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 چکیده 
ها در تمام  ترین دغدغهاجتماعی همواره یکی از مهم-مساله اقتصادیعنوان یک    بیکاری به 
است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری   توسعه بودهویژه جوامع درحالکشورها به

  تر شدن طوالنیتر از آن  و مهمهای دانشگاهی  کردهویژه در میان زنان، جوانان و تحصیلبه
در سال بیکاری  به  ، اخیر  هایدوره  اهمیت  مساله  یافتهاین  با    سزایی  تحقیق  این  در  است. 

عوامل موثر بر طول دوره   ،روش تحلیل بقاهای طرح آمارگیری نیروی کار و  دادهاستفاده از  
در   روستاییبیکاری  و  شهری  سال  ایران    مناطق  از  شد  بررسی  1397در  حاصل  نتایج   .

طور کلی  دهد که به  میمیر نشان  -روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپالنبرآورد به
بیکاری در مناطق شهری بیش بقای  از مناطق روستایی است. هماحتمال  و  تر  چنین زنان 

تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف  هایی هستند که از شانس کمجوانان از گروه
باشد. احتمال بقای بیکاری برای  میتر  مناطق روستایی از مناطق شهری بیشجنسیتی در  

کم نیز  کاردانی  مدرک  تحصیلدارندگان  سایر  از  همکردهتر  است.  دانشگاهی  چنین  های 
بیش روستایی  مناطق  در  بیکاری  بیمه  از  برخوردار  افراد  بیکاری  بقای  افراد  احتمال  از  تر 

ت  که  افرادی  است.  محسوب  غیربرخوردار  خانوار  بیکار  بیشمینها  شانس  برای  شوند  تری 
بیکاری در هر دو منطقه دارند.   از  یافتهخروج  بر  باالتر بودن  بنا  به  با توجه  و  های تحقیق 

دهه در  شهرها  به  گسترده  مهاجرت  و  شهری  مناطق  در  بیکاری  بقای  اخیر،  احتمال  های 
  ای طول دورهتواند از شکاف منطقهیای مهایی در جهت ایجاد توازن منطقهاتخاذ سیاست

به بکاهد.  آموزشبیکاری  سازگاری  و  عالوه،  کار  بازار  نیازهای  با  متناسب  دانشگاهی  های 
یابی جوانان به  تواند امکان دستهایی است که میکاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست

هم بخشد.  تسریع  را  چشمشغل  افزایش  به  توجه  با  زنان  چنین  سهم  دانشگاهگیر  و  در  ها 
مراکز آموزش عالی، اصالح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش  

 تواند موثر باشد.  بیکاری زنان میطول دوره 
ایران،    :کلیدی های  واژه بیکاری،  دوره  دورهمدلطول  بقاای،  های  روش  تحلیل   ،

 ناپارامتریک. 
 .JEL:J64 ،J01 ،D00بندی  طبقه
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 مقدمه-1

م  بیکاری  مهمو  اجتماعی  -اقتصادیعضل  یک  دغدغهاز  کالن  گذاران  های سیاستترین 

دربهکشورها   کشورهای  در  مورد  وتوسعه    حال  ویژه  موضوعات  گران  پژوهش  توجه  از 

ها و  کردهجوانان، تحصیلناکامی فزاینده    دلیلبههای گذشته  در سالاست؛ این امر    بوده

ایران،  زنان   کار  بازار  یافته  اهمیتی دودر  بلندمدت در هر  تعادلعدماست.    چندان  های 

کارکرد مناسب ساختارهای آن بازار است که ممکن است پیامدهای    بازاری نشان از عدم

ای  همیت ویژهتعادل اباشد. در بازار کار نیز این عدم  داشته  دنبال    ناپذیری را بهجبران

کارگیری نیروی انسانی    به  عدمناشی از  گذشته از پیامدهای کالن اقتصادی  دارد چرا که  

سرمایه به  توجه  نیرویبا  تربیت  و  آموزش  امر  در  منابع  کار    گذاری  اتالف  نتیجه  در  و 

کشور،   اقتصادینگرانیاقتصادی  روانی  اجتماعی    ،های  بیکار و  فرد  زیست  مورد  ،  در 

خشونتاحتتقویت   رفتارهای  ارتکاب  اجتماعمال  و  خانواده  در  مجرمانه  و  به   آمیز    را 

حکمتهمراه   مانند  مطالعاتی  داشت.  افشانی خواهد  و  جنبه1389)  1نیا  به  های  ( 

جاست که اگر افراد جامعه مجبور  حائز اهمیت ایناند. نکته  اجتماعی این پدیده پرداخته

دهند، پیامدهای منفی ذکر    و جوی شغل اختصاص  را برای جست  طوالنی  باشند دوره

  و یافتن شغل    انگیزه  ، مدت  بیکاری طوالنی  از طرف دیگر،شده نیز تشدید خواهد شد.  

کار    مهارت  را    کندمی  تضعیف  را نیروی  بیکاری  وضعیت  از  خروج  شانس  نتیجه  در  و 

به  می  کاهش فرد  نهایت  از یافتن  سبب دلدهد که در  ب  سردی  از    ازار کار خارج شغل 

های اخیر در ایران نیز با این پدیده  شود که در سالمیشده و به نیروی غیرفعال تبدیل  

 (.1399های مجلس، شود به گزارش مرکز پژوهش هستیم )رجوعمواجه 

و جوی شغل    جست« یا دوره  2بیکاری   از دیگر ابعاد اهمیت توجه به متغیر »طول دوره

و   بررسی  چه  اگر  که  است  شاخصاین  مانند  هامقایسه  کار  بازار  در  مطرح  نرخ  ی 

تصویری  ،  مشارکت، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری در طول زمان و یا بین مقاطع مختلف

دیگر این بازار از جمله    زوایایساختن    دهد اما در روشنمی  دست  از وضعیت بازار کار به

ن وضعیت  دوره    یروی تغییر  یک  طول  در  است  ممکن  است.  ناتوان  زمان  طول  در  کار 

باشد اما سطح اشتغال تغییر چندانی    ای داشتهمالحظه  زمانی نرخ بیکاری تغییرات قابل

این  نکرده یا  و  تغییر  باشد  اشتغال  سطح  قابل   کرده نکه  تحرک  کار  بازار  اما    باشد، 

 
1 Hekmatnia & Afshani (2010) 
2 Unemployment Duration 
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تجربهمالحظه را  )هافمن   کرده  ای  از1992،  1باشد  دست  به  ،رو  این  (.  به  منظور  یابی 

نیازمند بررسی ابعاد دیگر وضعیت نیروی کار هستیم که    ، از بازار کار  بینانه  تحلیلی واقع 

آن از  بیکار یکی  اندازه  یها طول دوره  نیازمند دادهاست.  بیکاری  های  گیری طول دوره 

دوره   2جریان چند  در  را  فرد  یک  وضعیت  بتوان  تا  بررسی نمونه  است  این    گیری  کرد؛ 

نمونهگیرینمونه  اصطالح،  در  چرخشی ها  برشوندمی  نامیده   3گیری  بنا  فالح    . 

نخستین1395)  4خانی محسن برای  سال    (  در  آمریکا  جاری    1948بار،  آمارگیری  در 

   کرد.ارائهمنظور مشاهده تغییرات بازار کار طی زمان، آمارهای جریان را  جمعیت خود به

  به  1397سال  مربوط به های طرح آمارگیری نیروی کار در این تحقیق با استفاده از داده

با استفاده از    مناطق شهری و روستایی ایرانبررسی عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در  

 اند از:های تحقیق عبارتفرضیه شود.می پرداخته 5روش تحلیل بقا 

 تر از مناطق روستایی است. ر مناطق شهری بیشاحتمال بقای بیکاری د (1

بیکاری (2 شهری  مناطق  ساکن  دانشگاهی  مدرک  را  طوالنی  دارندگان  تری 

 کنند.می نسبت به سایرین تجربه

مناطق   (3 در  بیکاری  از  خروج  شانس  خانوار،  در  بیکاران  تعداد  افزایش  با 

 یابد.می مختلف افزایش

بیمه (4 از  برخوردار  م  افراد  در  بیشبیکاری  شانس  مختلف  برای ناطق  تری 

 خروج از بیکاری دارند. 

