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 مقدمه
 یتتثب وپیشگیری از بیکاری، حفظ  مس له اقتصادی با آن مواجه است،ترین عواملی که هر یکی از مهم

 برای رفع مشکالت فراروی تولید است. یشیاندچارهمختلف اقتصادی و  یهابخشاشتغال موجود در 

 درواقع د.شوجوامع برشمرده می یافتگیتوسعههای ترین شاخصاساسیکاهش بیکاری از  کهینحوبه
د همواره اقتصادی بای گذارانیاستسکه  استوری رسیدن به اشتغال باال یکی از اهداف اقتصاد هر کش

و  جویسدهند )قرار  مدنظرواکنش تغییرات اشتغال را نسبت به تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی 

ای است که با عوامل بسیاری در ارتباط موضوع اشتغال نیروی انسانی مقولههمچنین،  (.2883 ،1کاماس

متغیرهایی همچون رشد جمعیت، توزیع سنی، مهاجرت مطرح است و از طرف دیگر  طرفازیکاست. 
)محمدی و  استدر ارتباط  فنّاوریگذاری و تقاضای نیروی کار با رشد اقتصادی، حجم سرمایه

 (.1397مسجدی، 
 که است پولی ، سیاستکالن سطح در تقاضا طرف مدیریت برای سیاستیمهم  ابزارهای از

 انبساطی پولی هایسیاست از اشتغال و تولید تحریک جهت رکودی شرایط در مرکزی هایبانک

سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق چهار  (.1378 همکاران، و انگیزان دل) کنندمی استفاده
 ارز، نرخ کانال از .اعتباری کانال و دارایی قیمت ارز، نرخ بهره، نرخ هایکانالگذارد: می تأثیرکانال 

 شرایط یا بهره نرخ پول، حجم تغییر طریق از و بوده محور صادرات هایبخش بر پولی سیاست تأثیر

 عموما   صنعتی، کشورهای در پولی هایسیاست از هدف. است مؤثر ارز نرخ بر مالی تسهیالت اعطای
 درحال کشورهایدر کهدرحالی است، کامل اشتغال به رسیدن و کسادی رفع تورم، ساختن برطرف

 کل عرضه و دولتی درآمدهای افزایش و اقتصادی رشد متوجه پولی، سیاستعمده بخش  توسعه،

 کشورهایی در و است اقتصادی نظام در مهم متغیرهای از ارز نرخ(. 1371همکاران،  هوشمند و) است
 تأمین معدنی مواد صدور از ناشی ارزی عایدات محل از درآمد دولت عمده قسمت ایران که نظیر
 داخلی و خارجی بخش در را متضاد حتی و متفاوت تغییرات از ایمجموعه ارز، نرخ تغییر ،شودمی

 قرار منفی یا مثبت تأثیر تحت را کشور اقتصاد عملکرد تواندمی آن برآیند که دارد همراه به اقتصاد
 کشور، اقتصاد فعلی شرایط در امر این دارد. بسیار باالیی اهمیت ارز نرخ مدیریت بنابراین ؛دهد

 نرخ جهش اقتصادی، هایتحریم ، افزایشهایارانه کردن هدفمند طرح اجرای از پس بخصوص
غفاری )است  یافته نیز بیشتری نرخی اهمیت دو ارزی نظام به بازگشت و آزاد بازار در ارز غیررسمی

 دهد، قرار تأثیر تحت را هابخش اشتغال تواندمی ارز نرخ نوسان سوی دیگر،از (. 1372و همکاران، 

 و عرضه بخش دو دارای وبوده  استراتژیک و کلیدی بحثی اقتصادی، مباحث تمام در اشتغال زیرا
 سطح و هامهاجرت جمعیت، رشد نرخ شامل جمعیتی تحوالت از ناشی عرضه بخش. است تقاضا

                                                           
 1. Joyce & Kamas 
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 مانند اقتصادی مختلف هایبخش رشد فعالیت، میزان از متأثر تقاضا بخش و جامعه در آموزش

 .(1378همکاران، و صیداییاست ) خدماتو  صنعت کشاورزی،
یرگذار أثتیکی از متغیرهای  عنوانبهارزش پول ملی( ) یواقعدر بسیاری از مطالعات تجربی، نرخ ارز 

تواند یمیر بسته به نوع اقتصاد هر کشور و نوع نظام ارزی تأثبر اشتغال قلمداد شده است که این 

 طرق متعدد به تعادلی، مسیر از آن انحراف و ارز واقعی نرخ نوسانات (.1707، 1ادواردزباشد )متفاوت 

 از واقعی ارز نرخ یابد. انحرافمی انعکاس تولید بخش ویژهبه و های اقتصادیفعالیت از بسیاری بر

 افزایش و اقتصادی مختلف هایبخش عملکرد تخریب منابع، نامناسب توزیع به آن، تعادلی مسیر

گاال و )شود می منجر اشتغال کاهش درنهایتو  تولید کاهش اقتصادی، کارایی کاهش سرمایه، فرار

