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ﺑﺮاورد ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﺘﻮل ﺧﻮﻧﺪاﺑﯽ† ،*,ﻣﻬﺪی وﺣﺪﺗﯽ† و ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ

‡

† ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

‡ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭼﮑﯿــﺪه :در اﯾ ـﻦ ﺗﺤﻘﯿ ـﻖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل رﮔﺮﺳ ـﯿﻮن ﻟﻮژﺳــﺘﯿﮑﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی

ﭘﯿﺸﮕﻮی دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت )ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ( ،ﺳـﻦ )ﺟـﻮان

ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎل( ،ﺟﻨﺴﯿﺖ )ﻣﺮد ﯾﺎ زن( ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ )ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ( و ﺑﻌـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار
)ﮐﻮﭼــﮏ ﯾــﺎ ﺑــﺰرگ( ﺑــﺮ اﺣﺘﻤــﺎل ﺑﯿﮑـﺎری اﻓــﺮاد ۱۵ﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗــﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘﯿﺠـﻪﻫﺎی ﺧـﺎم ﻃـﺮح
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ ﻫﻢا ﮐﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت دورهﻫﺎی
ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ وﻗـﻮع ﺑﯿﮑـﺎری
ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻦ ،ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ،ﺟـﻨﺲ ،ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ و
ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار دارای ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑـﺎری اﻓـﺮاد  ۱۵ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﯿﮑﺎری؛ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری؛ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری؛ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑـﺎری؛ رﮔﺮﺳـﯿﻮن

ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤـﺎ ﺑـﻮده و ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را روﺷﻦ ﻣﯽﺳـﺎزد .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۵٫۸٫۲۹ :ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۷٫۴٫۱۶ :
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زﻧﺎن و ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷـﺪه و در ﺑﺴـﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑـﺮده و ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺗﻮﻟﯿـﺪ را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در

ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ زاد و وﻟﺪ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﮐﺎﻫﺶ و وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ،ﺑـﻪوﯾﮋه »ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری« در ﻣﯿـﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪی زﻧـﺎن و
ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .وﺟـﻮد اﯾـﻦ

ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ دلﺳﺮدی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﮐـﺎر
ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫـﺎ رﯾـﺎل ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻧﯿـﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻣـﻊ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﻬﺮی،
ﺟﺎﻣﻌﻪ دارای ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ ﯾـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﯿﺖ

اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿـﺖ ﯾـﺎ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه را ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮی روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺖ

ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد ﺳـﺎﮐﻦ روﺳـﺘﺎ از ﺳـﺎل
 ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﺪون ﺷـﮏ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻣـﺪاران
ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺑﻌـﺎد رواﻧـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎدی ﺷﻮد.

اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دادهﻫــﺎی ﺧــﺎم ﻃــﺮح آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر و ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی از
روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ آن،
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺟﻨﺲ ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل

ﺑﯿﮑــﺎری اﻓــﺮاد  ۱۵ﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ از ﺳــﺎل  ۱۳۸۴ﺗــﺎ  ۱۳۹۲اﺳــﺖ .ﻫــﻢﭼﻨــﯿﻦ ﭘــﺲ از

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺪل ﭘـﯿﺶﻧﻬـﺎدی ﺑـﺮاورد
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری و ﺗﺤﻠﯿـﻞ روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری ﻃـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫـﺎ و ﻣﻔﻬﻮمﻫـﺎ ،ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎی ﺑﯿﮑـﺎری و ﻧﺘﯿﺠـﻪﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اراﯾﻪ و در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ روشﻫـﺎی آﻣـﺎری ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎ
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اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪای از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﯾـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -۲ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﻣﻔﻬﻮم واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺟﺮا و ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی آن ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺗﻌـﺪادی از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫـﺎ و ﻣﻔﻬﻮمﻫـﺎی ﮐﻠﯿـﺪی و

ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:


ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻫــﺪف ،ﻧﻤﻮﻧــﻪ و زﻣــﺎن آﻣــﺎرﮔﯿﺮی :ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﻋﻀــﻮ

ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﺳــﺎﮐﻦ ﯾــﺎ ﮔﺮوﻫــﯽ در ﻧﻘــﺎط ﺷــﻬﺮی ﯾــﺎ روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸــﻮر

ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻫــﺪف ﻃــﺮح را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــﯽدﻫﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﻃــﺮح اﻋﻀــﺎی
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ و ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﺆﺳﺴـﻪای را ﭘﻮﺷـﺶ ﻧﻤـﯽدﻫـﺪ.
ﻃﺮح ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﻪﺻـﻮرت آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧـﻪای در ﺑـﯿﻦ  ۶۰ﻫـﺰار ﺧـﺎﻧﻮار در
ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻣﺎه ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ

اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣـﺎری اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ )ﻣﻘﺎﻟـﻪی ﭘـﯿﺶرو( ﻫﻤـﻪی اﻓـﺮاد
ﺷــﺎﻏﻞ ﯾــﺎ ﺑﯿﮑــﺎر  ۱۵ﺳــﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗــﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت آنﻫــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس

ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﻻزم
ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻫﺮ ﻓﺼـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.


ﺷﺎﻏﻞ :ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪی ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻗﺒـﻞ از ﻫﻔﺘـﻪی

آﻣﺎرﮔﯿﺮی )ﻫﻔﺘﻪی ﻣﺮﺟﻊ( ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.



ﺑﯿﮑﺎر :ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺧﺎص اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘـﻪی
ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎر ﺑﻮده ،در ﻫﻔﺘﻪی ﻣﺮﺟﻊ و ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺎده ﺑﺮای ﮐـﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ
و اﯾﻦﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪی ﻣﺮﺟﻊ و ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.



اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری :ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
اﻓﺮاد در آن ﮔﺮوه .در واﻗﻊ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑـﺎری :ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻘﺴـﯿﻢ »اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﯿﮑـﺎری« در
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ »اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﻮدن« در ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه.



ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎ :۱ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻘﺪار »ﺑﺨﺖﻫﺎی« دو ﮔﺮوه اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﻣـﺮدان ﺑـﻪ زﻧـﺎن ،ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻣﻘــﺪار »ﺑﺨــﺖ« ﺑﯿﮑــﺎری در ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻣــﺮدان ﺑــﻪ ﻣﻘــﺪار »ﺑﺨــﺖ« ﺑﯿﮑــﺎری در

ﺟﺎﻣﻌﻪی زﻧﺎن.

