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 چکیده

طور مستقیم و ه ب را آن عملکرد حکمرانان که اجتماعی است -بزرگ اقتصادي  مشکالتبیکاري یکی از 
توان ازجمله دالیل اصلی بروز مشکالت یش نرخ بیکاري را میافزا و متقابالً دهندقرار می تأثیرتحت  غیرمستقیم

بر نرخ بیکاري در  شاخص نهادي حکمرانی تأثیرمطالعه بررسی ین دانست. هدف ا اجتماعی -اقتصادي
-منفی و بی تأثیراست. نتایج مطالعه مبنی بر  م،1996-2012طی دوره  ،عدم تعهد جنبشکشورهاي منتخب عضو 

هاي هاي کالن اقتصادي با راهبردهماهنگی سیاستنابر نرخ بیکاري، گویاي  مرانیشاخص نهادي حکمعناي 
و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی و کاهش نرخ بیکاري  بهبود شاخص نهادي

شورهاي در کو مسئوالن اقتصادي گذاران سیاست پسدر کشورهاي مورد مطالعه است. پایین دولت در اقتصاد 
کارگیري هدفمند نیروي کار هو ب شاخص نهادي حکمرانیتمهیدات الزم را درخصوص بهبود  دمورد مطالعه بای

متغیرهاي تولید ناخالص داخلی و آزادي اقتصادي بر نرخ بیکاري کشورهاي مورد  تأثیر ،همچنین کار گمارند.ه ب
مات نیروي کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ هاي جبران خدمطالعه منفی و معنادار است. متغیرهاي هزینه

 معنی دارند.بیکاري به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی
 

 .JEL: G38, H10, J21, J60 بنديطبقه
 

 .جنبش عدم تعهد، نرخ بیکاري، آزادي اقتصادي، کشورهاي عضو شاخص نهادي : هاي کلیدي واژه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12/2/1395 تاریخ پذیرش:             12/10/1394 تاریخ دریافت: ∗

امنیت اقتصادي بر متغیرهاي کالن اقتصادي کشورهاي منتخب گروه  تأثیر" با عنوان حقیقاتیتقاله مستخرج از طرح این م **
 است. انجام شدهصندوق حمایت از پژوهشگران کشور  مالیبا حمایت است که  "عدم تعهد
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 . مقدمه1

. چرا که استکشورهاي درحال توسعه، مبحث بیکاري  ،ویژههب ،ازجمله موضوعات مهم هر جامعه
بیکاري به حالتی گفته آورد. کاهش بیکاري بستر را براي بهبود سایر متغیرهاي کالن اقتصادي فراهم می

را به انواع بیکار  شوند و آند تمایل به کار کردن دارند اما موفق به یافتن کار نمیشود که در آن افرامی
، 3بندي دیگر، بیکاري را به سه نوع اصطکاکیمیکنند. در یک تقسبندي میتقسیم 2و پنهان 1آشکار
د و باالیی دربردار 6هاي اقتصادي و اجتماعیبیکاري هزینهکنند. بندي میمیتقس 5و ساختاري 4فصلی

). بیکاران با ناامنی مالی مواجه 1997، 7(پیاچواد گذارداثرات نامطلوبی بر ساختار اقتصاد برجاي می
انواع خاصی از یادآور شد که باید  ،گردد. همچنینهستند که این امر منجر به فقر و بدهی آنان می

 2001، 9، رافائل و وینترابمر1982، 8(جاهودا طور مستقیم با بیکاري ارتباط دارنده هاي مجرمانه بفعالیت
-ثبات میمحیط کسب و کار و تولید بیرا در مورد ). بیکاري همچنین انتظارات افراد 2008، 10و لین

گردد. گذاري خصوصی نیز محدود میکه ناشی از درآمد پایین است، سرمایه،نماید و با کاهش تقاضا
ردان و سیاستمداران اقتصادي بسیار قابل توجه مقوله بیکاري براي دولتمکه توان اظهار داشت می پس

یکی از دالیل مستقیم و غیرمستقیم مشکالت اجتماعی و را توان بیکاري که می طوريه ، باست
نرخ  تواندمی ثباتی سیاسی نیزثباتی سیاسی گردد و در مقابل بیتواند منجر به بیکه می دانستاقتصادي 

کننده نرخ بیکاري و تعیین مؤثرشناسایی عوامل  ،). بنابراین2002 ،11رستاترو(ف بیکاري را افزایش دهد
جهت ارائه راهکارهایی در راستاي کاهش نرخ بیکاري و استفاده حداکثري از نیروي کار بالقوه بسیار 

 نماید. ضروري می
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .کند را بیکاري آشکار گویندمعمول از بیکاري که در آن فرد توانایی و تمایل به کار دارد اما فرصت شغلی پیدا نمی. تعریف 1
 .وري آن بسیار پایین استگردد که در آن فرد شغل دارد اما در رابطه با تخصص فرد نیست و بهرهبه حالتی اطالق می .2
 .شودبین از دست دادن شغل و پیدا کردن شغل جدید گفته میاین نوع از بیکاري به زمان بیکاري فرد  .3
 .یابدهاي مشخص تقاضا براي شغل مورد کاهش میافتد که در دوره زمانی خاص و به علت.  این نوع از بیکاري زمانی اتفاق می4
 این نوع از بیکاري ناشی از تغییر ساختار اقتصاد هر کشور است. .5
 .هاي روانی استحاکی از تأثیر مثبت بیکاري بر بیماري Frese and Mohr (1987) و  Linn et al (1985)مطالعه . 6

7. Piachaud 
8. Jahoda 
9. Raphael and Winterebmer  
10. Lin  
11. Forstater 



کاري تأثیر ر نرخ بی  167    نهادها ب
 

 تأکیدگذاري در مطالعات اولیه در مورد علل بیکاري، بیشتر بر عواملی مانند دستمزد و سرمایه
وجود نهادهاي حقوقی و دارند.  تأکیداخیر بر عوامل دیگر از جمله عوامل نهادي  شد اما مطالعاتمی

شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجتماعی باعث می
در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه  تقویت نهاد حکمرانیاجرایی برخوردار باشد. این امر منجر به 

شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف عث میبا همهشود، که ادي میاقتصمبادالت 
 .)1990 1(نورث یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد

هاي اقتصادي است. توجه به این نکته ازجمله ضرورت هر کشوردر  هاي نهاديبهبود شاخص
-را می شاخص حکمرانی .استحکمرانی  ترین نهادها، کیفیتحائز اهمیت است که یکی از مهم

توان به صورت یک چارچوب نهادي که مشوق و موجب اعتماد خاطر فعاالن اقتصادي براي تالش 
(هاشمیان اصفهانی و  بیشتر و امنیت فیزیکی افراد و امنیت حقوقی معامالت است، تعریف کرد

و آداب و رسوم رسمی و  )، حکمرانی خوب را نهادها2009( 2).  کافمن و همکاران1386گرجی، 
کنند که به وسیله آنها قدرت در جهت مصلحت عمومی در یک کشور غیررسمی تعریف می

 گردد. اعمال می
تا  1996بر نرخ بیکاري طی دوره بهبود شاخص نهادي حکمرانی رو در این مطالعه تأثیر از این

-اده از روش اقتصادسنجی دادهتعهد شامل ایران با استفدر کشورهاي منتخب عضو گروه عدم م2012

هاي حکمرانی و علت انتخاب نمونه مورد نظر وضعیت نامناسب شاخص. 3شودهاي ترکیبی بررسی می
بیکاري و عضویت بیشتر کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي همسایه و شرکاي تجاري ایران در این 

ي ایران، برخی از کشورهاي این هاي اقتصادي طراحی شده براگروه است زیرا در بسیاري از برنامه
ي بر تأثیرها چه شود که نهادال مطرح میؤاند. در همین راستا این سگروه به عنوان هدف تعیین شده

گردد.  منفی نهادها بر نرخ بیکاري آزمون می تأثیرنرخ بیکاري کشورهاي مورد بررسی دارند و فرضیه 
گیرد. در بخش مورد بررسی قرار می عات تجربیمبانی نظري و در بخش سوم مطاللذا در بخش دوم 

-ا را دربرمیهگیري و ارائه پیشنهادنماییم و در بخش آخر مطالعه، نتیجه، نتایج تخمین را ارائه میچهارم

 گیرد. 
 