 .(2887، 2لوسیندا

ش پول )افزایکاهش ارزش  تأثیرمتغیر مهم اقتصادی اشتغال و  اهمیت با توجه به مطالب فوق،
کاهش ارزش پول بر مقوله اشتغال از اهمیت زیادی  تأثیررسد بررسی نظر می به یر،نرخ ارز( بر این متغ

در چندین کشور اسالمی بررسی شود. اهداف  الذکرفوقدو متغیر  تأثیربرخوردار باشد. لذا در نظر است 
غال افزایش نرخ واقعی ارز( بر اشتپول )کاهش ارزش  یرتأثباشند: هدف اصلی: تحقیق به شرح ذیل می

تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشورهای منتخب یر تأث -کشورهای منتخب اسالمی، اهداف فرعی: الف
شتغال نرخ تورم بر ا یرتأث -درآمد مالیاتی بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی جیر تأث -اسالمی ب

ت رهای منتخب اسالمی. فرضیااشتغال کشو باز بودن تجاری بر یرتأث -کشورهای منتخب اسالمی د
)افزایش نرخ واقعی ارز( بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی  ارزش پولفرضیه اصلی: کاهش  تحقیق،

المی کشورهای منتخب استولید ناخالص داخلی بر اشتغال  -دارد. فرضیه فرعی: الف داریمعنی یرتأث
دارد.  یدارمعنی یرتأثکشورهای منتخب اسالمی شتغال درآمد مالیاتی بر ا -دارد. ب داریمعنی یرتأث
تغال باز بودن تجاری بر اش -دارد. د داریمعنی یرتأثکشورهای منتخب اسالمی نرخ تورم بر اشتغال  -ج

 دارد. داریمعنی یرتأثمنتخب اسالمی کشورهای 
تاکنون  یاسالمکشور ایران با چند  کاهش ارزش پول بر اشتغال در ریتأثتحلیل آوری تحقیق: نو

عات است و مطال هادادهی این تحقیق شامل آخرین هادادهاست و همچنین  کار نشدهتلفیقی  صورتبه
 .استتر نسبت به این پژوهش قدیمی شانیهادادهتلفیقی نبوده و  صورتبهقبلی 

 کاهش ارزش پول بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی پرداخته یرتأثدر این پژوهش به بررسی 
روش پانل دیتا به  کارگیریبهو  2813-2888های و برای این منظور با استفاده از اطالعات سال

است. در ادامه ساختار مقاله به این شکل خواهد بود: در بخش دوم  شدهپرداختهبررسی این موضوع 

                                                           
1. Edwards 
2. Gala & Lucinda 
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ادبیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، در بخش سوم، روش پژوهش، در بخش چهارم 
 گردد.مقاله ارائه می هایپیشنهادو در پایان  شدهدادهبندی شرح جمع

 

 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

 تولید های اثرگذاری نرخ ارز واقعی برکانال

انند در اتخاذ توالمللی، کشورها دیگر نمیبا یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روزافزون تعامالت بین
اقعی المللی، نرخ ارز وخارجی را نادیده بگیرند. در نظام بینهای کالن اقتصادی نقش بخش سیاست

ها است. همگرایی فزاینده حلقه اتصال هر کشور با بقیه جهان چه در بازار کاال و چه در بازار دارایی
های مالی از دهه بازار سرمایه، بعد از برچیده شدن نظام برتون وودز، به همراه موج عظیم آزادسازی

یافته و درحال توسعه، توجه به نرخ ارز واقعی و تغییرات آن را در کشورهای توسعهبه بعد  1708
 (.2889، 1جذاب کرده است )پرمینگر و فرانک ازپیشبیش

سبب  واردات نمایی گران و صادرات نمایی ارزان دلیل به طرفازیک ملی پول ارزش کاهش
 کل عرضه وارداتی، هاینهاده قیمت افزایش طریق از دیگر، طرف از گشته، صادرات خالص افزایش

 تقاضا که داشت خواهد بستگی تولید، بر داخلی پول ارزش کاهش خالص تأثیر لذا،. دهدمی کاهش را

کاهش  از بیش کل تقاضای در افزایش چنانچه ،دیگرعبارتبه ؛یابد تغییر میزان چه به کل عرضه و
افزایش  بر کل عرضه کاهش میزان اگر اما ؛شودمی تولید بر انبساطی اثر باعث باشد، کل عرضه

 تولید، بر ارز نرخ تغییر اثر بودن خنثی .داشت خواهد تولید بر انقباضی اثر بگیرد، پیشی کل تقاضای
 خنثی یدتول بر را یکدیگر اثر و شده برابر کل عرضه - کل تقاضای تغییرات که آیدمی وجود به زمانی
 (.1392 اسکویی، بهمنی) نمایند

است.  دهشمطرحکشش(، جذب و پولی ) کنترلیسه مدل  توسطنرخ ارز بر تولید  تعیین اثرات
 رطرفب تأکیدها، درجه استفاده از ظرفیت و بودن قیمت پذیرانعطاف فروض اساسی این رویکردها،

