیبایند ،ر ی
1. Helliwell
2. Layard
3. Sachs
4. Gallup Company
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احساس یاا ی اضاافهاار هاد ایاته بایاد ،آنگااه

ایتغال به ییر از هنفعح هالی ،ی
بیکاران ارا ی هد کمتر یا هستند
آرگایل ی لو 1هعت دند که بیکاری ی ارس از ندایتن یغل ،یکای از بزرگتارین هناابع
نایا ی ر نیای هدرن ا ح البته نه صرفاً به این لیل که آ مهای بادین یاغل ،پاول
کمتری ارند اا خرج کنند ،بلکه به آن لیل که کیفیح زندگی آ م بیکار به ید نزیل
هیکند ،چراکه یی احساس هیکند از هیان همع رانده یده ی کسی به ای اعتنا نکار ه ی
عز نفس ای لطمه یده ا ح ر یااع ،از یادگاه ریان ینا اان ،فار بیکاار هایگااه ی
هنزلح اهتماعی خو را ر خطر هی بیناد ی از ایان ری ،چاار نااهیادی ی عادم رضاایح
هی یو بر این ا اس ،نگاه به بیکاری ،به عنوان ی هشکل صرفاً هالی برای کسانی کاه
از آن هتاثر یده اند ،هزینه یار یده از بیکاری را بر فار ی هاهعاه ،باه یاد کمتار از
یااع برآیر هیکند
از هنظر اهتماعی ،افزایا نر بیکاری ر طح کالن هیاواند هتو ط یا ی هاهعه
را از ی کانال اتح اأثیر ارار هد
 1با افزایا اعدا افرا بیکار ی باال رفتن امد آنماا از کال همعیاح ،امد
افرا یا ر هاهعه کاها هییابد

 2حتی برای افرا یایل ،افزایا ر نار بیکااری عماوهی ،اارس از بیکاار
یدن را افزایا ا ه که این نیز باعث کاها یا ی خواهد ید
ر یااع از هنظر اهتماعی ،ا تدالل بر این ا ح که هاهعه از هساله بیکاری ،همواره
گریزان بو ه ی هیزان ارس عموهی ر یرایطی کاه ر هاهعاه بیکااری یهاو ار  ،بااال
هیری زهانی که بیکاری باال ح ،همواره این ارس یهو ار که افرا یاغل خاو را از
ح بدهند این اهر ،اهنیح ااتصا ی هاهعاه را امدیاد کار ه ی باعاث باریز نارضاایتی
عموهی هییو (ریپراه ی لیوانگاس)2011 2،
با اوهه به ات ی ا اجربی انجام یده ،اثر هنفی بیکاری بر یاا ی ،اهاری پذیرفتاه
یده ا ح فرای ی ا تاازر )2002( 3بیان هی کنند که هطالعا اجربی اخیار ر زهیناه
یا ی ،به خوبی اثبا هیکنند که حتی ر یرایطی که اایر عواهال را کنتارل کناید،
بیکاری ی اثر هنفی هعنا ار بر یا ی ار اها نکتهای که ر هطالعا انجام یده کمتار
1. Argyle and Lue
2 Ruprah and Luengas
3. Frey and Stutzer
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هور اوهه ارار گرفته ،ن ا طح بیکاری بر هیزان اثرگذاری آن بر یا ی ا ح به نظر
هیر د که هیزان اثر هنفی بیکاری بر یاا ی هاهعاه ،اتاح ااأثیر ه ادار بیکااری نیاز
هیباید به بیان یگر ،ه دار نر بیکاری هیاواند ر ارابا بین بیکاری ی یاا ی هاؤثر
باید نر بیکاری همکن ا ح به ه دار طبیعی خو نز ی یو ی یاا از ه ادار طبیعای
فاصله گرفته باید ر این هیان ،مد بیکاری ییار ارا ی از کال بیکااری اهمیاح ار
انتظار این ا ح که هرچه نر بیکاری از ه دار طبیعی بااالار ری ی امد بیکااری ییار
ارا ی از کل بیکاری افزایا یابد ،هیزان اثر هنفای آن بار یاا ی هاهعاه افازایا یاباد
همچنین به نظر هی ر د که با باال رفتن نر بیکاری از حد هعمول ،ارس از بیکار یادن
برای یایالن باال گرفته ی اثرگذاری هنفی نر بیکاری را بر یا ی اشدید نماید
البته برخی هطالعا که ر طح خر انجام یده ،یعنی اثر بیکااری یا فار را بار
یا ی ای هور بررر ی ارار هی هد ،نظیر هطالعه کالرک ی ازیالد )1994( 1نظر هتفایای
ارند آنما بیان هی کنند که اثر هنفی بیکاری بر یا ی فر ر یرایطی که نر بیکااری
ر هاهعه باال ح ،کمتر خواهد بو ر یااع ،فر بیکار ر یرایطی که اعدا بیشاتری از
افرا هاهعه یرایط ای را ارند ،کمتر احساس ناراحتی ار البته بایاد ااح ایاح کاه
این هیاواند ر طح فر ی ر ح باید اها ر طح کالن ،باال رفتن نر بیکاری از حد
هعمول ،ارس از بیکاری را برای یایالن که همعیح بیشتری نسبح به بیکاران هساتند،
اتح اأثیر ارار هی هد ضمن اینکه با باال رفتن همعیح بیکاران ،مد افرا نایا نیز از
کل هاهعه باال هی ری بنابراین باید ید ر نمایح ،با بااال رفاتن نار بیکااری ،آیاا اثار
هنفی آن بر یا ی ر کل هاهعه باال هیری ی یا پاایین هایآیاد ر ایان ه الاه ااالش
هییو  ،ضمن برر ی اثر بیکاری بر یا ی ،این فرضیه هور آزهون اارار گیار کاه آیاا
نر های باالار بیکاری اثر بیشتری بر کاها یا ی ر هاهعه ار
 .3-2شناسایی دیگر عوامل مؤثر بر شادی

