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مقدمه
امروزه مطالعه هاي ميان رشته اي به يكي از مهم ترين و جذاب ترين شاخه هاي علوم تبديل شده  اند. 
اين مطالعه ها با پيشرفت و توسعه علوم تا حدي اجتناب ناپذير هستند كما اينكه از جذابيت الزم نيز 
برخوردار هستند. از جمله اين امور سلسله مباحث اقتصاد سياسي است كه به بررسي تبعات تحول ها 
و متغيرهاي سياسي بر حوزه اقتصاد مي پردازد. به عنوان مثال در اين مباحث اثرات انتخابات )به عنوان 
يك پديده سياسي( بر حوزه اقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد. اين مباحث به طور كلي در قالب بحث 
چرخه هاي تجاري سياسي مطرح مي  شوند و در متون اقتصادي از آن به چرخه هاي انتخاباتي تعبير 
مي شود. در اين رابطه رويکرد کلي كه مطرح است اين است كه در انتخابات گروه ها و احزاب مختلفي 
وجود دارند كه براي تصاحب قدرت يا باقي ماندن در آن به رقابت با يكديگر مي پردازند. از اين رو هر 
كدام از آنها به دنبال ارائه  سياست هايي هستند كه عالوه بر جذاب بودن براي بيشتر افراد جامعه، 
بتواند آراي بيشتري را براي آنها جذب کند. در اينجا بهترين شيوه به لحاظ سياستگذاري و جذب 
راي ترکيب كردن اقدامات ساختاري و ارائه دستاوردهاي اقتصادي کوتاه مدت است )زيرا تاثير گذاري 
بر تمايالت راي دهندگان و تشويق آنها به شرکت در انتخابات از طريق مشوق هاي کوتاه مدت اقتصادي 
بخش وسيع تري از جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و محدوده تاثيرگذاري اجتماعي آن را افزايش 
انگيزه،  اقتصادي  محركه هاي  با  دارند  قصد  سياسي  جناح هاي  و  احزاب  ديگر  عبارت  به  مي دهد(. 
جمله  از  اقتصاددانان  از  بسياري  دهند.  قرار  تاثير  تحت  را  راي دهندگان  تمايل  و  مشارکت  سطح 
هايبس1 )1977(، گارت2 )1989(، امرگوت3 )2005(، برندرا و درازن4 )2005(، د دونر و هايندريكس5 
)2007(، پوترافكه6 )2010( و... به اين موضوع اشاره مي كنند كه توجه احزاب سياسي به متغيرهاي 
اقتصادي در زمان انتخابات، تاثير بسزايي در كسب آرا و نتايج انتخاباتي داشته است. در اين چارچوب 
يكي از مهم ترين مولفه هايي كه شهروندان را به شركت در انتخابات ترغيب كرده و بر نتايج انتخابات 
تاثير بسزايي دارد سياست هاي ايجاد اشتغال و طرح بيمه هاي بيكاري است. زيرا بيکاري به عنوان 
پديده اي مخرب و زيان بخش در روابط فردي و اجتماعي تلقي شده که متضمن هزينه هاي گزافي 
براي فرد و جامعه است. با نگاهي سياسي و امنيتي به پديده بيکاري، مي توان بيکاران را لشگر ذخيره 

1. Hibbs 
2. Garrett
3. Immergut
4. Brendera & Drazen
5. De Donder & Hindriks 
6. Potrafke
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غيرقابل  ارتباط  امنيتي  و  مولفه هاي  سياسي  ساير  و  بيکاري  موضوع  ميان  امروزه  دانست.  اغتشاش 
انکاري وجود دارد و اين مقوله مي تواند آثار زيان بار سياسي و امنيتي به همراه  داشته و موجب تغييرات 
اساسي در صحنه سياسي کشورها شود. وجود معضل بيکاري مي تواند از نظر فرهنگي و اجتماعي نيز 
آثار منفي به دنبال داشته و باعث ايجاد مشکالت روحي براي افراد  جامعه، افزايش جرم و جنايت و از 
هم گسيختگي خانواده شود )صارمي، 1378(. از اين رو بازار کار و مسائل مربوط به آن نزد نامزد هاي 
اين موضوع  است.  برخوردار  بازارها  به ساير  نسبت  از حساسيت مضاعفي  راي دهندگان  و  انتخاباتي 
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته مشاهده شده و مورد مطالعه قرار گرفته است؛ در حالي كه در 
كشورهاي در حال توسعه به تاثير چرخه هاي سياسي بر متغيرها اقتصادي )به ويژه بيكاري( توجه 
چنداني نشده است. از اين رو در اين پژوهش بررسي مي كنيم كه چرخه هاي انتخابات بر نرخ رشد 
بيكاري در دو دسته كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته طي سال هاي 2011-1994 چه تاثيري 
داشته است؟ و تفاوت هاي سازوكار اثرگذاري اين پديده بر نرخ بيكاري در جوامع آماري مورد مطالعه 

چيست؟
با پاسخگويي به پرسش فوق مي توان توصيه هاي سياستي مناسبي براي سياستمداران، احزاب 
سياسي و نامزدها فراهم آورد تا با ارائه سياست هاي اقتصادي مورد نياز جامعه ضمن راضي نگه داشتن 
عموم، براي جلوگيري از تضعيف يا شکست جناح خود در انتخابات تالش كنند. از اين رو در بخش دوم 
پيشينه پژوهش ارائه مي شود، سپس در قسمت سوم به نمونه ي آماري، معرفي مدل و تشريح متغيرها 
پرداخته مي شود. در بخش چهارم تخمين مدل و تجزيه و تحليل آماري ضرايب انجام مي شود و در 

نهايت در بخش پنجم نتيجه گيري و پيشنهادها بيان مي شود.

مباني�نظري�و�پيشينه�پژوهش
از ديدگاه اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك انسان ها در ادبيات اقتصادي از دو منظر مصرف کننده 
يا توليدکننده مورد مطالعه قرار مي گيرند. انسان ها در مقام توليدکننده تمام تالش خود را مصروف 
آن مي کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. همين انسان ها در مقام مصرف كننده، کاالها و خدماتي را 
انتخاب مي کنند تا مطلوبيت يا رضايت آنها را حداکثر کند )قديري اصلي 323-4: 1376(. با توصيف 
يادشده مشخص مي شود همه انسان ها معمواًل در طول زندگي دنبال نفع خود هستند. به رغم اينکه 
همه انسان ها با نگاهي واقع گرايانه باور دارند در طول زندگي و در رفتارهاي مختلف تالش مي کنند تا 
نفع شخصي خود را حداکثر کنند؛ اما وقتي مسئله به سياستمداران مي رسد اين نگرش از سوي بخشي 
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از مردم فراموش مي شود و ايده آل گرايي بر ذهنيت آنها فائق مي آيد. بسياري از مردم در جهان تصور 
مي کنند سياستمداران انسان هايي هستند و يا بايد باشند که صرفًا منفعت جامعه يا کشور را حداکثر 
کنند بدون اينکه به نفع شخصي خود توجه داشته باشند؛ اما بنيانگذاران حوزه چرخه هاي انتخاباتي1 
اشاره مي كنند انسان، انسان است چه زماني که به عنوان يک شهروند عادي خريد روزمره را انجام 
مي دهد و چه وقتي که به عنوان سياستمدار وارد عرصه قدرت مي شود، در هر دو حالت فرد تالش 
مي کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم اين است که در عرصه سياست، محدوديت ها 
متفاوت است و به همين دليل نحوه رفتار افراد تغيير مي کند و منفعت طلبي سياستمداران اشکال 

بسيار پيچيده تري به خود مي گيرد.
كردند  اين حوزه تالش  نظريهپردازان  نخستين  عنوان  به   )1977( مكرا3  و  نوردهاوس2)1975( 
راي دهندگان  نظر  به جلب  قادر  آن  از طريق  توضيح دهند كه  را  منفعت طلبي سياستمداران  رفتار 
مي شدند . آنها مدل و فرضيه هاي مربوط به آن را بر اساس منحني فيليپس به صورت زير ارائه كردند:

1. اقتصاد در قالب يك مدل فيليپس مبتني بر انتظارات )تطبيقي( به صورت معادله )1( قابل 
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4. دو گروه كانديدا وجود دارند. آن كه بر سر قدرت است و آن كه تالش مي كند به قدرت برسد 
و وابستگي هاي حزبي در اين حالت ناديده انگاشته مي شود.