 .است تقاضا
 و کندمی تعیین را محصول تقاضا، طرف بر این است فرض هاکینزی مدل در کششی نظریه در

 (.1308 ،بود )خیابانی خواهد مثبت اشتغال و محصول بر پول ارزش اسمی کاهش اثر آن طبق بر
 انتقال در توانایی اینکه، اولداند، سیاست فوق را منوط به تحقق دو شرط می دهی اثر، جذبیرویکرد 

 داخلی کاالهای سمت به خارجی سمت کاالهای از هاهزینه ،دیگربیانبه باشد؛ داشته وجود هاهزینه

 درآمد سطح به توجه با هاهزینه شود یعنی هاهزینه کاهش به منجر اینکه، دومباشند.  جریان در

                                                           
1. Preminger and Franck 
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 وجود نشده استفاده منابع تولیدی و خالی هایظرفیت اقتصاد، در اگر صورت این در .یابد کاهش

 (. 1303و غربالی مقدم، ختایی ) شد خواهد حقیقی محصول افزایش باعث هاهزینه انتقال باشد، داشته
 طوربه بهره( نرخ به توجه )بدون آربیتراژ خرید و قدرت برابریبر این است فرض  پولی نظریهدر 

 خرید، قدرت برابری نظریه اساس بر زیرا ؛شودمی استفاده کامل طوربه منابع از و بوده برقرار دائم

 پولی ارزش کاهش و داشت خواهد داخلی هایقیمت بر روی یکبهیک اثر پول اسمی ارزش کاهش

، ص 1393ندارد )فرزین وش،  بلندمدت یا و مدتکوتاه در اشتغال یا و حقیقی تولید در اثری هیچ
97.) 

جود نظریاتی و کهدرحالیحاکی از اثرات مثبت یا خنثی ارزش پول بر تولید هستند،  هااین مدل
 ( با1790) 1کروگمن و تیلور ازجملهارزش پول بر تولید دارند.  کاهش دارند که دال بر اثرات منفی

و  تولید بر انقباضی اثر داخلی پول ارزش کاهش که دادند نشان، کینز شدهارائه چارچوب از استفاده
 یافتهتوسعه کمتر کشورهای بخصوص کشورها همه در شرایط این تمام آنان اعتقاد به. دارد اشتغال
آن  رونق احتمال از بیشتر داخلی پول ارزش کاهش از ناشی رکود کشورها این در و کندمی صدق
 طریق از که دارد وجود نیز عرضه سمت هایکانال زیادی تعداد تقاضا، طرف آثار بر . عالوهاست

( کاهش ارزش 7، ص 2883. بهمنی اسکویی و میتزا )باشد انقباضی تواندمی پول ارزش ها، کاهشآن
ن گردد. به همیقیمت عوامل تولید از قبیل مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار می پول موجب افزایش

ایش افزبا کاهش ارزش پول، یابد. همچنین های تولید افزایش و عرضه کل کاهش میترتیب هزینه
شود که این امر هزینه منجر به افزایش نرخ بهره می درنهایتتقاضای پول را به همراه داشته که 

برد. در چنین شرایطی انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و عرضه کل کاهش از سرمایه را باال میاستفاده 
 یابد.می
 

 پیشینه تجربی

به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز  1797-1793طی دوره  VAR ( با رویکرد تصحیح خطا1778) 2برونلو
این است که نوسانات باالی نرخ ارز منجر به  مؤیدواقعی بر اشتغال ژاپن پرداخت. نتایج تحقیق وی 

های ارز رابطه نرخ وتحلیلتجزیهدر پژوهشی به  (1777) 3گلدبرک و همکاران شود.کاهش اشتغال می
 ان دادند نوسانات دالر با ناپایداری اشتغال رابطه داردنشو ناپایداری اشتغال در کشور امریکا پرداختند و 

ا استفاده از روش خود رگرسیون ب( 2887) 4فاریا و لدسما ها و تمام صنایع.اندورهمه و لیکن نه برای 

 اندهدادنگلستان نشان ایالت متحده امریکا و ا هایدادهکاربردن به و 2887-1797 هایسالبرداری طی 

                                                           
1. Krugman & Taylor 

2. Brunello 
3. Goldberg et al 
4. Faria & Ledesma 
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نرخ واقعی ارز، نرخ واقعی بهره، اشتغال و دستمزدهای واقعی فقط در مورد  داریمعنیکه اثرات 

 درنوسانات نرخ ارز بر اشتغال  تأثیر( به بررسی 4288) 1تکینفیلیز امریکا صادق است. متحدهایاالت

مطالعه پرداخته است. نتایج  1777تا  1701تابلویی برای دوره زمانی  هایدادهترکیه با استفاده از  کشور

به ( 2889) 2هوآ نشان داده که اثر خالص کاهش نرخ ارز بر اشتغال و دستمزدها منفی بوده است. وی

تابلویی  ایهدادهبا استفاده از  وینرخ واقعی ارز بر اشتغال چین پرداخته است.  تأثیربررسی چگونگی 
ش نرخ ارز بر افزای تأثیربه این نتیجه رسیده که  2882تا  1773استان چین برای دوره زمانی  27

