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    دار مکاتبات ی عهده نویسنده * 
  .۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ پذیرش: ،۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ دریافت:

 

بندی عوامل موثر بر طول مدت زمان بیکاری با استفاده  مدل
  از تجزیه و تحلیل بقا

  *،‡کیومرث مترجمو  †فاطمه زنجیران
  سسه مهرآفرینان راهیان سالمتؤم †
  دانشگاه تربیت مدرس ‡

هـایی تحـت عنـوان مـدت زمـان  هـای آمـاری بـا متغیر در بسـیاری از پژوهش .چکیده
بیکاری، مدت زمـان ابـتال بـه بیمـاری تـا مـرگ، طـول عمـر یـک قطعـه، مـدت زمـان 

گونــه  شــویم. در این ای در مجلــس و مــوارد مشــابه دیگــری رو بــه رو می تصــویب الیحــه
است تـا  مان مورد بررسی بندی منابع تأثیرگذار بر مدت ز مطالعات هدف یافتن و مدل

با شناخت و تغییر منابع خطر، بتوان مدت زمان مذکور را کنتـرل نمـود. در ایـن مقالـه 
بندی عوامل موثر بر طول مدت زمان بیکاری از مفاهیم تجزیه و تحلیـل بقـا  برای مدل

استفاده شده است. برای بررسی تأثیرات متغیرهای تبیینی بر طول مدت زمان بیکاری 
هــای ایــن  ل مخــاطرات متناســب کــاکس و شــکنندگی اســتفاده شــده اســت. دادهاز مــد

های جنسیت، سن، وضعیت تأهل و سطح تحصـیالت  مطالعه برای بررسی تأثیر متغیر
عنوان متغیرهای پیشگوی موثر بر مدت زمـان بیکـاری در کالنشـهر تهـران گـردآوری  به

نفر است که اطالعات مربـوط بـه تـاریخ شـروع و تـاریخ   ۵۴۶ شده است. نمونه شامل 
تـا ابتـدای فـروردین   ۱۳۹۷ ی بیکاری برای هر فرد از ابتدای فروردین سال  پایان دوره

دهند کـه طـول دوره بیکـاری  دست آمده نشان می ثبت شده است. نتایج به  ۱۳۹۸ سال 
  است. ثر از متغیرهای وضعیت تأهل، سطح تحصیالت و جنسیتأافراد مت

 ،داده بقـا، سانسـور ،مدل خطرهـای متناسـب کـاکس ،مدل شکنندگی :واژگان کلیدی
  . مدت زمان بیکاری
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  مقدمه -۱
یکـی از مباحـث علـم آمـار اسـت کـه در   ، تحلیل ماندگاری، یا تحلیـل بقـاء۱آنالیز بقاء

های مختلفی از جملـه علـوم کـامپیوتر، اپیـدومیولوژی، اقتصـاد و علـوم اجتمـاعی  رشته
شـود کـه در  می  های آمـاری گفتـه ای از روش کاربرد فراوان دارد. تحلیل بقاء به مجموعه

ها متغیر مطلوب، زمان رخداد یـک پدیـده اسـت. ایـن موضـوع در علـوم مهندسـی،  آن
شـود. ویژگـی خـاص تحلیـل بقـاء ایـن اسـت کـه بـا  نظریه قابلیت اطمینـان نامیـده می

هـایی کـه در  یـن رو از اطالعـات مربـوط بـه دادههای سانسور شده وفـق دارد و از ا داده
نمایـد. تحلیـل  انـد نیـز اسـتفاده می زمان ارزیابی، هنوز حادثه مورد نظر را تجربـه نکرده

هـای طـول عمـر متولـد شـده  عنوان یک روش آماری که اساساً برای تحلیـل داده بقاء به
ادی و اجتمـاعی مـورد ها از جمله مسائل اقتص تواند در بسیاری دیگر از زمینه است می

هــای سانســور شــده و  اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن روش آمــاری اطالعــات حاصــل از داده
هـای سانسـور  مشاهده شده را با یکدیگر ترکیب نموده و بدین ترتیب تحلیل آماری داده

های زمان بقا را نیز  خطی داده  کند. عالوه بر این، خصوصیت غیر پذیر می شده را امکان
  دهد.  ه قرار میمورد توج

  ادبیات تحقیق -۲
هـای بقـا معرفـی نمـود کـه تـا کنـون  مـدلی را بـرای تحلیـل داده ۱۹۷۲کاکس در سال 

صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در شرایطی که هـدف تحقیـق، بررسـی  به
کـاربرد فراوانـی دارد. مـدل  همزمان اثرات چند متغیر بر زمان بقا باشـد، مـدل کـاکس

اسـت. بایـد توجـه  نیز نـام گرفتـه  ۲معرفی شده توسط کاکس، مدل مخاطرات متناسب
ترین آنهـا  داشت که استفاده از این مدل مستلزم برقراری فرضیاتی است که یکی از مهم

تــوجهی بــه آن،  هــای بقــا اســت کــه در صــورت تشــخیص نادرســت یــا بی اســتقالل داده
هـای مـدل کـاکس ایـن  از دیگـر ویژگی تواند موجب استخراج نتایج نادرسـت شـود. می

تـوان آن  گونه فرض توزیعی درباره تابع خطر پایه، می گرفتن هیچ است که بدون در نظر
توان برای تابع خطـر  چه در مدل پارامتری کاکس، می های بقا برازش داد، اگر را به داده

