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ﭼﮑﯿﺪه .در ﺑﺴـﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی آﻣـﺎری ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪت زﻣـﺎن
ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﺪت زﻣـﺎن اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎری ﺗـﺎ ﻣـﺮگ ،ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ ،ﻣـﺪت زﻣـﺎن
ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤــﻪای در ﻣﺠﻠــﺲ و ﻣــﻮارد ﻣﺸــﺎﺑﻪ دﯾﮕــﺮی رو ﺑــﻪ رو ﻣﯽﺷــﻮﯾﻢ .در اﯾﻦﮔﻮﻧــﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺪلﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﺗـﺎ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ،ﺑﺘﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر را ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﻤـﻮد .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺑﺮای ﻣﺪلﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﻘـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری
از ﻣــﺪل ﻣﺨــﺎﻃﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﮐــﺎﮐﺲ و ﺷــﮑﻨﻨﺪﮔﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .دادهﻫــﺎی اﯾــﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﻮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺑﯿﮑـﺎری در ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﮔـﺮدآوری
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۵۴۶ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺷـﺮوع و ﺗـﺎرﯾﺦ
ﭘﺎﯾﺎن دورهی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد از اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗـﺎ اﺑﺘـﺪای ﻓـﺮوردﯾﻦ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﻃـﻮل دوره ﺑﯿﮑـﺎری
اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﺪل ﺧﻄﺮﻫـﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﮐـﺎﮐﺲ ،داده ﺑﻘـﺎ ،ﺳﺎﻧﺴـﻮر،
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری.

* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰ :
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ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮان و ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻣﺘﺮﺟﻢ

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﻘﺎء ،۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ،ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﻘـﺎء ﯾﮑـﯽ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻋﻠـﻢ آﻣـﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﭘﯿـﺪوﻣﯿﻮﻟﻮژی ،اﻗﺘﺼـﺎد و ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روشﻫﺎی آﻣـﺎری ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در
آنﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ،زﻣﺎن رﺧﺪاد ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻋﻠـﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ،

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .وﯾﮋﮔـﯽ ﺧـﺎص ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﻘـﺎء اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
دادهﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه وﻓـﻖ دارد و از اﯾـﻦ رو از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دادهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺗﺤﻠﯿـﻞ

ﺑﻘﺎء ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش آﻣﺎری ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎی ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪه

اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﻮرد
اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮد .اﯾــﻦ روش آﻣــﺎری اﻃﻼﻋــﺎت ﺣﺎﺻــﻞ از دادهﻫــﺎی ﺳﺎﻧﺴــﻮر ﺷــﺪه و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری دادهﻫـﺎی ﺳﺎﻧﺴـﻮر

ﺷﺪه را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ دادهﻫﺎی زﻣﺎن ﺑﻘﺎ را ﻧﯿﺰ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

 -۲ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺎﮐﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۷۲ﻣـﺪﻟﯽ را ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎی ﺑﻘـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺑﺮرﺳـﯽ

ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺛﺮات ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺑﻘﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺪل ﮐـﺎﮐﺲ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧـﯽ دارد .ﻣـﺪل

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﮐﺲ ،ﻣﺪل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ۲ﻧﯿﺰ ﻧـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ
اﺳــﺘﻘﻼل دادهﻫــﺎی ﺑﻘــﺎ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺻــﻮرت ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳــﺖ ﯾــﺎ ﺑﯽﺗــﻮﺟﻬﯽ ﺑــﻪ آن،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺷـﻮد .از دﯾﮕـﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻣـﺪل ﮐـﺎﮐﺲ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﺗﻮزﯾﻌﯽ درﺑﺎره ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﯽﺗـﻮان آن
را ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻘﺎ ﺑﺮازش داد ،اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﮐﺎﮐﺲ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄـﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ،ﻓﺮض ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻣـﺪلﻫﺎی

ﭘﺎراﻣﺘﺮی و ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮی را ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻘﺎ ﺑـﺮازش داد .ﺳـﺎدﮔﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﭘـﺬﯾﺮی اﯾـﻦ
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ﻣﺪل در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐـﺎرﺑﺮان ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻟﺰوﻣـﺎً

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﺑﺮازش ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎن در ﺗﺤﻠﯿـﻞ

دادهﻫﺎی ﺑﻘﺎ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾـﺎ
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﮑﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻗﺎﻟـﺐ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ زﻣـﺎن ﺑﻘـﺎ ﯾـﺎ