توجه  دولتمردان  اقتصادي  عملكرد  به  آنان  ندارند.  دوست  را  تورم  و  بيكاري  راي دهندگان   .5
مي كنند. آنها روند گذشته را مرور مي كنند و به گذشته نزديك بيشتر اهميت مي دهند و ترجيحات 

يكسان دارند.
6. سياستگذاران ابزارهاي سياست پولي را تحت كنترل خود دارند.

7. زمان انتخابات به صورت برون زا تعيين مي شود.
بر اساس منحني فيليپس يك رابطه معكوس ميان تورم و بيكاري وجود داشت. به يك معنا و 
از منظر اين منحني نوعي دوآليسم يعني يا تورم باال و بيكاري پايين يا تورم پايين و بيكاري باال بر 
سياستگذاري كالن اقتصادي حاكم بود. براساس اين منحني، از آنجا كه تورم ناشي از تقاضاي باال 
 و بيكاري ناشي از تقاضاي پايين بود، جمع دو حالت بيكاري پايين با تورم پايين ناممكن مينمود

)Musella, 2001 & Pressman: 1099(. نوردهاوس و مكرا با تأکيد بر اين خاصيت منحني فيليپس 

کوتاه مدت استدالل كردند سياستمداران براي انتخاب مجدد و از طريق سياستها ي پولي وضعيت 
به  نزديك  درست  بيكاري  نوردهاوس  استداللها ي  براساس  مي كنند .  دستكاري  را  كالن  اقتصاد 
انتخابات كاهش مييابد؛ اما پس از انتخابات افزايش داده مي شود و افزايش تورم نيز صرفًا به بعد از 
انتخابات موكول ميشود )Suzuki,1992:989(. به اين طريق اتخاذ سياستهاي پولي انبساطي باعث 
افزايش موقتي در فعاليتهاي اقتصادي يا کاهش بيکاري ميشد؛ اما با يك فاصله زماني افزايش در 
بهرهبرداري  از آن  بود كه سياستمداران  فاصله همان زماني  اين  به همراه داشته است.  را  تورم  نرخ 

انتخاباتي ميكردند.
با  فرصت طلبانه(  سياسي  تجاري  )چرخه  نظريه  اين  استداللهاي  و  فرضيهها  تدريج  به  اما 
انتقادهايي مواجه شد. اولين انتقادها استدالل اين نظريه پردازان را مبني بر اينكه رئيس جمهور داراي 
كنترلي بالمنازعه بر سياستهاي پولي است به چالش كشيد. برعكس منتقدان استدالل كردند وجود 
بانك مركزي مستقل در بسياري از كشورها فرض اوليه نظريهپردازان مذكور را بـا واقعيات نامنطبق 
تجاري سياسي  نظريه چرخه   راي دهندگان در  به اصل غيرعقالني بودن  انتقاد دوم مربوط  ميسازد. 
بازيگران در  ارائه شد كه براساس آن  انتظارات عقالني  انتقاد در قالب نظريه  فرصتطلبانه بود. اين 
صورت بندي انتظارات و توقعاتشان آينده نگرهاي عقالني ديده ميشدند. به بيان ديگر ارزيابي كارگران، 
مشتريها و شركتها در مورد شرايط حاكم بر آينده اقتصاد، بخش اصلي اين نظريه بود. منتقدان 
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در قالب اين نظريه اسـتدالل كردند راي دهندگان به تدريج درمييابند دوره بيكاري پايين و رونق 
اقتصادي باال قبل از انتخابات به دنبال خود يك دوره تورم و بيكاري باال را خواهد داشت. در نتيجه 
سياستها  اين  مجري  منتخب  مقامات  آينده  به  نگاه  با  وضعيت  اين  در  بود  ممكن  راي دهندگان 
و  ايده گذشتهنگري  اواًل  انتظارات عقالني  نظريه  قالب  بدينسان در  تنبيه كنند.  بهجاي تشويق،  را 
بر  تاثيرگذاري  براي  مقامات سياسي  توانايي  با وجود  ثانيًا  رفت.  زير سوال  راي دهندگان  كوتهنگري 
انتقاد سوم  نيز مخدوش شد.  تجاري سياسي  نظريه چرخه هاي  بحث،  مورد  به شيوه  اقتصاد كالن 
اين بود كه در استداللهاي نظريه چرخه هاي تجاري اوليه سياستهاي مالي غايب بودند و صرفًا بر 
سياستهاي پولي تاكيد ميشد. انتقاد چهارم اين بود كه چرخه هاي تجاري سياسي صرفًا در مورد 
نظامهاي انتخاباتي صدق ميكرد كه داراي تقويم انتخاباتي ثابت و از نظر زماني تقريبًا مشخص بودند. 
در اثر اين انتقادها چرخه هاي تجـاري سياسي فرصتطلبانه تحوالتي را تجربه كردند. در اين حالت از 

مجموع فرض هاي فوق، فرض هاي 1، 2، 5 و 6 به صورت اساسي تغيير كردند.
در  دولت  توانايي  كه  وارد شد  فيليپس  منحني  به  كفايت1  عنوان جزء  با  بخشي  اول  فرض  در 
مديريت صحيح اقتصاد را نشان مي داد،  بنابراين با تغيير فرض اول، معادله )1( به صورت معادله )5( 
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كه 
فرض پنجم در اين حالت عبارت است از اينكه راي دهندگان به نامزدي راي مي دهند كه تابع 
مطلوبيت انتظاري آنها را حداكثر كند هرچند كه در اين حالت نيز آنها كماكان ترجيحات يكسان 

دارند.
فرض ششم نيز به اين شكل تغيير يافت كه سياستگذاران تالش مي كنند به صورت مستقيم تورم 

را تحت كنترل خود داشته باشند.
در شرايط جديد كه مدل با فرض وجود انتظارات عقاليي تغيير يافت، راي دهندگان در خصوص 

1. Competence Term
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تورم به صورت عقاليي رفتار كرده و با استفاده از تمامي اطالعات قابل حصول خود ضمن نيم نگاهي 
به روند گذشته نوعي تحليل از آينده براي خود تدوين كردند.

اعمال تغييرات اساسي در مدل فرصت طلبي چرخه هاي تجاري سياسي مدل  با  در طول زمان 
چرخه هاي تجاري سياسي حزبي شکل گرفت.

حزب  دو  از  كشور  سياسي  سيستم  كه  فرض  شده  حزبي  سياسي  تجاري  چرخه هاي  مدل  در 
تورم  با  به مبارزه  بيشتر  را دارند؛ گروه راست كه  برنامه هاي خاص خود  تشكيل شده كه هر كدام 
نوسانات  مدل  اين  اساس  بر  دارد.  توجه  رشد  و  بيكاري  به  بيشتر  كه  گروه چپ  و  مي  دهد  اهميت 
اقتصادي به اين بستگي دارند كه هريك از دو حزب چگونه روي منحني فيليپس حركت كنند. اين 
مدل اولين بار از سوي هيبس1 در سال 1977 مطر ح شد. در اين مدل برخي فرض هاي موجود در مدل 

فرصت طلبي برقرار است و تنها دو فرض سوم و پنجم به اين شكل تغيير مي كنند:
فرض سوم:  سياستمداران يكسان نيستند بلكه به دو گروه راست و چپ تقسيم مي شوند كه مقابله 
با تورم و بيكاري را در دستور كار خود قرار مي دهند، هرچند كه هر دو گروه تمايل دارند در قدرت 

باقي بمانند.
از  كدام  هر  و  دارند  متفاوت  ترجيحات  بيكاري  و  تورم  در خصوص  راي دهندگان  پنجم:   فرض 
جناح هاي سياسي را كه به ترجيحات آنها نزديك باشند انتخاب مي كنند. از سال 1987 و با ظهور 
مكتب انتظارات عقاليي اين مدل نيز دگرگون شد . به طور اجمالي مي توان تفاوت هاي ايجاد شده تحت 

شرايط انتظارات عقاليي نسبت به حالت سنتي اين مدل را به شرح زير برشمرد:
- انتظارات تورمي به صورت عقاليي شكل مي گيرند.