های  ن مـدلتوا پایه، فرض توزیعی نیز در نظر گرفت. بر این اساس، در مدل کاکس می
پـذیری ایـن  های بقا بـرازش داد. سـادگی و انعطاف پارامتری و نیمه پارامتری را به داده
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ای از کـاربران قـرار گیـرد،  مدل در محاسبات سبب شده است مورد توجه طیف گسترده
اما باید توجه داشت که این مدل به علت در نظر نگرفتن عوامل خطر ناشـناخته لزومـاً 

دهد. یکی از نکات مورد توجه محققـان در تحلیـل  ها برازش نمی داده بهترین مدل را به
های بقا وجود عوامل خطر ناشناخته است. گاهی به دلیل شرایط خاص مطالعه یـا  داده

گیری برخی از عوامل خطر در قالـب  های اقتصادی امکان اندازه وجود برخی محدودیت
خی عوامل تأثیرگـذار بـر زمـان بقـا یـا های تبیینی وجود ندارد. در نظر نگرفتن بر متغیر
بندی  قابل مشاهده بودن این عوامل موجب پیدایش عوامل خطر ناشناخته در مدل غیر
ــا می داده ــده شــود و ســبب می هــای بق ــه  شــود بخــش عم ــابع خطــر ک ــرات ت ای از تغیی
توانست با وجود عوامل ناشناخته در مدل تبیین شود، بـا جملـه خطـای مـدل جمـع  می

ث افزایش تغییرات تابع خطر، تشخیص نادرست تابع بقا و برآورد نامناسـب شده، باع
مخـاطرات متناسـب کـاکس یکـی از   که مدل ضرایب رگرسیونی مدل شود. با وجود این

های بقـا اسـت، امـا منظـور کـردن عوامـل خطـر  ها در برازش به داده ترین مدل پرکاربرد
یست؛ یک راه حل برای وارد کـردن اثـر ناشناخته موثر بر زمان بقا در این مدل میسر ن

واپـل و  .]۴[ اسـت ۳های شـکنندگی عوامل خطر ناشناخته در مدل بقا استفاده از مدل
های بقای تـک  عبارت شکنندگی را برای مدل ۱۹۷۹برای اولین بار در سال  همکاران 

 ۱۹۸۵ . ســپس کالیتــون و کازیــک در ســال ]۱۲[ متغیــره مــورد اســتفاده قــرار دادنــد
گاه  ها یـک متغیـر تصـادفی بـا تکیـه . در این مـدل]۳[کار بردند های شکنندگی را به مدل

ــاکس ضــرب می ــدل ک ــانگین یــک در م ــه مثبــت و می ــدل شــود و ب ــل م های  همین دلی
  .]۱[ گویند شکنندگی را کاکس اصالح شده نیز می

مـر هـای طـول ع یکی از کاربردهای مهم تحلیل بقا عالوه بـر اسـتفاده آن در تحلیـل داده
های اقتصادی و موضوعاتی مانند بیکاری است. بیکاری و  بکارگیری آن در تحلیل داده

ی ایجاد اشـتغال  صورت یک معضل درآمده و دغدغه های آن در جوامع امروزی به پیامد
اسـت. در ایـن  ها را به چـالش کشـانده  ی سطوح مدیریتی کشور و کاهش بیکاری، همه
تواند به شـناخت بیشـتر معضـل بیکـاری کمـک  میهای مهمی که  میان یکی از شاخص

 کند، طول مدت بیکاری افراد است. 
منظور از مدت زمان بیکاری، مدت زمانی است که یک فرد بیکار و جویای کار است. 
مدت زمان بیکاری، متغیر مهمی است که تغییرات بازار کار را هنگام تجزیـه و تحلیـل 
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دهــد و بــه طــور کلــی، در  بازارکــار توضــیح میرابطــه بــین جریــان اشــتغال، بیکــاری و 
  . ]۲[ گیرد سازی ایجاد مشاغل، مورد استفاده قرار می مدل

های ثابت، ماننـد نـرخ  کار با تجزیه و تحلیل متغیر  های بازار رو مطالعه شاخص از این
کـار، مطالعـه   های مناسـب در بـازار منظور اتخـاذ سیاسـت اشتغال و تعداد بیکاران، به

خروج افراد به بازار کار و توانـایی افـراد در یـافتن سـریع مشـاغل جـایگزین و  ورود و
کار بسیار ضروری به نظـر  های مختلف نیروی همچنین تأثیر مدت زمان بیکاری بر گروه

  .]۷[ رسد می
طول مدت بیکاری از اهمیت اقتصادی و اجتماعی فراوانی برخوردار است؛ بازار کاری 

ماننــد  شــوند امــا بــرای مــدت طــوالنی بیکــار می مــی بیکــار میکــه در آن تعــداد افــراد ک
شوند اما فقـط بـرای  تر از بازارکاری است که در آن تعداد افراد بیشتری بیکار می امن نا

مانند. بدیهی است که در دوران رکـود اقتصـادی،  مدت کوتاهی در آن موقعیت باقی می
های مهمـی در  یـن امـر پیامـدیابـد کـه ا نرخ بیکاری و طول مـدت بیکـاری افـزایش می

های خانوار و توانایی پرداخت مالی آنان دارد بنا بر این مدیریت این موضوع بـه  هزینه
ها بـا کـاهش نـرخ  های خاص بازار کـار نیـاز دارد. در حـال حاضـر ایـن پیامـد سیاست

خروج بیکاری (به دلیل اشتغال یا پایان دوره قـانونی بیکـاری) و بیکـاری بلنـد مـدت 
کنند. در سطح فردی نیز بیکاری طوالنی مدت نه تنها افـراد را  ت بیشتری پیدا میاهمی

کند بلکه موجب نارضایتی عمومی و  از معیشت و فعالیت معنادار در زندگی محروم می
 .  ]۹[ شود های منفی اجتماعی نیز می افزایش پدیده