هدف این ات یق ،برر ی اثر بیکاری بر یا ی به عنوان نماینده رفاه اهتماعی ا ح اهاا
ر کنار بیکاری ،هی باید به یگر هتغیرهای اثرگذار بر یا ی نیاز باه عناوان هتغیرهاای
کنترلی اوهه ایح به هنظور ینا ایی این هتغیرها هی اوان از هریر ا بیا هوهاو ر
بتث یاخص یا ی ی عواهل هؤثر بر آن ر طح کالن بمره بر
1. Clarck and Oswald
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ر کنار بیکاری ،اورم نیز از هتغیرهای کالن ااتصا ی ا ح که اغییرا آن ،هیاواند
بر طح رفاه هاهعه اثرگذار باید اثر اورم بار رفااه ی یاا ی را هایااوان از کاناالهاای
هختلف هور اوهه ارار ا کانال ایل ،افزایا هزینه خدها هبا له ی ییر پاولی یادن
ااتصا ا ح اورم باعث باال رفتن هزینه فرصح نگمداری پول ن د هییو ی از هاذابیح
ارایی های پولی بدین بمره هی کاهد بر این ا اس ،ر صور بااال رفاتن ااورم ،هار م
مد پول را ر بد ارایی خو کاها ا ه ی خدها نایی از امولح ر هعااهال را
کاها هی هند که باعث کاها رفاه خواهد بو بر ا اس ائوری باهول اوبین ،باا بااال
رفتن اورم ،افرا برای کاها هزینه فرصح نگمداری پول ،بخا بزرگتری از رآهد خو
را به صور ارایی بمره ار نگمدایته ی همح تیابی به یا طه هبا لاه ،اعادا فعاا
هراهعه خو به بازار هالی برای ابدیل ارایی به پاول را افازایا های هناد بااال رفاتن
فعا هراهعه به بازار هالی ،ارای هزینهای ا ح که به "هزینه چارم کفاا" 1هعاریف
یده ی بنابراین ،نارضایتی به نبال ار
اورم از کانال ایجا عدم اطمینان نسبح به آیناده هاد هایاواناد باعاث نارضاایتی ی
کاها یا کاهی گر خانوارها ی بنگاهها همح انجام اصمیما بلند هاد خاو نظیار
برناههریزی ر هور پس انداز ،رهایهگذاری ،کار ی بازنشستگی ،هیباید بتوانناد ه اا یر
آای را پیابینی نمایند اورم هیاواند باعث بریز ایتباه ر برآیر ه ا یر آای هاییاو ؛
چراکه افرا هعموالً از ه ا یر ا می ا تفا ه هیکنند ی اورم ،ارزش یااعی این ه اا یر را
چار نو ان هیکند بنابراین ،ایتباه ر برآیر نر اورم آای ی عدم اطمینان نسابح باه