راي دهندگان ضمن نيم نگاهي به گذشته رويكرد نگاه به جلو دارند. از اين رو تالش مي كنند )به 
هر شكل( مطلوبيت انتظاري خود را حداكثر كنند. در اين حالت بر عكس حالت سنتي كه تعديل 
دوره  يك  عمر  طول  حالت  اين  در  مي گيرد.  صورت  سريع  انتظارات  تعديل  است  زمان بر  انتظارات 

مي تواند خيلي كوتاه باشد.
انگيزه  هاي  و  احزاب  ايدئولوژي  آيا  اين پرسش مي پردازند كه  بررسي  به  نايل2 )2011(  و  اليق 
انتخاباتي بر رشد بيكاري تاثير داشته است يا خير؟ اين مطالعه با استفاده از داده هاي شهرداري هاي 
كشور استراليا طي دوره زماني 2004- 2001 انجام شده است. متغير وابسته در اين مدل رشد بيكاري 

1. Hibbs
2. Leigh & Neill
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است كه تابعي از متغيرهاي كنترل برون زا و متغيرهاي سياسي در نظر گرفته شده است. متغير هاي 
سياسي شامل سال هاي انتخابات، ايدئولوژي حزب ليبرال )راست گرا( و ايدئولوژي حزب ملي )چپ گرا( 
مي شوند. نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه مقامات حزب حاکم )شهرداران( رفتاري فرصت طلبانه 
دارند به گونه اي كه در سال هاي انتخابات براي انتخاب مجدد خود و كسب آراي بيشتر بودجه هاي 
عمراني را افزايش داده و بيكاري را كاهش مي دهند، همچنين نتايج نشان مي دهند ايدئولوژي حزب 
ليبرال  ايدئولوژي حزب  كه  حالي  در  مي شود،  بيكاري  كاهش  باعث  بودجه  تخصيص  تغيير  با  ملي 
بيكاري را افزايش داده است. اليق و نايل علت اين امر را ناشي از تفاوت هاي ايدئولوژي احزاب در زمان 
انتخابات مي دانند. آنها اشاره مي كنند كه برنامه حزب ليبرال براي جذب راي كاهش ماليات شهروندان 

است، در صورتي كه حزب ملي با كاهش بيكاري قصد كسب آراي بيشتري دارد.
ناحيه )شامل 282 شهرداري(  تابلويي 9  داده هاي  از  استفاده  با  اليندر1 )2010( در مطالعه اي 
كشور سوئد طي سال هاي 2002- 1982 به بررسي اين موضوع مي پردازد كه آيا تغيير در بيكاري و 
رشد اقتصادي بر مشاركت مردم در انتخابات تاثير داشته  است يا خير؟ نتايج اين مطالعه نشان دهنده 
آن است كه رشد بيكاري مشاركت مردم در انتخابات را كاهش مي دهد، به طوري كه يك درصد رشد 
اقتصادي  رشد  درصد  يك  مي دهد. همچنين  كاهش  را  جامعه  افراد  مشاركت  درصد  بيكاري 1/71 
0/38درصد مشاركت مردم در انتخابات را افزايش مي دهد. از اين رو متغيرهاي اقتصادي نقش مهمي 

در تعيين رفتار راي دهندگان دارند.
نفر   1200 با  مصاحبه  از  كه  پرسشنامه  داده هاي  از  استفاده  با  مقاله اي  در   )2008( كوان2 
شده  جمع آوري   2002 و   1997 سال هاي  در  كره  كشور  جمهوري  رياست  انتخابات  راي دهندگان 
است ابتدا به تشريح تاثير انتخابات بر بيكاري مي پردازد، سپس بررسي مي كند كه آيا ارائه  برنامه هاي 
متفاوت از سوي احزاب براي حل مشكل بيكاري و ساير شرايط اقتصادي موجود بر مشاركت افراد 
جامعه تاثير داشته است يا خير؟ متغير وابسته در معادله رگرسيوني اول بيكاري است كه تابعي از 
متغيرهاي سياسي از قبيل زمان انتخابات و ايدئولوژي دولت )راست گرا يا چپ گرا بودن( است. متغير 
وابسته در معادله رگرسيوني دوم مشاركت افراد جامعه است كه تابعي از متغيرهايي چون بيكاري، 
درآمد، سن، تحصيالت، جنسيت، جهت گيري سياسي و ارزيابي افراد جامعه از شرايط اقتصادي موجود 
است. نتايج رگرسيون اول نشان مي دهد كه در سال هاي انتخابات بيكاري كاهش مي يابد؛ در حالي 

1. Elinder
2. Kwon 
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كه چپ گرا يا راست گرا بودن احزاب تاثير قابل توجهي بر كاهش بيكاري نداشته است. همچنين نتايج 
تخمين دوم بيان مي دارد كاهش بيكاري، افزايش سن و تحصيالت تاثير مثبت بر مشاركت افراد جامعه 
دارد؛ در حالي كه جهت گيري هاي سياسي و ارزيابي افراد جامعه از شرايط اقتصادي تاثير منفي بر 

مشاركت افراد جامعه داشته است.
در  دولتي  يارانه هاي  پرداخت  آيا  كه  مي پردازند  پرسش  اين  بررسي  به   )2007( ورگارا1  و  سردا 
سال هاي انتخابات به انتخاب مجدد دولت حاكم كمك مي كند؟ اين مطالعه با استفاده از داده هاي 13 
ناحيه )شامل 229 شهرستان( كشور شيلي طي دوره زماني 1999-1989 انجام شده است. در اين مدل 
عملكرد انتخابات متغير وابسته در نظر گرفته شده است كه تابعي از متغيرهاي اقتصادي، متغيرهاي 
غيراقتصادي و اثر ثابت زمان و اثر ثابت كشور است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد دولت حاكم در 
سال هاي انتخابات با بهبود شرايط كسب وكار و همچنين پرداخت يارانه به بخش هاي مختلف اقتصاد 
از جمله: كسب وكار، آموزش، بهداشت و تامين اجتماعي تاثير چشمگيري بر نتيجه انتخابات دارد، به 
گونه اي كه براي كسب يك درصد آراي بيشتر نياز است، افرادي كه يارانه دريافت مي كنند 0/7 درصد 

افزايش يابند.
دوره  روسيه طي  استان كشور  داده هاي 14  از  استفاده  با  مقاله اي  در   )2001( تيمز2  و  فرنك 
1999-1993 به بررسي تاثير سال هاي انتخابات بر مولفه هاي كسب وكار مي پردازند. آنها مولفه هاي 
كسب وكار را به چهار مولفه تجزيه كرده اند كه عبارتند از: هزينه هايي كه براي ايجاد اشتغال صرف 
شده است، هزينه هاي بيمه هاي كارگري، حقوق بازنشستگان و دستمزدها، كه اثر انتخابات بر هريك 
از اين متغيرها به صورت جداگانه بررسي مي شود. متغيرهاي كنترل در تمام چهار معادله  رگرسيوني 
مشابه بوده و شامل توليد ناخالص داخلي، شاخص قيمت مصرف كننده و درآمد است. نتايج مطالعه 
ايجاد  بيشتر هزينه هاي  آراي  به منظور جذب  انتخابات  استانداران در سال هاي  بيانگر آن است كه 
توجهي  قابل  ميزان  به  را  دستمزدها  و  بازنشستگان  حقوق  كارگري،  بيمه هاي  هزينه هاي  اشتغال، 

افزايش مي دهند.
اين  تاثيرگذاري  و  آنها  بر  موثر  عوامل  و  بيكاري  انتخابات،  زمينه  اگرچه مطالعه هاي داخلي در 
مولفه بر متغيرهاي اقتصادي در اقتصاد ايران صورت گرفته است كه از آن جمله مي توان به تحليل 
رفتار انتخاباتي )مطالعه موردي دهمين دوره رياست جمهوري حوزه انتخابيه هريس( )جعفري نژاد و 

1. Cerda & Vergara
2. Frank & Thames
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همكاران، 1390(، تاثير متغيرهاي اقتصادي بر مشارکت مردم در انتخابات ايران )مهرگان و عزتي، 
بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  اثر  )ميرزاپور، 1389(،  فناوري  روزافزون  نقش  و  انتخابات   ،)1385
و  اشتغال  بر  دولت  مخارج  و  غيرمستقيم  ماليات   اثرات  نوري، 1388(،  و  )رسولي نژاد  ايران  اشتغال 
تورم: يک تحليل داده ـ   ستانده )شريفي، 1390( و... اشاره كرد. ولي تاکنون مطالعه جامع و كاملي در 

خصوص نقش چرخه هاي انتخاباتي بر رشد بيكاري انجام نشده است.