از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، تحلیل داده ادامه پس  گیرد. در  میصورت  در 

، عوامل  6میر -کارگیری روش ناپارامتریک تحلیل بقا و برآوردگر کاپالن بخش بعدی با به  

گیری و پیشنهادات ارائه  نیز نتیجه  شود. در پایان میموثر بر طول دوره بیکاری بررسی  

الزم  می بررسی  به  شود.  مشابه،  مطالعات  به  نسبت  تحقیق  این  نوآوری  است  ذکر 

 باشد. اثرگذاری دو متغیر بیمه بیکاری و تعداد بیکاران خانوارها بر طول دوره بیکاری می

 

 
1  Huffman 
2  Flow 
3  Rotation Sampling 
4 Fallah Mohsenkhani (2016) 
5  Survival Analysis  
6 Kaplan-Meier 
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 ادبیات موضوع -2

الزم   بیکاری  دوره  طول  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  دوره  برای  طول  از  تعریفی  ابتدا  است 

ای که در طرح آمارگیری نیروی کار که توسط مرکز آمار  شود. در پرسشنامه بیکاری ارائه

انجام  افراد سوالمی  ایران  از  جوی کار    و   شود »چه مدتی است که در جستمی  شود، 

از منظور  به    هستید؟«؛  پرسش  مشخص  این  فرد  دوره  طولطور  که  است  تا  ای  بیکار 

که همان طول دوره    جوی کار بوده است  و  پایان هفته مرجع طرح آمارگیری، در جست

چنین بنا بر تعریف مرکز آمار ایران بیکار  مباشد. ه کار رفته در این تحقیق میبیکاری به  

باشد 1شود که  می  به فردی اطالق ( در هفته مرجع و یا  2  .( در هفته مرجع فاقد کار 

( در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای  3آن آماده برای کار باشد و    هفته بعد از

 (. 1397)خالصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران،   کار باشد

اقتصادی  اثرگذار-عوامل  فرد  بیکاری  دوره  طول  بر  مختلفی  اساس    اجتماعی  بر  است. 

های  توان به دو دسته ویژگییکاری را میشده، عوامل موثر بر طول دوره ب مطالعات انجام 

تقسیم  عواملی    فردی و محیطی  از  به آن دسته  فردی  یا  اختصاصی  عوامل  گفته  نمود. 

چون سن، وضعیت تأهل، سطح  های فردی نیروی کار همدهنده ویژگی که نشان شود می

ه فرد  های محیطی عواملی است که در رابط. منظور از ویژگیباشندتحصیالت و آموزش  

تعریف جامعه  همشده  با  عواملی  مدتاند.  و  میزان  پرداخت    چون  هزینه    کمک زمان 

   اند.های اجتماعی از این دستهبیکاری و کمک 

که  است    ای از وجود پویایی در بازار کار سو نشانه  بودن طول مدت بیکاری از یک   کوتاه

به خود  اف   این  توسط  گوناگون  مشاغل  تجربه  امکان  میمعنای  و  بوده  به  راد  تواند 

  وری را در وی ایجاد ترین عالقه و بهرهکه بیشمنجر شود  یابی نیروی کار به شغلی  دست

  این بازار وجود چسبندگی در    معنای عدم  دیگر، تحرک در بازار کار به  سوی  از  .کندمی

بهاست. عاملی که می از آن  بهره  توان  از عوامل کاهنده  ه  مود، چن  وری یاد عنوان یکی 

بهآن نخست  مرحله  در  که  شغلی  در  ماندگاری  بر  اصرار  انتخابکه  یا    هشدن  درستی  و 

فراهم آن  ادامه  برای  الزم  به  شرایط  در   نیست،  دیگری  بهره  کار  نیروی  اتالف   بر  جز 

چون ایجاد بیکاری  بودن این دوره همهای ناشی از طوالنیداشت. از طرفی زیان  نخواهد

تحمیل   و  اقتصاد  در  پوشیده  کمک بلندمدت  بر کسی  بر جامعه  بیکاری  نیست.    هزینه 

میانگین    بر  عالوه میان  ارتباط  این  طول  آن  به  توجه  لزوم  بیکاری  نرخ  و  بیکاری  دوره 
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، 1است )موکایاما   چندان ساخته  ی مقابله با بیکاری دومفهوم و عوامل مؤثر بر آن را برا

2008.)  

در    آن بررسی نظری  وارد ادبیات اقتصادی شد و    1970مفهوم طول دوره بیکاری از دهه  

این    پذیرامکان  3و نظریه جست و جوی شغل  2ایهای دورهچارچوب نظریه مدل شد و 

به خود جلب اقتصاددانان را  ( معتقد هستند که  1989)  4ن و کیفر نیوم  کرد.  امر توجه 

های بیکاری  هزینهطرح موضوع اثرگذاری کمک    1970دلیل توجه به این نظریه در دهه  

بوده   بیکاری  کاهش  سیاستبر  تغییر  پی  در  که  کمکاست  خصوص  در    گذاری 

در مورد    داد. نظریه جست و جوی شغل  ویژه در آمریکا و کانادا رخ  های بیکاری بههزینه

پذیرش   بر  موثر  عوامل  نیز  و  بیکار  فرد  توسط  شغل  جوی  و  جست  بر  موثر  عوامل 

شد.   ( ارائه1962و  1961)  5بار توسط استیگلر  نخستین د کهکنمی پیشنهاد شغلی بحث 

رفتار نیروی کار در مدل وارد نااطمینانی در  این نظریه، مساله  بر  ارائه  می  بنا  با  شود و 

دست آنپیشنهاد  به  برهمزد  کار    ا  نیروی  اشتغال  وضعیت  تصادفی،  توزیع  یک  اساس 

مزد از  شود دستفرض میاین، در نظریه جست و جوی شغل،    بر  شود. عالوهمی  تعیین

قرعه یا  توزیع  تعیین  طریق  کارمیکشی  نیروی  جریان  شود.  در  که  ،  کشیقرعهاین  ی 

بهمزد بیشدست به همتایان خود  شانس    یروی کار خوشآورد، نمی  دست  تری نسبت 

)نیومن و کیفر،  می  محسوب بیان1976)  6نکستر (. ل1989شود  کند که در نظریه  می  ( 

فرد    7ای یا آستانه  مزد حدیبه سطح دست  نهاد شغلیپیشجست و جوی شغل، پذیرش  

مزد حدی  دارد. از طرفی دستنهادهای شغلی در آینده بستگیبیکار و انتظار وی از پیش

های فردی، موقعیت خانوادگی و نیز وضعیت اقتصادی منطقه محل  خود تابعی از ویژگی

   سکونت فرد است.

دوره بیکاری از طریق تعیین احتمال    (1970)  8در نظریه جست و جوی شغل مورتنسن 

خرو از  شرطی  واقع  می  بندی مدل  -1مخاطره   تابع-  بیکاریج  در  مخاطره  تابع  شود. 