 -۳ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐـﺎر و ﺑـﻪﺧﺼـﻮص اﺷـﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑـﺎری از اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر

زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﺳﻨﻮور ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ

ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﺑﯿﮑﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪی اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﮑﺎری را
ﻣﺤﺼــﻮل ﮐــﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻧﻈــﺎم ﺑــﺎزار ﻣﯽداﻧﻨــﺪ و در ﻧﻘﻄــﻪی ﻣﻘﺎﺑــﻞ ،ﺗﻌــﺪادی از آنﻫــﺎ

ﺑﯿﮑﺎری را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾـﺪهای ﻧﺎﺷـﯽ از ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﺳـﺎزوﮐﺎر ﺑـﺎزار ﻗﻠﻤـﺪاد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﻮور ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻧﻈﺮﯾـﻪی ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻣﻮﻗـﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ دﺳـﺘﻤﺰد واﻗﻌـﯽ ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗـﺖ

ﮐﺎﻫﺶ و در آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ،اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑﯿﺶﺗـﺮی را ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اوﻗـﺎت ﮐـﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ] .[۲ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی »اﺧﺘﺼـﺎص زﻣـﺎن« ﮔـﺮی ﺑﮑـﺮ را ﺑﺘـﻮان در

راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار داد .او ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﻪ
اﻧﮕﯿﺰهی دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺳـﻮدﻣﻨﺪی ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎر ﻣﯽﭘـﺮدازد .در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪهی زﻣﺎن و ارزش اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮار از ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ].[۱۲

راﺑﺮت ﭘﻮﻻک روﯾﮑﺮد ﮔﺮی ﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﮐﻨﺸـﮕﺮ ﻓﻌـﺎل و ﻏﯿـﺮ ﻓـﺮدی
دارای اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴـﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﻓﺮﺻـﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ].[۱۷
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻠﻢ ،داﻧـﺶ ،ﻣﻬـﺎرت و ﺗﺠـﺎرب اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧﺴـﺎﻧﯽ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗـﺮ

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻻﺟﺮم ﺑﺎزار ﮐﺎر روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺘـﺮی ﺑـﻪ او
ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ .ﻧﺌﻮﮐﻼﺳــﯿﮏﻫﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ اﺷــﺘﻐﺎل زﻧــﺎن را ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﯾــﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس درآﻣـﺪ زنﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻠـﺖ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻣﺮدﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زﻧـﺎن از

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮی ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ].[۹

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﮑﺎران ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺳﺎده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ
در اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑـﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،در آن
دﺳﺘﻪ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﮑـﺎری
را ﻣﻌﻠﻮل ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽداﻧﻨﺪ ].[۲

»ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ« ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﻨﻈـﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
وﺿــﻌﯿﺖ اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﯽﭘــﺮدازد .از دﯾــﺪﮔﺎه اﯾــﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ وﺿــﻌﯿﺖ اﺷــﺘﻐﺎل زﻧــﺎن ارﺗﺒــﺎط
ﻣﻌﻨــﺎداری ﺑــﺎ ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت ﺟﺴــﻤﯽ ،روﺣــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ زﻧــﺎن دارد .ﻓــﺮض اﺻــﻠﯽ در

ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ زﻧـﺎن در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر و در ﺧﺎﻧـﻪ و ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺟﺰﯾﯽ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ].[۱۴
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد .در ﻫﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﭘﯿـﺮوان ﻧﻈﺮﯾـﻪی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻈﯿـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﻞ ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ،ﻧﺴـﺒﺖ
ﺟﻨﺴــﯽ ،ﻣﻬــﺎﺟﺮت و  ...ﻧﻘــﺶ اﺻــﻠﯽ ﺗﻌﯿــﯿﻦ وﺿــﻌﯿﺖ اﺷــﺘﻐﺎل و رﻓــﺎه ﺟﺎﻣﻌــﻪ را رﻗــﻢ
ﻣﯽزﻧﺪ .ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐـﺮدن ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ

ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ].[۳

 -۴ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت داﺧـﻞ
ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
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ﺑﺘﻮل ﺧﻮﻧﺪاﺑﻲ ،ﻣﻬﺪي وﺣﺪﺗﻲ و ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﻲ

 -۴-۱داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
اﮐﺜــﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣﺸــﺎﺑﻪ داﺧــﻞ ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪﺻــﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ .اﯾــﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠـﻪﻫﺎی »ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣﺴـﮑﻦ« ﯾـﺎ »ﻃـﺮح

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری ﺧـﺎﻧﻮار« ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ از ﻧﻈـﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳـﺎل  ۱۳۸۵را ﭘﻮﺷـﺶ دادهاﻧـﺪ .در ﻫﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ
ﺑــﯿﺶﺗــﺮ ﺟﻨﺒــﻪی ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ داﺷـﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻘــﺎن آن ﺳــﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ وﺿــﻌﯿﺖ اﺷــﺘﻐﺎل و
ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ

ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺎن آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:

ﺻــﺪق ﮔﻮﯾــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﻟﻮژﺳــﺘﯿﮑﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺳــﻪ ﻣﺘﻐﯿــﺮ ﺳــﻦ ،ﺳــﻄﺢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﺑﺮ روی اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ] .[۵او ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی  ۱۳۵۵ﺗﺎ  ۱۳۷۵ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑـﺎری

زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺳـﻨﯽ و ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﯿﺶ از ﻫﻤﺘﺎﯾـﺎن ﻣـﺮد ﺧـﻮد اﺳـﺖ .در ﻣﯿـﺎن
زﻧﺎن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﯿﮑـﺎری ﻧـﺪارد.
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑـﺎری در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

اردﻫﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮑﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی دو
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﻨﺲ ،ﺳﻦ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ را ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑـﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار

داده اﺳﺖ ] .[۱او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑـﺎری
 ۱۳۷۸ﺗﺎ  ۱۳۸۱ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﻦ ﺑـﺮ ﺑﯿﮑـﺎری ﺑـﯿﺶ از ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺟـﻨﺲ و
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺳﺖ و ﺑﺨﺖ زﻧﺎن ﺑـﺮای اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﮑـﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ دو ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻣﺮدان اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺟﻮاﻧﺎن ﮐـﻢﺗـﺮ از
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ.