نوسانات نرخ ارز  ،نشان داد( 2818) 3دمیرمطالعه  دار بوده است.اشتغال صنعتی در چین مثبت و معنی

نوسی  را داشته است. 2887-1703منفی بر رشد اشتغال کشور ترکیه طی دوره  تأثیرداری معنی طوربه

. رداختندپواکنش ساعات کار نسبت به تغییرات نرخ ارز برای کشور ایتالیا  به واکاوی( 2818) 4ولوو پوز

ا یابد و بقیمت کاالهای وارداتی افزایش می که بعد از کاهش نرخ ارز، کنندمیاین محققان عنوان 
تر خارجی و االها در مواجه با کاالهای ارزاننهایی و نیز کاهش سودآوری نهایی ک هایهزینهافزایش 

اند های تابلویی دریافتهبا استفاده از روش داده هاآنیابد. تی، اشتغال و ساعات کاری کاهش میواردا
( اثر نوسانات نرخ واقعی ارز 2811) 7چندائو و  .پذیردمثبتی از نرخ ارز می تأثیراشتغال  حالدرعینکه 

با محققین . اندکردهبررسی  1708-2880و بخشی در چین را برای دوره زمانی  ایمنطقهرا بر اشتغال 
تجارت و  قابل هایبخشتابلویی دریافتند که با افزایش نرخ واقعی ارز، اشتغال در  هایدادهاستفاده از 

کشور صنعتی طی دوره  19های ( با استفاده از داده2811) 7فلدمن .یابدمیغیرقابل تجارت افزایش 
نوسانات باالی نرخ ارز منجر به  نشان داد VARو   GARC  روش کارگیریبهو  1702-2883

( در پژوهش خود با استفاده از 1228) 7الباداوی و همکاران شود.)کاهش اشتغال( می افزایش بیکاری

اثبات کردند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش اشتغال  کشور 03های های تابلویی و دادهمدل داده
- 1778 هایطی سال غنا اقتصادی کالن هایداده از استفاده با (2813) 0منسا و همکاران شود.می

که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش اشتغال در بخش  ندبا روش حداقل مربعات معمولی ثابت کرد 2818
به این  2817-2887( با روش پنل دیتا پویا در بازه 2810) 7دوگان و همکاران صنعت غنا شده است.

                                                           
5. Filiztekin 

1. Hua 

2. Demir 

3. Nucci & Pozzolo 

4. Dao|& Chen  
5. Fledmann 
6. Elbadawi & et.al 

7. Mensah & et.al. 

8. Dogan & et.al. 
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ها، باعث افزایش نرخ ایجاد مشاغل توسط شرکت طریق ازنتیجه رسیدند که افزایش ارزش پول 
 گردد.می ترکیه اشتغال

به بررسی ( مطرح است که 1303بالی مقدم )ختایی و غراز مطالعات داخلی صورت گرفته در این زمینه 
در  ARDL روش ازبا استفاده رابطه پویا بین نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران 

نتایج حاصل حاکی از آن است که بین نرخ ارز و تولید رابطه منفی ضعیف . پرداختند 1397- 1330دوره 
 .یابدنمی افزایش کشورارزش خارجی پول ملی تولیدات  کاهش با کهطوریبهبرقرار بوده 

( در مطالعه خود به بررسی رابطه بین انحراف نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی در 1307حالفی )

گیری شاخص انحراف اندازه منظوربه. در این مطالعه پرداخته است 1303-1330 هایایران طی سال
های رسمی و موازی ارز، نظریه برابری قدرت خرید و مدل نرخ واقعی ارز، از سه معیار تفاوت نرخ

ساختاری استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که انحراف نرخ واقعی ارز، اثر منفی و 
با استفاده ( 1371بهنامیان ) ذاشته است.عملکرد اقتصادی کالن در رشد اقتصادی ایران گ نامطلوبی بر

اثبات کرد  1307-1373 در بازه زمانی جوسیلیوس -گرنجر و یوهانسون -از آزمون همجمعی انگل
 اطمینانی نا تأثیر( 1371و جاودان ) آبادی بشرمهرابی  نرخ ارز حقیقی بر نرخ بیکاری اثر منفی دارد.

نرخ واقعی ارز بر اشتغال بخش کشاورزی ایران را با استفاده از روش گارچ مورد واکاوی قرار دادند و 
شتغال بخش فی بر ااثر من بلندمدتو  مدتکوتاهنرخ ارز واقعی در  اطمینانی نابه این نتیجه رسیدند که 

 رگرسیون خودشرطی  ( از الگوی واریانس ناهمسانی1372دانش جعفری و همکاران ) دارد. کشاورزی
 اندازهای اشتغال بخش صنعتها و چشمهای نرخ ارز بر چالشتکانه تأثیر، جهت بررسی یافتهتعمیم

نتایج حاکی از آن است که یک رابطه معکوس بین تکانه استفاده کردند.  1378-1330های طی سال
 ایران طی اشتغال بر( به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز 1373امامی و ملکی ) نرخ ارز و اشتغال وجود دارد.