 
1  Mukoyama 
2  Duration Model 
3  Job  Search Theory 
4  Neumann and Kiefer 
5  Stigler 
6  Lancaster 
7 Reservation Wage 
8  Mortensen 
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ضرب دو احتمال است که یکی احتمال دریافت پیشنهاد شغلی و دیگری احتمال    حاصل

بیکار است. ویژگی بر احتمال دریافت پیشنهاد  پذیرش آن توسط فرد  بیکار  های فردی 

طر از  است؛  اثرگذار  کارفرما  طرف  از  وی  پیشنهاد  شغلی  پذیرش  احتمال  نیز  دیگر  ف 

از سطح دست تابعی  میشغلی  افزایش طول  سطح دست.  باشدمزد حدی  با  مزد حدی 

در و  یافته  کاهش  بیکاری  افزایش  دوره  نیز  مخاطره  نرخ  در  می  نتیجه  اثر  این  از  یابد؛ 

دوره »بستگی  به  شغل  و جوی  مثبت نظریه جست  تعبیر2ای  درمی  «  اگر    شود.  مقابل 

وری  ای از شناخت در مورد میزان بهرهزایش طول دوره بیکاری از نظر کارفرمایان نشانهاف 

تلقی  آن  نیروی کار  یا  و  بهشود  بیکاری  افزایش طول دوره  انگیزه    که  از  دالیل مختلف 

ترشدن دوره بیکاری، نرخ خروج از  گاه طوالنیفرد برای جست و جوی شغل بکاهد، آن

رو    د. از این« گوین3ای منفی د که به این وضعیت »بستگی دورهدهمی  بیکاری را کاهش

خود    خودیبیکاری به    بودن دورهبودن یا طوالنیتوان با قطعیت ادعا کرد که کوتاهنمی

 باشد.یک پدیده مثبت یا منفی می

کاهش  1977)  4فینبرگ فرم  از  استفاده  با  دوره(  مدل  افراد  یافته  که  دریافت  ای 

طوالنی  گریزریسک  به  در  تمایل  موضوع  این  اگرچه  ندارد.  خود  بیکاری  دوره  کردن  تر 

( در مطالعه  2008)  5ای فینبرگ با قاطعیت تأیید نشد اما کاکس و واهاکا چارچوب داده

دارند تا زودتر    طور نسبی تمایلگریز به  دادند که افراد ریسک خود این موضوع را نشان  

متو را  کار  جوی  و  جست  پیش  قففرآیند  و  میکنند  را  شغلی  اولیه  پذیرند  نهادهای 

 (. 2020، 6)کریا 

(  1383)  7نخستین تحقیق پیرامون طول دوره بیکاری در ایران مربوط به مطالعه هادیان 

دوره   طول  بر  را  کار  جویای  افراد  آموزش  تأثیر  میدانی  روش  از  استفاده  با  که  است 

آمده از برآورد تابع    دست  است. نتایج به  ده کر  ها در شهرستان شیراز بررسیبیکاری آن

درست  8لجستیک  توزیع حداکثر  روش  آموزش    9( ML)  نماییبه  که  دارد  آن  بر  داللت 

 
1 Hazard Function 
2  Positive Duration Dependence 
3  Negative Duration Dependence 
4 Feinberg 
5 Cox & Oaxaca 
6 Keriaa 
7 Hadian (2004) 
8 Logistic 
9 Maximum Likelihood 
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به دارد.  افراد  بیکاری  دوره  طول  کاهش  بر  معناداری  و  مثبت  اثر  انسانی    طور   نیروی 

آموزشگاه آموزش در  با دیگر مؤسسهحرفه  و  های فنیمشخص  مقایسه  آزاد در  های  ای 

ان  بودن، سطح تحصیالت باالتر و تعداد فرزند  عالوه، مرد آموزشی نقش مؤثرتری دارد. به

   کاهد.تر، از طول مدت بیکاری فرد میبیش

به 1387)  1پور فیض با  پرسشنامه  (  روش  نمونه  کارگیری  از  افراد  426ای  شامل  نفری 

امور اجتماعی استان یزد در دوره   ادارات کار و  از  -83بیکار جویای کاری که در یکی 

های  پردازد. یافتهآن می  اند، به بررسی دوره بیکاری و عوامل مؤثر برکرده  نامثبت  1379

با مدل  مدل دهد که  می  تحقیق نشان و    3نرمال   گ، ال2های وایبل لجستیک در مقایسه 

مناسب  4لجستیک  گال متغیرهای  مدل  میان  از  است.  بیکاری  دوره  تحلیل  برای  تری 

اثر مثبت و معنادار و در مقابل تعداد افراد تحت  لحاظ تکفل،    شده در مدل، سن افراد 

دارد.   بیکاری  دوره  طول  بر  معنادار  و  منفی  اثر  تحصیالت  سطح  و  شغلی  تجربه 

میعالوه نشان  نتایج  دورهبراین،  طول  میانگین  بین  معناداری  تفاوت  که  بیکاری  یدهد 

 زنان و مردان وجود ندارد.  

همکاران   زارع تعداد  1390)   5و  تأهل،  وضعیت  جنسیت،  اثر  میدانی  مطالعه  یک  در   )

نفر از  1964ای، سابقه اشتغال و سطح تحصیالت را در میان  رزند، داشتن مهارت حرفهف 

سال در  یزد  شهرستان  کار  جویای  بیکار  نتایج  کرده  بررسی  1386-89های  افراد  اند. 

بودن، تعداد    است که مردبودن، متأهل  داده  نشان   6کاکس   مخاطره نسبیبرآورد به روش  

تر و تحصیالت باالتر از طول دوره  های تجربه بیشای، سالفرزند، داشتن مهارت حرفه

فرد می به طوالنی  افزایشکه    حالی  کاهد دربیکاری  اشتغال همسر  نیز  و  شدن    ترسن 

   انجامد.طول دوره بیکاری می

( در مطالعه خود عوامل مؤثر بر طول مدت بیکاری در ایران  1390) 7و همکاران  گنجعلی

بررسی برآوردان  برآوردمنظور    این  بهاند.  کرده  را  از  استفاده  با  بقا  تحلیل    گر پارامتریک 

 
1 Feizpour (2008) 
2 Weibull 
3 Log-Normal 
4 Log-Logistic 
5 Zare et al. (2011) 
6 Cox Proportional Hazard Ratio 
7 Ganjali et al. (2011) 
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فرد بیشاست که احتمال آن  داده   میر نشان-کاپالن  از  که  باشد، حدود  50تر  بیکار  ماه 

چنین تابع مخاطره متناسب زنان، افراد متأهل و نیز ساکنین مناطق  درصد است. هم38

به مج  شهری  افراد  مردان،  از  بودهترتیب  باالتر  همواره  روستایی  مناطق  ساکنین  و    رد 

چنین  تر از گروه دوم است. هممعنا که طول دوره بیکاری گروه اول بیش  این  است؛ به

گروه به  متعلق  بیکاران  متناسب  مخاطره  سایر  بیش  ، ساله  26-30سنی    نرخ  از  تر 

عدمگروه به  توجه  با  ادامه  در  است.  سنی  مدل    های  نصدق  برای    سبیمخاطره 

پارامتریکویژگی از مدل  کار  نیروی  فردی  استفاده و روش حداکثر درست  1های    نمایی 

وزن  شده درنظرگرفتن  بدون  و  با  پارامتریک  نتایج مدل  آن  است.  بر  فردی داللت  های 

مرد تأهل،  که  فوق  دارد  یا  دیپلم  تحصیلی  مدرک  داشتن  خانواده  بودن،  داشتن  دیپلم، 

   کاهد.نفره و نیز سکونت در مناطق روستایی از طول دوره بیکاری میسهتا  یک 

بیکاری 2006)  2کارول  دوره  از  خروج  احتمال  بر  مؤثر  عوامل  در    3(  را  استرالیا  در 

داده  2002و    2001های  سال از  استفاده  ویژگیبا  به  مربوط  و  های  فردی  های 

تحلیل بقا و    تایج حاصل از برآورد مدلاست. ن  کرده  های مربوط به خانوار بررسیویژگی

نهادی باالتر و  مزد پیشداللت بر آن دارد که متغیرهایی که به دست 4نسبی نرخ مخاطره 

شدن دوره بیکاری اثرگذار است و    ترانجامد، بر کوتاهتر میمزد حدی پایینسطح دست

ی مانند تعداد فرزندان  مقابل، متغیرهای  کند. درمی  ترنرخ خروج از دوره بیکاری را بیش

افزایش سطح دست باعث  که  معلولیت  را طوالنیمزد حدی میو  بیکاری  دوره  تر  شود، 

کاهش را  آن  از  خروج  نرخ  و  یافتهمی  کرده  نشاندهند.  کارول  افرد  می  های  که  دهد 

  تری دارند.پذیر در مقایسه با دیگران دوره بیکاری طوالنیریسک 

اثر حقوق    6( با استفاده از نظریه جست و جوی شغل ناپایدار 0102)  5فیتزنبرگر و ویلکه 

آلمان در سال در  بیکاری  دوره  بر طول  را  کردند.    بررسی  1997و    1996های  بیکاری 