نمونه�آماري،�معرفي�مدل�و�تشريح�متغيرها

نمونه آماري
در اين مطالعه دوره مشاهده ها از سال  1994 تا 2011 است و نمونه آماري به دو دسته تقسيم 
مي شود. دسته اول 15 كشور توسعه يافته )شامل كشورهاي سوئيس، سوئد، كانادا، لوکزامبورگ، هلند، 
آلمان، بلژيك، آمريكا، انگلستان، جمهوري چک، اتريش، دانمارک، ژاپن، کره جنوبي و اسپانيا( را مورد 
بررسي قرار مي دهد. دسته دوم 14 كشور در حال توسعه )شامل آرژانتين، پرو، اندونزي، برزيل، کلمبيا، 
اکوادور، گرجستان، هندوراس، ونزوئال، ايران، مکزيک، فيليپين، ترکيه و اوکراين( را دربرمي  گيرد. اين 
كشورها بر اساس ميانگين شاخص مردم ساالري1 )نشان دهنده همگني در شرايط سياسي( و ميانگين 
نرخ بيكاري )نشان دهنده همگني در شرايط اقتصادي( طي سال هاي 2011-2006 و بر اساس ساير 
اطالعات موجود از قبيل اطالعات سياسي، اجتماعي و اقتصادي از ميان ساير كشورهاي جهان انتخاب 

شده اند. نتايج حاصل از اين گزينش در جدول )1( گزارش شده است.

1. اين شاخص اولين بار در سال ۲۰۰۶ از سوي سازمان ملل متحد تهيه شد. شاخص مردم ساالري بر اساس ۶۰ 
شاخص دسته اي در پنج شاخص اصلي شامل فرآيند انتخابات، تکثرگرايي، آزادي هاي مدني، مشارکت سياسي و 
فرهنگ سياسي است که کشورها را به چهار دسته )شامل کشورهاي با دموکراسي کامل، کشورهاي با دموکراسي 
شکننده، کشورهاي با شرايط بينابيني و کشورهاي استبدادي( تقسيم مي کند. اگر اين شاخص براي کشورها در 
محدوده 8 تا 1۰ باشد در گروه کشورهايي با دموکراسي کامل هستند؛ در صورتي که در محدوده ۶ تا 7 باشد در 
گروه کشورهايي با دموکراسي شکننده قرار مي گيرند. اگر شاخص در محدوده 4 تا 5 باشد در گروه کشورهايي 

با شرايط بينابيني و اگر بين صفر تا 3 باشد در گروه کشورهاي استبدادي قرار مي گيرند. 
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جدول 1: متوسط شاخص هاي مردم ساالري و بيكاري طي دوره 2006-2011 

متوسط�شاخص�
مردم�ساالري

متوسط�نرخ�
بيكاري�)درصد(

كشورهاي�در�
حال�توسعه

متوسط�شاخص�
مردم�ساالري1

متوسط�نرخ�
بيكاري�)درصد(

كشورهاي�
توسعه�يافته

)2( 5/98 )10( 12/2 مكزيك )3( 9/09 )3( 4 سوئيس
)8( 5/84 )14( 17/8 هندوراس )2( 9/5 )14( 9/3 سوئد
)7( 5/87 )5( 10/9 فيليپين )11( 8/11 )15( 9/5 آمريكا
)3( 5/97 )1( 10 آرژانتين )4( 9/08 )12( 7/9 كانادا
)12( 5/08 )6( 11 ونزوئال )5( 8/99 )4( 4/4 هلند
)11( 5/09 )3( 10/2 اوكراين )12( 8/08 )5( 5/2 ژاپن
)13( 4/74 )13( 16/9 گرجستان )13( 8/06 )1( 3/7 كره جنوبي
)5( 5/92 )11( 12/7 پرو )1( 9/52 )7( 6/6 دانمارك
)10( 5/72 )9( 11/5 اكوادور )7( 8/49 )2( 3/9 اتريش
)1( 5/99 )2( 10/1 برزيل )8( 8/34 )8( 7 آلمان
)4( 5/93 )12( 12/8 كلمبيا )6( 8/88 )6( 5/3 لوكزامبورگ
)14( 4 )7( 11/3 ايران )14( 8/03 )10( 8/6 فرانسه
)6( 5/9 )4( 10/5 اندونزي )9( 8/19 )9( 7/4 چك

)9( 5/73 )8( 11/4 تركيه )10( 8/16 )11( 7/8 انگلستان
- - - )15( 8/01 )13( 8/5 ايتاليا

5/55 12/08
ميانگين در 
حال  توسعه ها

8/56 6/6
ميانگين 

توسعه يافته ها

www.Worldbank.org و www.EIU.com منبع

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده رتبه كشورها در شاخص هاي مورد بررسي در ميان هر دسته از 
كشورهاي مورد مطالعه است.

ميان  در  بررسي  مورد  توسعه يافته   كشورهاي  مي شود  مالحظه   )1( جدول  در  كه  همان طور 
گروه كشورهاي با دموكراسي كامل قرار مي گيرند؛ در حالي كه كشورهاي در حال توسعه در گروه 
كشورهايي با شرايط بينابيني قرار دارند. با توجه به اينكه در ايران هرساله يك انتخابات برگزار مي شود 
و سطح مشاركت افراد جامعه در فعاليت هاي سياسي و فرهنگي باالست، ايران را جزو گروه كشورهايي 
با شرايط بينابيني قرار داده ايم. در ادامه به منظور شناخت و آشنايي بيشتر با نمونه هاي مورد بررسي 

شرايط اقتصادي و اجتماعي اين كشورها تشريح مي شود.
1. Democracy Index
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جدول 2: شرايط اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مورد بررسي طي دوره 2011-1994 )واحد: درصد(

متوسط�رشد�
دستمزدها

متوسط�رشد�
نرخ�تورم

متوسط�رشد�نسبت�
وابستگي�جمعيت

متوسط�رشد�
جمعيت

متوسط�رشد�توليد�
ناخالص�داخلي

كشورها

0/76 0/62 -0/016 0/08 0/46 سوئيس
0/47 0/27 -0/33 0/02 0/39 سوئد
0/82 0/53 0/042 0/053 0/34 آمريكا
0/7 0/47 0/012 0/16 0/36 كانادا
0/61 0/44 0/024 0/023 0/45 هلند
0/65 -0/006 0/06 0/007 0/27 ژاپن
1/06 0/81 0/006 0/03 0/6 كره جنوبي
0/56 0/46 0/045 0/021 0/37 دانمارك
0/41 0/4 0/013 0/02 0/35 اتريش
1/09 0/39 0/02 0/04 0/56 آلمان
0/8 0/43 -0/008 0/08 0/42 لوكزامبورگ
0/43 0/27 0/007 0/26 0/34 فرانسه

1 0/83 0/006 0/063 0/53 چك
0/64 0/51 0/014 0/02 0/41 انگلستان
0/55 0/27 0/04 0/2 0/19 ايتاليا
0/7 0/47 0/028 0/071 0/4 ميانگين�
0/85 2/6 0/027 0/081 0/46 مكزيك
-0/2 1/15 -1/16 -0/085 0/11 هندوراس
0/17 0/12 0/05 0/3 0/36 فليپين
0/2 1/2 0/035 0/08 0/37 آرژانتين
1/04 3/01 1/05 0/03 0/27 ونزوئال
1/2 2/46 0/32 -0/04 0/3 اوكراين
0/6 1/45 -0/07 0/004 0/37 گرجستان
0/1 0/43 0/04 0/08 0/48 پرو
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ادامه جدول 2: شرايط اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مورد بررسي طي دوره 2011-1994 )واحد: درصد(

متوسط�رشد�
دستمزدها

متوسط�رشد�
نرخ�تورم

متوسط�رشد�نسبت�
وابستگي�جمعيت

متوسط�رشد�
جمعيت

متوسط�رشد�توليد�
ناخالص�داخلي

كشورها

0/26 0/077 -0/018 0/1 0/42 اكوادور
0/79 1/11 0/46 -0/05 0/46 برزيل
0/32 2/5 0/16 0/09 0/35 كلمبيا
0/3 0/7 -0/099 0/26 0/37 ايران
0/84 1/3 -0/12 0/03 0/51 اندونزي
0/42 0/53 0/019 0/03 0/53 تركيه
0/54 1/33 0/129 0/098 0/38 ميانگين�

www.Worldbank.org :منبع

همان طور كه در جدول )2( مشاهده مي كنيم ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي و دستمزدها در 
كشورهاي توسعه يافته طي سال هاي 2011-1994 به ترتيب برابر با 0/4 و 0/7 درصد است؛ در حالي 
كه رشد اين متغيرها در كشورهاي در حال توسعه برابر با 0/38 و 0/54 درصد است. همچنين ميانگين 
رشد جمعيت، نسبت وابستگي جمعيت و تورم در كشورهاي در حال توسعه طي سال هاي مورد مطالعه 
به ترتيب برابر با 0/098، 0/129 و 1/33 درصد است؛ در حالي كه ميانگين رشد اين متغيرها در 
كشورهاي توسعه يافته معادل 0/071، 0/028 و 0/47 درصد است، كه به مراتب كمتر از كشورهاي 
در حال توسعه است. نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه در كشورهاي در حال توسعه ميانگين 
رشد تورم بيشتر از ميانگين رشد دستمزدهاست؛ در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته دستمزدها 

بيشتر از سطح قيمت ها )تورم( رشد داشته اند. 