دار نوسانات نرخ ارز واقعی پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از اثر منفی و معنی 1307-1373دوره 
نرخ ارز بر بخش خدمات  اطمینانی نا، د( نشان دا1377لشکری و همکاران ) مطالعه بر اشتغال است.

 رنتیجهدنرخ ارز بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعتی منفی است و  اطمینانی نااثر  زیرا ؛بت استمث
و نادمی  زبیری شوند.نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات می

ثابت کردند،  1371-1373های سوئیچینگ برای سال در پژوهشی با بکار بردن روش مارکوف (1377)
 .شودبیکاری باال، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می در رژیم

(، منسا و 2811(، فلدمن )2887ین )ک(، فیلیزت1778برونلو )دهد بررسی ادبیات موضوع نشان می
(، مهرآبادی و 1371(، بهنامیان )1307(، حالفی )1303(، ختایی و غربالی مقدم )2813) همکاران
( به رابطه مثبت میان نرخ 1373( و امامی و ملکی )1372(، دانش جعفری و همکاران )1371)جاودان 

 ی واو(، آلباد2889ارز و بیکاری دست یافتند. در مقابل گروهی دیگر از پژوهشگران از قبیل، هوا )
بیکاری ( به رابطه منفی میان نرخ ارز و 2811( و دائو و چن )2818(، نوسی و پوزولو )2812همکاران )
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ثابت کردند میان  (1774) 2( و ادواردز2888) 1اشاره کردند. این در حالی است که استریبوک و بوچر
 ای وجود ندارد.نرخ ارز و بیکاری رابطه

 

 پژوهش شناسیروش
روش با رویکرد تحلیلی و توصیفی تهیه شده است.  ازلحاظهدف بنیادین بوده و  ازنظراین مطالعه 

 صورتبه. اطالعات این تحقیق استای کتابخانه صورتبهاطالعات  گردآوری آمار و ازنظرهمچنین 
بانک مرکزی ایران،  مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران،های اطالعاتی پایگاه استفاده از با وای کتابخانه

های ساالنه داده موردبررسیجمع آوری شده است. دوره زمانی  UNDPسایت بانک جهانی و سایت 
وط مرب( و امارات تیکو ایران، اندونزی، مصر، مالزی، عربستان، عمان، اردن،)کشور منتخب اسالمی  7

 وتحلیلتجزیههای پانل برای برآورد مدل و . همچنین از رهیافت دادهاست 2813-2888 به بازه زمانی
 نتایج استفاده شده است.

 

 مدل پژوهش

 کاهش ارزش پول بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر
 :در زمینه موضوع تحقیق و مقاله شدهانجاماساس مطالعات تجربی  بر برای دستیابی به این هدف،

زیر  صورتبه کاررفتهبهشکل کلی الگوی ( 2818) 4فیرات (،2818)ی و پوزولو نوس ،(2811) 3مونداکا

 :است

𝐿𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑜𝑒𝑟𝑡 + 𝛼2𝐿𝑟𝑒𝑒𝑟𝑡 + 𝛼3𝐿𝑔𝑑𝑝𝑡 + 𝛼4𝐿𝑡𝑟𝑡 + 𝛼5𝐿𝑖𝑛𝑡 +
𝛼6𝐿𝑜𝑡𝑡 + 𝑈𝑖𝑡 (1معادله )         

LEMP5 : تدر صنع شاغلینسهم لگاریتم،eroL6 : نرخ رسمی ارز،لگاریتم eerrL7:  نرخ لگاریتم

درآمد مالیاتی از تولید سهم لگاریتم : rtL9، لگاریتم تولید ناخالص داخلی: dpgL8، واقعی مؤثرارز 

 : لگاریتم باز بودن تجاری.Lot11: لگاریتم نرخ تورم، Lin 10ناخالص داخلی،

                                                           
1. Stribok & Buscher 
2. Edwards 
1. Mundaka 

2. Firat 
3. Employment in Industry (% of total employment) 

4. Official Exchange Rate 

5. Real Effective Exchange Rate 
6. Logarithm of the Real Gross Domestic Product 

7. Tax Revenue )% of GDP) 

8. Inflation Rate 
9. Openness (Trade (% of GDP)) 
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یبی، های ترکهای تلفیقی استفاده شده است. روش دادههای ترکیبی و دادهدر این پژوهش از روش داده 

های ترکیبی دارای گیری از روش دادههای سری زمانی و مقطعی است بهرهروشی برای ترکیب داده
 های زمانی دو مزیتهای مقطعی و سریهای تابلویی نسبت به روشداده کهاین ازجمله، استمزایایی 

دهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها )مقاطع( به محقق این امکان را می کهعمده دارد: اول این
مزیت دوم نیز در توانایی این روش در  ؛ وها بپردازدرا در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آن

ری یری نیستند )طالبلو و باقگاندازهو  مشاهدهقابلکنترل اثرات انفرادی مربوط به مقاطع است که 
 (.1373 پرمهر،