باکس  رگرسیون  روش  به  مدل  برآورد  از  حاصل  سانسور -نتایج  چندکی   کاکس   7شده 

ماه، اثر ناچیزی بر طول  12مدت  است که دریافت حقوق بیکاری حداکثر به  داده   نشان

 
1 Parametric 
2  Carroll 
3  Probability of Leaving Unemployment  
4  Proportional Hazard Ratio 
5  Fitzenberger & Wilke 
6  Non-Stationary Search Theory 
7  Censored Box-Cox Quantile Regression 



 

 

 

 

 

 

 

 

 109                   1400/ زمستان  4شماره  /مهشتسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

هم و  دارد  بیکاری  مقابل  دوره  در  ندارد.  اثری  هیچ  فرد  آینده  شغل  درآمد  بر  چنین 

از   بیش  برای  بیکاری  حقوق  اثر  12دریافت  بیکاری  از  خروج  احتمال  بر  ماه 

دستمالحظهقابل نرخ  دیگر  طرف  از  دارد.  درآمد  ای  با  مشاغل  در  باالتر  حدی  مزد 

   دهد و بر درآمد شغل آینده نیز اثر مثبت دارد.می ه بیکاری را افزایشتر، طول دورپایین

باغ و  داده2012)  فلکی گنجعلی  از  استفاده  با  و  (  کار  نیروی  آمارگیری  طرح  های 

الجستیک،    گ با توزیع ال  2گیرنده  و تابع زمان شکست شتاب   1کارگیری رهیافت بیزی ب

به تحلیل طول مدت    گال وایبل  و  پرداخته  2009بیکاری در سال  نرمال  ایران  اند.  در 

یافته و منطقه سکونت  براساس  تأهل، میزان تحصیالت  های تحقیق، جنسیت، وضعیت 

به هستند.  ایران  در  بیکاری  دوره  طول  بر  اثرگذار  متأهل    طور  عوامل  افراد  مشخص، 

کوتاه بیکاری  دوره  مجرد  افراد  به  همنسبت  دارند؛  بیکاتری  دوره  طول  زنان  چنین  ری 

تفکیک سطح تحصیالت نیز داللت برآن دارد که افراد    تر از مردان است. نتایج بهطوالنی

دهند. خانوارهای  می خود اختصاص ترین دوره بیکاری را بهدارای مدرک زیردیپلم، پایین

با سایرین  بعدی یا دوبعدی و همتک  افراد ساکن در مناطق روستایی در مقایسه  چنین 

   تری دارند.ری کوتاهدوره بیکا

همکاران  و  در  2013)  3کایرا  دانمارک  در  بیکاری  مدت  طول  بر  را  بیکاری  بیمه  اثر   )

گرفتند  نتیجه    کردند؛ و با برآورد حاصل از تابع مخاطرهبررسی    1999-2006های  سال

های اجتماعی این اثر منفی اما پس از آن  گونه کمک که در طول دوره برخورداری از این

های مورد بررسی از  چنین اثر دریافت بیمه بیکاری بر برخی از گروهاست. هم  ثبت بودهم

 است.  جمله زنان متاهل و جوانان همواره مثبت بوده 

از طرح آمارگیری نیروی  ( با استفاده از داده2014گنجعلی و همکاران ) های مستخرج 

سال   در  شتاب  2009کار  زمان  شکست  تابع  بکارگیری  الگیر  و  توزیع  سه  و    گ نده 

 MCMC(4(کارلو  نرمال و وایبل از روش بیزی و زنجیره مارکوف مونت  گ الجستیک، ال

ناهمگنی  بررسی  پرداخته  مشاهده  به  بیکاری  دوره  طول  برای  بعد  نشده  متغیر  از  اند. 

  چنین تحلیل حساسیت نشان شد. هم  نشده استفاده  عنوان ناهمگنی مشاهده  خانوار به

 
1  Beysian 
2  Accelerated Failure Time Function  
3 Kyyra and Others 
4  Markov Chain Monte Carlo  
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که   وجود  تفاوتداد  مختلف  متغیرهای  براساس  بیکاری  دوره  طول  در  معناداری  های 

 د.  دار

عوامل موثر بر طول دوره    2006-2012های  های سالبا استفاده از داده(  2015)  1خرفی 

بررسی را  در مصر  رگرسیون  کرده    بیکاری  به روش  برآورد مدل  از  نتایج حاصل  است. 

نشان   بیکاری  مخاطره  دوره  عالی  و  متوسطه  تحصیالت  دارای  افراد  و  زنان  که  داد 

تر شدن  باالرفتن سن نیز از عوامل طوالنی  اند. در این تحقیق،کرده  تری را تجربه طوالنی

به بیکاری  دوره  رفته    طول  بیکاری  شمار  دوره  طول  بر  منفی  اثر  پدر  تحصیالت  است. 

داشته   حالی  مردان  در  مشاهدهاست  ارتباطی  زنان  مورد  در  نتیجه  نشده    که  است. 

کار یا شاغل در  آمده این است که مردان دارای پدر بی دست    دیگری که از این تحقیق به

چنین زنان  اند. همشده  های با مهارت پایین زودتر از سایرین از دوره بیکاری خارجحرفه

 اند.  کردهتری را تجربه متاهل در مقایسه با زنان مجرد دوره بیکاری طوالنی

ز  ( عوامل مؤثر بر طول دوره بیکاری در رومانی را با استفاده ا2017) 2داناسیکا و پالیوپوپا 

اند.  کرده  مطالعه   2011سال    مربوط بههای خرد  و داده  3سازی ریسک رقابتی روش مدل

تر از مردان  درصد کم14دهد که نرخ مخاطره برای زنان  می  نتایج حاصل از تحلیل نشان

افزایش را  مخاطره  نرخ  تحصیالت،  سطح  افزایش  سطوح  عالوه،  بهدهد.  می  است.  در 

پایین جنس تحصیلی  بیشتر شکاف  روستایی  یتی  و  مناطق شهری  در  است. سکونت  تر 

در   مردان  روستایی  مناطق  در  است.  بیکاری  دوره  طول  بر  اثرگذار  مهم  عوامل  از  نیز 

   کنند.می تری را تجربهمقایسه با زنان، دوره بیکاری طوالنی

که پرداخت بیمه بیکاری بر دوره بیکاری افراد از سه طریق  با بیان این(  2018)  4زویمولر

های اجتماعی و  شامل پیامدهای خارجی جست و جوی شغل، برخورداری از سایر کمک 

  1980-2009های  ترک شغل اثرگذار است، به بررسی این اثر در اتریش در طول سال

نشان   نتایج  اپرداخت.  بیکاری  بیمه  پرداخت  که  قابل  داد  نسبتا  جریان  ثر  بر  توجهی 

 ورودی به بیکاری در این کشور بر افراد مورد بررسی دارد.  

ای را بر  ( اثر جنسیت، سن، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل و اثرات منطقه2020کریا )

سال   در  تونسی  جوانان  بیکاری  دوره  بررسی    2014طول  برآورد  کرده  را  نتایج  است. 

 
1 Kherfi 
2  Danacica & Palio-Popa 
3 Comparative Risk Model 
4 Zweimuller 
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میر بر تفاوت معنادار طول دوره بیکاری زنان  -از برآوردگر کاپالن   ناپارامتریک با استفاده

کند. افزایش سطح تحصیالت طول  مییابی به اولین شغل داللت  و مردان پیش از دست

به   را  بیکاری  به  دوره  معناداری  کوتاهطور  زنان  برای  میویژه  در  تر  ساکن  افراد  کند. 