ﻧﻮروزی ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻐﻠﯽ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری  ،۱۳۷۵ﻫﺰﯾﻨـﻪ و درآﻣـﺪ  ۱۳۷۹و اﺷـﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑـﺎری  ۱۳۸۲ﻣـﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ] .[۹او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی درآﻣﺪﻫﺎ ،ارﺗﻘﺎء و ﺗﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر اﯾـﺮان
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ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ زﻧـﺎن از
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.

ﺻﻨﻌﺖﺧﻮاه وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ را از ﺳـﺎل ۱۳۴۵

ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۱ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ] .[۶او ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾـﻦ
اﻓﺮاد و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری آنﻫﺎ ،ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ ﻣﻬـﻢ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮش زﯾﺎد داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑـﺎری در

ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮر را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .او اﯾﻦ اﻣـﺮ را ﻧﺸـﺎﻧﻪی ﺳـﻬﻞاﻧﮕﺎری در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰیﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺻــﺎﻟﺤﯽ اﺻــﻔﻬﺎﻧﯽ وﺷــﺠﺮی ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری  ،۱۳۸۵ﺗــﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ روی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻓـﺮاد  ۲۵ﺗـﺎ  ۵۴ﺳـﺎﻟﻪ
ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ] .[۱۴آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺟﻨﺴـﯿﺖ اﻓـﺮاد

ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد دارد و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯽ در اﯾـﺮان
از ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ
ﮐــﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿــﻪی زﻧــﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی زﯾــﺎدی ﺑــﺮای

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎری روﻧﺪ

آرامﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﺷﺪه و زﻧﺎن از ﻗﺪرت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
روﺷﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸وﺿﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ زن را در ﯾـﮏ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ] .[۴او ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺪل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾـﻦﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ زﻧـﺎن از آﻣﻮزشﻫـﺎی ﺳـﻄﻮح ﺑﺮﺗـﺮ ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداری در روﻧﺪ راهﯾـﺎﺑﯽ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻋﻤــﺎدزاده ﻧﯿــﺰ در ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺧــﻮد ﺑــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ آﻣــﻮزش زﻧــﺎن اﺷــﺎره ﮐــﺮده و ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آﻣﻮزش زﻧﺎن ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ].[۷
ﺑــﺎﻻﺧﺮه ﻧﻬﺎوﻧــﺪی ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷــﻤﺎری  ۱۳۸۵ﺑﯿﮑــﺎری ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻓﻌــﺎل
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر را از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد ] .[۱۰او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ

ﺗﺌﻮری ﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ،ﻧﺘﯿﺠـﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷـﻤﺎری
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺮاد  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ
و ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﮑﺎری وﺟﻮد دارد ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﺮ اﺳـﺘﺎن،
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ﺑﺘﻮل ﺧﻮﻧﺪاﺑﻲ ،ﻣﻬﺪي وﺣﺪﺗﻲ و ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﻲ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎوﻧﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﺟﻮﯾـﺎی ﮐـﺎر

را ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺬب ﮐﻨـﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ راﺑﻄـﻪی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل آن وﺟﻮد دارد.

 -۴-۲ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
وﯾﺘﺎﻧﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ در ﮐﺸـﻮر اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮑﯽ ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﯿـﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯽ )ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﺤﺼـﯿﻼت و
ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و  ،(...ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )ﻧﻈﯿﺮ وﺿﻊ اﺷﺘﻐﺎل واﻟﺪﯾﻦ،
ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻫـﺮ دو و  (...و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪای )ﻧﻈﯿـﺮ
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای( در ورود ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺠـﺮد  ۱۵ﺗـﺎ  ۲۴ﺳـﺎﻟﻪ را ﻣـﻮرد

ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار داد ] .[۱۹ﻧﻤﻮﻧــﻪی او از  ۱۲۲۴ﻣــﺮد و  ۹۹۰زن ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ﺑــﻮد ﮐــﻪ در
زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎ واﻟـﺪﯾﻦ ﺧـﻮد زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮب ﻧﻈﯿﺮ وﺿﻊ اﺷـﺘﻐﺎل واﻟـﺪﯾﻦ ،ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ و  ...ﻧﻘـﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﮐـﺎر دارد .ﺑﯿﮑـﺎری ﭘـﺪر ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﯽداری در وﺿـﻌﯿﺖ

ﺷــﻐﻠﯽ ﻓﺮزﻧــﺪان دﺧﺘــﺮ و ﭘﺴــﺮ دارد در ﺣﺎﻟﯽﮐــﻪ ﺑﯿﮑــﺎری ﻣــﺎدران ارﺗﺒــﺎط ﻣﻌﻨــﯽداری ﺑــﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای )ﻣﺜﻞ ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری(
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﯿﻮع ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﻮاﻧﺎن دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺳـﻄﻮح

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑـﺮ اﺣﺘﻤـﺎل اﺷـﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧـﺎن دارد اﻣـﺎ ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺑﯿﺶﺗﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺿـﻤﻦ اﯾـﻦﮐـﻪ ﺗﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮادهی ﺑـﺰرگ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری آنﻫﺎ ﻧﺪارد.
واﺗﺴــﻮن و ﻫﻤﮑــﺎراﻧﺶ در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۵ﺗــﺎ  ۱۹۹۷ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﺟﻮﯾﻨــﺪﮔﺎن ﮐــﺎر در

ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ] .[۲۰آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺤـﺪود ﺟﻤﻌﯿـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻓﺮاد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐـﺮد .آنﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ

ﻧﺘﯿﺠــﻪ رﺳــﯿﺪﻧﺪ ﮐــﻪ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺟﻤﻌﯿــﺖﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣــﺆﺛﺮ در ﺑﯿﮑــﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت و
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارد.
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ﮐﺎراﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۶ﯾﺎزده ﮐﺸـﻮر اروﭘـﺎﯾﯽ،
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ ] .[۱۵ﺑـﺮ اﺳـﺎس

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﮑـﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺷﻨﻔﻠﺘﺮ در ﺳـﺎل  ۱۹۷۹ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺼـﯿﻼت را ﺑـﺮ روی ﺳـﺎﻋﺎت ﺑﯿﮑـﺎری و درآﻣـﺪ ﻣـﺮدان
ﺑﺰرﮔﺴــﺎل ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار داد ] .[۱۱ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫﺎی اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ،داﺷــﺘﻦ

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﯿﮑـﺎری و اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽﺷـﻮد واﻗﻌـﻪی ﺑﯿﮑـﺎری ﺑـﺮای
اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﺮ رخ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﮑـﺎری آنﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد
ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد.