گذارنـد، از  یبرای شناسایی عواملی کـه در طـول مـدت بیکـاری و نـرخ خـروج تـأثیر م
های  شـود. در سـال های تجزیـه و تحلیـل بقـا در تحقیقـات بـازار کـار اسـتفاده می روش

های مدت در مطالعات اقتصادی و علوم اجتمـاعی بـرای تجزیـه و تحلیـل  گذشته، مدل
  . ]۷[ طول مدت بیکاری و طول مدت اعتصابات کارگری استفاده شده است

هـای بیکـاری اسـتفاده  برای تجزیه و تحلیـل دادهمحققین بسیاری از رویکرد تحلیل بقا 
مـدت  ۱۹۷۹عنوان یکی از محققین پیشرو در این زمینه، لنکسـتر در سـال  اند به نموده

زمان بیکاری را با استفاده از اثر تصادفی مورد بررسی قرار داد و استفاده از مدل خطـر 
ــود ــداول نم ــات اقتصــادی مت ــاران]۸[ را در مطالع ــای و همک ــال  . داراب  ۲۰۱۷در س

های تجزیه و تحلیل بقا را برای تحلیل مدت زمان بیکاری در کشور رومانی مورد  روش
یر کمـک  استفاده قرار دادند آنها بـرای بـرآورد مـدت زمـان بیکـاری از روش کـاپالن مـه
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مدت زمان بیکـاری را در کشـور آفریقـای  ۲۰۱۸در سال   . نونیا و انجیوهو]۷[ گرفتند
  . ]۱۱[ سازی کردند ه از تابع بقا مدلجنوبی با استفاد

اجتمــاعی در  -عنوان یــک معضــل اقتصــادی بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله بیکــاری بــه
هـای مربـوط بـه مـدت زمـان بیکـاری پرداختـه  کشورمان، در این مقالـه بـه تحلیـل داده

های بیکاری مورد  های بقا در تحلیل داده معرفی مدل ) ۳( شود. در ادامه و در بخش  می
های مربوط به مدت زمان بیکـاری  ) به تشریح داده۴توجه قرار گرفته است. در بخش (

هـای تحلیـل بقـا مـورد تجزیـه و  پرداخته شده است سپس اطالعات با استفاده از روش
پــردازیم و  تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت در انتهــا نیــز بــه بحــث در خصــوص نتــایج مــی

  پیشنهاداتی جهت مطالعات آتی مطرح خواهد شد.

  های بقا بندی زمان مدل -۳
های بقا و امکـان ورود سانسـور در تحلیـل بقـا اشـاره  های داده در بخش قبل به ویژگی

های بقا بر اساس متغیرهای تبیینی مورد بررسی  بندی داده شد. در این بخش نحوه مدل
های  های بقـا بـر اسـاس تـابع خطـر بـا مـدل بندی داده ، مدلگیرد. عالوه بر این قرار می

 شوند. و شکنندگی مشترک نیز معرفی می  ، شکنندگی  مخاطرات متناسب

   مدل خطرهای متناسب -۳-۱
های بقا، مدل خطرهای متناسب معروف  بندی داده های متداول برای مدل یکی از مدل

   :شود صورت زیر تعریف می  . دراین مدل تابع خطر به]۴[ به مدل کاکس است

│ ۰  

h۰	که در آن . X ،  تابع خطر پایه	 X۱, … , X g	  تغیرهای تبیینی و م   . 
g تابعی مثبت است. در این مدل معموالً  X e شود، که در آن  در نظر گرفته می  

β	 بردار β۱,…,β پارامترهای اثرات ثابت متغیرهای تبیینی یا پارامترهای  
  :داریم بنا بر اینرگرسیونی مدل هستند. 

│ ۰  )۱( 
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کامالً پارامتری   )۱(وقتی تابع خطر پایه یک مدل پارامتری در نظر گرفته شود مدل 
توان به برآوردهای ماکسیمم درستنمایی  خواهد بود و از طریق تابع درستنمایی می

خطر پایه وایبول  بر اساس )۱(طور مثال تابع خطر  پارامترها دست یافت. به
   :صورت به

  | ۱  
 آید.  دست می به

پارامتری خواهد بود. در این حالت  نیمه  )۱( اما اگر تابع خطر پایه نامعلوم باشد، مدل 
کاکس یک تابع . دست آورد توان تابع درستنمایی مدل را به روش فوق به  نمی

و  ]۴[ پارامتری معرفی کرد درستنمایی جزئی برای براورد پارامترهای این مدل نیمه
  صورت  به  )۲( رابطه  بر اساسهای بقا  . تابع درستنمایی زمان]۵[

∏ ۰ exp	 H۰۱ 

	 پارامتری مدل،  آید. برای محاسبه تابع درستنمایی نیمه دست می به ۰ . یک تابع   
	 های شود که به غیر از زمان گسسته در نظر گرفته می ای که اتفاق مورد نظر رخ داده   

  صورت  تابع توزیع خطر پایه به بنا بر اینباشد صفر است. 

۰ ۰  
  داریم   )۲( آید. با قرار دادن این تابع خطر پایه در  دست می به

∏ ۰ ۰ ∑ ∈۱  

مجموعه تمام افراد یا واحدهای آماری در معرض خطر است یعنی تمام  R(t) که در آن
ها رخ نداده است. با گرفتن لگاریتم و  برای آن  t افرادی که رخداد مورد نظر تا زمان 

۰ ) نسبت به ۳مشتق جزئی تابع (  و برابر صفر قرار دادن آن داریم   
  ۰ ∑ ∈

  
 صورت  تابع درستنمایی جزئی به بنا بر این

)۲(  

)۳( 

)۴( 



 555بندي عوامل مؤثر بر طول مدت زمان بيكاري با استفاده از تجزيه و تحليل بقا                         مدل

   .....................  568 - 549، صص 1398پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله   .....................  