د دارند،  باالتری  بیکاری  نرخ  که  طوالنیمناطقی  بیکاری  تجربهوره  را  کنند.  می  تری 

کار  هم نیروی  بیش30-25چنین  زمان  اختصاص  ساله  کار  و جوی  برای جست  را  تری 

 اند.  داده

 روش تحقیق ها و تحلیل داده -3

تحلیل دورهدر  پیرامون طول  مطالعه  اقتصادی،  می  های  کار  به  مختلفی  موارد    رود؛ در 

. در  ناخراج از مدرسه و مانند آ،  ورشکستگی بانکیهای  هدور،  ، روابط تجاریعمر بنگاه

ای  های دورهکننده طول دوره بیکاری از مدلمنظور بررسی عوامل تعیین  این تحقیق به

شود. متغیر اصلی در این تحقیق طول دوره بیکاری است  می  و روش تحلیل بقا استفاده

استخراج کار  نیروی  آمارگیری  طرح  از  یک  ن  ای  شود.می  که  آمارگیری  نمونه  طرح 

. یعنی خانوار دو فصل متوالی در نمونه حاضر است و  « است2-2-2الگوی »  اب  شیچرخ

موقتا خارج نمونه  از  دیگر  متوالی  فصل  دو  آن  از  فصل  می  پس  دو  برای  دوباره  و  شود 

 شود. میگردد اما پس از آن برای همیشه از نمونه خارج متوالی دیگر به نمونه برمی

 ها تحلیل داده-1-3

داده از  تحقیق  این  سال  در  زمستان  و  پاییز  به  مربوط  کار  نیروی  آمارگیری  طرح  های 

به  میاستفاده    1397 بیکار    اینشود.  افراد  که  به  15-64صورت  پاییز  فصل  در  ساله 

شود.  می  ها در فصل زمستان دنبالعنوان نمونه اولیه انتخاب شده و وضعیت اشتغال آن

به  ساله حاضر در نمونه15-64هزار فرد  118ود  از حد نزدیک   6400گیری فصل پاییز، 

گیری فصل زمستان حاضر هستند که  نفر در نمونه  3267نفر بیکار هستند. از این میان  

دلیل پرهیز از ایجاد تورش، از نمونه نفر از نظر اقتصادی غیرفعال هستند که به  1024

نفر شاغل    747بیکار و    1497نفر شامل    2243نهایی    شوند. بنابراین در نمونهمیحذف  

از   بیش  دارند.  تشکیل75حضور  مردان  را  نمونه  کل  از  هممی  درصد  چنین  دهند. 

نشان  72 نیز  تأهل  وضعیت  بررسی  هستند.  شهری  مناطق  ساکن  جمعیت  از  درصد 

از  می بیکاران بدون همسر هستند که  61دهد که بیش  از  از آن هرگز  96درصد  درصد 

 (.  1اند )جدول نکردهازدواج 
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 های نیروی کار(: آمار توصیفی نمونه به تفکیک ویژگی1جدول )
 سهم )درصد(  تعداد ویژگی شاخص آماری 

 74/24 555 زن جنسیت 

 26/75 1688 مرد 

 91/71 1613 شهری  منطقه محل سکونت 

 09/28 630 روستایی 

 65/38 867 دارای همسر  وضعیت تأهل 

 35/61 1376 همسر بدون  

نسبت با سرپرست  

 خانوار 

 76/30 690 سرپرست خانوار 

 84/5 131 همسر 

 14/62 1394 فرزند 

 24/1 28 سایر 

 30/10 231 21-15 سنیگروه 

22-25 446 88/19 

26-30 648 9/28 

31-64 918 92/40 

 76/58 1318 تردیپلم و کم سطح تحصیالت

 11/6 137 کاردانی 

 62/28 642 کارشناسی 

 51/6 146 کارشناسی ارشد و دکتری 

 63/9 216 2-1 بعد خانوار 

3-4 1286 33/57 

5-14 741 03/33 

 20/85 1911 1 تعداد بیکاران خانوار 

2-4 332 70/14 

 75/61 1385 برخوردار  بیمه بیکاری 

 25/38 34 غیربرخوردار 
 های تحقیق منبع: یافته

کمبیش خانوار  سرپرستان  همسران  و  هستند  خانوار  فرزندان  بیکاران  از  تر  درصد  6تر 

شامل را  حدود   می  نمونه  سهم  به  توجه  با  که  افراد  25شوند  میان  در  زنان  درصدی 
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گفت این زنان  توان  درصدی مردان در نقش سرپرست خانوار می94جویای کار و سهم  

قابل   سهم  که  هستند  در  مجرد  به توجهی  بیکاران  بررسی  دارند.  زن  بیکاران    میان 

می نشان  نیز  سنی  گروه  کار  تفکیک  نیروی  که  کم30دهد  و  حدود  ساله  آن  از  تر 

از جمعیت را تشکیل60 افراد دارای مدرک دیپلم و کمدهند. هممی  درصد  از  چنین  تر 

با حدود  -  شوند. پس از آن افراد دارای مدرک کارشناسی میآن اکثریت نمونه را شامل  

ترین سهم را  ترین و کمترتیب بیشهای تحصیالت تکمیلی بهآموختهو دانش  -درصد 28

بعد  57.3دارند.   با  خانوارهای  از  نیز  نمونه  افراد  از  می  4تا    3درصد  که  نفر  باشند 

درصد از خانوارها بیش از  8/14عالوه در    اند. بهدادهترین سهم را به خود اختصاص  بیش

بیک فرد  میان  یک  از  دارد.  وجود  آن  1419ار  بیکاری  بیمه  که وضعیت  ها مشخص  نفر 

 اند.  های این نوع بیمه برخوردار بودهدرصد از حمایت94است بیش از بوده 

طور متوسط نیروی کار اعم از بیکار و شاغل بیش از    به  2بنا بر اطالعات جدول شماره  

بوده  20 با  تراند. طوالنیماه در جست و جوی کار  برابر  بوده    183ین دوره بیکاری  ماه 

است که متعلق به دو مرد متاهل ساکن منطقه روستایی و دارای تحصیالت سوادآموزی  

جست و جوی کار در خانوار  ساله تنها فرد در حال    39و    37است. این دو نیروی کار  

 باشند. ترتیب همسر سرپرست خانوار و سرپرست خانوار می هستند و به

ماه بیکاری در مقایسه با افراد ساکن    21رمتوسط افراد ساکن در مناطق شهری با  طوبه

اند. زنان  دادهتری را برای جست و جوی شغل اختصاص  در مناطق روستایی زمان بیش

ماه   4/28طورمتوسط زنان اند. بهکرده  تری را نسبت به مردان تجربهدوره بیکاری طوالنی

بوده شغل  جوی  و  مردان  اند  درجست  برای  رقم  این  که  حالی  است.    17.7در  ماه 

اند،  چنین افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد )شامل افرادی که هنوز ازدواج نکردههم

از همسر جدا شدهآن که  از دست  ها  و کسانی که همسر  بهدادهاند  میانگین    اند(  طور 

جست و جوی کار برای سرپرستان    میانگین زمان  اند.تری داشتهماه دوره بیکاری کوتاه6

اند. درصد از سرپرستان خانوار مرد بوده94ذکر است که    باشد. قابلماه می  36/13خانوار  

کوتاههم بیکاری  دوره  خانوار  سرپرست  همسران  با  مقایسه  در  فرزندان  را  چنین  تری 

کمکرده  سپری به  اند.  شغل  جوی  و  جست  دوره  طول  میانگین  سطح  ترین  تفکیک 

ترین  ماه و بیش 16تر از آن و در حدود تحصیالت متعلق به دارندگان مدرک دیپلم و کم

از   بیش  با  کارشناسی  مدرک  دارندگان  به  نیز  اختصاص    27رقم  کار  ماه  نیروی  دارد. 
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تر از افراد غیر برخوردار در جست و  ماه کم  3طور متوسط  برخوردار از بیمه بیکاری به  

 (.  2ل )جدو اندجوی شغل بوده

 های نیروی کار )ماه( تفکیک ویژگی(: آمار توصیفی طول دوره بیکاری به2جدول )
 استاندارد انحراف  بیشینه میانه  میانگین  شاخص آماری 