1. North  
2. Kaufmann, et al 

   انی مورد استفاده در این مطالعه حداکثر بازه زمانی با توجه به دسترسی به شاخص نهادي حکمرانی است.دوره زم .3
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 مبانی نظري. 2

-یکی از بازارهاي مهم که ارتباط زیادي با بازارهاي دیگر دارد، بازار کار است و عدم تعادل آن هزینه

هاي ارزیابی اقتصاد کشورها کند و نرخ بیکاري یکی از شاخصهاي زیادي را بر کشورها تحمیل می
به  نی نسبی فیزیکی نیروي کار معموالًشود. در کشورهاي درحال توسعه با وجود فراوامحسوب می

نسبی فیزیکی بر و عدم تناسب فراوانی هاي سرمایهکارگیري فناوريهدالیلی مانند رشد باالي جمعیت، ب
کار در این ه نیروي کار با فراوانی نسبی قیمتی آن، شاهد بیکاري بخشی از جمعیت فعال آماده ب

گذار بر این بازار و نرخ بیکاري صورت تأثیرکشورها هستیم و مطالعات زیادي براي شناسایی عوامل 
ري از جمله نهادها مطرح گرفته است که عالوه بر عوامل سنتی (تولید و هزینه نیروي کار) عوامل دیگ

ساختار بازار ازجمله  ،هاي کالن اقتصاديمؤلفهمثبت بر  تأثیربهبود شاخص نهادي حکمرانی  شده است.
-مؤلفهدر ادامه به نحوه اثرگذاري هرکدام از ). 2009(کافمن و همکاران، دارد  ،نیروي کار و اشتغال

 هاي حکمرانی بر نرخ بیکاري خواهیم پرداخت.
با توسعه شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، افراد جامعه در روند سیاسی،  که جه استشایان تو

-تري دارند، افراد بااطمینان و آرامش خاطر بیشتري قادر به تصمیماجتماعی و اقتصادي حضور فعال

گیري در مورد جریانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي خواهند بود و این امر دولت و افراد را قادر 
ها بپردارند و با افزایش اشتغال، د ساخت با انگیزه مضاعف به کشف و پرورش استعدادها و مهارتخواه

بورك و  ؛2007، 2دال پورت ؛2003، 1شین( وجود آورنده وري، رونق اقتصادي را بکارایی و بهره
شفافیت . به عبارت دیگر، با ایجاد فضایی امن جهت اظهارنظر عموم افراد و همچنین )2012 ،3فریزر

هاي خود را ن و پاسخگویی از جانب آنان، نه تنها افراد جامعه قادر خواهند بود مهارتعملکرد مسئوال
کار ه هاي خاص آنان بقادر خواهد بود افراد را با توجه به حرفه و مهارت و دولت ندکشناسایی و ارائه 

افزایش شاهد  ید. در نتیجه این روندگماشته و از استعدادهاي بالقوه نیروي کار حداکثر استفاده را نما
با ایجاد  ،. همچنینهاي شغلی و کاهش نرخ بیکاري خواهیم بودایجاد فرصتهاي و گذاريسرمایه

 مختلف هايهاي اتخاذي دولتها و سیاستثبات سیاسی و نبود خشونت در جامعه، از طرفی برنامه
 ،گردد وبخش واقع می ي اتخاذي دولت نتیجههاروند یکسانی را طی خواهند نمود، راهبردها و سیاست

-برنامهبا نبود خشونت و حاکمیت فضاي امن و آرام بر جامعه، افراد بیشتر به سمت  ،از طرف دیگر

در  ،آورند وروي می هاي بلندمدت که الزمه رشد و توسعه اقتصادي استگذاريها و سرمایهریزي

1. Shen  
2. De la Porte 
3. Burke and Fraser 
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ثبات سیاسی و حضور خشونت زیاد بی وضعیتنکه در بیکاري کاهش خواهد یافت. حال آنرخ  ،نتیجه
دوکولیاگوس و  ؛2003 ،1روند (مهانامدت و زودبازده میهاي کوتاهسمت فعالیته در جامعه افراد ب

هاي اقتصادي در بلندمدت اثربخش خواهند بود، راهبردشایان توجه است برخی . )2004 ،2اولوباسوقلو
، ازجمله و کاهش نرخ بیکاري کارگیري نیروي کارهر راستاي بعنوان نمونه راهبردهاي دولتی ده ب

 پسدر بلندمدت است.  حکمرانی ءتمام اجزاراهبردهاي سیاستی است که نیازمند هماهنگی و یکدستی 
انداز بلندمدت، اقتصاد شاهد گسترش اي منظم و یکپارچه جهت ایجاد اشتغال در چشمبا ایجاد رویه

 ). 2009 ،3(ژاو و هوانگ وي کار و کاهش بیکاري خواهد بودکارگیري نیرهبستري جهت ب
شود، هاي حکمرانی خوب شناخته میترین شاخصعنوان یکی از اصلیه ب حاکمیت قانون عموماً

هماهنگی هرچه از کانال اجراي دقیق قوانین، ایجاد محافل قضایی عادل، منصف و مستقل و  حکمران
و کارفرمایان، هر چه  نو شاغال کار در راستاي حمایت از کارجویان بازاراز جمله قوانین قوانین بیشتر 
بخشد. بهبود ند و نرخ بیکاري را کاهش میکبهبود فضاي کسب و کار مهیا میبراي را اوضاع بیشتر 

هاي اندازي مشاغل، تدوین و اجراي برنامهراهبراي فضاي کسب و کار، رفع موانع و قوانین غیرضروري 
طور عادالنه براي عموم افراد، ه ي و مهارتی براي کارجویان فنی از جانب دولت بآموزشی کاربرد

هاي و نظارت مستقیم بر اتحادیه ،طور خاصه ب ،بازار کار ن در حالت کلی و قوانینبازنگري قوانی
کمک به حل مشکل بیکاري از کانال طرح  به منظورجمله عملکردهاي دولتی  کارگري و اصناف از

. از )2013 ،6توکوان ؛2012 ،5امه و همکاران ؛2000، 4تیتو و همکاران( استو تدوین قوانین ها برنامه
با کاهش فساد، بازدهی که ذکر است درخور . استهاي حکمرانی خوب، مهار فساد دیگر شاخص

ذاري، گیابد و در ادامه از طریق رونق تولید و ایجاد امنیت براي سرمایههاي اقتصادي افزایش میفعالیت
-روي می سودآورهاي پربازده و گذارين بخش خصوصی بااطمینان خاطر بیشتر به سمت سرمایهفعاال

و کاهش و بدیهی است که با ادامه این روند زمینه براي ایجاد اشتغال و جذب نیروي کار بیشتر  7آورند
. همچنین با توجه )2013 ،9دوتا و همکاران ؛2013 ،8(ترنتینی و کوپارانوا گرددآماده مینرخ بیکاري 

1. Mehanna  
2. Doucouliagos and Ulubasoglu 
3. Zhao and Huang 
4. Tito, et al 
5. Emeh, et al 
6. Ntouko  

 :توان به مطالعات زیر رجوع کرددر این زمینه می براي مطالعه .7
Acemoglu (1995), Acemoglu and Robinson (2000), Parente and Prescott (1999). 
8. Trentini and Koparanova 
9. Dutta, et al 
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-هاي ناکارآمد اجرا میپروژه ند و با رواج فساد غالباًکبه اینکه فساد به کل ساختار اجتماعی نفوذ می