 ∏
∑ ∈

۱   
شود، که مستقل از تابع خطر پایه است و مشتق دوم آن همواره نامثبت  حاصل می

 صورت  به  )۴(  بر اساساست. براورد تابع تجمعی خطر پایه 
٠ ∑

∑ ∈
١   

  آید.  دست می به

  شکنندگی  مدل -۳-۲
شود که تغییرپذیری فردی در تابع خطر از طریق  فرض می  )۱( در استفاده از مدل 
طور کامل قابل تبیین هستند. اما اگر منابع خطر دیگری وجود  متغیرهای تبیینی به

 غیر قابل مشاهده یا گذار بوده و در عین حال غیرتأثیرداشته باشند که بر زمان بقا 
های شکنندگی  گیری باشند، برای در نظر گرفتن این عوامل خطر از مدل قابل اندازه
 شود.  استفاده می

های  بار عبارت شكنندگی را برای مدل نیبرای اول ۱۹۷۹در سال  واپل و همکاران
های  مدل  کالیتون و کازیک. سپس ]۱۲[ ره مورد استفاده قرار دادندیبقای تک متغ
عملکرد مدل كاكس را در هنگام لین و لی  . بعد از آن ]۳[ كار بردند شكنندگی را به

تصادفی  مؤلفهک یشكنندگی  . ]۱۰[ وجود عوامل ناشناخته مورد بررسی قرار دادند
شود كه  عوامل مشاهده نشده یا ناشناخته وارد مدل می است كه برای لحاظ کردن اثر

  امکان ورود آنها در مدل میسر نیست. نی، ییرهای تبیتوسط متغ
بندی  های اثرات تصادفی برای مدل های شكنندگی نوع خاصی از مدل در واقع مدل

ک اثر تصادفی ضربی به مدل یهای شكنندگی با وارد كردن  های بقا هستند. مدل داده
  صورت  به  )۱( 

  │ , ٠  
,۱ شود که در آن تعریف می … ,   بردار متغیرهای تبیینی،    

 ۱,…, ,۱ بردار اثرات ثابت و    … , 	 بردار متغیر تصادفی   
طوری  ای است به شده دارای توزیع استاندارد  W نامنفی شکنندگی است. در این مدل 
   .که امید ریاضی آن برابر بردار یک است

)۵( 
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,۱  طور کلی اثرات تصادفی  به  )۵( در مدل شکنندگی  … اند  قابل مشاهده غیر ,
شود که این اثرات از یک توزیع  و برای استنباط در مورد این اثرات ابتدا فرض می

,۱  ی هبه شرط مشاهد بنا بر اینکنند.  اه مثبت پیروی میگ آماری با تکیه … ,   ،
  صورت  تابع درستنمایی به

 | ∏ ۰ exp	 ۰۱  
 صورت  و تابع بقا به

 |
|۰ ۰۰ ۰  

 
  دست خواهد آمد و داریم  به

| ۰
۰  

	 که در آن    .تبدیل الپالس است.
	 تبدیل الپالس متغیر تصادفی مثبت   صورت  به  ∗

∗ ∗

۰
 

  داریم  بنا بر اینشود.  تعریف می
 ۰ ۰   

۰
۰

۰
  

۰  
۰ ۰

۲
 

همبستگی  ی دهنده شکنندگی نشان مؤلفهاگر در مدل شکنندگی معرفی شده 
در این  .]۱۳[ شود مدل را مدل شکنندگی مشترک نامیده میای باشد، این  خوشه درون

شکنندگی  مؤلفه) به جای در نظر گرفتن ۵مدل بر خالف مدل شکنندگی ارائه شده در (
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شود این نوع از  شکنندگی در نظر گرفته می مؤلفهبرای هر فرد، برای هر خوشه یک 
مواقعی که عوامل های شکنندگی در مطالعات طول عمر دوقلوها رایج است. در  مد

ها باشد از مدل شکنندگی  ای بودن داده قابل محاسبه ناشی از خوشه ناشناخته یا غیر
  شود. مشترک استفاده می

  های مطالعه معرفی داده -۴
های جنسیت، سن، میزان تحصیالت و  متغیر تأثیرهای این مطالعه برای بررسی  داده

ر مدت زمان بیکاری گردآوری و با متغیرهای تبیینی موثر ب عنوان به تأهلوضعیت 
نفر   ۵۴۶ های بقا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه شامل  استفاده از روش

در کالنشهر تهران است که است که اطالعات مربوط به تاریخ شروع و تاریخ پایان 
تا ابتدای فروردین   ۱۳۹۷ ی بیکاری برای هر شخص از ابتدای فروردین سال  دوره

درصد بیکاران نمونه را   ۳۵/۳۵ دهد که  ها نشان می ثبت شده است. داده  ۱۳۹۸ سال 
نفر   ۳۲۹ ساله  دهند. در خالل مطالعه یک درصد، را مردان تشکیل می  ۶۵/۶۴ زنان و 

اند و این حیث  نفر در پایان مطالعه کماکان بیکار بوده  ۲۱۷ موفق به یافتن شغل و 
ها وجود دارد. الزم به ذکر است که حداقل مدت  درصدی در داده  ۷/۳۹ ور راست سانس

روز است.   ۳۴۰ روز و حداکثر   ۳۶ ی بیکاری برای افراد این مطالعه  زمان دوره
در ادامه ابتدا با استفاده از روش  روز بوده است.  ۲۶۵ میانگین مدت زمان بیکاری نیز 

های کاکس و  شود سپس با استفاده از مدل پرداخته می ها یر به توصیف داده کاپالن مه
  ها را ارائه خواهد شد. شکنندگی نتایج تحلیلی بیشتری از داده

  ها نتایج و یافته -۵
  یر نتایج تجزیه و تحلیل کاپالن مه -۵-۱

نشان داده شده است. اعداد داخل  ۱اطالعات توصیفی مربوط به نمونه در جدول 
میانگین مدت بیکاری  ۱ گر انحراف استاندارد است. با توجه به جدول  پرانتز بیان
  روز است.   ۲۲۲ روز و در مردان   ۲۷۵ برای زنان 

  
  



.................   