ﺑﯿﺎﺟﯽ و ﻟﻮﺳﯽ ﻓﻮرا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﺮخ زاد و وﻟﺪ ،ﺟﻨﺲ(
و ﺗﺤﺼﯿﻼت را ﺑـﺮ روی ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری در اروﭘـﺎ ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۰ﺗـﺎ  ۲۰۰۰ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ] .[۱۳آنﻫـﺎ از ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺧـﻮد ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑﺰرﮔﺴـﺎل و
دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را ﮐﻢﺗﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑـﺮ ﻧـﺮخ زاد و
وﻟﺪ دارد.

ﻣﯿﻨﺴﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۹۱راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐـﺎرﮔﺮان و ﺗﺠـﺎرب ﺑﯿﮑـﺎری آنﻫـﺎ را ﻣـﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ] .[۱۶او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺎﯾـﺪهی اﺻـﻠﯽ و ﻣﻬـﻢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﯿﮑـﺎری را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ .او ﻣﺰاﯾـﺎی

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان را دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ ،ﺷـﻐﻞﻫﺎی ﺑﻬﺘـﺮ و ﭘﺎﯾـﺪاری
ﺑﯿﺶﺗــﺮ در اﺷــﺘﻐﺎل ﻋﻨــﻮان ﻣﯽﮐﻨــﺪ و اﻟﺒﺘــﻪ اﯾــﻦ را ﻧﯿــﺰ اﺷــﺎره ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ در ﺑﻌﻀــﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﻮ اﺳﻤﯿﺖ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۷وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر زﻧـﺎن را در ﭘـﻨﺞ ﮐﺸـﻮر ﻣﺼـﺮ،
اردن ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻇﻬـﺎر
ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏـﻢ ﭘﻨﺪاﺷـﺖﻫﺎی اوﻟﯿـﻪ ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ )ﻧﻈﯿـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳـﻼم( ﻧﻘـﺶ

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺎن ﻧﺪارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی ﭘﯿﭽﯿـﺪهای
از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت زﻧﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼـﯿﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿـﺖ
را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺎن دارد ].[۱۸
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 -۵ﻣﺎﻫﯿﺖ دادهﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روش آﻣﺎری
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶرو ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎرهای از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺖ
ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳـﺖ ،از ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺪف
ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ( ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﺘﻐﯿـﺮ دو
ﺣﺎﻟﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ؛ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﻮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ( اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺧﻄـﯽ ،ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن ﺗﻮزﯾـﻊ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ اﺳـﺖ .ﻣـﺪل
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ

و

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای

ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑـﻪﺻـﻮرت

زﯾﺮ اﺳﺖ:
١, ٢, … ,

١, ٢, … , ,

,

⋯

١

١

٠

ﺟﻤــﻼت ﺧﻄــﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑــﺎ ﺗﻮزﯾــﻊ ﻣﺸــﺘﺮک ﻧﺮﻣــﺎل ﺑــﺎ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻــﻔﺮ و
وارﯾــﺎﻧﺲ

۲

ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑــﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎ در ﺗﺤﻠﯿــﻞ رﮔﺮﺳــﯿﻮﻧﯽ ،در ﺳــﺎدهﺗــﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟــﺖ

ﺑﻪﺷﯿﻮهی ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮانﻫﺎی دوم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .روش دﯾﮕﺮ ﺑـﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ در

ﺗﺤﻠﯿــﻞ رﮔﺮﺳــﯿﻮﻧﯽ ﮔــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮهی ﺑﯿﺸــﯿﻨﻪی درﺳــﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ۲اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽﮔﯿــﺮد .در ﺑﺮﺧــﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﺣﺎﺿــﺮ ،ﻣﺘﻐﯿــﺮ ﭘﺎﺳــﺦ دو ﺣــﺎﻟﺘﯽ اﺳــﺖ و از اﯾــﻦرو ﮐــﺎرﺑﺮد
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺮﻣﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴـﺖ
و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ دو ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ،ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺧﻄـﯽ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮاورد
ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهی اﺣﺘﻤﺎل )ﺑـﯿﻦ  ۱و (۰

ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ۳ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد .در رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ دو ﻣﻘـﺪار ) ۱وﻗـﻮع ﭘﯿﺸـﺎﻣﺪ ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ( و ﺻﻔﺮ )ﻋﺪم وﻗﻮع ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ
ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
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⋯

۱, … ,

۱, … ,

,

⋯

۱
۱
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۱
۰

۱

|۱

۱

|۱

 πاﺣﺘﻤــﺎل وﻗــﻮع ﭘﯿﺸــﺎﻣﺪ ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺷــﺮط ﻣﺸــﺎﻫﺪهی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی

ﻣﺴــﺘﻘﻞ

اﺳــﺖ .ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﺿــﺮاﺋﺐ رﮔﺮﺳــﯿﻮﻧﯽ در رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﻟﻮژﺳــﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑــﺎ

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑـﻪﺻـﻮرت

زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

|۱

⋯
|۱

ﻋﺒﺎرت

π
۱ π

|۱

۱

۱

۰

|۱

|۱

۱

Logit

ﺑﺨﺖ وﻗﻮع ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮑﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺿـﺮﯾﺐﻫﺎی رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از ﻣﯿـﺰان
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺨﺖﻫﺎی وﻗﻮع ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺦ .ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل
ﺿــﺮﯾﺐ

۱

در رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﻟﻮژﺳــﺘﯿﮑﯽ از ﺗﻔﺎﺿــﻞ ﻣﻘــﺪار ﻟﮕــﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺨــﺖ در

ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺨﺖ در

۱ +۱

ﯾﮏ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

۱

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗـﻊ

۱

از ﻣﻘــﺪار

ﻣﻀـﺮب اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺨـﺖ ﺑـﻪ ازای

۱

اﺳﺖ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ وﺿﻊ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد  ۱۵ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑـﯿﺶﺗـﺮ اﺳـﺖ .ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺪار  ۱را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮد ﺑﯿﮑـﺎر و ﻣﻘـﺪار ﺻـﻔﺮ را زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻓـﺮد ﺑﯿﮑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ،
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و

ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت )  : ۱دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ  /۱ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻋــﺎﻟﯽ  ،(۰ﺟــﻨﺲ )  : ۲زن  /۱ﻣــﺮد  ،(۰ﺳــﻦ )  : ۳ﺟــﻮان  / ۱ﺑﺰرﮔﺴــﺎل  ،(۰ﻣﺤــﻞ

ﺳﮑﻮﻧﺖ )  : ۴ﺷﻬﺮ  /۱روﺳﺘﺎ  ،(۰ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار )  : ۵ﺑﯿﺶﺗﺮ از  ۴ﻧﻔـﺮ  /۱ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﻧﻔـﺮ

 .(۰ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﻟﻮژﺳــﺘﯿﮑﯽ ﺑــﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ در اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﺮای
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺳﺎلﻫـﺎی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ﺑـﻪﺻـﻮرت زﯾـﺮ

ﺑﺮازش داده ﺷﺪ:
ﺑﻌﺪﺧﺎﻧﻮار
ﺑﻌﺪﺧﺎﻧﻮار

۵

۵

ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺳﮑﻮﻧﺖ

۴

۴

ﺳﻦ
ﺳﻦ

۳

۳

ﺟﻨﺲ
ﺟﻨﺲ

۲

۲

ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺗﺤﺼﯿﻼت

۱

۰

۱
۰

۱

ﺑﯿﮑﺎرﺑﻮدن

 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،27ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1395ﺻﺺ ..................... 188 -167

ﺑﺘﻮل ﺧﻮﻧﺪاﺑﻲ ،ﻣﻬﺪي وﺣﺪﺗﻲ و ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﻲ
178

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻓﻮق ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳـﺖ،

در ﺟﺪول  ۱ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎلﻫـﺎ،
ﻫﻤﻪی ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل در ﺳﻄﺢ  ۵درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺳﻦ

ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

-۰/۲۷۹

۰/۸۶۰

-۰/۵۹۱

۰/۱۹۹

۱/۵۰۹

-۲/۹۳۹

۱۳۸۴

-۰/۳۰۱

۰/۸۰۱

-۰/۴۹۰

۰/۲۷۳

۱/۵۶۳

-۳/۰۱۸

۱۳۸۵

-۰/۳۴۲

۰/۷۹۸

-۰/۵۱۹

۰/۳۸۳

۱/۶۰۵

-۳/۱۱۰

۱۳۸۶

-۰/۳۰۹

۰/۵۸۹

-۰/۵۶۰

۰/۴۲۳

۱/۶۴۷

-۲/۹۴۶

۱۳۸۷

-۰/۳۱۵

۰/۵۸۱

-۰/۴۵۰

۰/۳۲۱

۱/۴۷۳

-۲/۷۲۴

۱۳۸۸

-۰/۲۸۹

۰/۵۹۰

-۰/۵۰۵

۰/۴۰۸

۱/۵۲۰

-۲/۵۸۹

۱۳۸۹

-۰/۲۷۳

۰/۵۵۷

-۰/۶۰۴

۰/۳۱۱

۱/۴۹۴

-۱/۹۷۱

۱۳۹۰

-۰/۲۹۷

۰/۵۶۳

-۰/۵۴۳

۰/۴۱۵

۱/۵۵۹

-۲/۷۷۱

۱۳۹۱

-۰/۳۸۰

۰/۵۸۱

-۰/۴۷۵

۰/۳۳۳

۱/۴۶۹

-۲/۵۷۱

۱۳۹۲

ﺟﺪول  -۱ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮازش ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲-۱۳۸۴
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ﺑﺮاورد ﺑﺨﺖ ﺑﻴﻜﺎري اﻓﺮاد  15ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ

ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺿــﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﺟــﺪول  ۱ﻣــﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺑــﺮاورد اﺣﺘﻤــﺎل ﺑﯿﮑــﺎری،
ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑـﺎری و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری ﺑـﺮای ﯾﮑﺎﯾـﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﮕﻮ در ﻣـﺪل
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۱۳۸۹ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮑﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺮاورد

اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدان  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ،ﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻢ و
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﯿﮑﺎرﺑﻮدن
۱
۱

۰٫۲۸۹
۰٫۲۸۹

۱
۱

۰٫۵۹۰
۰٫۵۹۰

۱
۱

۱٫۵۲۰
۱٫۵۲۰

۱
۱

۰٫۵۰۵
۰٫۵۰۵

۱
۱

۰٫۴۰۸
۰٫۴۰۸

۲٫۵۸۹
۲٫۵۸۹

exp
exp

۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮاورد اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﯿﮑـﺎری و ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری ﻣـﺮدان در ﺟﺎﻣﻌـﻪی
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰٫۲۹۶و  ۰٫۴۲۱اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای زﻧـﺎن  ۱۵ﺳـﺎﻟﻪ

و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ،ﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻢ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ ﺑـﺮازش

داده ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۴۱۰و ۰٫۶۹۸
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﺟـﺪول  ۲ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺮاورد ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری )ﻧﺴـﺒﺖ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﯿﮑـﺎری ﺑــﻪ

اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﻮدن( ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﮕﻮ در ﻣـﺪل ﺑـﺮای ﺳـﺎلﻫـﺎی -۱۳۸۴
 ۱۳۹۲در ﺟﺎﻣﻌﻪی دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاوردﻫﺎ ﺑﻪ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺑـﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮑﯽ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﺼـﻮل
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﺮاورد ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺟـﺪول  ۲ﻣـﯽﺗـﻮان

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ را ﺑـﺮای ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی

ﭘﯿﺸﮕﻮ ﺑﺮاورد ﻧﻤﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل در ﺳـﺎل ۱۳۸۴ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری ﺑـﺮای ﻣـﺮدان
ﺟﻮان ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﺑﻌﺪ زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری ﻣـﺮدان
ﺟﻮان ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺗﻘﺴـﯿﻢ  ۰٫۳۸۲ﺑـﻪ  ۰٫۲۸۹ﯾﻌﻨـﯽ

 ۱٫۳ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮاورد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری زﻧـﺎن ﺟـﻮان ﺷـﻬﺮی ﮐـﻪ در

ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﺑﻌﺪ زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﺎ ﺑﻌـﺪ ﮐـﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۹از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ۰٫۹۳۲ﺑـﺮ  ،۰٫۶۳۸ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ۱٫۳
اﺳﺖ )ﺟﺪول .(۳
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زن

ﻣﺮد

ﺟﻨﺲ

) ۲۹ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ(

ﺑﺰرﮔﺴﺎل

) ۲۹ -۱۵ﺳﺎﻟﻪ(

ﺟﻮان

) ۲۹ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ(

ﺑﺰرﮔﺴﺎل

) ۲۹ -۱۵ﺳﺎﻟﻪ(

ﺟﻮان

ﺳﻦ

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

ﻣﺤﻞ

ﺑﻌﺪ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﺧﺎﻧﻮار

۰٫۰۶۵

۰٫۰۴۹

۰٫۱۵۳

۰٫۱۱۶

۰٫۲۹۲

۰٫۲۲۱

۰٫۶۹۰

۰٫۵۲۲

۰٫۰۳۶

۰٫۰۲۷

۰٫۰۸۵

۰٫۰۶۴

۰٫۱۶۲

۰٫۱۲۲

۰٫۳۸۲

۰/۲۸۹

۱۳۸۴

۰٫۰۶۴

۰٫۰۴۸

۰٫۱۴۳

۰٫۱۰۶

۰٫۳۰۶

۰٫۲۲۷

۰٫۶۸۳

۰٫۵۰۵

۰٫۰۳۹

۰٫۰۲۹

۰٫۰۸۸

۰٫۰۶۵

۰٫۱۸۸

۰٫۱۳۹

۰٫۴۱۸

۰/۳۰۹

۱۳۸۵

۰٫۰۶۵

۰٫۰۴۷

۰٫۱۴۵

۰٫۱۰۳

۰٫۳۲۶

۰٫۲۳۲

۰٫۷۲۴

۰٫۵۱۵

۰٫۰۳۹

۰٫۰۲۸

۰٫۰۸۷

۰٫۰۶۲

۰٫۱۹۴

۰٫۱۳۸

۰٫۴۳۱

۰/۳۰۶

۱۳۸۶

۰٫۰۷۹

۰٫۰۵۸

۰٫۱۴۳

۰٫۱۰۵

۰٫۴۱۲

۰٫۳۰۲

۰٫۷۴۳

۰٫۵۴۵

۰٫۰۴۵

۰٫۰۳۳

۰٫۰۸۲

۰٫۰۶۰

۰٫۲۳۵

۰٫۱۷۳

۰٫۴۲۴

۰/۳۱۱

۱۳۸۷

۰٫۰۹۱

۰٫۰۶۶

۰٫۱۶۲

۰۳۱۱۸

۰٫۳۸۱

۰٫۲۷۸

۰٫۶۸۱

۰٫۴۹۷

۰٫۰۶۰

۰٫۰۴۴

۰٫۱۰۸

۰٫۰۷۹

۰٫۲۵۴

۰٫۱۸۵

۰٫۴۵۴

۰/۳۳۱

۱۳۸۸

۰٫۱۱۳

۰٫۰۸۵

۰٫۲۰۴

۰٫۱۵۳

۰٫۵۱۶

۰٫۳۸۷

۰٫۹۳۲

۰٫۶۹۸

۰٫۰۶۸

۰٫۰۵۱

۰٫۱۲۳

۰٫۰۹۲

۰٫۳۱۲

۰٫۲۳۳

۰٫۵۶۲

۰/۴۲۰

۱۳۸۹

ﺟﺪول  -۲ﺑﺮاورد ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲ -۱۳۸۴

۰٫۰۹۷

۰٫۰۷۶

۰٫۱۹۷

۰٫۱۵۵

۰٫۴۴۷

۰٫۳۹۵

۰٫۹۷۷

۰٫۶۰۹

۰٫۰۷۶

۰٫۰۶۷

۰٫۱۳۴

۰٫۰۸۶

۰٫۳۴۸

۰٫۲۷۳

۰٫۵۴۷

۰٫۴۳۳

۱۳۹۰

۰٫۱۱۸

۰٫۰۷۲

۰٫۱۹۲

۰٫۱۶۸

۰٫۵۸۹

۰٫۳۹۲

۰٫۹۱۹

۰٫۶۵۴

۰٫۰۵۹

۰٫۰۷۶

۰٫۱۲۹

۰٫۱۰۵

۰٫۳۷۴

۰٫۲۸۸

۰٫۵۷۹

۰٫۴۷۶

۱۳۹۱

۰٫۱۶۵

۰٫۰۹۴

۰٫۲۹۶

۰٫۱۸۳

۰٫۵۳۲

۰٫۴۰۲

۱٫۲۳۴

۰٫۸۳۲

۰٫۰۸۸

۰٫۰۸۱

۰٫۱۴۹

۰٫۱۱۶

۰٫۳۹۷

۰٫۲۲۴

۰٫۶۴۵

۰٫۴۸۸

۱۳۹۲
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ﺑﺮاورد ﺑﺨﺖ ﺑﻴﻜﺎري اﻓﺮاد  15ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ

 -۶ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳـﻦ ،ﻣﺤـﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری اﻓـﺮاد ۱۵
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﺑـﺮ

روی ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ از ﺗﻔـﺎوت ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﺟﺪول  ۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در ﺳـﺎلﻫﺎی
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪول  ۳اراﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟــﺪول  -۳ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫــﺎی ﺑﯿﮑــﺎری ﺑــﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﻣﺴــﺘﻘﻞ در ﻣــﺪلﻫــﺎی رﮔﺮﺳ ـﯿﻮﻧﯽ ﻟﻮژﺳــﺘﯿﮑﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۲
ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺳــــﻦ )ﺟــــﻮان ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑــــﻪ
ﺑﺰرﮔﺴﺎل(
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ )ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ(
ﺟﻨﺴﯿﺖ )زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد(