آن ،هیاواند افرا را ر برناههریزی بلندهد خو چار هشکل نماید (ریهر)2011 ،2
از یگر اثرا هنفی اورم ،اثر آن از کانال ااوزیعی ا اح ااورم باعاث اوزیاع هجاد
رآهد ی ثری به ضرر کد رآهدها ی به نفع پر رآهدها هییو ایان اهار ،باعاث یاکاف
طب اای ی بریز نارضایتی ی کااها یاا ی ر هاهعاه خواهاد باو (هعفاری صامیمی ی
ا ینژا )1384 ،
ر نمایح ،اورم هی اواند باعث نارضایتی یو  ،نه به الیل یااعی ااتصاا ی بلکاه باه
این لیل که افرا  ،اورم را ی ح ندارند ارابا هر م با هتیط ااتصا ییاان از طریاق
ارزش های ااتصا ی ا ح که یاحد یمارش ی نجا ارزش آن ،پول ا ح اورم باعاث
اغییر ر ارزش این یاحد یمارش یده ی از این طریق ،باعث نارضایتی هیگر
1. Shoe Leather Cost
2. Romer
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ایکان )1975( 1بیان هیکند که اگر هر ال یاحد نجا هسافح را اغییار هیاد،
این اهر اأثیر چندانی بر اصمیما یااعی ندار اها ناراحتی فرایانی ایجا هیکناد ااورم
نیز باعث هییو ایمح ها ی تمز ا می افرا اغییر یابد اها اینکه ایمحهاای نسابی
ی تمز یااعی چگونه اغییر کر ه ،نیاز به نجا هجد ار
ییلر )1997( 2ر ات یق خو یواهدی پیدا هیکند کاه نشاان های هاد ،هار م از
اورم بدیان هیآید ،نه ف ط به لیل اثرا یااعی ااتصا ی ،بلکه بیشاتر باه الیال ییار
ااتصا ی ،نظیر آنچه ایکان ایاره ار
یکی یگر از هتغیرهای اثرگذار بر یا ی ی رضایح افرا با اوهه باه ا بیاا هوهاو ،
هتغیر رآهد ،ی بسیار هور اوهاه ااتصاا انان باو ه ا اح ایاان ی یاناگ )2005( 3ر
پژیهشی نشان هی هند که رآهد باعث افزایا یا ی هییاو آرگایال ی لاو)1990( 4
ضمن اأیید ارابا هثبح بین رآهد ی یا کاهی ،نشان هی هد که ایان اراباا ر باین
ااشار کد رآهد بیشتر ا ح به عبار یگر ،رآهد اا اندازهای که نیازهای ها ی افارا را
برطرف هی از  ،بر یا هانی اأثیر ار یلی رآهد بیا از حد هاور نیااز ،یاا هانی را
افزایا نمی هد به هر حال ،ر هطالعاای یبیه هطالعه ها که با ا ههای باین کشاوری
انجام هی یو  ،رآهد هی اواند هتغیر کنترلی هممی ر اوضیح یا ی باید
از یگر هتغیرهایی که بر ا اس ا بیا هوهو بر یاا ی هاؤثر ا اح ،هایااوان باه
الهح ی همچنین تیابی به اتصیال ی انا ایاره نمو هت ان ریافتناد یاا ی
با الهتی ،بمدایح ،رآهد ی تیابی به انا ،رابطه هثبتی ار (زیدانس )2007 ،5
پناک ی ایرا )2011( 6رابطه بین بمدایح ،االهتی ی یاا ی را هاور برر ای اارار
ا ند آنما به این نتیجه ر یدند که هزینههای الهتی بر اطح یاا ی اثاری هعناا ار
ایته ی عواهلی که باعث کاها الهتی هی یوند ،طح یا ی را نیز کاها هی هند
نتایج هطالعا کمپبل ی همکاران )1976( 7ی اینر ی همکااران )1995( 8حااکی از یا
همبستگی کوچ  ،اها هعنی ار بین اتصیال ی یا هانی هیباید آنما اظمار های ارناد
1. Okun
2. Shiller
3. Tian and Yang
4. Argyle and Lue
5. Zidansek
6. Pennoch and Ura
7. Campbell, et. al.
8. Diener, et. al.
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که همبستگی به ح آهده بین اتصیال ی یا هانی را هی اوان باه ن اا اتصایال
ر ایجا عالیق ی یع ار که هنجر به فراهد آهدن هنابع یا هانی بیشتر هیگر  ،نسبح
ا از طرفاای ،بخااا اعظماای از ارابااا بااین اتصاایال ی یااا هانی ،از همبسااتگی
اتصیال با کسب هایگاه اهتماعی هنا ب اار ،هوف یاح یاغلی ی رآهاد نایای از آن
ایجا هییو
بر ا اس هطالب ارائه یده ر این بخا ،هتغیرهای رآهاد ،االهح ی اتصایال از
همله هتغیرهایی هستند که ر ا بیا یا ی به آنما اوهه یاده ا اح ی هایاوانناد باه
عنوان هتغیرهای کنترلی هد نظر ارار گیرند لاذا ر ایان ات یاق ،باه هاای ا اتفا ه از
هتغیرهای کنترلی ناهبر ه ،از ی هتغیر ارکیبی ا تفا ه هاییاو های اناید یااخص
او عه انسانی ( 1)HDIیاخصی ا ح کاه از ارکیاب اه هؤلفاه رآهاد ارانه ،اطح
آهوزش ی اتصیال ی طح الهح به ح هی آید این هؤلفهها ای ااً هماان هؤلفاه
هایی هستند که ر ا بیا یا ی به عنوان هتغیرهای اثرگذار بر یاا ی ی یاا کاهی بار
آنما ااًکید یده ا ح همچنین این هتغیر یکی از همدارین یاخص های او عه یاافتگی
ر کشورها هتسوب هییو ر نظر گرفتن این هتغیر به های ه زیر یااخص هوهاو
ر آن هیاواند از ابعا یگری نیز هفید باید؛ بدین صور که با اوهه به هتادی باو ن
ا ه های هوهو ر هور یاخص یا ی ،اضاافه کار ن هتغیرهاای هتعاد ر اخماین،
باعث کاها رهه آزا ی ی کاها اطمینان به نتایج اخماین خواهاد یاد بناابراین ر
نظر گرفتن این یاخص ارکیبی هیاواند ضمن حفظ رهه آزا ی ر اخمین ،اثار یگار
هتغیرهای هؤثر بر یا ی را کنترل نماید
 .4ساختار الگو