معرفي�مدل�و�تشريح�متغيرها
مدلي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، به وسيله پرسون و تابليني 1 در سال 
1990 ارائه شد و با نام مدل  حزبي عقاليي2 شناخته مي شود. اين مدل فرض مي كند راي دهندگان داراي 
انتظارات عقاليي هستند ولي نسبت به سياستمداران عدم تقارن اطالعاتي دارند. از اين رو سياستمداران 

با اين مزيت اطالعاتي نسبت به راي دهندگان قادر خواهند بود از خود رفتار فرصت طلبانه بروز دهند. 
1. Persson & Tabellini
2. Rational Partisan Model
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شدند كه اين متغيرها شامل نرخ رشد توليد ناخالص داخلي )سرانه(، نرخ رشد دستمزد، نرخ رشد 
تورم، نرخ رشد جمعيت و نرخ رشد نسبت وابستگي شهروندان باالي 64 سال و زير 14 سال هستند. 
بر اين اساس قادر خواهيم بود وضعيت اقتصاد، وضعيت بازار كار و تحول هاي جمعيتي را مورد بررسي 
 مجموعه اي از متغيرهاي سياسي1 است كه در اين مطالعه 
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قرار دهيم. 
محور تجزيه و تحليل هستند. چهار نوع متغير به عنوان متغيرهاي سياسي در مدل لحاظ شده اند كه 
شامل سال انتخابات، ايدئولوژي دولت )راست گرا يا چپ گرا بودن دولت(، ائتالف و دولت اقليت هستند. 

متغير سال انتخابات مطابق شاخص فرانزس2 )2000( به صورت معادله )8( محاسبه مي شود.
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انتخابات است. بر اساس اين شاخص،  انتخابات و D تعداد روزهاي ماه  انتخابات، d روز  m ماه 
سال هايي كه انتخابات برگزار نمي شود ارزش صفر مي گيرد. از اين رو اين شاخص اين امكان را فراهم 

مي كند تا تاثير مستقيم سال هاي انتخابات و نوسانات آن بررسي شود.
متغير ايدئولوژي دولت براساس شاخص پوترافكه3 )2009( محاسبه مي شود كه پايه و اساس آن 
به وسيله بودج و ولدندراپ4 )1993(  طرح ريزي شد. اين شاخص به دولت هاي راست گرا و چپ گرا 
ارزش هايي بين 1 تا 5 مي دهد. زماني كه احزاب راست گرا بيش از دو سوم كل كرسي هاي مجلس را در 

1. تمامي داده هاي سياسي از قبيل سال انتخابات، ايدئولوژي دولت ها، تعداد احزاب درون مجلس و ائتالف از 
سايت هاي www.wikipedia.org و www.electionguide.org استخراج شده اند.

2. Franzese
3. Potrafke
4. Budge & Woldendrop 
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اختيار داشته باشند اين شاخص ارزش 1 مي گيرد. زماني كه سهم احزاب راست گرا از كل كرسي هاي 
مجلس بين دو سوم و يك سوم است شاخص ارزش دو مي گيرد؛ در صورتي كه هيچ كدام از احزاب 
راست گرا يا چپ گرا اكثريت مجلس را در دست نداشته باشند يا احزاب ميانه رو اكثريت مجلس را 
در اختيار بگيرند شاخص ارزش سه مي گيرد. اگر سهم احزاب چپ گرا از كل كرسي هاي مجلس بين 
دوسوم و يك سوم است شاخص ارزش چهار مي گيرد و زماني كه احزاب چپ گرا بيش از دوسوم كل 
كرسي هاي مجلس را در اختيار داشته باشند اين شاخص ارزش پنج مي گيرد. متغير ائتالف يك متغير 
مجازي است و زماني كه دو حزب يا بيشتر با يكديگر ائتالف تشكيل دهند ارزش يك مي گيرد و در 
سال هايي كه ائتالف وجود نداشته باشد ارزش صفر مي گيرد. متغير دولت اقليت از ديگر متغيرهاي 
سياسي است كه به صورت مجازي در مدل لحاظ مي شود. اين متغير زماني كه دولت اكثر كرسي هاي 
مجلس )50 درصد +1 درصد( را در اختيار داشته باشد ارزش صفر مي گيرد و در صورتي كه كمتر از 

نصف كرسي هاي مجلس را در اختيار داشته ارزش يك مي گيرد.
نشان دهنده جزء خطا است   
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مولفه 
تعداد  نشان دهنده  ترتيب  به   j و   k انديس هاي  دارد.  بررسي  مورد  زماني  دوره  به  اشاره   t انديس   و 
مورد  كشورهاي  تعداد  نشان دهنده   i انديس  و  است  سياسي  متغير هاي  تعداد  و  كنترل  متغير هاي 
بررسي است. زماني كه كشورهاي توسعه يافته بررسي مي شوند i=15 و زماني كه كشورهاي در حال 

توسعه بررسي مي شوند i=14 در نظر گرفته مي شود.

روش�پژوهش
با به کارگيري معادله )7( و با استفاده از روش داده هاي تابلويي و داده هاي 29 كشور برگزيده 
به دنبال بررسي تاثير چرخه هاي سياسي بر نرخ رشد بيكاري در دو دسته كشورهاي در حال توسعه 
سازوکار  تفاوت هاي  مي کنيم  بررسي  همچنين  هستيم.   1994-2011 سال هاي  طي  توسعه يافته  و 

اثرگذاري اين پديده بر نرخ بيكاري در جوامع آماري مورد مطالعه چيست؟ 
تعميم يافته  مربعات  حداقل  فن هاي  از  پژوهش  اين  در  پرسش ها،  اين  به  پاسخ دهي  منظور  به 

)GLS(1 و گشتاورهاي تعميم يافته )GMM(2 استفاده شده است.

1. Generalized Least Squares
2. Generalized Method of Moments
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تخمين�و�تفسير�نتايج
شايان ذكر است روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش داده هاي تابلويي است و براي برآورد 
الگو از نرم افزار Stata10 استفاده شده است. همچنين به منظور تهيه آمار و اطالعات مورد نياز در 
اين پژوهش از اطالعات مستند مركز آمار ايران، سايت هاي خارجي از جمله 1WDI و ا2NDI استفاده 

مي شود. 
نتايج تخمين مدل به صورت ايستا براي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در جدول )3( 
گزارش شده است. ستون اول و دوم به ترتيب نشان دهنده ضرايب تخمين براي كشورهاي در حال 
توسعه و توسعه يافته است. نتايج جدول )3( نشان مي دهد، متغير سال انتخابات در هر دو دسته از 
كشورها تاثير منفي و معنادار بر نرخ رشد بيكاري داشته است. به گونه اي كه در سال انتخابات، بيكاري 
در كشورهاي در حال توسعه حدود 0/48 درصد و در كشورهاي توسعه يافته حدود 0/75 درصد كاهش 
مي يابد. اين نتيجه بيانگر آن است كه سياستمداران در هر كشور جدا از توسعه يافته بودن يا نبودن، 
فرهنگ، نژاد و دين در زمان انتخابات به دنبال جذب راي هستند. از اين رو سعي مي كنند با ايجاد 