منافع جامعه دهد و گردد، انحراف و اتالف منابع رخ میخواري بر اقتصاد حاکم میگردند، فضاي رانت
-. بنابراین حکمرانی خوب از طریق حذف کانال)2013 ،2آماراندي ؛2010 ،1(الصدیق گرددنمی تأمین

، هماهنگی منافع افراد و جامعه، ارتقاي نقش و اثربخشی قانون و هر یک از زیر هاي ایجاد فساد
حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به هاي آزادي اقتصادي (شاخص

نه تنها با ایجاد فضاي امن،  )مالی، بازار کار و تجارتنقدینگی سالم، آزادي تجارت خارجی و قوانین 
یابد که به نظر بخشد، بلکه فضاي کسب و کار نیز بهبود میسود و بازدهی عمومی اقتصادي را ارتقاء می

 گردد. تلقی می کاهش بیکاريترین ارکان رسد بهبود فضاي کسب و کار ازجمله اصلیمی
ها و راهبردخص حکمرانی خوب، اثربخشی و کارآمدي کد جهت ارتقاي شاؤاز دیگر موارد م

ز طریق پذیري او به منظور افزایش قدرت رقابت 21ها در قرن دولت است.هاي اتخاذي دولت سیاست
هاي نوین علم مؤلفهبنیان مبنی بر توسعه شناخت کامل ساختار اقتصادي کشور و با رویکرد اقتصاد دانش

کارآمد اتخاذ نماید که از موفقیت اجراي آن مطابق با اهداف اقتصاد و دانش، باید یک ترکیب سیاستی 
گذاران ایجاد کند تا از بازدهی مناسب محیط کسب و کار براي سرمایهبنیان، حداکثر اطمینان را دانش

ویژه در قالب بازار عوامل جدید تولید و کاهش نرخ بیکاري و هب ،هاي شغلیموجب بهبود فرصت
هاي ن اقتصادي با بینش صحیح از فعالیتفعاال ،. در نتیجهرفاه اقشار جامعه باشدافزایش درآمد و 

آن ترکیب  ،در نتیجه ،نند وکهاي نوآورانه گرایش پیدا میاقتصادي، به سمت کارآفرینی و فعالیت
 . )2008، 3و موریسونی لوسیفورا( تواند کاهش یابدو  بیکاري می تغییر کرده اشتغال

نیز بیشتر بر حضور فعال و رقابتی بخش خصوصی در اقتصاد قانون کنندگی یمشاخص کیفیت تنظ
 کارایی وداراي  در مقایسه با بخش دولتی بخش خصوصی هايفعالیتاین امر که تمرکز دارد. 

امکان  ،با فعالیت مستمر بخش خصوصی است در مطالعات زیادي اثبات شده است و سوددهی بیشتري
حکمران  ).2010، 4(سبوبودا گرددبیشتر فراهم می کاهش نرخ بیکاري،کار و نیروي  وريبهرهارتقاي 

دنبال رفع موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشد و دولت و بخش ه خوب همواره باید ب
برداري شود و زمینه براي هاي جامعه بهرهتصخصوصی را به عنوان مکمل همدیگر ببیند تا از تمام فر

 موجود بیشتر فراهم شود. هاي برداري بهتر از فرصتجدید و بهره هاي شغلیایجاد فرصت

1. Al-sadig 
2. Amarandei  
3. Lucifora and Moriconi 
4. Sebudubudu 
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حال توسعه اهمیت خاصی دارد، بحث منابع  از دیگر موضوعات مهم که براي بیشتر کشورهاي در
این کشورها از منابع طبیعی فراوان، شاهد رشد غیرمستمر اقتصادي،  منديبهرهرغم بهطبیعی است زیرا 

وري در این کشورها االي بیکاري، سهم اندك در اقتصاد جهانی و رشد اندك بهرهنرخ تورم باال، نرخ ب
توان در دو اثر مستقیم و حال توسعه را می وفور منابع طبیعی بر بیکاري کشورهاي در تأثیر. هستیم

طور مستقیم و غیرمستقیم با ههایی که بست که افراد در بخشا غیرمستقیم جستجو کرد. اثر مستقیم آن
رود. اثر غیرمستقیم منفی آن بر بیکاري می تأثیرکار شوند و انتظار ه نابع طبیعی سروکار دارند مشغول بم

گردد که به نظر در بلندمدت این گردد به نحوه مدیریت وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی برمیبرمی
ه حاصل از فروش منابع اثر غیرمستقیم داراي اهمیت بیشتري باشد. آنچه که مهم است استفاده از وجو

بنیان است که در این سمت اقنصاد دانشه طبیعی در راستاي اصالح ساختار اقتصادي و حرکت ب
هاي شغلی هاي تجدیدپذیر تبدیل کرد و فرصتهاي تجدیدناپذیر را به ثروتتوان ثروتصورت می

بنیان یشرفته متکی بر اقتصاد دانشکه اقتصادهاي پ 21پایدار با ارزش افزوده باال ایجاد کرد. زیرا در قرن 
تر است. حال این حکمران کنندهها تعیینهاي دانش در اقتصاد نسبت به دیگر سرمایههستند نقش سرمایه

هاي تجدیدناپذیر به خوب است که با تدابیر علمی و منطبق با واقعیات و هدفمند اقدام به تبدیل ثروت
 دارد.و تغییر در ترکیب شاغلین گام برمی قالب ثروت دانش هاي تجدیدپذیر درثروت
 

 مطالعات تجربی. 3
درصد  70 که ) به بررسی مشکل بیکاري جوانان در نیجریه پرداخته است. وي بیان داشته است2012( امه

درصد جوانان نیجریه بیکارند و اکثریت  71دهند، میلیونی نیجریه را جوانان تشکیل می 150از جمعیت 
خصوص نیروي هسال هستند. از آنجایی که نیجریه با جمعیت فراوان ب 20یالن جوان باالي التحصآنها فارغ

کلید حل مشکل بیکاري در این کشور، توسعه سرمایه انسانی است که در کار جوان مواجه است، لذا شاه
که مقارن  آن است نویسنده این مقاله تأکیدمورد شود. نکته نیجریه تحت عنوان توسعه جوانان شناخته می

 و با برنامه توسعه جوانان، دیگر عوامل نظیر بودجه و حکمرانی خوب نیز باید مورد توجه قرار گیرد
و مدیریت صحیح منابع طبیعی از کانال بهبود شاخص نهادي  حصول اطمینان از حکمرانی خوب

کارگیري نیروي ههاي راهبردي جهت جذب و بنماید که توسعه برنامهاین امر را تضمین می حکمرانی
هاي راهبردي جهت جذب و مکمل توسعه برنامه ،گردد. به عبارت دیگرمیجوان منجر به کاهش بیکاري 

، تواند مشکل بیکاري را رفع نماید. امهکارگیري نیروي جوان، وجود حکمرانی خوب است که میهب
کاهش گسترده شاخص فساد سیاسی،  اند از:نماید که عبارتهایی را در این زمینه ارائه میتوصیه سرانجام
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هاي راهبردي جهت جذب و توسعه برنامه ،هاي نهاديمدیریت صحیح منابع طبیعی از کانال بهبود شاخص

 .هاي کسب و کارآفرینیکارگیري نیروي جوان همراه با توسعه مهارتهب
 در این کشورکه عمده فعالیت  پردازد)، به بررسی وضعیت اقتصادي نیجریه می2012( 1عبدالهی

هاي متعدد جهت رفع بیکاري، همچنان با مشکل بیکاري رغم اجراي برنامهبهکشاورزي است. نیجریه 
 9/69، م2010، در سال کشور نیجریه 2دفتر ملی آماراز سوي ه شدمواجه است. مطابق با آمار منتشر

عبدالهی دالیل بیکاري  .اندهایی، سرپناه و پوشاك را نداشتذجمعیت نیجریه، توان تهیه مواد غ درصد از
مدیریت ضعیف اقتصاد: فقر توده گسترده مردم نیجریه به  .1داند: یه را شامل موراد ذیل میدر نیجر