بر ا اس هباحث هطرح یده ،ر این هطالعه یا ی را اابعی از بیکاری ،ااورم ی یااخص
او عه انسانی ر نظر هیگیرید از آنجا که هدف اصلی این ات یق ،برر ی ن اا اطح
بیکاری بر ارابا آن با یا ی ا ح ،با ا تفا ه از اعریف هتغیر هجازی به ازای نار هاای
آ تانهای هختلف برای بیکاری ،اغییر ر اثرگذاری بیکاری را با ر نظر گرفتن ی همله
اغییر ر ییب ر هعا له ،به صور زیر هدل ازی هینمایید

1. Human Development Index
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ر رابطه فوق D ،هتغیر هجازی ا ح که برای زهاانی کاه نار بیکااری از یا حاد
آ تانهای باالار باید ،برابر عد ی ی برای نر های بیکاری پایینار ،برابر صفر هیبایاد
بدین صور اثر بیکاری بر یا ی ر یرایطی که طح بیکاری پایین ا اح ،برابار  1ی
برای یرایطی که طح بیکاری باالار از حد ر نظر گرفتاه یاده ا اح ،برابار 1   4
هیباید
همح هشخص یدن یهو حد آ تانه برای اثرگذاری بیکاری بر یاا ی ی ه ادار آن،
هعا له فوق به ازاء نر های هختلف آ اتانهای بارآیر یاده ی بمتارین هادل کاه ارای
حداال خطای اخمین ا ح ،انتخاب هی گر
 .5نتایج تجربی