فرصت هاي شغلي جديد و كاهش جمعيت بيكار، افراد جامعه را قانع كنند تا به آنها راي دهند. 
فاقد  اما  است  بوده  مثبت  توسعه يافته  كشورهاي  در  ائتالف  و  اقليت  دولت  متغيرهاي  ضريب 
معناداري آماري هستند؛ در حالي كه در كشورهاي درحال توسعه متغيرهاي دولت اقليت و ائتالف به 
ترتيب تاثير مثبت و منفي معناداري بر نرخ رشد بيكاري داشته اند. علت اين موضوع ناشي از ساختار 
سياسي كشورهاي توسعه يافته است. قدرت هاي سياسي در كشورهاي توسعه يافته در اختيار دو حزب 
راست گرا و چپ گرا هستند و اكثرًا دولتي بر سر قدرت مي آيد كه اكثريت نمايندگان مجلس را دارا 
هستند. از اين رو كمتر با شرايطي مواجه مي شوند كه دولت اكثريت مجلس را در اختيار نداشته باشد، 
در نتيجه دولت اقليت در اين كشورها تاثير معنادار بر رشد بيكاري نداشته است. از طرف ديگر ساير 
احزاب سياسي براي به دست آوردن كرسي هاي مجلس ائتالف تشكيل مي دهند و چون اين احزاب 
منافع و اهدافي متفاوت با دولت دارند با طرح هاي ارائه شده از سوي دولت براي ايجاد اشتغال و كاهش 
بيكاري مخالفت مي كنند، بنابراين عالمت اين متغير مثبت شده است و چون كرسي هايي كه احزاب 
اين  اين رو  از  از كرسي هاي طرفداران دولت است،  به دست مي آورند بسيار كمتر  ائتالف  با تشكيل 

تشكل هاي ائتالفي نمي تواند بر سياست هاي دولت تاثير معنادار داشته باشد.

1. World Bank Indicator 
2. National Democratic Institute
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خاصي  حزب  اختيار  در  سياسي  قدرت هاي  توسعه  حال  در  كشورهاي  بيشتر  در  كه  حالي  در 
نيستند. در اين كشورها به دليل وجود احزاب سياسي مختلف و جهت گيري هاي متفاوت سياسي آنها، 
شاهد اين موضوع هستيم كه دولت حاكم معمواًل اكثريت مجلس را در اختيار ندارد، از اين رو در اين 
شرايط دولت اقليت تاثيري مثبت و معنادار بر نرخ رشد بيكاري خواهد داشت. از سوي ديگر دولت 
حاكم براي به دست آوردن كرسي هاي بيشتر در مجلس با گروه هاي مختلفي ائتالف تشكيل مي دهد 
و عالوه بر تامين منافع آنها انتظار دارد اين ائتالف ها منافع او را هم به همراه داشته باشد. بنابراين 
چون حجم اين ائتالف ها زياد بوده و بيشتر از سوي حزب حاكم براي كسب كرسي بيشتر در مجلس 
تشكيل شده است از اين رو شاهد تاثير منفي و معنادار اين متغير در كشورهاي در حال توسعه بر 

رشد بيكاري هستيم.
ضريب متغير ايدئولوژي دولت هم در کشورهاي توسعه يافته و هم در کشورهاي در حال توسعه 
فاقد معناداري آماري است؛ اين موضوع بيانگر آن است که نوع گرايش سياسي دولت ها تاثيري بر 
بيکاري در آن کشور نداشته است، زيرا سياستمداران هر کشوري صرف نظر از راست گرا يا چپ گرابودن، 

به دنبال ارائه سياست هايي هستند تا قادر به جلب نظر افراد جامعه شوند.
ضريب متغير توليد ناخالص داخلي)سرانه( نشان مي دهد، زماني كه كشوري داراي رشد اقتصادي 
باالتر باشد بيكاري هم كاهش مي يابد. به بيان ديگر اگر توليد ناخالص داخلي يک درصد افزايش يابد 
نرخ رشد بيكاري حدود 0/204 درصد )در كشورهاي در حال توسعه( و 0/288 درصد )دركشورهاي 

توسعه يافته( كاهش مي يابد.
نرخ رشد جمعيت نيز تاثير مثبت و معناداري بر نرخ رشد بيكاري داشته است. ضريب اين شاخص 
براي كشورهاي در حال توسعه به مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است، به طوري كه با يک 
بيكاري  افزايش 0/63درصدي در رشد  توسعه شاهد  افزايش در جمعيت كشورهاي در حال  درصد 
خواهيم بود؛ در حالي كه يک درصد افزايش در جمعيت كشورهاي توسعه يافته بيكاري را تنها 0/45 
درصد افزايش مي دهد. علت اين موضوع ناشي از ساختار اقتصادي كشورهاي در حال توسعه است. 
نکته اساسي در اين كشورها آن است که سرعت رشد جمعيت با روند کند رشد اقتصادي همخواني 
ندارد و بي ترديد با ضعف هاي اقتصادي موجود در كشورهاي در حال توسعه، به رغم تمام تالش هاي 
صورت گرفته، اقتصاد اين كشورها در حال حاضر قابليت پاسخگويي به نيازهاي جمعيت فعلي متقاضي 
کار و در صورت ادامه همين روند نسل بعدي را ندارد. البته بايد پذيرفت در شرايطي که اقتصاد يک 
کشور از اوضاع مطلوبي برخوردار است، افزايش جمعيت مولفه بسيار ارزشمندي براي رشد اقتصادي 
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و به دنبال آن رشد اشتغال به حساب مي آيد . با افزايش جمعيت، نيروي کار مورد نياز براي استفاده از 
منابع اقتصادي فراهم مي شود و همچنين با افزايش فعاليت هاي اقتصادي بازارهاي بزرگ و با طراوت 
در سطح داخلي و خارجي ايجاد مي شوند که به رشد و شکوفايي يک کشور کمک خواهند کرد؛ اما 
الزمه اين امر نياز به برنامه ريزي و کارشناسي عميق است تا با ايجاد تفکر و بسترسازي از شيوه ها 
و ارزش هايي که باعث گسترش فضاي كسب وكار مي شوند، حمايت شود تا بتوانيم هم سطح با رشد 
جمعيت به اشتغال كامل نزديك شويم. در اين صورت افزايش جمعيت عملي مثبت در جهت رشد و 
شکوفايي کشور تلقي مي شود و نه به عنوان يک مانع بر سر راه توسعه و پيشرفت آن. از اين رو جمعيت 
افزوده شده در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته به سختي مي تواند وارد بازار 
كار شود، بنابراين شاهد اين موضوع هستيم كه رشد جمعيت در كشورهاي درحال توسعه نسبت به 

كشورهاي توسعه يافته تاثير بيشتري بر بيكاري داشته است.
رشد دستمزدها در هر دو دسته از كشورها تاثير مثبت و معناداري بر رشد بيكاري داشته است. به 
گونه اي كه يك درصد افزايش در دستمزدها رشد بيكاري را در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته 
به ترتيب حدود 0/088 و 0/095 درصد افزايش مي دهد. رشد تورم در هر دو گروه كشورها تاثير منفي 
و معناداري بر رشد بيكاري داشته است كه اين موضوع تاييدكننده رابطه تورم و بيكاري در منحني 
فيليپس كوتاه مدت است. به طوري كه يك درصد افزايش در سطح قيمت ها )تورم( رشد بيكاري را 
حدود 0/108 درصد )در كشورهاي در حال توسعه( و حدود 0/308 درصد )در كشورهاي توسعه يافته( 

كاهش مي دهد. 
رشد نسبت وابستگي در كشورهاي در حال توسعه رشد بيكاري را حدود 0/36 درصد افزايش داده 
است؛ در حالي كه اين متغير در كشورهاي توسعه يافته تاثير مثبت و بي معنا بر رشد بيكاري داشته 
است. حال اين پرسش پيش مي آيد كه چرا متغير نسبت وابستگي جمعيت در كشورهاي توسعه يافته 
فاقد معناداري آماري بوده است در صورتي كه در كشورهاي در حال توسعه معنادار است؟ به نظر 
مي رسد علت اين موضوع ناشي از ساختار اجتماعي كشورهاي توسعه يافته است. در اين كشورها زماني 
كه جمعيت در محدوده سني زير 14 سال و باالي 64 سال قرار مي گيرد، مورد حمايت سازمان هاي 
اجتماعي قرار مي گيرند. وجود قوانين منسجم كار و بيمه هاي كارگري و همچنين نظارت و رسيدگي 
دقيق به شرايط اين دسته از افراد جامعه كه در اين بازه سني قرار گرفته اند سبب مي شود تا اين 
گروه خود را به بازار كار عرضه نكنند. از اين رو شاهد اين موضوع هستيم كه رشد نسبت وابستگي در 
كشورهاي توسعه يافته بر رشد بيكاري تاثيري نداشته است؛ در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه 
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قوانين نيروي كار، بيمه هاي كارگري و سازمان هاي اجتماعي به گونه اي است كه نمي توانند اين دسته 
از افراد را كه در اين محدوده سني قرار گرفته اند، تحت پوشش خود بگيرند. از اين رو اين افراد براي به 
دست آوردن مخارج زندگي مجبور هستند خود را به بازار كار عرضه كنند، از اين رو شاهد اين موضوع 

هستيم كه افزايش نسبت وابستگي در اين كشورها رشد بيكاري را به همراه دارد. 