استفاده از منابع نفتی و رواج فساد در هاي پی در پی در نیجریه است. سوءدلیل مدیریت ضعیف دولت
 .2یجریه شده است. ملی و صنایع پربازده اقتصاد نبسیاري از صنایع ارتباط  نابودينیجریه، منجر به 

گذاري ضعیف: نیجریه با نارسایی دولت براي ایجاد محیط مناسب براي فعالیت بخش خصوصی سرمایه
بحران اقتصادي جهان: این بحران مشکل بیکاري را در  .3 .هاي شغلی مواجه شده استو ایجاد فرصت

رویکردهاي اشتباه  .4ت. مانند نیجریه دامن زده اس ،ل توسعهدر کشورهاي درحا ،ویژههب ،سراسر جهان
بیکاري هاي اشتباه دولت نیجریه در ایجاد اشتغال تاثیر زیادي بر تشدید بحران در ایجاد اشتغال: سیاست

هاي ضعیف: توسعه و رشد کسب و کار در نیجریه با زیرساخت .5در این کشور داشته است. 
برق ضعیف و... محدود شده است.  هاي مناسب،ها و جادهراه نبودانند هاي ضعیف و فقیر مزیرساخت

هاي آموزش هاي کارآفرینی: سیستم ضعیف آموزشی و عدم ارائه برنامهعدم دسترسی به آموزش .6
 ،التحصیالن دانشگاهیخصوص فارغهب ،ادهاي نیروي جواندها و استعکارآفرینی و شکوفایی مهارت

 نیجریه شده است.  موجب تضعیف بازار کار
ند. آنان کتوسعه مداوم و باثبات و حکمرانی خوب را بررسی میارتباط )، 2012( 3لینچ و همکاران

رابطه بین حکمرانی خوب و توسعه از ابتدا برقرار نیست و ایجاد آن نیازمند زمان است. که اند بیان داشته
و افزایش اشتغال جوانان، کاهش  وي آشکارترین شواهد و ماحصل حکمرانی خوب را رفع بیکاري

-دگی، ارتقاء سطح آموزش و بهداشت و تجهیز زیرساختننرخ مرگ و میر کودکان، افزایش امید به ز

باالترین نرخ بیکاري در جهان را دارد که  4مطابق با شواهد موجود، منطقه منا ،داند. همچنینها می

1. Abdullahi 
2. National Office of Statistics 
3. Lynch et al 

فریقا شامل الجزایر، بحرین، مصر، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، آکشورهاي منطقه منا به کشورهاي خاورمیانه و شمال  .4
 شود.یمن، امارات متحده عربی، لیبی، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، عربستان، سوریه و تونس گفته می
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نسبت به سایر مناطق جهان، دستمزد ناکافی  ن منطقه منا نیزدرصد است. از طرفی شاغال 3/10حدود 
معرفی شده  روي منطقهترین چالش پیشبزرگ عنوانه ب این منطقهگیرند. مسئله بیکاري جوانان در می

دهند. اگرچه بسیاري از کشورهاي خاورمیانه منا را جوانان تشکیل میمنطقه درصد از جمعیت  60است. 
ثیري بر ایجاد اشتغال و کاهش بیکاري أ، اما درآمدهاي نفتی تو شمال آفریقا اقتصادهاي نفتی هستند

عربستان سعودي که صادرکننده بزرگ نفت است، نرخ بیکاري جوانان در عنوان نمونه، ه نداشته است. ب
 50درصد از زنان منا شاغل هستند، در حالی که بیش از  2/25درصد رسیده است. از طرفی  9/25به 

 ق درحال توسعه فعال و شاغل هستند. درصد از زنان دیگر مناط
تغییرات  1در دهه اخیر حکمرانی خوب در کشور بوتسواناکه  کندمی)، بیان 2010سبودوبودا (

درصد کاهش  6/17که نرخ بیکاري به طوريه وجود آورده است، به زیادي را در اقتصاد این کشور ب
و کاهش فقر است.  کاهش بیکاريه، هاي اساسی توسعشرطیافته است. حکمرانی خوب یکی از پیش

رغم تغییرات مثبت در اقتصاد بوتسوانا نظیر افزایش و بهبود سطوح آموزشی و نرخ باسوادي، بهاما 
هاي ضعیف محدود شده است و تا زمانی که ارتباط بین ثیرات مثبت بهبود تحصیالت از طریق برنامهأت

 .ایش بیکاري نیروي کار تحصیل کرده خواهیم بودنهادهاي آموزشی و بازار کار ضعیف است شاهد افز
بیکاري افراد و، در نتیجه، نیازهاي بازار کار در اقتصاد  باالتحصیالن منجر به عدم تطبیق فارغاین امر 

 گردد. تحصیل کرده مواجه می
و  شاخص نهادي حکمرانیهاي اصلی ) به وجود رابطه بین ویژگی2009( 2روي و سامانتاسن

گذاري انون ملی تضمین اشتغال روستایی در غرب بنگال پرداخته است. هدف این قانونعملکرد ق
متغیر  5در قالب  هاي مورد استفادهتشویق افراد براي افزایش ساعات کار در بنگال است. شاخص

عنوان متغیرهاي ه مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و تساوي حقوق تعریف و ب
شاخص تساوي از لحاظ ضریب اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که گرفته شدهمستقل درنظر 

گذارد. بر جاي می کاهش بیکاري اثر منفیمشارکت زنان در اقتصاد در  ،آماري معنادار است. بنابراین
بر  دالنتیجه کلی این تحقیق  ،دارد. بنابراین منفی بر بیکاريشاخص پاسخگویی نیز معنادار است و اثر 

الذکر رابطه برقرار است و بهبود هاي فوقبین تعداد ساعات کاري ایجادشده و شاخصاین است که 
کارگیري نیروي هاي براي افزایش تعداد ساعات کاري و بتواند انگیزهعملکرد حکومتی و دولتی می

 کار بیشتر ایجاد نماید.

1. Bostwana 
2. Sen Roy and Samanta 
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ثباتی سیاسی، قوانین بازار کار و بی"عنوان  بااي )، در مقاله2008( 1لوسیفورا و موریسونی

اند در حالی و بیان داشته سیاسی اقتصاد را بررسی نموده قوانین دولتی بازار کار و اصالحات ،"بیکاري
که منطق براي مداخله دولت در بازار کار با نیاز به اصالح عیوب بازار ارتباط دارد، اما هنوز روشن 

کار خیلی نافذ و فراگیر و اجراي اصالحات بسیار دشوار است. نیست که چرا مقررات دولتی در بازار 
در که ، حاکی از آن است م1985-2002طی دوره زمانی  ،2OECDکشور  21نتایج مطالعه براي 

طور متوسط ه ، مداخله دولت در بازار کار بیشتر و بردکشورهایی که روند سیاسی، پایداري کمتري دا
بر هستند و هاي بازار کار و اشتغال زمانسیاستمعتقد است که  مجموع دروي بیکاري باالتر است. 

 است بستگی دارد.  حکمرانیهاي ها به ثبات سیاسی که ازجمله شاخصکارآمدي این سیاست
کرد توان بیان متغیر نهادها بر نرخ بیکاري می تأثیرخصوص پس از مرور مطالعات صورت گرفته در 

 هستند. مؤثر خ بیکاريکاهش نردر  متغیرهاي ذکر شدهکه 
 

 هاتشریح مدل و داده. 4
موضوع،  پیشینهبیکاري در بخش نرخ  نهادها باو تبیین رابطه در این بخش به پیروي از مطالعات تجربی 

 صورت زیر است: ه معادله در نظر گرفته شده ب
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UNEM ،نرخ بیکاري ،GDP 2000ثابت سال ، تولید ناخالص داخلی به قیمت ،WAGEهاي : هزینه

، مجموع مبالغ حاصل از فروش نفت، گاز، زغال RES، آزادي اقتصادي، EFجبران خدمات نیروي، 
 .استنهادها  ،INSسنگ، مواد معدنی و جنگلی بصورت درصدي از تولید ناخالص داخلی، 

صورت ه زمان است. همچنین معادله ب دهندهنشان tدهنده کشور و نشان iدهنده جزء خطا، نشان 
عضو  120کشور منتخب از  78نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل شوند. کار برده میه لگاریتمی ب

به  هاو تمامی داده م2012-1996دوره زمانی مطالعه که ذکر است  شایان. 3گروه عدم تعهد است

1. Lucifora and Moriconi 
2. The Organisation for Economic Co-operation and Development 

) 1هاي مورد نیاز است و اسامی کشورهاي منتخب در پیوست (دلیل انتخاب کشورهاي مورد بررسی، دسترسی به داده .3
 آمده است.