 .5-1پایه های آماری

برای انجام این ات یق ،از ا ههای پانل هربو به  146کشور همان ا اتفا ه هاییاو
این کشورها یاهل آن ته از کشورهایی هستند که ر گزارشهای یا ی همانی ،یااخص
یا ی برای آنما هتا به یده ا ح از آنجا که یاخص یا ی ااکنون ی باار هتا ابه ی
هنتشر یده ی ایان هتا ابا بارای هتو اط یره اال هاای  2005-2007ی -2012
 2010هیباید ،البته از ال  2000هتا با ی نظر نجیها آیاز یده اها عماده نتاایج
هربو به المای ذکر یده هی باید ،لذا کلیه هتغیرهای هور ا تفا ه ،ه ادار هیاانگین
هربو به یرههای یا یده هستند ر یااع ،ا ههای پانل ر ایان ات یاق یااهل 146
کشور ی ی یره زهانی ی این ی یره یاهل هیانگین الهاای  2005-2007ی -2012
 2010هی باید ا ه های هربو به یاخص او عه انسانی از گزارشهای االنه "برناهاه
او عه ازهان هلل" ی ایح این ازهان ا تخراج یده ا ح همچناین آهارهاای نار
بیکاری ی اورم نیز از آهارناهه "نماگرهای او عه همانی" 1ا تخراج یده ا ح
 .5-2برآورد مدل

ر این بخا از ه اله ،الگوی پانال هعرفای یاده ر بخاا ابلای را بارای نموناه 146
کشوری هور اخمین ارار هی هید الگوی پانل هیاواند به صور ا ههای الفی ی ،2باا
)1. World Development Indicators (WDI
2. Pooled Data
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اثرا ثابح ی یا با اثرا اصا فی ،هور اخمین اارار گیار بناابراین ر اخماین الگاوی
ا ههای پانل ،ابتدا باید یکی از حاال فوق را انتخاب نمایید بدین هنظور از آزهونهاای
اثرا ثابح ی اصا فی ا تفا ه هییو ابتدا با ا تفا ه از آزهون ضریب الگرانژ ارائهیاده
او ط براش ی پاگان ،)1980( 1اضافه کر ن اثرا ثابح را به الگاوی ا ههاای الفی ای،
هور آزهون ارار هی هید فرضیه صفر ر این آزهون ،عدم یهو اثرا ثابح یا اصاا فی
ا ح هدیل ( )1نتایج این آزهون را نشان هی هد
جدول  .1نتایج آزهون ضریب الگرانژ برای اعیین اثرا ثابح
Prob

0/000
0/000

آهاره آزهون
8/04

625/4

آزهون
F

2

بر ا اس هدیل فوق ،فرضیه صفر هبنی بر عدم یهاو اثارا ثاباح یاا اصاا فی ر
طح اطمینان  99رصد ر هی یو  ،بنابراین باید الگوی با اثارا ثاباح ی یاا اصاا فی
انتخاب یو
همح انتخاب از بین الگوی با اثرا ثابح ی الگوی با اثرا اصا فی ،از آزهونی که باه
آزهون ها من 2هعریف ا ح ،ا تفا ه هی یو فرضیه صافر ،عادم یهاو اثارا ثاباح
(یهو اثرا اصا فی) ا ح هدیل ( )2نتایج آزهون ها من را نشان هی هد
جدول  .2نتایج آزهون ها من برای اعیین اثرا ثابح یا اصا فی
prob