 

 ورد مدلابر

 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق

یرها آمار توصیفی مربوط به متغ خالصه جدول ذیل شودیممدل ارائه  متغیرهایدر ابتدا آمار توصیفی از 
 .دهدیمرا نشان 

 
 آمار توصیفی جینتا(: 1) جدول

 
لگاریتم سهم 

در  اشتغال
 صنعت

لگاریتم نرخ 
 رسمی ارز

 لیدتو لگاریتم
ناخالص 

 یداخل

سهم لگاریتم 
درآمد مالیاتی 

از تولید 
 ناخالص داخلی

لگاریتم 
نرخ ارز 

 واقعی مؤثر

لگاریتم 
 نرخ تورم

 لگاریتم باز
بودن 
 تجاری

 4720/4 4489/1 7842/4 7978/2 3377/27 3870/1 7437/3 میانگین

انحراف 
 معیار

2421/8 9438/3 8717/7 8778/1 1434/8 3110/1 4781/8 

 3774/7 7983/3 4222/7 2873/3 0387/27 0280/7 3427/4 ماکزیمم

 7748/3 -8743/4 1009/4 -1207/1 3888/7 -3137/1 3189/3 مینیمم

تعداد 
 مشاهدات

127 127 127 127 127 127 127 

 تحقیق محاسبات منبع:

 
د چه این مقدار بیشتر باش . هرمیزان پراکنش اعداد در اطراف میانگین است دهندهنشانانحراف معیار 

انحراف  نیترشی، بدیآیم برکه از نتایج جدول باال طورهمانپراکندگی اعداد از میانگین هم بیشتر است 
 شورهایکتجانس کمتر این متغیر برای  دهندهنشانکه  استمعیار مربوط به تولید ناخالص داخلی 

 .است موردمطالعه
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 نمودار پراکندگی متغیرها

 در این بخش الزم است نمودار پراکندگی متغیرهای مستقل مدل را در مقابل متغیر وابسته آورده شود.
 

 ی متغیرهاپراکندگ :(1نمودار )

 
 منبع: محاسبات تحقیق

 

. ستا پراکندگی برای متغیر تولید ناخالص داخلی نیشتریب دهد،نشان می (1نمودار )که  طورهمان 
 دهشاستفادههایی برای تشخیص مدل نهایی دهد از آزمونرا نشان می موردنظرالگوی  که (1معادله )

های تلفیقی در برابر یری مدل دادهکارگبهلیمر برای  Fگیرد. ابتدا آزمون قرار می موردبررسیاست که 

 شود.انجام می جهت تعیین اثرات ثابت یا تصادفی 1های تابلویی سپس آزمون هاسمنمدل داده

 
 و آزمون ناهمسانی واریانسلیمر  F آزمون(: 2جدول )

 آزمون هاسمن های تابلوییلیمر و انتخاب روش تلفیقی و روش داده Fآزمون 

 دهشگرفتهآماره به کار  مقدار آماره مقدار احتمال
مقدار 
 احتمال

 دهشگرفتهآماره به کار  مقدار آماره

 آماره کای دو F 8/8 944/110آماره  340/101 8/8

 آماره کای دو 171/333 8/8

 منبع: محاسبات تحقیق

                                                           
1. Hausman 
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آزمون هاسمن . نتیجه استهای تابلویی روش داده دیتائحاکی از  لیمر Fاز آزمون  شده حاصلنتیجه 
دهد که مدل برآورد شده با استفاده از الگوی تابلویی با اثرات ثابت دارای ضرایب کاراتری نشان می

 شود.الگوی اثرات ثابت انتخاب می درنتیجهنسبت به الگوی تابلویی با اثرات تصادفی هستند و 
 

 آزمون ناهمسانی واریانس و آزمون عدم وجود خودهمبستگی :(3جدول )

 خودهمبستگیآزمون عدم وجود  آزمون ناهمسانی واریانس

 آزمون بروش گادفری آزمون وایت

Chi2 (27)= 81/34 Chi2= 91/28 

Prob> chi2= 0/0 Prob = 0/0 

 منبع: محاسبات تحقیق
 

شده  درصد رد 7است که فرضیه صفر مبنی بر همسان بودن واریانس در سطح  آن ازنتیجه حاکی 
و استفاده از وزن  (LRواریانس داریم که با استفاده از آزمون نسبت درست نمایی )است و ناهمسانی 

رفع شده است. همچنین بر طبق نتایج احتمال  ناهمسانی ومدل را برآورد  Whiteدهی به روش
 رفع گردد. خودهمبستگیوجود دارد و باید این  خودهمبستگی

کشور  7مربوط به  2813 الی 2888 یهاالبرای اطالعات سو  GLS با استفاده از روش (1) مدل
 .است شدهارائهذیل  در جدول برآورد شده است که نتایج آن اسالمی

 