 46/21 183 14 37/20 کل مشاهدات 

 12/23 180 24 44/28 زن جنسیت 

 20/20 183 11 72/17 مرد 

منطقه محل  

 سکونت 

 23/22 147 15 99/20 شهری 

 96/21 183 12 78/18 روستایی 

 26/22 183 6 57/16 دارای همسر  وضعیت تأهل 

 59/20 147 15 76/22 بدون همسر 

نسبت با  

 سرپرست خانوار 

 84/19 183 6 36/13 سرپرست خانوار 

 30 183 27 38/32 همسر 

 13/20 147 15 47/22 فرزند 

 98/24 111 27 32 سایر 

 43/10 79 12 43/13 21-15 سنیگروه 

22-25 67/18 15 89 15 

26-30 64/23 15 123 38/19 

31-64 63/20 10 183 29/26 

 39/20 183 9 26/16 تردیپلم و کم سطح تحصیالت

 79/21 135 15 33/23 کاردانی 

 03/22 123 5/23 52/27 کارشناسی 

کارشناسی ارشد و  

 دکتری 

35/23 5/16 123 90/18 

 42/22 123 13 28 1 خانوار بعد  

2 31/20 14 144 6/21 

3-4 46/19 14 123 46/21 

5 18/20 14 183 48/21 

6-14 13/24 14 183 47/21 

تعداد بیکاران  

 خانوار 

1 48/19 14 183 46/21 

2 47/23 14 120 45/21 

3 54/35 14 147 74/21 
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 های تحقیق منبع: یافته

بین تعریف  بر  کوتاهبنا  بیکاری  بیکاری کمالمللی  بلندمدت،  و  از شش  مدت  یا  تر  و  ماه 

تحتیک   کوتاه  سال  بیکاری  شناخته  عنوان  بیشمیمدت  و  یک شود  از  در    تر  سال 

میطبقه قرار  بلندمدت  بیکاری  شماره  بندی  جدول  بر  بنا  در    2گیرد.  که  حالی  در 

از   بیش  افراد55مجموع  از  کم  درصد  شغل  نمونه  جوی  و  جست  در  سال  یک  از  تر 

هستند. در مقابل    درصد از زنان در بلندمدت با پدیده بیکاری مواجه62اند، بیش از  بوده

 سال است.   تر از یک درصد مردان کم60طول دوره بیکاری نزدیک به 

ها ویژگیتفکیک  مدت به  مدت و بلندمدت، میان    (: توزیع بیکاری کوتاه3جدول )

 )درصد( 
 کل و باالتر  19 18-13 12-7 6-0 طول دوره بیکاری )ماه( 

 100 85/36 92/14 33/17 84/30 کل مشاهدات 

 100 15/54 68/7 41/22 77/15 زن جنسیت 

 100 27/33 87/6 24 86/35 مرد 

 100 2/40 21/7 77/24 82/27 شهری  محل اقامت 

 100 74/37 84/6 05/20 38/35 روستایی 

 100 19/31 62/6 17/21 02/41 دارای همسر  وضعیت تأهل 

 100 67/43 36/7 67/24 3/24 بدون همسر 

نسبت با  

 سرپرست خانوار 

 100 92/22 25/6 88/21 96/48 سرپرست خانوار 

 100 87/54 31/5 35/20 47/19 همسر 

 100 39/43 59/7 77/24 33/24 فرزند 

 100 60 8 12 20 سایر 

 100 29/43 74/7 46/25 52/17 تردیپلم و کم تحصیالتسطح  

کاردانی و  

 کارشناسی 

33/20 48/24 88/7 3/47 100 

ارشد و  کارشناسی 

 دکتری 

21/28 85/23 72/8 2/39 100 

 های تحقیق منبع: یافته

4 67/36 14 87 44/22 

 14/7 33 10 09/12 برخوردار  بیمه بیکاری 

 83/16 168 8 94/14 غیربرخوردار 
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بیکاری   نیروی کار کم8/27در مناطق شهری دوره  از  از  درصد  بوده  6تر  این  ماه  است؛ 

قابل  4/35رقم برای ساکنین مناطق روستایی   درصد است. از نظر وضعیت تأهل تفاوت 

درصد از نیروی کار متأهل دوره  41ای بین طول دوره بیکاری افراد وجود دارد.  مالحظه

تجربه6بیکاری   را  حالیکرده  ماهه  در  همسر    اند  بدون  کار  نیروی  برای  سهم  این  که 

ازدواج   هرگز  افراد  دستشامل  از  همسر  و  مطلقه  تنها    نکرده،  است.  3/24داده  درصد 

که   خانوار  سرپرستان  از  نیمی  آن94حدود  تشکیلدرصد  مردان  را  دوره  میها  دهند، 

 اند. کردهماهه را تجربه 6بیکاری 

 روش تحقیق  -2-3

است که با    2شکست -یا زمان  1داد روی-های زمانبیکاری از جنس داده  ول مدتمتغیر ط

داده داده  4انتقالی ،  3ای، طولی دورههای  نام  زمانیا  اگر  می  شناخته نیز    5بقا -های  شوند. 

از    های سانسورشدهبا داده  ترتیب به  باشد،    داده طولی نامعلوم   در  پایان و یا هر دو   ،شروع

در مورد متغیر طول  هستیم.    مواجه   8ای و سانسورشده بازه  7، سانسورشده از راست 6چپ

بگیریم و مشاهدات    نظر  در   t0ورود به وضعیت بیکاری را دوره    زمان اگر  دوره بیکاری،  

زمان   به  دوره  نیز    T  و  باشند   tمتعلق  زماطول  در  نظر  مورد  فرد  و  باشد  ن  بیکاری 

باشد،نمونه  بیکار  هنوز  و    گیری  نیست  معین  فرد  این  بیکاری  دوره  میطول  توان  تنها 

T   گفت که  > t   هستیم.    های سانسورشده از راست مواجه. در این صورت با دادهاست

 . 9باشد، طول دوره بیکاری فرد معین و سانسورنشده است شده شاغل  t  اگر فرد تا زمان 

مدل برآورد  دورهبرای  دادههای  با  هم  ای  که  هستیم  روشی  نیازمند  سانسورشده  های 

داده از  گیری  کار  به  قابلیت  هم  و  بگیرد  نظر  در  را  داده  زمانی  طول  های  ماهیت 

 باشد.   سانسورشده را داشته

 
1 Time-to-Event Data 
2 Time-to-Failure 
3 Longitudinal  
4 Transitional 
5 Survival-Time  
6 Left Censored  
7 Right Censored  
8 Interval Censored  

 است.  ( 2005مطالب این بخش برگرفته از کتاب »تحلیل بقا« اثر جنکینز ) 9
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طور مشخص روش حداقل مربعات معمولی    شود این است که چرا بهسوالی که ایجاد می

بقا به  -های زماندر مورد داده  3و پروبیت  2مدل الجیت مانند    1های انتخاب دوتایی و مدل

برده   دلیل    OLSشوند. مدل  نمیکار  داده1به سه  وجود  وجود  2های سانسورشده،  (   )

زمان  و  -متغیر  مدل3بقا  نمیسازی  (  به  ساختاری،  مورد  این  در  بر  تواند  بنا  رود.  کار 

های سانسورشده در نمونه و ایجاد  دلیل وجود دادهبه  OLS( برآوردگر  2005)  4جنکینز 

قائل   OLSدار و ناسازگار خواهد بود. در واقع برآوردگر رویدادهای متناسب متعدد، تورش

نیس مشاهدات  سایر  از  سانسورشده  مشاهدات  تفکیک  این  به  از  و  مشاهدات  ت  این  رو 

های انتخاب دوتایی نیز باید  درباره مدلشوند.  میاز نمونه حذف    OLSتوسط برآوردگر  

کند  میداد مورد نظر را تجربه  ها به تفاوت در زمانی که هر فرد، رویگفت که این مدل

یا همان رویتوجه   به وضعیت دیگر  از یک وضعیت  را  داد موندارد و صرفا گذار  ردنظر 

این  کند.  میبررسی   به  گفت که مدلتوان  رو میاز  قادر  اقتصادسنجی  های متعارف در 

ای سانسورشده نیستند. بنابراین باید  های دورهاستفاده کامل از اطالعات موجود در داده

 کرد.   ای تحلیل بقا استفادهمدل دورهاز 

پارامتریک نیازی به تعیین شکل تابع از  ناپارامتریک توابع بقا برخالف برآورد    در برآورد