0/437

آهاره آزهون
2/71

آزهون
2

بر ا اس هدیل فوق ،فرضیه یهو اثرا اصا فی را نمای ااوان ر کار ی بناابراین،
الگوی با اثرا اصا فی اأیید ی هور اخمین ارار هی گیر
همانطورکه ر بخا اختار الگو گفته ید ،همح برر ی اغییر ییب ر اثرگاذاری
نر بیکاری بر یا ی ،هیباید الگوی ارائه یده را با فرض نر هاای هختلاف بیکااری باه
1. Breusch and Pagan
2 Hausman Test
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عنوان نر آ تانه هور بارآیر اارار ا ی بمتارین الگاو را کاه ارای کمتارین خطاای
اخمین ا ح ،ینا ایی نمو با اخمین الگوهاای هختلاف ی ر نظار گارفتن نار هاای
هختلف بیکاری ر بازه  3اا  20رصد به عنوان نر آ تانهای ی ه ایسه هجموع هربعاا
خطای اخمین ر الگوهای هختلف ،بمترین هدل الگوی با حد آ اتانه نار بیکااری 12
رصد ا ح هدیل ( )3نتایج اخمین الگوی ا ههای پانل با اثرا اصا فی را با ر نظار
گرفتن حد آ تانه  12رصد برای نر بیکاری نشان هی هد

prob

جدول  .3نتایج اخمین الگو ر نمونه  146کشور
آهاره t

ضریب اخمینز هیده

0/000

40/58

2/11

0/000

-13/35

-0/02

-12/78

-0/02

0/000
0/000
0/000

70/94
-6/63

Durbin-Watson stat=1/99

5/24

-0/01
prob F =0/000

نام هتغیر
C

HDI
INF
U
U*D12
R2=0/89

همانطورکه هالحظه هییو  ،کلیه ضرائب ر طح  99رصد هعنا ار بو ه ی آهااره
 Fنیز هعنا اری کل الگو را اأیید هیکند ضرائب نر ااورم ی بیکااری هطاابق باا انتظاار
هنفی بو ه ی نشان هنده اثار هنفای ی هعناا ار ایان ی هتغیار بار یاا ی ی رفااه هار م
هیباید همچنین ضریب  HDIهطابق انتظار هثبح بو ه ی اأییدکنناده اثار هثباح ایان
هتغیر الفی ی بر یا ی ی رفاه هیباید بدین ارایب ،این فرضیه هور اأیید ارار هیگیر
که افزایا طح او عهیافتگی ر کشورها هیاواند هنجار باه یاا کاهی هرچاه بیشاتر
هر م ر آن کشور یو با اوهه به اینکه ا ههای این الگوی پانل ،ی یرهای بو ه ی باه
لیل یهو اثرا اصا فی به ریش  EGLSهور اخمین ارار گرفته ا ح ،بنابراین نیازی
به برر ی هسائلی همچون خو همبستگی ریالی ی یا یاریانس ناهمسانی نیسح
نکته اابل اوهه ر این اخمین ،هعناا اری ضاریب اغییار یایب بیکااری ا اح باه
عبار یگر ،اثر بیکاری بر یا ی ر ایان اخماین ،باه اطح بیکااری اراباا ار ر
صورای که طح بیکاری کمتر از  12رصد باید ،ضریب اثرگاذاری بیکااری بار یاا ی
ا ریباً  -0.24ی رصورای که طح بیکاری بااالار از  12رصاد بایاد ،ایان ضاریب باه
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حدی  -0.45هیر د بنابراین ،نتایج نشان هی هد که ر طح کالن با افزایا اطح
بیکاری ،اثر هنفی آن بر یا ی ی رفاه افزایا هی یابد نتیجه یگر اینکه همیشه بیکاری
بدار از اورم هیباید ،چراکه ادر هطلق اثر هنفی بیکاری ،چه ر طوح پایین بیکااری ی
چه ،ر طوح باالی آن از ادرهطلق اثر اورم بزرگتر بو ه ا ح
این نتیجه با نتایج حاصل از یگر هطالعا انجام یده ر این زهیناه ،هطاب اح ار
بنابراین یا تگذاران باید اوهه نمایند که اگرچه بیکاری ی اورم هر ی هنفی بو ه ی بار
رفاه ی یا ی ،اثر هنفی ارند اها نتایج این هطالعه نشان های هاد کاه بیکااری بایا از
اورم ،یا ی ی رفاه را کاها هی هد از این ری یا اتگذاران ر هدفگاذاریهاای خاو
بمتر ا ح یزن باالاری به بیکاری بدهند
از طرف یگر ،یافتههای این پژیها نشان هی هد که با افازایا نار بیکااری ،اثار
هنفی آن بر یا ی بیشتر هییو ؛ رنتیجه یا اتگذاران نبایاد اهاازه هناد کاه نار
بیکاری از حدی هشخص فراار رفته ی ر یرایطی که ااتصا با نر باالی بیکاری هواهاه
ا ح ،یا تگذاران باید کنترل آن را بیا از پیا هور اوهه ارار هند
 .6جمعبندی و نتیجهگیری

