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مدت ب  د   اوردند اما دریافتند هب  افبزایش )هباهش(     متفاوتی برای اثرات هوتاه
( 2019) 1شبود. نابیر   تیم  نف  موی  افزایش )هاهش( نرخ بیکاری تاادلی می

دهبد.   مورد مطالا  تبرار مبی   GCCیم  نف  بر تورا را در هوورهای اثرات تغییر ت
( اثرات تغییر تیم  نف  را بر نرخ ارز هوبورهای آ بیایی   2019) ٢نایر و اولسن
هبای تیمب  نفب  ببر      ( اثبر شبوک  2019) ٣دهند. اردونز و همکبارا   توخیص می

ر هوبور  ( دSVAR) 4بیکاری را با ا تفاده از مدو خودرگر بیو ببرداری  باختاری   
ا پانیا برر ی هردند. آنا  با ا تفاده از مدو نامتقبار  بب  ایبن نتیجب  ر بیدند هب        
افزایش تیم  نف  اثر منفی بر بیکاری و هاهش آ  اثر مثب  دارد و همچنبین اثبر   

 افزایش تیم  بیوتر از اثر هاهش تیم  ا  .  

مطالعاتداخلی:

اده از رویکبرد یوهانسبن و   ببا ا بتف  ( 1393لق  و عاطفب  شبکاری )    کین  بارانی
 رابط  علی  گرنجری میا  تیم  نف  نرخ بهبره و نبرخ بیکباری ببر     یو یلیوی،

مبورد آزمبو    را ب  صورت  ا ن  در ایرا   1391-1367های  نرخ بیکاری در  او
دهبد هب  یبک رابطب  علیب        نتایج آزمو  علیب  گرنجبری نوبا  مبی     دادند.ترار 

نرخ بیکاری ویود دارد. همچنین یبک رابطب    گرنجری یک طرف  از تیم  نف  ب  
 .علی  یک طرف  از تیم  نف  ب  نرخ بهره ویود دارد

رو  همجمابی  ( با ا بتفاده از  1395آبادی ) مهیم شیهکی تا  و طوبی خرا
ب  برر ی رابط  بین تیم  نف  و نبرخ بیکباری    یاماموتو -یوهانسن و علی  تودا

نرخ بیکاری تابای ماکو  از تیمب   دهد ه   ورداختند. نتیج  این مطالا  نوا  می
نتبایج آزمبو    . درصد هاهش در نرخ بیکباری خواهبد شبد    28/2نف  ه  موی  
دهد ه  تیم  نف  و نبرخ  بود علب  بیکباری در اتتاباد ایبرا         علی  نوا  می
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