ری
۲  
۲  
۲  
۲  
۲  
۲  
۲  

۱۷ 
۲  
۲  
۲  
۲  
۲  
۲  

 است 
 خطر 
 زمان 
 زمان 
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  یکاری
متوسط زمان بیکار

)۹۶۵/۱(۵۲۸/۲۶۴
)۵۷۴/۲(۲۵۹/۲۲۱
)۶۸۴/۲(۴۲۳/۲۷۴
)۴۶۱/۵(۰۹۰/۲۸۲
)۹۷۸/۲(۱۱۵/۲۷۴
)۵۴۹/۲(۰۰۰/۲۶۴
)۸۵۷/۵(۴۵۷/۲۴۳
)۶۲۴/۲۳(۷۵۵/۷۳
)۴۶۶/۶(۴۶۹/۲۵۱
)۵۷۶/۲(۸۴۲/۲۶۳
)۶۷۶/۲(۲۰۳/۲۷۲
)۳۲۹/۷(۲۸۹/۲۷۶
)۹۴۳/۱(۳۴۵/۲۷۰
)۵۵۱/۴(۶۰۵/۲۴۹

شتر از مردان
ان در معرض
گفت در مدت
 مؤثر در مدت

  مترجم

ص 1398ييز و زمستان 

ی بی  ی طول دوره
م  توسط سن

۳۲۳/۰(۸۸۰/۴۰)
۴۲۲/۰(۲۹۸/۴۰)
۴۷۲/۰(۷۷۷/۴۱)
۲۰۸/۱(۱۹۹/۴۴)
۵۰۴/۰(۶۹۱/۴۲)
۴۲۲/۰(۷۵۵/۳۹)
۹۶۷/۰(۷۷۰/۳۸)
۵۳۷/۰(۱۶۵/۲۴)
۲۳۶/۰(۶۴۴/۳۰)
۱۲۹/۰(۰۵۸/۳۷)
۱۶۸/۰(۳۶۷/۴۳)
۴۱۵/۰(۱۷۴/۵۰)
۳۴۸/۰(۷۲۷/۴۱)
۶۶۱/۰(۶۴۲/۳۸)

طور نسبی بیش ه
ن نسبت به زنا

توان گ رو می  ن 
یگر از عوامل

  مل جنسیت

زنجيران و كيومرث م

پاي، 2  ي ، شماره30سال 

های ی مربوط به داده
متدرصد سانسور

 ۷/۳۹  )۳
 ۵/۳۸  )۲
 ۰/۴۲  )۲

۶/۴۳  )۸
 ۱/۴۰  )۴
 ۶/۳۸  )۲

۸/۴۰  )۷
۳۳٫۳  )۷

۱/۳۹  )۶
 ۲/۴۰  )۹
 ۳۹٫۴  )۸

۴۱٫۷  )۵
 ۱/۳۸  )۸
 ۶/۴۳  )

 ماندن زنان به
دهد مردان ن می

ست) و از این
کی دند کرد. ی

.  

تابع بقا برای عام

فاطمه ز 

س، ي آمار رسمي ايران

طالعات توصیفی
تعداد
۵۴۶
۳۵۳
۱۹۳

  ۳۹  سیکل
۱۳۷  طه ودیپلم
۲۷۲  کارشناسی

  ۹۸رشد و باالتر
۱۲  
۶۹  

۲۴۹
۱۸۰
۳۶  

۳۸۳
۱۶۳

 احتمال بیکار
بع خطر نشان
 یافتن شغل ا
ست پیدا خواهن
تحصیلی است.

نمودار  - ۱شکل  

هاي ي بررسي مجله    ...

ا -۱جدول 
  طبقه

  -  
  مردان 

  زنان

صیالت
ابتدایی و س
دوره متوسط
کاردانی و ک
کارشناسی ا

  ی

۲۵-۱۹  
۳۲-۲۶  
۳۹-۳۳  
۴۶-۴۰  
۵۳-۴۷  

  متأهل  تأهل
  مجرد

دهد  نشان می
، تا  ۲در شکل 

خطر در اینجا
 شغل جدید دس
فزایش سطوح ت
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  ...................

  متغیر
 کل نمونه
  جنسیت

سطح تحص

گروه سنی

وضعیت ت
  

،      ۱شکل 
همچنین د
بیشتری (
کمتری به 
بیکاری افز

 



   559 

.................   

بیشتر 
ه نظر 

طور  به

يل بقا                     
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سواد ب افراد کم
گاهی است. به

ب    ۶و   ۵  شکل 

  ت

فاده از تجزيه و تحلي

، ص1398ييز و زمستان 

  امل جنسیت
ر ماندن برای 
حصیالت دانشگ

ش یافته است.