 تخمین نهایی مدل: (4)جدول 
 P-Value ضرایب متغیرها

LOER 
827/8- 

*(88/8) 
8/8 

LGDP 
87/8 

*(81/8) 
8/8 

LTR 
887/8 

*(881/8) 
8/8 

LREER 
837/8- 

(*887/8) 
8/8 

LIN 
88 8/8 

(888/8) 
47/8 

LOT 
899/8 

(*88/8) 
8/8 

DUM*LGDP 
8887/8 

(*88/8) 
(81/8) 

LEMP(-1) 
813/8 

(*88/8) 
81/8 

 منبع: محاسبات تحقیق
 باشند.اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب متغیرها می درصد 18داری در سطح *** معنی درصد 7داری در سطح **معنی درصد 1داری در سطح *معنی
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اندونزی، مصر، مالزی،  ایران،) اسالمیکشور منتخب  7ی تابلویی هادادهی تحقیق بر اساس هاهیفرض
ی هادادهاستفاده از رهیافت با  2813-2888 یهاسالطی  (امارات وکویت  ،، اردنعمان ،عربستان

، شودیم( آمده است مشاهده 4)جدول تخمین مدل که در  بهبا توجه . قرار گرفت موردبررسیپانل 
افزایش نرخ واقعی ارز( بر اشتغال منتخبی از کشورهای ) پولکاهش ارزش  کنندهانیبکه فرضیه اصلی 

 همچنین بر اساس فرضیه فرعی وپذیرفت  توانیمدارد را  دارییمعنمنفی و  تأثیرمنتخب اسالمی 
-عنیم أثیرتتولید ناخالص داخلی بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب اسالمی  کنندهبیانکه اول 

د، این مطلب بیانگر آن است که با افزایش تولی ؛ردیگقرار می دییتأپذیرفت و مورد  توانمیدارد را  داری
 کنندهیانببر اساس فرضیه فرعی دوم که یابد. گذاری و درنتیجه آن، اشتغال افزایش میمیزان سرمایه

پذیرفت  انتومیرا  دارد یداریمعن یرتأثدرآمد مالیاتی بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب اسالمی 
نتخبی از نرخ تورم بر اشتغال م کنندهبیانکه  بر اساس فرضیه فرعی سوم و ؛گیردمیقرار  تائیدو مورد 

بر  .یردگمینقرار  تائیدپذیرفت و مورد  توانمینرا دارد  یداریمعن یرتأثکشورهای منتخب اسالمی 
باز بودن تجاری بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب  کنندهبیانفرعی چهارم که  فرضیهاساس 

ایش واضح است که با افز .گیردمیقرار  تائیدپذیرفت و مورد  توانمی رادارد  یداریمعن یرتأثاسالمی 
 آن اشتغال افزایش خواهد داشت و تأثیر آن مثبت خواهد بود. درنتیجهصادرات، میزان تولید و 

 

 گیریبحث و نتیجه
، اندونزی، مصر، مالزی، ایران) کشور منتخب اسالمی 7های تابلویی های تحقیق بر اساس دادهفرضیه

های با استفاده از رهیافت داده 2813-2888 هایطی سال (و امارات تیکو ، اردن،عمانعربستان، 
 قرار گرفت. موردبررسیپانل 

خبی )افزایش نرخ واقعی ارز( بر اشتغال منت کننده این است که کاهش ارزش پولفرضیه اصلی، بیان
 ه درک است آن، نتایج حاکی از شودمیدارد، پذیرفته  داریمعنی تأثیراز کشورهای منتخب اسالمی 

 کاهش درصد 827/8 اشتغال ارز، رسمی نرخ در لگاریتم درصد یک افزایش با موردمطالعه کشورهای
، یابدمیدرصد کاهش  837/8اشتغال  واقعی، مؤثربا افزایش یک درصد در لگاریتم نرخ ارز  و یابدمی

فزایش ا تأثیرگذاری. دهدمیقرار  تأثیراین بخش را تحت  متصدیانزیرا تغییرات نرخ ارز تصمیمات 
نرخ ارز )کاهش ارزش پول ملی( بدین گونه است که صادرکنندگان با صادرات محصوالت، ارز خارجی 

مانی مطم ن شوند ز توانندنمی. اگر افزایش و نوساناتی در بازار نرخ ارز حاکم باشد آورندمیبه دست 
 چه تفاوتی خواهد داشت. ، نرخ ارز با زمان صدور کاالکنندمیکه ارز خارجی را به پول داخلی تبدیل 

و به طبع آن اشتغال کاهش  کنندمیلذا با تغییرات نرخ ارز صادرکنندگان صادرات خود را محدود 
 اثرات، این برآیند که گذاردمیباقی  تولید بر متضادی اثرات متفاوت، مسیرهای از ارز نرخ . تغییریابدمی

 مسیر دو از تولید بر ارز واقعی نرخ تغییر اثر است. اشتغال تولید و بر ارز نرخ تغییر خالص اثر بیانگر
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 میزان مسیر از دیگری و موجود تولیدی ظرفیت از استفاده میزان مسیر از : یکیشودمیآشکار 

 قیمت افزایش طریق از ارز، واقعی نرخ کاهش .تولیدی جدید هایظرفیت ایجاد و گذاریسرمایه