۱۳۸۴
۴٫۵

۱۳۸۵
۴٫۸

۱۳۸۶
۵٫۰

۱۳۸۷
۵٫۲

۱۳۸۸
۴٫۴

۱۳۸۹
۴٫۶

۱۳۹۰
۴٫۵

۱۳۹۱
۴٫۸

۱۳۹۲
۴٫۵

۲٫۴

۲٫۲

۲٫۲

۱٫۸

۱٫۸

۱٫۸

۱٫۷

۱٫۸

۲٫۴

۱٫۸

۱٫۶

۱٫۷

۱٫۸

۱٫۶

۱٫۷

۱٫۸

۱٫۷

۱٫۸

۱٫۲

۱٫۳

۱٫۵

۱٫۵

۱٫۴

۱٫۵

۱٫۴

۱٫۵

۱٫۲

ﺗﺤﺼﯿﻼت )دارای ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻋــــﺎﻟﯽ ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑــــﻪ ﻓﺎﻗــــﺪ

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ(

ﺑﻌﺪ ﺧـﺎﻧﻮار )زﯾـﺎد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﮐﻢ(

۱٫۳

۱٫۴

۱٫۴

۱٫۴

۱٫۴

۱٫۳

۱٫۳

۱٫۳

۱٫۳

در اﯾــﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﺳــﻌﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺑــﻪﻣﻨﻈــﻮر اراﯾــﻪی ﻣﻨﺴــﺠﻢﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘــﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿــﻖ،
ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪیﺷـﺪه در اﺧﺘﯿـﺎر ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 -۶-۱ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری و ﺳﻦ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﺳـﻨﯿﻦ ﺟـﻮاﻧﯽ ﯾـﺎ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی و در
 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،27ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1395ﺻﺺ ..................... 188 -167

ﺑﺘﻮل ﺧﻮﻧﺪاﺑﻲ ،ﻣﻬﺪي وﺣﺪﺗﻲ و ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﻲ

182

ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑــﺎ ﻋﺎﻣﻞﻫـﺎی دﯾﮕــﺮ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ را ﺑــﺮ روی ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﺑﯿﮑــﺎری ﻣﯽﮔــﺬارد.
دادهﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺨــﺖ ﺑﯿﮑــﺎری ﺟﻮاﻧــﺎن ﺑــﯿﺶ از ﭼﻬــﺎر ﺑﺮاﺑــﺮ

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺰﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐﺎﻫﺸـﯽ آن ﺑـﺮای ﺳـﺎلﻫﺎی ﺑﻌـﺪ از  ۱۳۸۷روﻧـﺪ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ از ﺳـﺎل

 ۱۳۸۸ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۲روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺗﻐﯿﯿـﺮات
زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
۶
۴٫۵۳

۴٫۷۶

۴٫۹۸

۵٫۱۸
۴٫۲۰

۴٫۵۷

۴٫۴۵

۴٫۷۵

۵
۴٫۳۴

۴
۳
۲
۱
۰

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

ﺳﻦ )ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل(

ﺗﺤﺼﯿﻼت )دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ (
ﻣﺮد(ﻣﺮد (
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻨﺲ )زن
ﺟﻨﺴﯿﺖ )زن ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ) ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ (
ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار )زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻢ (

ﺷﮑﻞ  -۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۲
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 -۶-۲ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ از ﻫﻤـﯿﻦ ﺑﺨﺖﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۸۶ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮی

ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺖﻫﺎ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان در
ﺳــﺎل  ۱۳۸۷ﺑــﻪ  ۱٫۸ﺑﺮاﺑــﺮ و ﺣﺘــﯽ در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﺑــﻪ  ۱٫۷ﺑﺮاﺑــﺮ ﮐــﺎﻫﺶ ﭘﯿــﺪا ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻫﻤــﯿﻦ ﺑﺨــﺖ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮی در ﺣــﺎل اﻓــﺰاﯾﺶ اﺳــﺖ .در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ روﻧــﺪی

ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽرود در ﺳـﺎلﻫﺎی ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان دور ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﻮد .ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ
ﺧﺸﮑﺴــﺎﻟﯽﻫﺎی اﺧﯿــﺮ و ﮐــﻢ روﻧــﻖﺗﺮ ﺷــﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی ﮐﺸــﺎورزی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی دادهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری
ﻣﺮدان ﺟﻮان دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی دارای ﺑﻌـﺪ
ﮐـﻢ زﻧــﺪﮔﯽ ﻣــﯽﮐﻨﻨـﺪ از  ۰٫۲۹در ﺳــﺎل  ۱۳۸۴ﺑــﻪ  ۰٫۴۹در ﺳـﺎل  ۱۳۹۲روﻧــﺪ اﻓﺰاﯾﺸــﯽ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺟﻮاﻧﺎن ﺳـﺎﮐﻦ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ

اﺳــﺖ ﺑــﻪﻃــﻮری ﮐــﻪ از  ۰٫۱۲در ﺳــﺎل  ۱۳۸۴ﺑــﻪ  ۰٫۲۲در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ
)ﺟﺪول .(۲

 -۶-۳ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار
از ﺳـﺎل  ۱۳۸۴ﺗـﺎ  ۱۳۹۲ﺑﺨــﺖ ﺑﯿﮑـﺎری اﻓــﺮادی ﮐـﻪ در ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿـﺖ زﻧــﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری اﻓـﺮادی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﮐـﻢﺟﻤﻌﯿـﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ اﻓﺮاد  ۱٫۳۲ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐـﻪ در
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﯾـﻦ ﺑﺨـﺖ در ﺳـﺎل ۱۳۹۲

ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱٫۲۶ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳـﺖ ﻣﯽﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺑﺨﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮات زﯾـﺎد ﯾـﺎ ﻣﻨﻈﻤـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی
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ﺑﺘﻮل ﺧﻮﻧﺪاﺑﻲ ،ﻣﻬﺪي وﺣﺪﺗﻲ و ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﻲ

 ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﻣﯿـﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﺑﻌـﺪ
ﺧﺎﻧﻮار در اﻣﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﺳـﺎﮐﻦ در
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری آنﻫـﺎ را در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐـﻢﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻢ ﻓﺮزﻧـﺪان و اﻋﻀـﺎی ﺧـﻮد ،اﻣﮑـﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاریﻫـﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ و

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ
ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۶-۴ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری اﻓـﺮادی ﮐـﻪ دارای ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ.