گسسته   یا  پیوسته  به  بسته  ناپارامتریک  برآورد  در  نیست.  برآوردگر  قبل  متغیر،  بودن 

میر و  -بودن متغیر از برآوردگر کاپالن  شود. در صورت پیوستهمی  کار گرفتهمتفاوتی به  

  شود. در این تحقیق به یم   استفاده  5تیبل -بودن نیز از برآوردگر الیف  در صورت گسسته

شود. پیش از  میمیر استفاده  -بودن طول دوره بیکاری از برآوردگر کاپالن  دلیل پیوسته

کاپالن  برآوردگر  به  به  -پرداختن  بقا  تحلیل  به  مربوط  توابع  بررسی  میر  مختصر  طور 

 شوند. می

  بنگاه و...( مقدار تحقق وضعیت مورد نظر )برای فرد،  طول دوره  Tکنیم  میدر ابتدا فرض

باشد.    یافته پیوسته  تصادفی  تجمعی   F(t)متغیر  توزیع  و    6تابع  چگالی    f(t)آن  تابع 

 
1 Binary Choice 
2 Logit 
3 Probit 
4 Jenkins 
5 Life-Table Estimator 
6  Cumulative Distribution Function 
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بقا    1احتمال  تحلیل  ادبیات  در  تابع شکست   F(t)است.  عنوان  شود که  میشناخته    2با 

 شود: می صورت زیر نوشتهبه

 Pr(𝑇 ≤ 𝑡) = 𝐹(𝑡)    (1 )                                                                                                                               

𝑃𝑟(𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) ≡ 𝑆(𝑡)               (2)                                                

𝑓(𝑡) = lim
∆𝑡→∞

Pr (𝑡≤𝑇≤𝑡+∆𝑡)

∆𝑡
=

𝜕𝐹(𝑡)

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑆(𝑡)

𝜕𝑡
       (3)                                        

بقا  طوالنیبه S(t)یا    3تابع  احتمال  )صورت  نظر  مورد  متغیر  طول  بودن   ( Tتر 

داد مورد  ندادن روی  عبارت دیگر احتمال رخبه  شود.  میاز یک مقدار مشخص تعریف   

نیز زمان   tکند.  تابع بقا مقداری بین صفر و یک اتخاذ میدهد.  را نشان می  tنظر تا زمان 

ای  شود که بین تابع بقا و تابع شکست رابطهمیصفر است. مالحظه  شده از دوره  سپری  

داد در زمان مشخصی را  قوع روییک وجود دارد. تابع مخاطره احتمال شرطی و  به  یک 

به  میبیان   و  نشانکند  زیر  آن  میداده    صورت  در  که  متغیرهای    Xشود  از  ماتریسی 

 بردار ضرایب است:  βکمکی و  

𝜆(𝑡) = Pr(𝑇 = 𝑡|𝑇 > 𝑡) = 𝑓(𝑋, 𝛽)                                                        (4)                

توان نرخ مخاطره را به صورت نسبت تابع چگالی  سازی میگذاری و ساده  پس از جای  

 کرد: بقا به تابع شکست تعریف

   𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
                                                                                          (5 )  

توان برآورد کرد که  پارامتریک و پارامتریک میتابع بقا را به سه روش ناپارامتریک، نیمه  

  شود. تفاوت اصلی این روش با دو روش میدر این تحقیق از روش ناپارامتریک استفاده  

میر  -دیگر این است که هیچ فرضی در مورد مسیر مخاطره وجود ندارد. برآوردگر کاپالن 

حاصل   از  که  است  شرطی  احتمال  یک  درواقع  دارد  کاربرد  ناپارامتریک  روش  در  که 

 آید:می دستضرب احتمال بقا در فاصله زمانی به 

𝑆(𝑘) = 𝑆(𝑘 − 1)𝑝𝑘 = 𝑝1 × 𝑝2 × … × 𝑝𝑘                                                (6 )  
pk    احتمال بقای فرد درk  از بعد  kگذشت   امین ماه  − از زمان جست و جوی کار را   1 ماه 

 باشیم: دهد. حال اگر داشتهنشان می

𝑛𝑖 = 𝑑𝑖 + 𝑟𝑖                                                                                          (7 )  

 
1  Probability Density Function 
2  Failure Function 
3  Survival Function 
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 𝑛𝑖    زمان افرادی که  تعداد  با  است  این–در معرض مخاطره    tiبرابر  بیکاریدر  از    -جا خروج 

 tiتعداد مشاهداتی است که بعد از زمان    riباشد،    tiتعداد افرادی باشد که در زمان    diهستند،  

میر را -توسط برآوردگار کاپالن  tاند. بنابراین احتمال بقای بیکاری در زمان  چنان بیکار ماندههم

 کرد:توان چنین تعریف می

𝑆(𝑡) = ∏ (1 − ℎ𝑖)𝑡𝑖≤𝑡 =  ∏ (1 −
𝑑𝑖

𝑛𝑖
)𝑡𝑖≤𝑡                                                   (8)        

صورت که در زمان مبدأ در نقطه یک قرار دارد و به  این  تابع بقا غیر افزایشی است؛ به  

فرد در وضعیت موردنظر   بقای  احتمال  زمان،  با گذشت  که    -بیکاری –این معنی است 

دهد که احتمال بقای بیکاری  یابد. نتایج برآورد به روش ناپارامتریک نشان میمی  کاهش

 از مناطق روستایی است.  بیش  1اطق شهری برای ساکنین من 

 
 تفکیک منطقه محل سکونتمیر کل نمونه و به-(: برآوردگر کاپالن1نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

به  -برآوردگر کاپالن ویژگیمیر  تأهل،  تفکیک  کار شامل جنسیت، وضعیت  نیروی  های 

به  گروه سنی، بعد خانوار و سطح تحصیالت در دو بخش   طور کلی  شهری و روستایی 

بقای بیکاری برای    (. احتمال 2دهد )نمودارهای شماره  روند نسبتا مشابهی را نشان می

بیش روستایی  هم  و  شهری  مناطق  در  هم  جنسیتی  زنان  شکاف  است.  مردان  از  تر 

بیش روستایی  مناطق  در  بیکاری  بقای  بهاحتمال  است  شهری  مناطق  از  که  طوریتر 

 
 2روستایی: و  1شهری: - 1

 2و زن:  1مرد:-

 4نکرده:  و هرگز ازدواج 3، از همسر جداشده:2داده: ، همسر ازدست1دارای همسر: -

 4ساله: 30-64و  3ساله: 25-29، 2ساله: 20-24، 1ساله: 15-19گروه سنی -

 4نفره: 6-14و  3نفره:  5، 2نفره: 3-4، 1نفره: 1-2خانوار -

 4ارشد و دکتری: و کارشناسی 3، کارشناسی: 2کاردانی: ، 1تر از آن: دیپلم و کم-
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ا از زنان روستایی  شانس خروج  برای برخی  از مردان  درصد کم50ز وضعیت بیکاری  تر 

بیشمی شانس  منطقه  دو  هر  در  ساکن  متأهل  کار  نیروی  از  باشد.  خروج  برای  تری 

دهد که در مناطق شهری  سنی نشان میمیر برحسب گروه-بیکاری دارند. نمودار کاپالن 

تری برای خروج سایرین شانس کمساله در مقایسه با  20-29های سنی  و روستایی گروه

ترین شانس خروج از  ساله و باالتر بیش30از بیکاری دارند. در مناطق روستایی بیکاران  

ترین احتمال خروج برای  اند و در مناطق شهری، بیشداده  بیکاری را به خود اختصاص

می گروه  همین  به  متعلق  سال  دو  تا  بیکاری  دوره  متعلطول  آن  از  پس  اما  به  باشد  ق 

 ها است. ساله15-19گروه سنی 

 مناطق شهری                                                          مناطق روستایی
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های میر به تفکیک منطقه محل سکونت و ویژگی-(: برآوردگر کاپالن 2نمودار )   

 نیروی کار

 های تحقیق منبع: یافته

برای سرپرستان   بقای بیکاری هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی  احتمال 

درصد از  94ذکر است که  به  تر است. الزم  خانوار و پس از آن فرزندان از سایر اعضا پایین

رسد که در مناطق  نظر مینظر بعد خانوار نیز به  سرپرستان نمونه مرد هستند. از نقطه  

کم تفاوت  نشهری  وجود  تری  مختلف  ابعاد  با  خانوارها  میان  روستایی  مناطق  به  سبت 

مشاهده است احتمال ماندن در وضعیت بیکاری    گونه که در نمودار نیز قابلدارد. همان

تر از مناطق شهری است. نکته  تر در مناطق روستایی بیشنفره و بیش6برای خانوارهای  

هایی بین خانوارها ابعاد مختلف  فاوتتوجه این است که در مناطق شهری اگر چه ت   قابل

قابل   چندان  تفاوت  این  اما  دارد  نمیوجود  سطح  توجه  به  مربوط  نمودارهای  باشد. 