)1 (  
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هاي شاخص داده ) گرفته شده است.2014( 1از پایگاه بانک جهانی استثناي شاخص آزادي اقتصادي
  ) گرفته شده است.2014( 2فریزرهاي موسسه داده آزادي اقتصادي از

 ،بانک جهانی ارائه گردیده استاز سوي هاي حکمرانی که براي نشان دادن این متغیر از شاخص
شود. صل میشاخص حا 6صورت میانگین حسابی از ه صورت که شاخص کلی بشود. بدیناستفاده می

شوند (گروه اول شامل میانگین بندي میگروه طبقه 3شاخص در  6تر، در ادامه براي بررسی دقیق
شود شاخص شفافیت و پاسخگویی و ثبات سیاسی بدون حضور خشونت حاصل می 2حسابی 

3)V&P گري مقررات شاخص اثربخشی دولت و کیفیت تنظیم 2). گروه دوم شامل میانگین حسابی
قضایی و کنترل فساد  تأمینشاخص  2). گروه سوم شامل میانگین حسابی E&R( 4شودمیحاصل 

 )).R&C( 5شودحاصل می
نشان داده  1گونه که در جدول همان ،دهنده آنهاي تشکیلمؤلفهدر بررسی آماري این متغیر و 

متغیرها در بازه باشد و روند این وضعیت کشورهاي مورد بررسی در این متغیر نامناسب می ،شده است
 روندي نبوده است که شاهد تغییر جدي و مطلوب در بهبود این متغیرها باشیم. م2012تا  1996زمانی 
 

 دهنده آنتشکیل مؤلفهمیانگین شاخص کلی حکمرانی و شش  .1جدول 
 

شاخص  
 کلی

شفافیت و 
 پاسخگویی

ثبات 
 سیاسی

اثربخشی 
 دولت

گري تنظیم
 مقررات

 تأمین
 قضایی

کنترل 
 ادفس

 -40/0 -43/0 -32/0 -35/0 -45/0 -51/0 -41/0 میانگین
 

 http://info.worldbank.org/governance/wgiخذ: أم     

 
هاي رشد رشد تولید و بیکاري ازجمله مسائل اقتصادي است که در بین اقتصادانان و راهبرد ارتباط

تغییرات در تولید و نرخ بیکاري یک ارتباط بین و توسعه اقتصادي بسیار مورد بحث قرار گرفته است. 
رابطه ثابت بین رشد  نبوددالیل  .استکشورها متفاوت  وضعیتارتباط ثابت نیست، بلکه بسته به زمان و 

شده، تعداد ساعات اشتغال به کار در  تولید و نرخ بیکاري را به طور عام باید در کیفیت مشاغل ایجاد
هاي علمی، مهارتی وري نیروي کار که خود تابعی از توانمندي بهره ،همچنین ،هفته و مولد بودن آنها و

بسزایی در افزایش میزان تولید ناشی از افزایش نیروي به  تأثیرو انگیزشی مرتبط با شغل است و 

1. World Bank 
2.  Fraser Institute  
3. Voice and Political 
4. Effectiveness and Regulatory 
5. Rule and Corruption 
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تواند به کاهش نرخ بیکاري بینجامد، اما رشد تولید می پس .کارگرفته شده خواهد داشت، جستجو کرد

هایی نظیر بهبود سرمایه انسانی، براساس اصول اقتصاد دانش بنیان از کانال در صورتی که رشد تولید
 تأثیروري و راهبردهاي کاربر و... محقق گردد، قطعاً پذیري، ارتقاي بهرههاي رقابتبهبود شاخص

؛ 2007، 1کونچانگ( فزاینده و باثبات بیشتري بر کاهش نرخ بیکاري و افزایش اشتغال خواهد داشت
  ،5و سیال و همکاران 2012 ،4گالبیسمورنو ؛2008 ،3خان و همکاران ؛2007 ،2یس و واالنتیپیساراد

 کنند.) در کارهاي خود از این متغیر استفاده می2013
اقتصادهاي داراي منابع شود. اي در نرخ بیکاري محسوب میکنندهعامل تعیینوفور منابع طبیعی 

شد و بهبود اقتصادي برخوردار هستند. اما وابستگی شدید و ر برايطبیعی از یک ثروت عظیم خدادادي 
. شده استاین نعمت به نقمت تبدیل شدن در برخی کشورها باعث  طبیعیهاي جانبه به ثروتهمه

هاي طبیعی در اقتصادهاي درحال توسعه جایگاه بسیار مهمی را به فراوانی ثروتکه شایان توجه است 
، وفور حاصل از فروش این منابعدرآمدهاي  ،فقدان مدیریت بهینه خود اختصاص داده است و به علت

منابع طبیعی در اکثر کشورهاي درحال توسعه به جاي یک فرصت تبدیل به تهدیدي جدي براي ثبات 
فراوانی اثر تخریبی داشته است.  بیکاريهاي کالن اقتصادي ازجمله اقتصادي شده است و بر شاخص

کننده تواند تخریبمنابع بسترساز اشتغال و کاهش نرخ بیکاري و هم می نتأمیتواند با میهم منابع 
دهنده نرخ بیکاري باشد زیرا فراوانی منابع طبیعی با پایین آوردن قیمت واقعی فضاي اشتغال و افزایش
هاي کاربر در جاي فناوريه بر بهاي سرمایهتواند باعث جایگزینی فناوريمنابع مالی و ارزي می

که حکمرانی ضعیف باشد ي برخوردار از آن شود که بیشتر آنها وارداتی است و درصورتیکشورها
تواند نرخ بیکاري را افزایش دهد. همچنین هاي وارداتی شده که میباعث وابستگی بیشتر به فناوري

فی از وزن قابل توجهی از نیازهاي مصر تأمینتواند موجب فراوانی منابع طبیعی با عرضه فراوان ارز می
تواند بسترساز کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاري گردد. البته نباید فراموش کانال واردات شود که می

ه که وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی در راستاي اصالح ساختار اقتصادي و حرکت بکرد در صورتی
دهنده اختار اشتغال و کاهشتواند باعث بهبود سبنیان باشد، فراوانی منابع طبیعی میسمت اقتصاد دانش

مثبت یا منفی وفور منابع طبیعی بر نرخ بیکاري به کیفیت حکمرانی و  تأثیر ،نرخ بیکاري باشد. بنابراین
متقابل فراوانی  تأثیربه منظور بررسی  گردد.نحوه استفاده حکمران از وجوه حاصل از منابع طبیعی برمی

1. Chang Kon  
2. Pissarides and Vallanti 
3. Khan et al 
4. Moreno-Galbis 
5. Siyal et al 
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 حکمرانیضرب دو متغیر خ بیکاري، این امر توسط حاصلبر نر با شاخص نهادي حکمرانی منابع طبیعی
) 2006( 2) و فرزین و آکائو2002( 1برك و هافمن منابع طبیعی در معادله گنجانده شده است.فراوانی و 

 کنند.در کارهاي خود از این متغیر استفاده می
قرار بررسی مورد عه گذار بر نرخ بیکاري در این مطالتأثیرمتغیر به عنوان هاي نیروي کار هزینه