جدول 3: نتايج حاصل از تخمين مدل به صورت ايستا )GLS( براي كشورهاي منتخب در حال توسعه و 
توسعه يافته طي دوره 2011- 1994 )متغير وابسته: نرخ رشد بيكاري(

كشورهاي�توسعه�يافته كشورهاي�در�حال�توسعه متغيرها
P>|z| z Std.err ضريب P>|z| z Std.err ضريب

٭0/000 -3/52 0/213 -0/75 ٭٭٭ 0/099 -1/65 0/29 -0/48 سال انتخابات
0/337 0/96 0/14 0/14 ٭٭ 0/034 2/12 0/206 0/43 دولت اقليت
0/869 0/17 0/183 0/179 ٭٭ 0/017 -2/38 0/187 -0/44 ائتالف
0/293 1/05 0/17 -0/025 0/505 0/67 0/078 0/052 ايدئولوژي دولت

٭٭0/021 -2/3 0/134 -0/308 ٭ 0/005 -2/82 0/038 -0/108 رشد تورم
٭٭٭ 0/082 1/74 0/262 0/45 ٭٭٭ 0/086 1/71 0/375 0/63 رشد جمعيت

0/235 1/19 0/267 0/31 ٭٭ 0/022  2/28 0/159 0/36 رشد نسبت وابستگي

٭٭ 0/014 -2/47 0/116 -0/288 ٭٭ 0/058 -1/9 0/107 -0/204
رشد توليد ناخالص 

داخلي)سرانه(
٭٭٭ 0/083 1/73 0/054 0/095 ٭ 0/001 3/31 0/026 0/088 رشد دستمزد

0/526 0/63 0/288 0/18 0/892 0/14 0/3 0/041 عرض از مبدأ
تصادفي تصادفي اثرات كشورها
255 238 مشاهدات

0/179 0/21 R2

15 14 تعداد كشورها

* معناداري در سطح 1 درصد
** معناداري در سطح 5 درصد

*** معناداري در سطح 10 درصد

در جدول )4( نتايج تخمين مدل به صورت پويا براي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ارائه 
شده است. همان طور كه مالحظه مي شود نتيجه هاي حاصل از تخمين مدل به صورت پويا، نتيجه های 
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تخمين مدل به صورت ايستا را نيز تاييد مي كند. به گونه اي که متغير سال انتخابات در هر دو دسته 
از كشورها تاثير منفي و معنادار بر نرخ رشد بيكاري داشته است. ضريب متغيرهاي دولت اقليت و 
ائتالف در كشورهاي توسعه يافته مثبت بوده است؛ اما فاقد معناداري آماري هستند؛ در حالي كه در 
كشورهاي درحال توسعه متغيرهاي دولت اقليت و ائتالف به ترتيب تاثير مثبت و منفي معناداري بر 
نرخ رشد بيكاري داشته اند. ضريب متغير ايدئولوژي دولت در هر دو دسته از کشورهاي در حال مطالعه 
فاقد معناداري آماري است. حساسيت بيكاري براي كشورهاي توسعه يافته معادل 0/18 درصد و براي 

كشورهاي در حال توسعه معادل 0/33 درصد است. 
رشد دستمزدها در هر دو دسته از كشورها تاثير مثبت و معناداري بر نرخ رشد بيكاري داشته 
در حال  در كشورهاي  را  بيكاري  رشد  نرخ  در دستمزدها  افزايش  درصد  يك  كه  گونه اي  به  است. 
توسعه و توسعه يافته به ترتيب حدود 0/108 و 0/02 درصد افزايش مي دهد. رشد نسبت وابستگي 
در كشورهاي در حال توسعه، رشد بيكاري را حدود 0/58 درصد افزايش داده است؛ در حالي كه اين 

متغير در كشورهاي توسعه يافته تاثير مثبت و بي معنا بر نرخ رشد بيكاري داشته است. 
)در  درصد   0/45 حدود  بيكاري  رشد  نرخ  يابد  افزايش  درصد  يک  داخلي  ناخالص  توليد  اگر 
كشورهاي در حال توسعه( و 0/28 درصد )دركشورهاي توسعه يافته( كاهش مي يابد. همچنين با يک 
درصد افزايش در جمعيت كشورهاي در حال توسعه شاهد افزايش 0/61 درصدي در نرخ رشد بيكاري 
خواهيم بود؛ در حالي كه يک درصد افزايش در جمعيت كشورهاي توسعه يافته بيكاري را 0/7 درصد 

افزايش مي دهد.
رشد سطح قيمت ها در هر دو گروه كشورهاي مورد مطالعه تاثير منفي و معناداري بر رشد بيكاري 

داشته است.
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جدول 4: نتايج حاصل از تخمين مدل به صورت پويا )GMM( براي كشورهاي منتخب درحال توسعه و 
توسعه يافته طي دوره 2011- 1994 )متغير وابسته: نرخ رشد بيكاري(

كشورهاي�توسعه�يافته كشورهاي�درحال�توسعه
متغيرها

|P>|z z Std.err ضريب |P>|z z Std.err ضريب

٭0/000 -3/66 0/22 -0/81 ٭٭٭0/072 -1/8 0/32 -0/58 سال انتخابات
0/26 1/11 0/201 0/22 ٭٭0/017 2/38 0/28 0/67 دولت اقليت

0/524 0/64 0/23 0/146 ٭٭٭0/081 -1/72 0/258 -0/45 ائتالف
0/601 0/52 0/076 0/03 0/346 0/94 0/05 0/05 ايدئولوژي دولت
0/001* -3/43 0/16 -0/54 ٭0/000 -3/86 0/047 -0/183 رشد تورم
0/01* 2/56 0/27 0/7 ٭٭0/025 2/4 0/27 0/61 رشد جمعيت
0/509 0/66 0/31 0/2 ٭0/005 2/79 0/209 0/58 رشد نسبت وابستگي

٭٭0/019 -2/34 0/122 -0/28 ٭0/002 -3/16 0/16 -0/45
رشد توليد ناخالص 

داخلي )سرانه(
0/611 0/73 0/058 0/02 ٭0/002 3/13 0/034 0/108 رشد دستمزد
٭0/000 3/56 0/05 0/18 ٭٭0/012 2/51 0/133 0/33 متغير وابسته با وقفه
0/422 0/8 0/35 0/27 0/125 -1/53 0/47 -0/73 عرض از مبدأ

5/98 x2 آماره 7/34 x2 آماره 1J-statistic

0/81 احتمال 0/63 احتمال
240 224 مشاهده ها
15 14 تعداد كشورها

* معناداري در سطح 1 درصد
**معناداري در سطح 5 درصد

***معناداري در سطح 10 درصد

نتيجه�گيري�و�پيشنهادها
اصواًل وضعيت اقتصادي که در شاخص هاي کالن اقتصادي مانند نرخ تورم، بيكاري، درآمد ملي و 
رشد اقتصادي، وضعيت بهداشت و درمان نمايان مي شود، تاثيرات مستقيم و غيرمستقيمي بر مواضع 

1. براي آزمون همبستگي پسماندها و متغير ابزاري استفاده مي شود. براي مطالعه بيشتر رجوع شود به
Newey & west )1987a(
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انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و ميزان مشارکت عمومي دارد. بر اين اساس از آنجا که بسياري از 
انتخاب کنندگان وضعيت اقتصادي را با توجه به وضعيت شخصي و درجه فقر و غناي خود مي سنجند 
انتخاب شوندگان بايد شناخت کافي نسبت به وضعيت اقتصادي و نيازهاي تمام گروه ها و طبقات داشته 
باشند تا بتوانند اهداف و برنامه هاي انتخاباتي خود را طراحي كرده و پيش ببرند. موضوع بيکاري و 
دستيابي افراد جامعه به شغل يكي از اساسي ترين نيازهاي جامعه محسوب مي شود. زيرا پديده بيكاري 
در سطح  كرداري  و  رفتاري  اختالل هاي  بروز  منشأ  دارد،  دنبال  به  كه  اقتصادي  بر مشكالت  عالوه 
جامعه و همچنين بروز تنش هاي سياسي مي شود كه سالمتي يك جامعه را در معرض خطر جدي 
قرار مي دهد. از اين رو ارائه راه حل ها و طرح سياست هاي مبارزه با بيكاري يكي از مهم ترين ابزار هاي 