و کم دیپلم  دارای مدرک  افراد  دارد که  آن  بر  نیز داللت  از آن در هر دو  تحصیالت  تر 

دانشگاه تحصیالت  دارای  افراد  به  نسبت  باالتری  بیکاری  از  خروج  شانس  ی  منطقه 

اند.  کردهتری را تجربه  چنین دارندگان مدرک لیسانس دوره بیکاری طوالنیاند. همداشته

با مناطق شهری   افراد دارای مدرک تحصیالت تکمیلی در مناطق روستایی در مقایسه 

بیش نسبتا  تعداد  شانس  حسب  بر  بقا  تابع  برآورد  دارند.  بیکاری  از  خروج  برای  تری 
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دهد که احتمال بقای بیکاری افرادی که تنها فرد  نیز نشان میبیکاران حاضر در خانوار  

روستایی کم و هم  مناطق شهری  در  خانوار هستند، هم  بهبیکار  است.  بقیه  از  طور    تر 

  گفت با افزایش تعداد بیکاران خانوار احتمال خروج از بیکاری نیز کاهش   توانکلی می

ری سهم بسیار اندکی از بیکاران را دارا هستند  یابد. اگرچه افراد برخوردار از بیمه بیکامی

قابل   تفاوت  شهری  مناطق  در  و  مالحظهو  برخوردار  گروه  دو  بین  بقا  احتمال  در  ای 

گفت افراد برخوردار از این    توانشود اما در مناطق شهری مینمی  غیربرخوردار مشاهده

ی را دارند. در پایان با  تری شانس خروج از بیکارهزینه بیکاری با احتمال کمنوع کمک 

شود چرا که احتمال بقای  اول رد نمیشده باید گفت فرضیه  های مطرح  توجه به فرضیه

فرضیه   است.  روستایی  مناطق  از  باالتر  مناطق شهری  در  نمیبیکاری  رد  نیز  شود  دوم 

  ارشد و دکتری در میر دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی  -زیرا بنا بر برآوردگر کاپالن 

بیش روستایی شانس  با ساکنین شهری  مناطق  مقایسه  در  بیکاری  از  برای خروج  تری 

سوم مبنی بر افزایش شانس خروج از بیکاری با افزایش تعداد بیکاران در  دارند. فرضیه  

شود. اگرچه در مناطق شهری احتمال بقای بیکاری برای افراد  یک خانوار هم تایید نمی

بیمه   از  با قاطعیت نمیبیکاری  برخوردار  اما در مناطق روستایی  بود  بقیه  از  توان  باالتر 

 شود.  چهارم تحقیق نیز تایید نمیرو فرضیهکرد و از این چنین روندی را مشاهده

 بندیجمع  -4
های خام  در این تحقیق به بررسی عوامل اثرگذار بر طول دوره بیکاری با استفاده از داده

نمونه فصطرح  کار  نیروی  زمستان  گیری  و  پاییز  به    پرداخته  1397ل  منظور  این  شد. 

نمونه در  که  پاییز  فصل  بیکاران  از  دسته  آن  اشتغال  نیز  وضعیت  زمستان  فصل  گیری 

اند،  شد. از این میان بیکارانی که در فصل زمستان غیرفعال شدهاند بررسی  حضور داشته

میر در  -شدند. برآوردگر کاپالن   دلیل پرهیز از ایجاد تورش در برآورد از نمونه حذفبه  

طور کلی بیکاران ساکن مناطق  است که بهروش برآورد ناپارامتریک داللت بر آن داشته  

به  شهری شانس کم برآورد  دارند.  بیکاری  از  برای خروج  و  تری  تفکیک مناطق شهری 

در هر دو    است.  داده  ها، روند کلی نسبتا مشابهی را نشانروستایی با وجود برخی تفاوت

با تحصیالت دیپلم و کم افراد  افراد متأهل و  از آن  منطقه مردان، سرپرستان خانوار،  تر 

کوتاه بیکاری  تجربهدوره  را  سنی  کرده  تری  گروه  برای  بیکاری  بقای  احتمال  -29اند. 

هایی هم در این  تر است. تفاوتها در هر دو منطقه بیشساله در مقایسه با سایر گروه20
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تر جنسیتی در  ترین آن شکاف بیشاست که مهمقه در این زمینه وجود داشته  دو منط 

 نفع مردان است. مناطق روستایی به 

به   تحقیق  این  نتایج  به  توجه  میبا  سیاستنظر  برخی  سازگاری  رسد  لزوم  مانند  ها 

اولویت  آموزش در  باید  که  است  مواردی  جمله  از  کار  بازار  نیازهای  و  دانشگاهی  های 

همکاران استسی و  جمشیدی  بر  بنا  راستا  همین  در  باشد.  اقتصادی  ( 1398)  1گذار 

دانش اشتغال  به  توجه  فارغ  مطالعه  بیکاری  کاهش  عوامل  از  یکی  التحصیالن  بنیان 

تواند به کاهش مدت بیکاری این بخش از نیروی کار جامعه نیز  باشد؛ سیاستی که میمی

به وجود شمنجرشود. هم با توجه  قابل  چنین  توجه جنسیتی طول دوره بیکاری و  کاف 

تر زنان برای حضور در بازار  تبع آن تمایل بیشها و به  حضور روزافزون زنان در دانشگاه

یابی به شغل طبیعتا از طوالنی  روی زنان برای دست  برداشتن موانع پیشکار، از میان  

هایی در جهت ایجاد  خاذ سیاستعالوه ات  کاهد. بهها نیز میبودن طول دوره بیکاری آن

تواند به کاهش شکاف جنسیتی  و رونق مشاغل خانگی نیز از جمله مواردی است که می

بودن دوره بیکاری جوانان در کنار باالبودن نرخ بیکاری این گروه در  منجر شود. طوالنی

سیاستسال جدی  توجه  که  است  مهمی  مسائل  دیگر  از  نیز  اخیر  را  های  گذاران 

تواند  هایی مانند کاهش سن بازنشستگی از جمله عواملی است که میبد؛ سیاستطلمی

بیکاری   بقای  احتمال  کاهش  به  کار  بازار  نیازهای  بر  مبتنی  آموزش  سیاست  کنار  در 

نامتوازن منطقهجوانان کمک   از دالیلی است که مهاجرت بیکند. توسعه  رویه  ای یکی 

را   شهری  مناطق  به  روستایی  کار  اینمی  سببنیروی  از  سیاستشود.  اتخاذ  های  رو 

منطقه فرصتمتوازن  تقویت  و  شهری  مناطق  کار  بازار  معضالت  کاهش  جهت  های  ای 

جاذبه از  استفاده  مانند  روستایی  مناطق  کار  بازار  در  در  های خاص گردشحضور  گری 

ران  زیست ای  های مشوق کشاورزی سازگار با مزیت رقابتی و محیطاین مناطق و سیاست

تواند با ایجاد  شود که در نهایت میمیگذاری در حوزه بازار کار تلقی  از الزامات سیاست

 بیکاری نیز بکاهد. اشتغال از طول دوره 

 تضاد منافع 
گونه تضاد منافعی در این پژوهش وجود  دارند که هیچمیاز این طریق نویسندگان اعالم  

 ندارد.

 
1 Jamshidi & Others (2019) 
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