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑـﺎری اﯾـﻦ اﻓـﺮاد  ۱٫۲ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺮاد ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﺑﺨﺖ در ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺨــﺖ ﺑﯿﮑــﺎری اﻓــﺮاد دارای ﺗﺤﺼــﯿﻼت ﻋــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ ﺑﺨــﺖ ﺑﯿﮑــﺎری اﻓــﺮاد ﻓﺎﻗــﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده و از  ۱٫۲در ﺳـﺎل
۱۳۸۴ﺑﻪ  ۱٫۴در ﺳﺎل  ۱۳۹۲رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول  ۲ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ

ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺟﻮان دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﺎلﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺖﻫـﺎ ﺑـﺮای زﻧـﺎن ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ
ﮐﻤﺘﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -۶-۵ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری و ﺟﻨﺴﯿﺖ
در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑـﺎری زﻧـﺎن  ۱٫۷ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری
ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از ﺑﺨـﺖ
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﯾـﻦ ﺑﺨـﺖﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ در اﯾـﻦ

ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ روﻧـﺪ ﻧﺴـﺒﺘ ًﺎ ﻧـﺎﻣﻨﻈﻤﯽ رو ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ
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ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای در ﺣـﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.

 -۷ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﯿﻮن ﻟﻮژﺳــﺘﯿﮑﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﭘﯿﺸــﮕﻮی

دوﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮ ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد
 ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ و روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑﺨـﺖ ﺑﯿﮑـﺎری اﯾـﻦ اﻓـﺮاد در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗـﺎ

 ۱۳۹۲ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .در ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﻟﻮژﺳـﺘﯿﮑﯽ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎلﻫﺎی
ﻧﺎمﺑﺮده اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
را ﺑﺮ روی ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد دارد .ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺳـﻦ ،ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺴـﯿﺖ دارای
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿـﻤﻦ اﯾـﻦﮐـﻪ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻦ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن ﺗﻔـﺎوت زﯾـﺎدی دارد .اﯾـﻦ ﺑﺨـﺖ در
ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺟﻮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ زﻧـﺎن ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد اﺳـﺖ .ﭼﻨـﯿﻦ اﻣـﺮی ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺟﻮان ،روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ زﻧـﺎن ﺟـﻮان ﻃﺎﻟـﺐ ﮐـﺎر

ﻧﺪارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار اﻓـﺮاد در ﺑﺨﺖﻫـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری
آنﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﺧﻮد ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده و
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ آنﻫﺎ دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدان
از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ و ﺑـﻪ اﻧـﺪازه  ۱٫۷ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ روﯾﮑﺮد ،اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﺑـﻪ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان در ﮐﺸـﻮری ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﮐﻮﺗﺎهﻣـﺪت دﭼـﺎر ﺗﻐﯿﯿـﺮات
زﯾﺎدی ﺷﻮد.
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 -۸ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎ


ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﮐـﻢﺟﻤﻌﯿـﺖ دارای
ﺑﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ ﻧــﺮخ رﺷــﺪ ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﺑﻌــﺪ ﺧــﺎﻧﻮار و آﻏــﺎز دوران ﮐﻬﻨﺴــﺎﻟﯽ آن از
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.



در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤـﯽ در ﺣـﺎل
ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﺪن ﺑــﻪ ﺑﺨــﺖ ﺑﯿﮑــﺎری ﻣــﺮدان اﺳــﺖ .در ﺻــﻮرت اﺷــﺘﻐﺎل زﻧــﺎن در
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﺸﻮر ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.



در ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺨﺖ ﺑﯿﮑـﺎری اﯾـﻦ اﻓـﺮاد در ﺳـﻨﯿﻦ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
)1. Odds Ratio (OR

2. Maximum Likelihood
3. Logistic Regression

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
][۱

اردﻫﻪ ،ﺣﻤﯿﺪ ) .(۱۳۸۳ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت .ﻣﺠﻠﻪ ﮐـﺎر و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺷـﻤﺎرهی
.۵۹

][۲
][۳
][۴

اﺳﻨﻮﺋﺮ ،دﻧﯿﺲ ) .(۱۳۷۵ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﮑـﺎری .ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﮔﺮاﺋـﯽ
ﻧﮋاد )ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﻣﺠﻠﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺷﻤﺎرهی  ،۶ﺻﺺ .۱۳۹ -۱۱۳

ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻏﻼمﻋﺒﺎس ) .(۱۳۸۰ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ
ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺳﻤﺖ.

روﺷـــﻦ ،اﺣﻤﺪرﺿـــﺎ و ﺣﺴـــﯿﻨﯽ ﻟﺮﮔـــﺎﻧﯽ ،ﻣـــﺮ ﯾﻢ ) .(۱۳۸۸اﺷـــﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑـــﺎری
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن زن .ﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،دورهی دوم ،ﺷﻤﺎرهی ﺷﺸﻢ.

][۵

ﺻﺪقﮔﻮﯾﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(۱۳۸۱ﺑﺮاورد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧـﺎن )ﺗـﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی
ﻓﺮدی ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری( .ﻣﺠﻠﻪی ﮐﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﻤﺎرهی .۴۷
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 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ15 ﺑﺮاورد ﺑﺨﺖ ﺑﻴﻜﺎري اﻓﺮاد

 ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺑﯿﮑـﺎری ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن.(۱۳۸۸)  ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ،ﺻﻨﻌﺖﺧﻮاه
.۱۰۹  ﺷﻤﺎرهی، ﻣﺠﻠﻪی ﮐﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ.داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

 ﻓﺼــﻠﻨﺎﻣﻪ. اﻫﻤﯿ ـﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آﻣــﻮزش زﻧــﺎن.(۱۳۸۲)  ﻣﺼــﻄﻔﯽ،ﻋﻤــﺎدزاده
.۱۴۰-۱۱۵  ﺻﺺ،۷  ﺷﻤﺎرهی،۱  دورهی،ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن

[۶]
[۷]

.۱۳۸۴ -۱۳۸۹  دادهﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر.ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

[۸]

 ﻓﺼـــﻠﻨﺎﻣﻪی. ﺗﻔﺎوتﻫـــﺎی ﺟﻨﺴـــﯿﺘﯽ در ﺳـــﺎﺧﺘﺎر ﺷـــﻐﻠﯽ.(۱۳۸۳)  ﻻدن،ﻧـــﻮروزی

[۹]

.۱  ﺷﻤﺎرهی،۲  دورهی،ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن
 ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺟﻤﻌﯿــﺖﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ.(۱۳۸۸)  اﻓﺸــﯿﻦ، ﻣــﺮﯾﻢ و ﺧــﺎﮐﯽ ﻧﺠــﻒآﺑــﺎدی،ﻧﻬﺎوﻧــﺪی

[۱۰]
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