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ی ببر  . عوام  و متغیرهبای متابدد  های شغلی ا   فاالی گستر  هاهش بیکاری و 
 در رونبد تقاضبا،  ات نو اندهد ه   بیکاری مؤثرند. تحقیقات و نتایج تجربی نوا  می

آثبار بسبیاری را ببر اتتاباد هوبورهای تولیدهننبده و        همواره تیم  نف  عرض ، و
در یستم اتتابادی   موکظتیهننده نف  در وی دارد و در برخی موارد،  ب   مارف

ر گند ده  اخیر اتتااد ایرا  را تحب  تبأثیر   این نو انات در د .شود این هوورها می
تبرین متغیرهبای  یا بتگذاری در     یکی از مهبم نیز   ودنرخ بسیاری ترارداده ا  . 

اهمیبب    هموارههبای مبالی و بدهکاری عمیق یهانی،  باشد. بحبرا  اتتااد هظ  می
 نماید. میتبر  ایبن متغیبر را در اتتاباد هبظ  نمایبا 

غیرخطبی بب  برر بی     NARDLخطبی و   ARDLا تفاده از مدو این مطالا  با 
اثرات متقار  و نامتقار  تیم  نف  و نرخ  ود بر نرخ بیکاری در ایبرا  ورداختب    
ا  . ب  من ور برر ی اثرات نامتقار ، تغییرات مثب  و منفی تیم  نفب  و نبرخ   

 راتیتبأث  هبا متغیر یمثب  و منف راتییتغ ایآاند تا برر ی شود ه    ود تفکیک شده
 یخطب  ARDL مدو مورد ا بتفاده برگرفتب  از  . ریخ ایدارند  یکاریبر نرخ ب یمختلف
و همکبارا    شبین نامتقبار    یخط ریغ NARDL( و مدو 2001و همکارا . ) وسرا 

 نیمبدت بب   یویود رابطب  طبو ن   غیرخطیو  یهر دو مدو خط .باشد می( 2013)
اگرگ   هنند. یم دییرا تأ یکاریب ( و نرخ ودنف  و نرخ  م ی)ت متغیرهای ورودی

در مدو خطی صرفا نرخ  ود بر نرخ بیکاری اثرگذار ا   اما مدو غیرخطی نوا  
دهد ه  افزایش تیم  نف  نیزدر بلندمدت اثبر مانباداری ببر نبرخ بیکباری در       می

ایرا  دارد. این مطالا  با تفکیک اثر افزایش و هاهش نرخ  ود و تیمب  نفب  ببر    
دهد ه  افزایش و هاهش نرخ  ود بر نبرخ بیکباری    ر ایرا  نوا  مینرخ بیکاری د

اثرگذار ا   در لالیک  در مورد تیم  نف  تنها افزایش آ  اثر ماناداری ببر نبرخ   
توانند با تغییر نرخ  ود ببا تویب  بب  گگبونگی      بیکاری دارد. لذا  یا تگذارا  می

ری را بب  میبزا  بهینب  آ     اثرگذاری افزایش و هاهش آ  بر نرخ بیکاری، نرخ بیکا
هبای شبدید اتتابادی و     های اخیر با تحریم هاهش دهند. از آنجا ه  ایرا  در  او

رای توانبد اببزار منا ببی بب     هاهش میزا  فرو  نف  موای  ا  ، نبرخ  بود مبی   
 هاهش نرخ بیکاری محسوب گردد.