 برای سمت تقاضا به را اقتصاد کل تقاضای وارداتی، کاالهای قیمت کاهش صادراتی و کاالهای

 چه را، داخل تولید کاالهای تقاضای ارز، کاهش نرخ درواقع. دهدمی انتقال خارجی خدمات و کاالها

 به منجر داخلی، تولیدات برای تقاضا کاهش .دهدمی کاهش خارجی، بازار در چه و داخلی بازار در

 نرخ کاهش مسیر از داخلی بنابراین تولید ؛شد خواهد موجود تولیدی ظرفیت از کامل استفاده عدم

د. شومی تضعیف و قرارگرفته منفی تأثیر تحت تولید، ظرفیت از بخشی ماندن استفادهبال و ارز واقعی
 موجب ارز، نرخ افزایش ،مقابل در .را به دنبال دارد اشتغالکاهش  تولید، کاهش که استروشن 

 برداریبهره افزایش آن تبعبه و خارجی بازار در هم و داخلی بازار هم در داخلی، تولیدات تقاضای افزایش
 .داشت خواهد مثبت اثر اشتغال و تولید میزان بر ،درنتیجه و گرددمی موجود تولیدی هایظرفیت از

 یک نیز گذاریسرمایه طریق از جدید هایظرفیت ایجاد موجود، تولیدی ظرفیت از استفاده بر عالوه

 بازدهی بر متضاد اثر دو ارز است. تغییرات نرخ تولید بر ارز تغییرات نرخ اثرگذاری در مهم مسیر

 داخلی، بازار هایقیمت تغییر مسیر از داخلی( تولیدکنندگان سود عمومی طوربه) گذاریسرمایه

 .گذاردمی بر جای وارداتی هایواسط و ایسرمایه کاالهای قیمت و صادراتی بازارهای هایقیمت
 قدرت صادراتی، کاالهای قیمت افزایش و وارداتی کاالهای قیمت کاهش طریق از ارز نرخ کاهش

 داده و کاهش خارجی، و داخلی بازارهای در را خارجی رقبای برابر داخلی در تولیدکنندگان رقابتی

 کاهش مقابل، در .گذاردمی جای بر داخل در گذاریسرمایه بازدهی و درآمد میزان بر منفی اثر درنتیجه

 با درنتیجه و داده کاهش مستقیم طوربه را وارداتی ایواسطه و ایسرمایهکاالهای  قیمت ارز، نرخ

 افزایش آن دنبال به و گذاریسرمایهبازدهی  افزایش ، موجباتگذاریسرمایه هایهزینه کاهش

 تغییر نرخ خالص اثر متضاد، اثر دو این برآیند ،درمجموع بنابراین ؛نمودخواهد  فراهم گذاری راسرمایه

 نرخ تغییر از مختلف صنایع میزان تأثیرپذیری باوجوداینکهنمود.  خواهد روشن را گذاریسرمایه بر ارز

 منفی اثر بر ارز نرخ کاهش مثبت اثر ،مدتکوتاه در درمجموع که رسدنظر می به اما است، متفاوت ارز

 ؛شد خواهد غالب ارز نرخ منفی کاهش اثر احتماال   بلندمدت در اما باشد، غالب گذاریسرمایه بر آن
 های موجودظرفیت از استفاده کاهش مسیر از ،مدتکوتاه در ارز واقعی نرخ کاهش ،درمجموع بنابراین

 ؛گذاردباقی می را مثبتی اثر تولید، های جدیدظرفیت ایجاد افزایش مسیر اما از داشته، منفی اثر تولید بر
 مسیر از هم و های موجودظرفیت از کاهش استفاده مسیر از هم ارز واقعی نرخ کاهش بلندمدت، در اما

 .گرددمی داخلی اشتغال و تولید تضعیف موجب تولید، های جدیدظرفیت ایجاد کاهش

 

 پیشنهادها
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 هایگذاراستیسپیشنهادهایی برای 

را به مرحله اجرا درآورند تا از کاهش ارزش پول ملی  هاییبرنامهشود دولت و بانک مرکزی پیشنهاد می -
 در برابر ارزهای خارجی جلوگیری شود.

های داخلی و خارجی تولید داخلی گذاریسرمایه ازجملههای مختلف گردد با استفاده از ابزارپیشنهاد می -
 افزایش پیدا کند.

ا دولت درآمدهای مالیاتی ر گرددمیولی پیشنهاد  شودمیباعث افزایش اشتغال  مالیاتایش گرچه افز -
 سوق دهد. گذاریسرمایهبیشتر به سمت تولید و حمایت از 

تشویقی نسبت به افزایش صادرات و رونق بخشیدن به  ابزارهایدولت با استفاده از  شودمیپیشنهاد  -
 ام جدی نماید.واردات تجاری با سایر کشورها اقد

 

 :آتی هایپژوهشپیشنهادها برای 

 OECDمقایسه آن با کشورهای  برآورد اشتغال در کشورهای منا و -

 بر اشتغال محوردانشاثر عوامل اقتصاد  -
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