جذب راي است كه در ميان نامزدهاي انتخاباتي مطرح است. 
نتيجه هاي به دست آمده از تخمين مدل به صورت ايستا و پويا نشان مي دهد چرخه هاي سياسي 
در هر دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود داشته است. به عبارت ديگر سياستمداران 
در سال هاي نزديك به انتخابات در هر كشوري و با هر گرايش سياسي اعم از راست گرا يا چپ گرابودن 
مي دهند.  افزايش  بيشتر  آراي  جذب  آن  دنبال  به  و  بيكاري  كاهش  قصد  به  را  شغلي  فرصت هاي 
همچنين نتيجه ها، رابطه معکوس تورم و بيكاري را در منحني فيليپس در هر دو دسته از كشورها 
تاييد مي كند. از اين رو در راستاي افزايش دموكراسي و شفاف تر شدن فضاي انتخابات در كشورهاي 
در حال توسعه و همچنين به منظور كاهش شكاف رقابت پذيري احزاب در زمان انتخابات با كشورهاي 

توسعه  يافته  پيشنهاد مي شود:
- ارائه تحليل هاي درست از سوي نامزدها به جامعه در مورد تحوالت جهاني، منطقه اي و داخلي 
کشور به منظور شفاف سازي هرچه بيشتر فضاي انتخابات و جلوگيري از بروز رفتار فرصت طلبانه از 

سوي احزاب از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. 
- توجه به مصالح ملي؛ احزاب سياسي در هر كشور بايد مصالح ملي را بر مصالح گروهي، قومي و 

محلي ترجيح دهند. رفتار و مواضع آنان بايد وحدت، امنيت و اقتدار ملي را تقويت كند.
مبناي  بر  حرکت  و  تفريط  و  افراط  از  دوري  سياست ها؛  عقاليي بودن  و  نامزدها  قانونمداري   -

عقالنيت و قانون بايد از ويژگي هاي بارز يک كانديدا باشد.
- ايجاد فرصت هاي شغلي و بهبود فضاي كسب وكار از سوي احزاب سياسي در قدرت به منظور 

افزايش مشاركت افراد جامعه در انتخابات. 
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ضميمه
به منظور بررسي ايستابودن متغيرها در طول زمان از آزمون فيشر با استفاده از روش ديكي ـ فولر 
تعميم يافته1 استفاده شده است كه نتايج اين آزمون در جدول )1-الف( نمايش داده شده است. مطابق 
با نتيجه های جدول فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد يا ناايستايي متغيرهاي كشورهاي در حال 
توسعه رد مي شود. از اين رو تمام متغيرهاي اين كشورها ايستا هستند. همچنين فرضيه صفر براي 

تمام متغيرهاي كشورهاي توسعه يافته نيز رد مي شود. 

1. Fisher Test Using an Augmented Dickey-Fuller Test



ي...
ها

ور
ش

ي ك
کار

 بي
شد

خ ر
 نر

 بر
سي

سيا
ي 

ها
خه 

چر
ير 

تاث
ان

گر
 دي

ي و
باد

اه آ
 ش

ضل
الف

ابو

27

جدول )1-الف(: نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد براي كشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته

كشورهاي�در�حال�توسعه كشورهاي�توسعه�يافته

متغيرها
احتمال

مقدار�بحراني�آماره�
�χدر�سطح�%5 2

χ آماره�2 احتمال
مقدار�بحراني�
�χدر� آماره�2
سطح�%5

χ آماره�2

0/000

41/33

172 0/000

43/77

284 رشد بيكاري
0/000 113 0/000 128 رشد تورم

0/000 99 0/000 141
رشد توليد ناخالص 

داخلي )سرانه(
0/000 345 0/000 178 رشد دستمزد
0/000 251 0/000 120 رشد جمعيت
0/000 72 0/000 150 رشد بيكاري

منبع: یافته های پژوهش

براي انتخاب بين روش هاي داده هاي تابلويي و داده هاي تلفيقي1 )روش تركيبي OLS( از آماره 
F ليمر با درجه آزادي )N-1, NT-K-N( استفاده مي شود، كه K تعداد متغير هاي توضيحي لحاظ شده 
در مدل، N تعداد مقاطع و T دوره زماني است. فرضيه H0 اين آزمون آن است كه هر يك از مقاطع 
عرض از مبدأهاي يكساني داشته باشند )لزوم استفاده از داده هاي تلفيقي( و فرضيه مقابل H1 اشاره 
به ناهمساني عرض از مبدأهاي هر يك از مقاطع دارد )لزوم استفاده از داده هاي تابلويي(. به عبارت 

ديگر از لحاظ آزمون آماري خواهيم داشت:
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با توجه به اطالعات مدل، آماره آزمون F عبارت خواهد بود: 

1. Pooling Data
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جدول )2-الف(: نتايج آزمون قابليت تخمين مدل به صورت داده هاي تابلويي

احتمال ناحيه�بحراني Fمقدار�آماره� نوع�كشورها
0/0037 1/72 2/4 كشورهاي توسعه يافته
0/019 1/57 2/04 كشورهاي در حال توسعه

منبع: یافته های پژوهش

مالحظه مي شود آماره F برآور دشده بيشتر از مقادير بحراني است، از اين رو فرضيه صفر مبني بر 
قابليت تخمين داده ها به شيوه تلفيقي پذيرفته نمي شود و الزم است مدل به روش داده هاي تابلويي 
برآورد شود. پس از اينكه اطمينان حاصل كرديم مدل مورد بررسي بايد به صورت تابلويي برآورد شود، 
مهم ترين پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه اثرات داده هاي تابلويي به صورت ثابت )وجود اثرات 
ثابت( يا تصادفي )وجود اثرات تصادفي( هستند؟ به طور كلي براي تخمين مدل هاي داده هاي تابلويي، 
دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي وجود دارد. با استفاده از آزمون Hausman و براساس نتايج جدول 

)3-الف( مدل داراي اثرات تصادفي است. 

جدول )3-الف(: نتايج آزمون هاسمن

احتمال �χدر�سطح��5درصد مقدار�بحراني�آماره�2 χ آماره�2 كشورها نوع�مدل

0/271
16/91

11/06 توسعه يافته مدل ايستا )مدل 
0/103بدون متغير با وقفه( 14/56 در حال توسعه

منبع: یافته های پژوهش

اثرات در  اين  آيا  اثرات تصادفي هستند الزم است بررسي كنيم كه  اينكه مشخص شد  از  پس 
مقاطع، زمان يا هر دو وجود دارند. به اين منظور از آماره F استفاده مي شود )Baltagi, 2005(. فرضيه 
H0  اين آزمون آن است كه اثرات تصادفي هم در مقاطع و هم در زمان وجود دارد. فرضيه H1 نشان 

تنها  اثرات تصادفي  H2 نشان مي دهد  اثرات تصادفي فقط در مقاطع وجود دارند و فرضيه  مي دهد 
در زمان وجود دارد. به اصطالح به حالت  اول مدل هاي دوطرفه1 و حالت هاي دوم و سوم مدل هاي 

يك طرفه2 نيز گفته مي شود.

1. Tow-way Model
2. One-way Model
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جدول )4-الف(: نتايج آزمون قابليت تخمين مدل به دوطرفه يا يك طرفه

ناحيه�بحراني Fمقدار�آماره� نوع�آزمون كشورها
1/38 1/93 اثرات تصادفي در زمان و مقاطع

1/57توسعه يافته 1/55 اثرات تصادفي در مقاطع
1/52 1/68 اثرات تصادفي در زمان
1/86 2/13 اثرات تصادفي در زمان و مقاطع

2/34در حال توسعه 2/25 اثرات تصادفي در مقاطع
2/19 2/41 اثرات تصادفي در زمان

منبع: یافته های پژوهش

براساس نتايج جدول )4-الف( مشاهده مي كنيم فرضيه H2 )وجود اثرات تصادفي در مقاطع( در 
هر دو دسته از كشورها تاييد مي شود. 