هاي انجام شده ترین عاملی که بر هر متغیر اثرگذار است، هزینهترین و مستقیممهم یکی ازاست.  گرفته
ن اقتصادي در راستاي . زیرا فعاالبراي آن متغیر است و نیروي کار نیز از این قاعده مستثنی نیست

وري نسبی آنان اسب با قیمت نسبی و بهرهحداکثر کردن سود قادر به انتخاب ترکیب عوامل تولید متن
) 2012( 6) و بورات و همکاران2009( 5)، موخرجی2007( 4)، نیومارك و واشر2004( 3. لیموسهستند

 اند.در کارهاي خود از این متغیر استفاده کرده
 تهقرار گرفبررسی مورد آن بر نرخ بیکاري  تأثیرکه  نهادي است متغیر آزادي اقتصادي دیگر متغیر

هاي اقتصادي است و ازجمله دهنده قابلیت اعضاي یک جامعه براي انجام کنشاست. این شاخص نشان
گیرد. این متغیرهاي نهادي است که اخیراً براي تفاوت سطح اشتغال بین کشورها مورد بررسی قرار می

به نقدینگی شاخص حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت، دسترسی  5متغیر از 
تشکیل شده است که با کاهش موانع سالم، آزادي تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت 

قانونی تجارت، دسترسی به نقدینگی سالم، و حمایت مناسب از حقوق مالکیت و وضع قوانین مشوق 
ایجاد هاي اقتصادي افزایش داده و زمینه را براي تواند انگیزه را براي گسترش فعالیتمی کسب و کار،

آزادي ر این نظرند که ) ب2005( 7فراهم آورد. کرفت و سوبل هاي شغلی و کاهش نرخ بیکاريفرصت
هد خوا و نرخ بیکاري را کاهش هاي کارآفرینانه اشتغال را افزایشاقتصادي از طریق گسترش فعالیت

-آزادي اقتصادي با کاهش هزینهکه گیرند ) نتیجه می2008( 8ماهونکارابگوویچ و مک ،داد. همچنین

، a2006،  b2006 ،2007 ،2008فلدمن (آورد. هاي مالی و قانونی، زمینه افزایش اشتغال را فراهم می
a2009 ،b2009، c2009  ي بر اشتغال و مختلف آزاد ءاجزا تأثیرطی چندین مطالعه بر روي  )2010و

 دهد.آزادي اقتصادي اشتغال را افزایش و نرخ بیکاري را کاهش می ءاجزاکه کند بیکاري بیان می

1. Berck and Hoffmann 
2. Farzin and Akao 
3. Lemos 
4. Neumark and Wascher 
5. Mukherjee 
6. Bhorat et al. 
7. Kreft and Sobel 
8. Karabegovic and McMahon 
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 تحلیل نتایج تخمین. 5

شود، وجود ریشه واحد در این متغیرها ممکن هاي سري زمانی میهنگام کار با متغیرهایی که شامل داده
قبل از  ،رونتایج به دست آمده قابل اتکا نباشند. از این هاي جعلی منجر شود واست به نتایج رگرسیون

هرگونه تخمین و تجزیه و تحلیل، باید ایستایی متغیرها بررسی شود. در مطالعه حاضر براي بررسی 
 -لین -) و آزمون لوینPP-Fisher( 1فیشر -پرون -هاي ریشه واحد فیلیپسایستایی متغیرها از آزمون

طور متغیرها دارد. همان 3داللت بر ناایستایی H0 ها فرضیهشود. در این آزمون) استفاده میLevin( 2چو
 ).I(0)( شود، تمام متغیرها در سطح ایستا هستندمالحظه می) 2(که در جدول 

 
 نتایج آزمون ایستایی متغیرها .2جدول 

 
 در سطح گیريبا یک مرتبه تفاضل

 و روند أبا عرض از مبد أا عرض از مبدب و روند أبا عرض از مبد أبا عرض از مبد متغیر
PP-

Fisher Levin PP-
Fisher Levin PP-

Fisher Levin PP-
Fisher Levin 

*5/675 *1/22- *569 *4/18- *5/220 *46/5- **8/199 *23/3- INS 
*7/715 *4/22- *7/567 *8/21- 3/145 *5/2- **1/205 *66/5- V&P 
*6/718 *6/23- *3/567 *8/21- *2/219 *87/7- *4/257 *41/5- E&R 
*1/752 *5/23- *3/666 *1/22- **7/195 *22/6- *2/219 *29/5- R&C 
*5/494 *7/15- *510 *8/17- 5/113 92/4 3/140 *37/4- GDP 
*8/850 *5/30- *1/815 *9/27- *2/205 *27/7- *2/230 *24/9- RES 
*1/557 *3/13- *6/522 *1/17- *1/219 *5/6- 9/144 **24/2- UNEM 
*4/415 *5/16- *2/374 *8/25- 7/70 87/0- *9/221 *25/9- WAGE 
*1/524 *9/19- *1/519 *6/20- *3/323 *7/10- *9/205 *15/9- EF 

 
 درصد دارد 10و  5، 1دار بودن در سطح به ترتیب داللت بر معنی ***و  **، * 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

باشند، دست آمدن این نتیجه که تمام متغیرها در سطح ایستا میه پس از بررسی ایستایی متغیرها و ب
 شود:می بررسیصورت زیر ه ب لیمرآزمون با استفاده از  ترکیبیهاي از دادهاستفاده 
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1. Phillips-Perron-Fisher 
2. Levin-Lin-Chu 
3. Non-Stationary 

)2( 
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RRدر آزمون باال  URRضریب تعیین حاصل از مدل مقید (روش حداقل مربعات معمولی) و  2 2 
تعداد  Kتعداد واحدها،  Nهاي تابلویی) است. ضریب تعیین حاصل از مدل نامقید (روش داده

هاي تعداد مشاهدات در طول زمان است. پس از تعیین استفاده از روش داده Tمتغیرهاي توضیحی و 
براي برآورد  2اثرات تصادفی و یا 1هاي اثرات ثابتیکی از روش با استفاده از آزمون هاسمن ،ترکیبی

 ). 302-298، 2005، 3(گرین شودمیمشخص صورت زیر ه بمدل 
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نشان داده شده  )3(گونه که در جدول همان ،در تمام برآوردهاي این مطالعهکه ذکر است شایان 

-به روش اثرات ثابت تأیید می یترکیبهاي و هاسمن، استفاده از روش داده Fبا استفاده از آماره  ،است

 شود. 
گونه که متغیرهاي مورد نظر بر نرخ بیکاري نمایش داده شده است. همان تأثیر )3(در جدول 

این نتیجه با معنی است. بر نرخ بیکاري منفی و بی شاخص حکمرانیمتغیر  تأثیرگردد مالحظه می
معنی متغیر بی تأثیریکی از دالیل  ) همسوست.2009( 5) و فلدمن2004( 4کارهاي گالزر و ساکس

هاي حکمرانی و وضع نامطلوب شاخصبر نرخ بیکاري را براي نمونه مورد بررسی  نهادي حکمرانی
ان یمهماهنگی نا ،همچنین ،طی دوره مورد مطالعه و تغییرات بسیار ناچیز و بطئی شاخص حکمرانی

رغم بهبود در دیگر بهدانست که  مطالعهدر کشورهاي مورد  6زایی با رشد جمعیتهاي اشتغالسیاست
و حتی احتمال افزایش نرخ  نبودهکاهش نرخ بیکاري  شاهدگذار بر نرخ بیکاري، تأثیر هايشاخص
 مؤلفه 6همچنین مطابق بررسی آماري وجود دارد.  در برخی از کشورهاي مورد مطالعه بیکاري

ثر کشورهاي مورد بررسی منفی و هاي حکمرانی براي اکمقادیر شاخص )1(حکمرانی در جدول 
 معنایی شاخص حکمرانی بر نرخ بیکاري است. تغییرات بسیار بطئی است و همین امر موجب بی