ر این ه اله ،به برر ی اثر بیکاری بر یا ی ر  146کشور همان ی ن ا طح بیکااری
ر هیزان این اثرگذاری پر اختید بر ا اس ا بیا هوهو ر این زهینه ،بیکاری یکای از
فاکتورهای همد ر کاها یا ی ا ح ی ات ی ا اجربی انجام یده ،اثر هنفای بیکااری
بر یا ی را به اثبا ر انده ا ح اها نکتهای که ر هطالعاا انجاام یاده کمتار هاور
اوهه ارار گرفته ،ن ا طح بیکاری بر هیزان اثرگاذاری آن بار یاا ی ا اح باه نظار
هیر د که هیزان اثر هنفی بیکاری بر یا ی هاهعه ،اتح اأثیر هیزان نر بیکااری نیاز
هیباید به بیان یگر ،طح نر بیکاری هیاواند ر ارابا بین بیکاری ی یاا ی هاؤثر
باید
بنابراین ر این ات یق ،با ا تفا ه از ی هادل رگر ایون ا ههاای پانال ی ر نظار
گرفتن هتغیر هجازی اغییر ر ییب ن ا طح بیکاری بر اثرگذاری آن بر یا ی هاور
آزهون ارار گرفح از آنجا که یاخص یا ی ،یاخصی ا ح که ر الهای اخیار هاور
هتا به ارار گرفته ی ا ههاای هوهاو از ایان یااخص ف اط یااهل هتو اط ی یره
 2005-2007ی  2010-2012هیباید ،الگوی پانال هاور ا اتفا ه ،یا الگاوی پانال
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یاهل ی یره زهانی ی  146ه طع عرضی ا ح هتغیرهای کنترلی اخمین کنار بیکاری،
یاهل نر اورم ی یاخص او عه انسانی هیباید علح انتخاب یاخص او عه انسانی آن
ا ح که ر هطالعا انجامیده ر زهینه یاخص یا ی ،اثرگذاری هتغیرهاایی همچاون
رآهد ،الهح ی اتصیال به اثبا ر یده ا اح ی لاذا هماح از اح نارفتن رهاه
آزا ی با اوهه به ی یرهای بو ن الگوی پانل هوهو  ،از ی یاخص ارکیبی که هر ه
هتغیر را ر بر ار ا تفا ه گر ید
نتایج حاصل از آزهون های انجام یده ،الگوی پانل با اثرا اصا فی را اأیید هیکناد
ی با اوهه به اثرگذاری خصوصایا فرهنگای ی ریان یاناختی افارا کشاورها ر اطح
یا ی آنما ،ر نظر گرفتن اثرا اصا فی ر اخمین افای های نایی از ایان هتغیرهاای
ییر اابل هشاهده به نوعی ر نظر گرفتهیده ی اعتما به ضرائب حاصله برای هتغیرهاای
ر نظر گرفتهیده ،ر این ات یق را افزایا هی هد
نتایج حاصل از اخمین الگوی پانل با اثرا اصا فی ،حاکی از اثرگذاری هنفی هار ی
هتغیر بیکاری ی اورم ی اثر هثبح یاخص او عه انسانی هیبایاد ضاریب اغییار یایب
بیکاری برای نر آ تانه ای هعا ل  12رصد هنفی ی هعنا ار هیباید بنابراین اثرگذاری
بیکاری بر یا ی ،به طح آن بستگی ایته ی با افزایا طح بیکاری ی باالار رفاتن آن
از نر آ تانه ،اثر هنفی بیکاری اشدید هیگر با اوهه به هبانی نظری هوهو  ،افزایا
اثر هنفی بیکاری بر یا ی ی رفاه ر طح کالن هیاواند نایی از ایجا ارس بیکار یادن
ر هاهعااه ی همچنااین افاازایا اامد بیکاااران ییاار ارا ی بایااد بنااابراین از یاادگاه
یا تگذاری ر حوزه ایتغال هیاوان نتیجاه گرفاح کاه ایاتغالزایای بایا از بیماه