ی عامل تحصیالت

مان بيكاري با استفا

پايي، 2  ي ، شماره30ل 

تابع خطر برای عا
 احتمال بیکار
افراد دارای تح
ش سن افزایش

  د.  کن

نمودار تابع بقا برا

مؤثر بر طول مدت ز

اس،  آمار رسمي ايران

نمودار ت - ۲شکل 
ن نتیجه گرفت،
 بیکاری برای

یکاری با افزایش
ک هن متبادر می

ن -۳شکل        

بندي عوامل م مدل

هاي ي بررسي مجله   ..

ش
توان می ۴و  ۳

مترین احتمال
یانگین مدت بی
ن نتیجه را به ذ

         

  ...................

۳از شکل 
است و کم

رسد می می
تقریبی این
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  مترجم

ص 1398ييز و زمستان 

   تحصیالت مل

  عامل سن

   عامل سن

زنجيران و كيومرث م

پاي، 2  ي ، شماره30سال 

بع خطر برای عام

دار تابع بقا برای ع

ر تابع خطر برای

فاطمه ز 

س، ي آمار رسمي ايران

نمودار تا - ۴کل 

نمود -۵شکل  

نمودار - ۶شکل 

هاي ي بررسي مجله    ...

ش
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مدت 
 افراد 

ه جی ک
 خطر 
 مدت 

يل بقا                     
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 تأهله افراد م
جرد بیشتر از

 است و نتایج
ابع بقا و تابع
های تبیینی بر 

فاده از تجزيه و تحلي

، ص1398ييز و زمستان 

مجرد نسبت به
ی برای افراد مج

  تأهل وضعیت 

 تأهلل وضعیت 
روش توصیفی
اساس شکل تا
همزمان متغیره

مان بيكاري با استفا

پايي، 2  ي ، شماره30ل 

شود که افراد م
رو خطر نسبی

ع بقا برای عامل

ع خطر برای عامل
ر اساساً یک ر
 شد صرفاً بر ا

دار ه رسی معنی

مؤثر بر طول مدت ز

اس،  آمار رسمي ايران

ش مشاهده می   ۸
ر مانند و از این

نمودار تابع - ۷کل 

نمودار تابع - ۸ل 
یر ش کاپالن مه
نی در باال ذکر
ت که برای برر

بندي عوامل م مدل

هاي ي بررسي مجله   ..

۸و  ۷در شکل 
م ری بیکار می

  ت. 

شک

شکل
کر است که رو
متغیرهای تبیین

. بدیهی استست

  ...................

همچنین د
زمان کمتر

است تأهلم

الزم به ذکر
برای اثر م

استتجربی 
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کارگیری مدل  زمان بیکاری تنها استفاه از این روش کافی نبوده و الزم است تا با به
  عوامل مؤثر بر مدت زمان بیکاری پرداخته شود.کاکس به بررسی معنی داری 

 نتایج تجزیه و تحلیل کاکس -۵-۲ 
یر برای تحلیل توصیفی توابع بقا  گونه که در بخش قبلی گفته شد روش کاپالن مه همان

همزمان متغیرهای تبیینی بر  تأثیرگیرد و امکان سنجش  و خطر مورد استفاده قرار می
تر  زمان بقا را ندارد. بدین سبب از مدل مخاطرات متناسب کاکس برای تحلیل دقیق

  ، فرض ۲ دست آمده در جدول  ها استفاده شده است با توجه به نتایج به داده
H۰:	β دار  معنی تأثیرشود که این امر نشان از  % رد می ۹۵ داری  در سطح معنی ۰

و  ۵، رتبه لگاریتمی۴های والد  تبیینی بر طول مدت زمان بیکاری دارد. آمارهمتغیرهای 
  کنند.  می تأییدداری مدل و رد فرض صفر را  نیز به اتفاق معنی ۶نسبت درستنمایی

  
  جدول ضرایب مدل کاکس -۲جدول 

   β  s.e Z  sig  Exp(β)   برای ٪۹۵فاصله اطمینان 
Exp(β)  

  )۱۳۷/۱ ۸۱۶/۱(  ۴۳۷/۱  ۰۰۲/۰  ۰۳۳/۳  ۱۱۲/۰  ۳۶۳/۰  جنسیت
  )۹۶۴/۰ ۰۳۳/۱(  ۹۸۳/۰  ۱۰۱/۰  -۶۴۰/۱  ۰۱۰/۰ -۰۱۷/۰  سن

  )۸۰۱/۰ ۰۶۹/۲(  ۲۸۸/۱  ۲۹۷/۰  ۰۴۳/۱  ۲۴۲/۰  ۲۵۲/۰ ۲تحصیالت گروه
  )۱۸۷/۱ ۹۳۱/۲(  ۸۶۵/۱  ۰۰۷/۰  ۷۰۱/۲  ۲۳۱/۰  ۶۲۳/۰ ۳تحصیالت گروه
  )۳۹۹/۱ ۷۷۸/۳(  ۲۹۹/۲  ۰۰۱/۰  ۲۸۳/۳  ۲۵۳/۰  ۸۳۲/۰ ۴تحصیالت گروه

  )۵۷۹/۰ ۹۷۱/۰(  ۷۵۰/۰  ۰۲۹/۰  -۱۸۷/۲  ۱۳۲/۰ -۲۸۹/۰  تأهلوضعیت 
  

برآورد بردار ضرایب رگرسیون است، مثبت بودن این ضریب برای   β در این جدول
دهد که خطر (در اینجا یافتن شغل) برای مردان بیشتر  عامل جنسیت نشان می

بینی شده در میزان خطر برای هر واحد افزایش در متغیر  تغییر پیش   exp(β) است،
درصد نسبت به زنان   ۷/۴۳ تبیینی است. خطر پایان دوره بیکاری برای مردان بیکار 