1. Fixed Effect 
2. Random Effect 
3. Greene 
4. Glaeser and Saks 
5. Feldmann 

 .هاي نامناسب باشدین و سیاستتواند ناشی از ضعیف بودن حکمرانی و وضع قواناین موضوع نیز می .6

)3( 
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هایی هستند که در زایی عموماً طرحهاي اشتغالبا توجه به اینکه طرحکه اما باید خاطرنشان ساخت 

ق ثبات سیاسی (عدم تغییر قوانین و تواند از طریمی بهبود شاخص نهاديدهد، بلندمدت نتیجه می
هاي آتی تشویق گذاران در مورد طرحریزي سرمایهرویکردها با تغییر رهبران سیاسی) انگیزه را براي برنامه

یک  ،گردد و کاهش نرخ بیکاري را افزایش دهد. همچنین هاي گستردهگذاريکرده و موجب سرمایه
کند و انینی که موجبات بهبود فضاي کسب و کار را فراهم میمحیط امن اقتصادي با ایجاد و حمایت از قو

 نرخ بیکاري کاهشهاي مولد اقتصادي شود و در نتیجه آن، تواند باعث تشویق افراد به انجام فعالیتمی
، وجود فساد در سطح پایین نهادي حکمرانیهاي متغیر ، یکی از ویژگیبیان شدطور که پیشتر یابد. همان

هاي مولد با کنترل و کاهش فساد در اقتصاد، بازدهی فعالیت بهبود شاخص حکمرانی ،است. بنابراین
-هاي غیرمولد اقتصادي مانند داللی را افزایش داده و انگیزه را براي سرمایهاقتصادي در مقایسه فعالیت

حکمرانی همچنین  گذاري باال خواهد برد که نتیجه آن، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاري خواهد بود.
خوب با تقویت بخش خصوصی و از میان برداشتن موانع حضور این بخش در اقتصاد، زمینه را براي 

 افزایش کارایی و تغییر ترکیب اشتغال و کاهش نرخ بیکاري فراهم آورد.

معنی است. این متغیر هاي طبیعی بر نرخ بیکاري، منفی اما بیمتغیر ثروت تأثیر )3(جدول  مطابق نتایج
ست که با ا تواند منجر به تغییر نرخ بیکاري شود. اثر مستقیم آن ایناثرات مستقیم و غیرمستقیم میبا 

که  استخدام مستقیم افراد در استخراج و فروش این منابع، نرخ بیکاري را کاهش دهد و اثر غیرمستقیم آن
که منابع حاصله در ر صورتیگردد. دآید به مدیریت استفاده از فروش این منابع برمیتر میبه نظر مهم

راستاي اصالح ساختار اقتصادي از منابع بنیان به سمت دانش بنیان صورت گیرد، مطمئنًا در بلندمدت 
هاي طبیعی، صرف مخارج شاهد کاهش نرخ بیکاري خواهیم بود اما اگر منابع حاصل از فروش ثروت

هاي متکی کار رود و کمتر در پروژهه رداتی بهاي با فناوري واگذاريمصرفی گردد و یا در زمینه سرمایه
هاي کالن اقتصادي، در بلندمدت منفی بر دیگر شاخص تأثیرگذاري شود، با هاي داخلی سرمایهبر فناوري

رسد در کشورهاي مورد نظر میه . بموجب تضعیف ساختار اقتصادي و افزایش نرخ بیکاري خواهد شد
اصالح در جهت ن کشورها قادر به استفاده مطلوب از منابع طبیعی دلیل ایاین ه بررسی در این مطالعه ب

حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و افزایش قدرت  برايساختار اقتصادي و اصالح ترکیب اشتغال 
 معنی بودن ضریب تخمینی این متغیر بر نرخ بیکاري هستیم.پذیري نبوده است شاهد بیرقابت

گونه بر نرخ بیکاري، همان با شاخص حکمرانی هاي طبیعیثروت متقابل فراوانیدر مورد اثرات 
معنی است که هنگام بررسی اثرات مستقیم نشان داده شده است، این اثر منفی و بی )3( که در جدول

معنی بودن اثرات آنها بر نرخ بیکاري نشان داده شد. در واقع اگر در این دو متغیر بر نرخ بیکاري نیز بی
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از سطح مناسبی برخوردار باشد،  شاخص حکمرانیهاي طبیعی برخوردارند، ز ثروتکشورهایی که ا
ین است که با مدیریت مناسب وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی در راستاي تقویت ساختار ا انتظار

هاي طبیعی بر نرخ بیکاري تقویت منفی متغیر ثروت تأثیراقتصادي و استفاده از عوامل جدید تولید، 
معنا بودن ضریب تخمینی متغیر اثرات متقابل حکمرانی با وفور منابع طبیعی را توان بیذا میل گردد.

نامناسب بودن شاخص حکمرانی و فاصله داشتن با وضع مطلوب دانست که منجر به عدم استفاده 
هاي شغلی و هاي تجدیدناپذیر در راستاي بهبود ساختار اقتصادي و ایجاد فرصتمطلوب از ثروت

 ش نرخ بیکاري گردیده است.کاه
دار است. ) بر نرخ بیکاري، منفی و معنیEFمتغیر آزادي اقتصادي ( تأثیر )3(جدول  مطابق نتایج

در ) همسوست. 2013( 3) و پتانیک و نیاك2011( 2)، گارت و رهین2007( 1این نتیجه با کارهاي اشبی
دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق  اندازهیعنی  آزادي اقتصاديهاي هر کدام از زیرشاخص ،واقع

با  مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادي تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت
تواند با این متغیر می ،تواند اشتغال را افزایش دهد. همچنینهاي مالی، اداراي و زمانی میکاهش هزینه

گذاري از طریق دادن آزادي کافی افزایش انگیزه سرمایه کارایی قوانین در امر تخصیص منابع و افزایش
هاي اقتصادي بازار، موجب کاهش گذاري و تجارت و کاهش دخالت دولت در فعالیتبراي سرمایه

 نرخ بیکاري گردد. 
این نتیجه با کارهاي دار است. ) بر نرخ بیکاري، منفی و معنیGDPمتغیر رشد اقتصادي ( تأثیر

) و سیال و همکاران 2012گالبیس ()، مورنمو2008)، خان و همکاران (2007تی (پیسارادیس و واالن
همزمان با رشد اقتصادي، به دلیل افزایش تقاضا براي کاالها که توان انتظار داشت می) همسو است. 2013(

نیروي کار نیز براي  براي عوامل تولید از جمله و خدمات که ناشی از افزایش درآمد است، تقاضاي
 اسخگویی به افزایش تقاضاي کاالها و خدمات افزایش یابد که باعث کاهش نرخ بیکاري خواهد شد. پ

معنی است. ) بر نرخ بیکاري مثبت و بیWAGEهاي جبران خدمات نیروي کار (متغیر هزینه تأثیر
نیروي  هاي صرف شده براي آن متغیر است. تقاضايبر هر متغیر، هزینه مؤثرترین عوامل یکی از اصلی

-هزینه تأثیرشدت تحت ه تواند بتثنی نبوده و بسته به درجه پیشرفت اقتصاد، میسم قانونکار نیز از این 

 زیرا استهاي صورت گرفته براي آن باشد. اما این بحث در مورد کشورهاي درحال توسعه متفاوت 
ه حاصل از فروش منابع هاي حکمرانی و استفاده نامناسب از وجودلیل نامناسب بودن کیفیت شاخصه ب

1. Ashby 
2. Garrett and Rhin 
3. Pattanaik and Nayak 
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دستمزد  طبیعی در راستاي بسط بازار عوامل جدید تولید و عدم توازن بین فناوري، سرمایه و نیروي کار،

ه بهمانند قیمت دیگر عوامل تولید شود، هاي نیروي کار را شامل مینیروي کار که بخش اعظم هزینه
گذاري هدفمند و در راستاي قیمتدلیل ضعف حکمرانی ه و چون ب شودمی تعیینصورت دستوري 