بیکاری هیاواند رفاه هاهعه را اتح اأثیر ارار هد ی اهمیح ایتغالزایی ر یرایطی که
نر بیکاری بیا از حد ،باال ح ،ی چندان هییو از ه ایسه ضارائب نار بیکااری ی
اورم نیز هی اوان نتیجه گرفح که بیکاری بیا از اورم بر یا ی ی رفاه ،اثر هنفای ار
این نتیجه با نتایج حاصل از یگر هطالعا انجام یده ر این زهینه نظیر آگان ،اوین
ی ایرهان ( ،)2016ریپراه ی لیوانگااس ( )2011ی گانادلمن ی هرنانادز -هوریلاو ()2009
همخوانی ی هطاب ح ار از این ری یا تگذاران ر هدفگذاریهای خو  ،هی بایاد یزن
باالاری به بیکاری بدهند ر الهای اخیر یا تگذاران ااتصاا ی ر ایاران اوفی اا
اابل ابولی ر کاها نر اورم به ح آیر هاناد ،اهاا ایان اوفیاق ر کااها بیکااری
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هیسر نشده ا ح با اوهه به نتایج حاصل از این هطالعه اوصیه هیگار  ،یا اتگذاران
ر ایران اوهه بیشتری به هدف کاها بیکاری ایته بایند
حد آ تانه برای نر بیکاری ر این ات یق بین کشوری ،برابر  12رصاد باه اح
آهده ا ح باید اوهه ایح که این حد آ تانه برای کشورهای هختلف هیاواند هتفای
باید ی نر  12رصدی ی نر هتو ط برای این نمونه  146کشوری هیباید بنابراین
پیشنما هاییاو کاه ر ات ی اا بعادی ،ایان نار بارای کشاورهای هختلاف ی یاا
تهبندیهای هختلف کشورها هتا به گر
منابع
 افشاری ،زهرا ی همر ه ،لعیا ( )1393برر ی اثر ف ر ،نابرابری رآهد ی یااخص
او عه انسانی بر یا کاهی ر کشورهای هنتخب هجله یا حگذاری پیشارفح
ااتصا ی ،یره  ،2یماره 31-59 :4
 بختیاری ،صا ق ی فتحآبا ی ،همدی ( )1389رابطه بیکاری ی اورم باا یاا ی ی
رفاه :هطالعه اجربی برای هنتخبی از کشورهای آ ایایی هعایناح پاژیهاهاای
ااتصا ی ،گزارش راهبر ی ش 139
 هعفری صمیمی ،احمد ی ا ینژا عماران ،یحیاد ( )1384رابطاه باین ااورم ی
رفاه ،هطالعهای اجربی ر ااتصا ایران فصلناهه پژیهاهاای ااتصاا ی ،ش:14
60-87
 فتحآبا ی ،همدی؛ هتمو زا ه ،هتمو ی هعفری ،میه ( )1389اثر هتغیرهاای
کالن ااتصا ی بر خشنو ی :هطالعه بین کشاوری باا رهیافاح اتلیال حادهای
نمایی فصلناهه هدلسازی ااتصا ی ،بمار33-53 :
 هتمدیان هنصور ،صاحبه؛ گل خندان ،ای ؛ خوانسااری ،هجتبای ی گالخنادان،
ابوال ا د ( )1394اتلیل عواهل اهتماعی -ااتصا ی هؤثر بر یا ی (ی اتلیل
ااتصا نجی با ر نظر گرفتن هتدی یحهای هذهبی) فصلناهه برناههریزی رفاه
ی او عه اهتماعی ،یره  ،7یماره 125-163 :25
 نیلی ،فرها ؛ بابازا ه خرا انی ،بمزا ی یاا کار ،هتماد اعید ( )1394برر ای
یابستگی رفاه ذهنی هر م هواهع ر حال او عه به هتغیرهاای کاالن ااتصاا ی
ات ی ا ااتصا ی ،بمار21-48 :
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