دهد که  نشان می تأهلبرای عامل وضعیت    β بیکار بیشتر است. منفی بودن مقدار
با ثابت نگهداشتن سایر  نا بر اینبکمتر از افراد مجرد است،  تأهلخطر برای افراد م

دهد. نرخ خطر سطوح تحصیالت گروه  % افزایش می ۲۵ متغیرها، مجرد بودن خطر را 
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بنا (کارشناسی ارشد و باالتر) بیشتر است.  ۴ (کاردانی و کارشناسی) نسبت به گروه  ۳ 
  یابد.  نرخ خطر با سطح تحصیالت باالتر افزایش می بر این

ه آمده است و برای ارزیابی کلی مدل کاکس ب ۳س که در جدول نیبونتیجه آزمون اُم 
کند و  می تأییدیر را  دست آمده از روش کاپالن مه شود، نتایج توصیفی به کار گرفته می
  ها دارد. داری مدل کاکس در برازش به داده نشان از معنی

   

  نیبوس برای ارزیابی کلی مدل کاکس آزمون اٌم -۳جدول 
      Step      Block      نمره کلی
  df  sig  مجذور کای  df  sig  مجذور کای  df sig  مجذور کای

۹۴۹/۵۱  ۵  ۰۰۰/۰  ۳۵۴/۵۲  ۴  ۰۰۰/۰  ۳۵۴/۵۲  ۴  ۰۰۰/۰  
  

اما مدل کاکس به علت در نظر نگرفتن عوامل خطر ناشناخته لزوماً بهترین مدل را به 
تر در  برای کنکاش بیشتر و استخراج نتایج دقیق بنا بر ایندهد.  ها برازش نمی داده

  های زمان بیکاری برازش داده شده است. های شکنندگی به داده ادامه مدل

  نتایج تجزیه و تحلیل مدل شکنندگی -۵-۳
های شکنندگی گاوسی،  منظور تعیین عوامل ناشناخته بر مدت زمان بیکاری، از مدل به

های شکنندگی تا حدودی مشابه  ل از برازندگی مدلاستفاده شد. نتایج حاص  t گاما و 
شکنندگی  مؤلفهداری  به نتایج حاصل از مدل کاکس است. باید توجه داشت که معنی

های شکنندگی و وجود عوامل خطر ناشناخته بر  مدل تأییدها نشان از  در این مدل
ها تبیین  گیری شده در داده مدت زمان بیکاری است که توسط متغیرهای تبیینی اندازه

ارائه شده    ۶و   ۵، ۴های  ها در جدول نشده است. نتایج حاصل از برازش این مدل
  است. 

ایج حاصل از برازش مدل های فوق و همچنین مقایسه آنها با نت ی مدل برای مقایسه
کائیک استفاده شد که نتایج آن در جدول  آمده است. مقادیر مالک   ۷ کاکس از مالک آ

کائیک نشان می است، از این رو   t دهد که کمترین مقدار مربوط به مدل شکنندگی  آ
کاراترین مدل در این بررسی شناخته شد. طبق نتایج مدل  عنوان به  t مدل شکنندگی 

درصد نسبت به زنان   ۳۳٫۳ خطر پایان دوره بیکاری برای مردان بیکار   t ی شکنندگ
کمتر از  تأهلنرخ خطر برای افراد م تأهلبیکار بیشتر است. برای عامل وضعیت 
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درصد افزایش  ۲۶٫۷۳ افراد مجرد است و مجرد بودن خطر (یافتن شغل جدید) را 
 ۴ و کارشناسی) نسبت به گروه  (کاردانی ۳ دهد. نرخ خطر سطوح تحصیالت گروه  می

نرخ خطر با سطح تحصیالت باالتر  بنا بر این(کارشناسی ارشد و باالتر) بیشتر است. 
ها  یابد. همچنین اثر متغیر سن بر مدت زمان بیکاری در هیچکدام از مدل افزایش می

  نشده است. تأیید
  

  جدول ضرایب مدل شکنندگی گاوسی -۴جدول 
  β  s.e دو کای  sig  Exp(β)   برای۹۵فاصله اطمینان % 

Exp(β)  
  )۰۶۳/۱ ۸۷۳/۱(  ۳۵۷/۱  ۰۱۴/۰  ۰۲/۶  ۱۲۴/۰  ۳۰۴/۰  جنسیت
  )۹۶۸/۰ ۰۰۱/۱(  ۹۸۹/۰  ۲۹۰/۰  ۱۳/۱  ۰۱۹/۰  -۰۱۲/۰  سن

  )۷۶۳/۱ ۰۴۴/۲(  ۲۵۰/۱  ۳۸۰/۰  ۷۸/۰  ۲۵۱/۰  ۲۲۲۳/۰تحصیالت گروه
  )۰۷۶/۱ ۷۲۳/۲(  ۷۱۳/۱  ۰۲۳/۰  ۱۴/۵  ۲۳۸/۰  ۳۵۳۹/۰تحصیالت گروه
  )۳۱۵/۱ ۷۲۱/۳(  ۲۱۲/۲  ۰۰۳/۰  ۹۶/۸  ۲۶۶/۰  ۴۷۹۴/۰تحصیالت گروه

  )۵۶۴/۰ ۹۶۱/۰(  ۷۳۶/۰  ۰۲۴/۰  ۰۹/۵  ۱۳۶/۰  -۳۰۶/۰  تأهلوضعیت 
      ۰۲۶/۰  ۰۶/۲۷     شکنندگی مؤلفه

  
  جدول ضرایب مدل شکنندگی گاما -۵جدول 

  β  s.e دو کای  sig Exp(β)   برای ٪۹۵فاصله اطمینان 
Exp(β)  