اصالح ساختار اقتصادي و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان صورت نمی گیرد لذا انحراف در قیمت 
  .شودبی معنایی ضریب تخمینی متغیر هزینه نیروي کار می موجبحدي است که ه نسبی عوامل ب

 
 بر نرخ بیکاري نهادها تأثیر .3جدول 

 
8 7 6 5 4 3 2 1  

*06/4 *9/3 *06/4 *9/3 *08/4 *9/3 *07/4 *9/3 C 

**47/0- **05/0- **04/0- **05/0- **05/0- **049/0- **049/0- **05/0- GDP 

004/0 007/0 004/0 007/0 004/0 009/0 004/0 ***009/0 WAGE 

***06/0- ***07/0- ***06/0- **07/0- ***06/0- ***06/0- **06/0- **08/0- EF 

 005/0-  005/0-  005/0-  005/0- RES 

       08/0- INS 

      003/0-  RES*INS 

     05/0-   V&P 

    002/0-    RES*(V&P) 

   05/0     E&R 

  005/0-      RES*(E&R) 

 05/0-       R&C 

005/0-        RES*(R&C) 

98/0 98/0 98/0 98/0 98/0 98/0 98/0 98/0  

 تعداد کشورها 58 58 58 58 58 58 58 58

 تعداد مشاهدات 515 515 515 515 515 515 515 515

 Fآماره  4/640* 5/622* 633* 2/622* 3/623* 4/622* 3/623* 4/622*

 آماره هاسمن 12** 2/12** 3/12** 2/12** 6/11** 9/11** 6/11** 9/11*
 

 .دهنددرصد را نشان می 10و  5و  1داري در سطح معنی ***و**،* 
 تحقیق محاسبات: أخذم 
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 گیري و پیشنهاداتنتیجه. 6
هایی نظیر خصوص از کاناله مهم اقتصادي است. رفع مشکل بیکاري ب موضوعاتبیکاري ازجمله  

 دکرده بایکارگیري تخصصی نیروي جوان و تحصیلهبالفعل نمودن استعداد و توان بالقوه نیروي کار، ب
شرط مهم و اساسی جهت تحقق موارد که گیرد. شایان توجه است در صدر اهداف کالن اقتصادي قرار 

بهبود شاخص نهادي که توان گفت می ،مذکور، وجود فضاي سالم اقتصادي است، به عبارت دیگر
با توجه به  ،هاي کالن اقتصادي است. همچنینها و سیاستشرط اساسی اثربخشی برنامهپیش حکمرانی

لذا . شودبراي نشان دادن متغیر نهادها استفاده میهاي حکمرانی خصمیانگین شااز مباحث ارائه شده، 
بر نرخ بیکاري در کشورهاي منتخب  شاخص نهادي حکمرانی تأثیرهدف از انجام این مطالعه بررسی 

معناي منفی و بی تأثیر دهندهنشاناست. نتایج مطالعه  م1996-2012هاي عضو سازمان عدم تعهد در سال
رشد  نتایج برآورد مدل حاکی از این است که متغیرهايبر نرخ بیکاري است.  رانیشاخص نهادي حکم

متغیرهاي جبران  ،همچنین دار بر نرخ بیکاري دارند.منفی و معنی تأثیراقتصادي، آزادي اقتصادي و 
جه به لذا در ادامه با تو معنی بر نرخ بیکاري هستند.بی تأثیرخدمات کارکنان و وفور منابع طبیعی داراي 

در کشوهاي مورد مطالعه،  و کاهش نرخ بیکاري اشتغالفضاي نتایج حاصل از تخمین، به منظور بهبود 
 گردد:پیشنهادات ذیل ارائه می

اگر چه ضریب تخمینی متغیر نهادي حکمرانی به دلیل نامناسب بودن سطح فعلی متغیر (در بیشتر . 1
طی دوره مورد بررسی بهبود چشمگیري نداشته است)  کشورها این متغیر رقم منفی دارد و روند آن نیز

ن ایجاد اطمینان خاطر براي فعاال به منظورهاي حکمرانی خوب بهبود شاخصمعنی است. اما پیشنهاد بی
، اثربخشی هرچه بیشتر قوانین و حاکمیت خوارياقتصادي و همچنین جلوگیري از بروز فساد و رانت

   شود.بات سیاسی ارائه میقانون و افزایش کیفیت قوانین و ث
هاي طبیعی برخوردارند، با توجه به اینکه تعداد زیادي از کشورهاي مورد مطالعه از فراوانی ثروت. 2

و مدیریت  شاخص حکمرانیوجوه حاصل از فروش این منابع از کانال بهبود که شود پیشنهاد می
و کاهش نرخ بیکاري  هاي شغلید فرصتو ایجا صحیح منابع طبیعی در راستاي بهبود ساختار اقتصادي

نظرات اقتصادي فراوان بر نقش مثبت منابع طبیعی در اقتصاد، در این مطالعه  تأکیدرغم به. صرف گردد
منابع طبیعی با . در بیشتر کشورهاي درحال توسعه هستیم نرخ بیکاريبر  این متغیر معنیبی تأثیرشاهد 

از فروش این منابع است که گاهی اوقات از این منابع به عنوان عامل فراوان، تکیه اقتصاد بر منابع ناشی 
کنند. در واقع مشکل اصلی در این کشورها، مدیریت منابع بازدارنده رشد و توسعه اقتصادي یاد می

هاي طبیعی است. به نحوي که این منابع در راستاي اصالح ساختار اقتصادي حاصل از فروش ثروت
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 است. گذاريمخارج داخلی کشورها و نه مخارج سرمایه تأمینمنبعی  براي  شود و صرفاًمیصرف ن
-موجب افزایش فرصتتواند میکه بوده کاالهاي وارداتی شاهد افزایش تقاضاي روزافزون  بنابراین،

 د. هاي شغلی و کاهش نرخ بیکاري گرد

مناسب  تدابیرشود با اتخاذ د میمطلوب متغیر آزادي اقتصادي بر نرخ بیکاري، پیشنها تأثیربا توجه به . 3
اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق هاي آزادي اقتصادي (از طریق بهبود شاخصاقتصادي، 

زمینه  )مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادي تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت
نسبت به بخش دولتی است، فراهم  براي حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی داراي بازدهی باالتر

در اقتصادهایی که در آن قوانین مشوق کسب و کار است و نه مانع آن، حقوق مالکیت به  گردد.
نحوي است که ه شود و قوانین بازار کار بطور کافی حمایت میه رسمیت شناخته شده است و از آن ب

یزه براي ورود بخش خصوصی به کنند، انگهر دو طرف تولیدکنندگان و کارگران را حمایت می
 اقتصاد باالست و شاهد کاهش نرخ بیکاري هستیم.
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 اسامی کشورهاي مورد مطالعه .1پیوست 
 

 اکوادور پاکستان گینه الجزیره
 مصر پاناما هندوراس آنگوال

 اتیوپی پرو هندوستان آذربایجان
 فیجی فیلیپین اندونزي بحرین

 گابن قطر ایران بنگالدش
 گامبیا رواندا جامائیکا بالروس

 غنا عربستان سعودي اردن بلیز
 گواتماال سنگال کنیا بنین

 مراکش سنگاپور کویت بولیوي
 موزامبیک افریقاي جنوبی لبنان باستوانا

 نامیبیا سریالنکا لسوتو بورکینافاسو
 نپال سودان لیبی بروندي
 نیکاراگوئه سوازیلند ماداگاسکار کامبوج
 نیجر سوریه ماالوي کامرون

 نیجریه تانزانیا مالزي چاد
 عمان تایلند مالی شیلی
 یمن توگو موریتانی کلمبیا

 زامبیا ترینیداد و توباگو مائوریتوس ساحل عاج
  تونس مغولستان جمهوري دومنیکن

  اوگاندا امارات متحده عربی ونزوئال

 
 