  )۰۶۰/۱ ۷۴۰/۱(  ۳۶۴/۱  ۰۱۲/۰  ۲۸/۶  ۱۲۴/۰  ۳۱۱/۰  جنسیت
  )۹۶۷/۰ ۰۰۹/۱(  ۹۸۸/۰  ۲۵۰/۰  ۳۵/۱  ۰۱۱/۰ -۰۱۳/۰  سن

  )۷۶۲/۱ ۰۴۰/۲(  ۲۴۸/۱  ۳۸۰/۰  ۷۷/۰  ۲۵۱/۰  ۲۲۱/۰ ۲تحصیالت گروه
  )۰۸۲/۱ ۷۴۲/۲(  ۷۲۳/۱  ۰۲۲/۰  ۲۶/۵  ۲۳۸/۰  ۵۴۴/۰ ۳تحصیالت گروه
  )۳۲۴/۱ ۷۳۶/۳(  ۲۲۸/۲  ۰۰۳/۰  ۱۲/۹  ۲۶۵/۰  ۷۹۹/۰ ۴تحصیالت گروه
  )۵۶۷/۰ ۹۶۲/۰(  ۷۳۹/۰  ۰۲۵/۰  ۰۴/۵  ۱۳۵/۰ -۳۰۴/۰  وضعیت تأهل
      ۰۳۹/۰  ۶۹/۲۳      مؤلفه شکنندگی
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  t جدول ضرایب مدل شکنندگی -۶جدول 
  β  s.e دو کای  sig  Exp(β)   برای ٪۹۵فاصله اطمینان 

Exp(β)  
  )۰۴۰/۱ ۷۰۲/۱(  ۳۳۳/۱  ۰۲۳/۰  ۱۵/۵  ۱۲۶/۰  ۲۸۵/۰  جنسیت
  )۹۶۷/۰ ۰۱۳/۱(  ۹۹۱/۰  ۴۱۰۰/۰  ۶۹/۰  ۰۱۱/۰ -۰۱۰/۰  سن

  )۰۷۶/۱ ۰۶۰/۲(  ۲۵۱/۱  ۳۸۰۰/۰  ۷۷/۰  ۲۵۴/۰  ۲۲۴/۰ ۲تحصیالت گروه
  )۰۴۷/۱ ۶۷۸/۲(  ۶۷۴/۱  ۰۳۱۰/۰  ۶۳/۴  ۲۴۰/۰  ۵۱۵/۰ ۳تحصیالت گروه
  )۲۹۱/۱ ۷۱۹/۳(  ۱۹۱/۲  ۰۰۳۶/۰  ۴۵/۸  ۲۷۰/۰  ۷۸۵/۰ ۴تحصیالت گروه
  )۵۶۰/۰ ۹۵۹/۰(  ۷۳۲/۰  ۰۲۳۰/۰  ۱۵/۵  ۱۳۷/۰ -۳۱۲/۰  وضعیت تأهل
      ۰۴۶۰/۰  ۶۶/۳۱      مؤلفه شکنندگی

  
  های شکنندگی مشترک بقا ی مدل مقایسه -۷جدول 

 t  گاما  گاوسی  کاکس  معیارها
کائیک   ۴۹۹/۳۳۸۸  ۸۸۴/۳۳۹۰  ۴۰۱/۳۳۸۹  ۸۶۳/۳۴۰۰  آ

  ۷/۱۰۲  ۳۲/۸۷  ۶۷/۹۱  ۹۱/۵۰  نسبت درستنمایی

  گیری بحث و نتیجه -۶
های تحلیل بقا نظیر جداول کاپالن مه یر، مدل کاکس  در این مقاله با استفاده از روش

متغیرهای تبیینی بر مدت زمان بیکاری بررسی شد.  تأثیرهای شکنندگی،  و مدل
های شکنندگی، به نتایج تقریباً مشابهی  های مخاطرات متناسب کاکس و مدل مدل

کائ ها داشت مدل  یک مدلی که برازش بهتری به دادهدست یافتند. با استفاده از معیار آ
تعیین شد و نتایج حاصل از این مدل نشان داد با توجه به متغیر جنسیت،   t شکنندگی 

ن شانس اشتغال مجدد یمدت بیکاری برای زنان نسبت به مردان بیشتر است. همچن
ت کارشناسی شتر از زنان است. افراد دارای تحصیالیل شده بیمردان در دوره تحل یبرا

تر  ارشد و باالتر شانس بیشتری در اشتغال مجدد در مقایسه با افراد با تحصیالت پایین
دارند.  تأهلدارند. همچنین افراد مجرد شانس اشتغال مجدد بیشتری نسبت به افراد م

ای  های شکنندگی نشان از وجود عوامل ناشناخته مؤلفهدار شدن  نکته مهم اینکه معنی
  گیری نبوده است.  دارد که در قالب متغیرهای تبیینی قابل اندازه
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  پیشنهادها -۷
شود در مطالعات آتی  گیری بیان شد، پیشنهاد می با توجه به آنچه در بحث و نتیجه

با توجه به متغیرهای تبیینی بیشتری در گردآوری اطالعات مورد توجه قرار گیرد. 
های مختلف کشور و همچنین ارتباط احتمالی  های متفاوت بیکاری در استان نرخ

توان با وارد کردن این اثر در مدل بقا کمک  های مجاور می فضایی این نرخ در استان
شود در مطالعات آتی  پیشنهاد می بنا بر اینشایانی به بهبود برآوردهای مدل بقا نمود. 

ای تحلیل و پیشگویی مدت زمان بیکاری مورد استفاده محققین مدل بقای فضایی بر
  این حوزه قرار گیرد. 
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