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻣﺪلﺑﻨﺪی
دادهﻫــﺎی ﺑﻘــﺎ ﻣﯽﺷــﻮد و ﺳــﺒﺐ ﻣﯽﺷــﻮد ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﺪهای از ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺗــﺎﺑﻊ ﺧﻄــﺮ ﮐــﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻣﺪل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑـﺎ ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻄـﺎی ﻣـﺪل ﺟﻤـﻊ
ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ و ﺑﺮآورد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ

ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﺪل ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﮐـﺎﮐﺲ ﯾﮑـﯽ از

ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﺑﺮازش ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻘـﺎ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐـﺮدن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺑﻘﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺑﺮای وارد ﮐـﺮدن اﺛـﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻣﺪل ﺑﻘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی ﺷـﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ۳اﺳـﺖ ] .[۴واﭘـﻞ و

ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﻋﺒﺎرت ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻘﺎی ﺗـﮏ
ﻣﺘﻐﯿــﺮه ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار دادﻧــﺪ ] .[۱۲ﺳــﭙﺲ ﮐﻼﯾﺘــﻮن و ﮐﺎزﯾــﮏ در ﺳــﺎل ۱۹۸۵
ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ] .[۳در اﯾﻦ ﻣـﺪلﻫﺎ ﯾـﮏ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪﮔﺎه
ﻣﺜﺒــﺖ و ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾــﮏ در ﻣــﺪل ﮐــﺎﮐﺲ ﺿــﺮب ﻣﯽﺷــﻮد و ﺑــﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿــﻞ ﻣــﺪلﻫﺎی
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ را ﮐﺎﮐﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ].[۱
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده آن در ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎی ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺎری و

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ درآﻣﺪه و دﻏﺪﻏﻪی اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل
و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﮐﺸـﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻌﻀـﻞ ﺑﯿﮑـﺎری ﮐﻤـﮏ
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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ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮان و ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻣﺘﺮﺟﻢ

راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺟﺮﯾــﺎن اﺷــﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﮑــﺎری و ﺑﺎزارﮐــﺎر ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﻣﯽدﻫــﺪ و ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ ،در
ﻣﺪلﺳﺎزی اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ].[۲

از اﯾﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﺮخ

اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ورود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻓـﺮاد در ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﺮﯾﻊ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ].[۷

ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری از اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﺎزار ﮐﺎری
ﮐــﻪ در آن ﺗﻌــﺪاد اﻓــﺮاد ﮐﻤــﯽ ﺑﯿﮑــﺎر ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ اﻣــﺎ ﺑــﺮای ﻣــﺪت ﻃــﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﮑــﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﻧﺎاﻣﻦﺗﺮ از ﺑﺎزارﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای

ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران رﮐـﻮد اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﻃﻮل ﻣـﺪت ﺑﯿﮑـﺎری اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻬﻤـﯽ در
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن دارد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎزار ﮐـﺎر ﻧﯿـﺎز دارد .در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﯾـﻦ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ

ﺧﺮوج ﺑﯿﮑﺎری )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﮑـﺎری( و ﺑﯿﮑـﺎری ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓـﺮاد را
از ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎدار در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و

اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ].[۹

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺑﯿﮑـﺎری و ﻧـﺮخ ﺧـﺮوج ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ ،از
روشﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﻘـﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑـﺎزار ﮐـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .در ﺳـﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺪت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮای ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری و ﻃﻮل ﻣﺪت اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۷

ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻟﻨﮑﺴـﺘﺮ در ﺳـﺎل  ۱۹۷۹ﻣـﺪت
زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺧﻄـﺮ

را در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺘــﺪاول ﻧﻤــﻮد ] .[۸داراﺑــﺎی و ﻫﻤﮑــﺎران در ﺳــﺎل ۲۰۱۷
روشﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎ را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺸﻮر روﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای ﺑـﺮآورد ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﯿﮑـﺎری از روش ﮐـﺎﭘﻼن ﻣـﻪﯾﺮ ﮐﻤـﮏ
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ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ] .[۷ﻧﻮﻧﯿﺎ و اﻧﺠﯿﻮﻫﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑـﺎری را در ﮐﺸـﻮر آﻓﺮﯾﻘـﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ].[۱۱

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻫﻤﯿــﺖ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﯿﮑــﺎری ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾــﮏ ﻣﻌﻀــﻞ اﻗﺘﺼــﺎدی -اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در

ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﯿﮑـﺎری ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ ) (۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻘﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ) (۴ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑـﺎری

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﻘـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ و
ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻗــﺮار ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺮﻓــﺖ در اﻧﺘﻬــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ ﺑﺤــﺚ در ﺧﺼــﻮص ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻣــﯽﭘــﺮدازﯾﻢ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -۳ﻣﺪلﺑﻨﺪی زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻘﺎ
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دادهﻫﺎی ﺑﻘﺎ و اﻣﮑـﺎن ورود ﺳﺎﻧﺴـﻮر در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﻘـﺎ اﺷـﺎره
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه ﻣﺪلﺑﻨﺪی دادهﻫﺎی ﺑﻘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺪلﺑﻨﺪی دادهﻫﺎی ﺑﻘـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗـﺎﺑﻊ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺪلﻫﺎی

ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -۱-۳ﻣﺪل ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای ﻣﺪلﺑﻨﺪی دادهﻫﺎی ﺑﻘﺎ ،ﻣﺪل ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮوف

ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ اﺳﺖ ] .[۴دراﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
۰

ﮐﻪ در آن  h۰ .ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ،

X۱ , … , X

ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺮدار

β۱,…, β

e

│
 Xﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ و

g .

 g Xدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در آن

 βﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی

رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﯾﻢ:
۰

│

)( ۱
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وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺪل ) (۱ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎراﻣﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺑﻊ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ) (۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ واﯾﺒﻮل

ﺑﻪﺻﻮرت:
۱

|

ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪل ) (۱ﻧﯿﻤﻪﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪل را ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﮐﺎﮐﺲ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ
درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﻤﻪﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ] [۴و
] .[۵ﺗﺎﺑﻊ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ) (۲ﺑﻪﺻﻮرت
H۰

exp

۰

۱

∏

)(۲

ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﻤﻪﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﺪل. ،

۰

ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ

ای ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رخ داده

ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﻣﺎنﻫﺎی

ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
۰

۰

ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ در ) (۲دارﯾﻢ
∈

∑

۰

۰

۱

∏

)(۳

ﮐﻪ در آن ) R(tﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﺎری در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم
اﻓﺮادی ﮐﻪ رﺧﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن  tﺑﺮای آنﻫﺎ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ و
ﻣﺸﺘﻖ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺎﺑﻊ ) (۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

۰

و ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دادن آن دارﯾﻢ
∈ ∑

۰

)(۴

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
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∏

∈ ∑ ۱

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻖ دوم آن ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺮاورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ) (۴ﺑﻪﺻﻮرت
∈

∑١

∑

٠

ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

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

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺑﻘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ از ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

واﭘﻞ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﻋﺒﺎرت ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی
ﺑﻘﺎی ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ ] .[۱۲ﺳﭙﺲ ﮐﻼﯾﺘﻮن و ﮐﺎزﯾﮏ ﻣﺪلﻫﺎی
ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ] .[۳ﺑﻌﺪ از آن ﻟﯿﻦ و ﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل ﻛﺎﻛﺲ را در ﻫﻨﮕﺎم
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ] .[۱۰ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وارد ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ،اﻣﮑﺎن ورود آﻧﻬﺎ در ﻣﺪل ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺪلﺑﻨﺪی

دادهﻫﺎی ﺑﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺿﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل
) (۱ﺑﻪﺻﻮرت
│ ,

٠

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن
۱,…,

ﺑﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ،

۱, … ,

ﺑﺮدار اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ و

)( ۵

۱, … ,

ﺑﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل  Wدارای ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪهای اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ اﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮدار ﯾﮏ اﺳﺖ.
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در ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ) (۵ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ

۱, … ,

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻧﺪ

و ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺒﺎط در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺛﺮات اﺑﺘﺪا ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮات از ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ
آﻣﺎری ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺸﺎﻫﺪهی

,…,

ﺗﺎﺑﻊ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
exp

۰

۰

۱

و ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
۰

۰

|

۰

۰

∏

۱

،

|

|

ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و دارﯾﻢ
۰

۰

ﮐﻪ در آن .

|

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻻﭘﻼس اﺳﺖ.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻻﭘﻼس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺜﺒﺖ

∗

ﺑﻪﺻﻮرت
∗

∗

۰

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﯾﻢ

۰

۰
۰

۰

۰

۰
۲

۰

۰

اﮔﺮ در ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
درونﺧﻮﺷﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪل را ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۳در اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ) (۵ﺑﻪ ﺟﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ
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ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﻣﺪﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دوﻗﻠﻮﻫﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ .در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮﺷﻪای ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ

ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 -۴ﻣﻌﺮﻓﯽ دادهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺮدآوری و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺑﻘﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۵۴۶ﻧﻔﺮ

در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن
دورهی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ از اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۳۵/۳۵درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎران ﻧﻤﻮﻧﻪ را
زﻧﺎن و  ۶۴/۶۵درﺻﺪ ،را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ  ۳۲۹ﻧﻔﺮ

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ و  ۲۱۷ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﯿﺚ
ﺳﺎﻧﺴﻮر راﺳﺖ  ۳۹/۷درﺻﺪی در دادهﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت
زﻣﺎن دورهی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۳۶روز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۴۰روز اﺳﺖ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺰ  ۲۶۵روز ﺑﻮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﮐﺎﭘﻼن ﻣﻪﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺎﮐﺲ و
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از دادهﻫﺎ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -۵ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
 -۱-۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﭘﻼن ﻣﻪﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﺪاد داﺧﻞ
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری
ﺑﺮای زﻧﺎن  ۲۷۵روز و در ﻣﺮدان  ۲۲۲روز اﺳﺖ.
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ی ﻃﻮل دورهی ﺑﯿﯿﮑﺎری
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادهﻫﺎی
ﯽ
ﺟﺪول  -۱اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻃﺒﻘﻪ

ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ

-

۳۹/۷ ۵۴۶

)۲ /۵۲۸(۱/۹۶۵) ۴۰/۸۸۰(۰/۳۲۳۳
۲۶۴

ﻣﺮدان

۳۸/۵ ۳۵۳

)۲ /۲۵۹(۲/۵۷۴) ۴۰/۲۹۸(۰/۴۲۲۲
۲۲۱

زﻧﺎن

۴۲/۰ ۱۹۳

)۲ /۴۲۳(۲/۶۸۴) ۴۱/۷۷۷(۰/۴۷۲۲
۲۷۴

ﺳﯿﮑﻞ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺳ

۴۳/۶ ۳۹

)۲ /۰۹۰(۵/۴۶۱) ۴۴/۱۹۹(۱/۲۰۸۸
۲۸۲

ﻄﻪ ودﯾﭙﻠﻢ
دوره ﻣﺘﻮﺳﻄ

۴۰/۱ ۱۳۷

)۲ /۱۱۵(۲/۹۷۸) ۴۲/۶۹۱(۰/۵۰۴۴
۲۷۴

ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۳۸/۶ ۲۷۲

)۲ /۰۰۰(۲/۵۴۹) ۳۹/۷۵۵(۰/۴۲۲۲
۲۶۴

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ۴۰/۸ ۹۸

)۲ /۴۵۷(۵/۸۵۷) ۳۸/۷۷۰(۰/۹۶۷۷
۲۴۳

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ
ﺼﯿﻼت

ﮔﺮوه ﺳﻨﯽﯽ

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺗﺄﻫﻞ

ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺘﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ

ﻣﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎرری

۱۹-۲۵

۳۳٫۳ ۱۲

)۷۳/۷۵۵(۲۳/۶۲۴) ۲۴/۱۶۵(۰/۵۳۷۷
۱۷

۲۶-۳۲

۳۹/۱ ۶۹

)۲ /۴۶۹(۶/۴۶۶) ۳۰/۶۴۴(۰/۲۳۶۶
۲۵۱

۳۳-۳۹

۴۰/۲ ۲۴۹

)۲ /۸۴۲(۲/۵۷۶) ۳۷/۰۵۸(۰/۱۲۹۹
۲۶۳

۴۰-۴۶

۳۹٫۴ ۱۸۰

)۲ /۲۰۳(۲/۶۷۶) ۴۳/۳۶۷(۰/۱۶۸۸
۲۷۲

۴۷-۵۳

۴۱٫۷ ۳۶

)۲ /۲۸۹(۷/۳۲۹) ۵۰/۱۷۴(۰/۴۱۵۵
۲۷۶

ﻣﺘﺄﻫﻞ

۳۸/۱ ۳۸۳

)۲ /۳۴۵(۱/۹۴۳) ۴۱/۷۲۷(۰/۳۴۸۸
۲۷۰

ﻣﺠﺮد

۴۳/۶ ۱۶۳

) ۲ /۶۰۵(۴/۵۵۱) ۳۸/۶۴۲(۰/۶۶۱
۲۴۹

ﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ
ﺷﮑﻞ  ،۱ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎر ﻣﺎﻧﺪن زﻧﺎن ﺑﻪﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺮدانن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ددر ﺷﮑﻞ  ،۲ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ن
ﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﮔﮔﻔﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ) ﺧﻄﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ( و از اﯾﻦ

ﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﻨﺪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ د ﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﺳ
اﺳﺖ.
.
ﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺰ

ﺷﮑﻞ  -۱ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﺻﺺ ...................... 568-549
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ﺷﮑﻞ  -۲ﻧﻤﻮدار ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻋﺎﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺷ

ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎرر ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢﺳﻮاد ﺑﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺷﮑﻞ  ۳و  ۴ﻣﯽ ن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻪ
ﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕ
اﺳﺖ و ﮐﻤﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﺗﺤ
ﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۵و  ۶ﺑﺑﻪﻃﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺶ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﯿﮑﺎری ﺑﺎ
ﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ

ﺗﺤﺼﯿﻼت
ت
ﺷﮑﻞ  -۳ﻧﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ ﺑﺮا ی ﻋﺎﻣﻞ

ﺻﺺ ..................... 568 -549
ﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1398ﺻ
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ﺷﮑﻞ  -۴ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺷﮑﻞ  -۵ﻧﻤﻮددار ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ ﺑﺮای ﻋﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ

ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ
ﺷﮑﻞ -۶
ر
ﺻﺺ ...................... 568-549
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ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﺪت
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻣﺠﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ددر ﺷﮑﻞ  ۷و  ۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷ
ﺠﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد
ﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺠ
زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮﺮی ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﻣﻣﺎﻧﻨﺪ و از اﯾﻦررو ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﯽ

ﺖ.
ﻣﺘﺄﻫﻞ اﺳﺖ

ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
ﮑﻞ  -۷ﻧﻤﻮدار ﻊ
ﺷﮑ

ﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﮑﻞ  -۸ﻧﻤﻮدار ﻊ
ﻞ

ﺠﯽ ﮐﻪ
ﯾﺮ اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮏ رروش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺠ
ﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﮐﺎﭘﻼن ﻣﻪ ﺮ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﺑﺮای اﺛﺮ ﻣﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﻨﯽ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ااﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ و ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮررﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪت
ﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺖ
ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ
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زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎه از اﯾﻦ روش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪل
ﮐﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

 -۲-۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﮐﺲ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روش ﮐﺎﭘﻼن ﻣﻪﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻘﺎ
و ﺧﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮ
زﻣﺎن ﺑﻘﺎ را ﻧﺪارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﻣﺪل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ
دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول  ،۲ﻓﺮض
۰

 H۰ : βدر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری  %۹۵رد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار
۵

۴

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری دارد .آﻣﺎرهﻫﺎی واﻟﺪ  ،رﺗﺒﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و
ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ۶ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺪل و رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪول  -۲ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ
β

s.e

Z

sig

)Exp(β

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵٪ﺑﺮای
)Exp(β

ﺟﻨﺴﯿﺖ

۰/۳۶۳

۰/۱۱۲

۳/۰۳۳

۰/۰۰۲

۱/۴۳۷

)(۱/۱۳۷ ۱/۸۱۶

ﺳﻦ

-۰/۰۱۷

۰/۰۱۰

-۱/۶۴۰

۰/۱۰۱

۰/۹۸۳

)(۰/۹۶۴ ۱/۰۳۳

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۲۵۲ ۲

۰/۲۴۲

۱/۰۴۳

۰/۲۹۷

۱/۲۸۸

)(۰/۸۰۱ ۲/۰۶۹

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۶۲۳ ۳

۰/۲۳۱

۲/۷۰۱

۰/۰۰۷

۱/۸۶۵

)(۱/۱۸۷ ۲/۹۳۱

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۸۳۲ ۴

۰/۲۵۳

۳/۲۸۳

۰/۰۰۱

۲/۲۹۹

)(۱/۳۹۹ ۳/۷۷۸

-۰/۲۸۹

۰/۱۳۲

-۲/۱۸۷

۰/۰۲۹

۰/۷۵۰

)(۰/۵۷۹ ۰/۹۷۱

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

در اﯾﻦ ﺟﺪول  βﺑﺮآورد ﺑﺮدار ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺖ ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮای

ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ )در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ( ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ exp(β) ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر  ۴۳/۷درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﺑﯿﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار βﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن ﺧﻄﺮ را  %۲۵اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺮخ ﺧﻄﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه
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ﻣﺪلﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻜﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻘﺎ

) ۳ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ) ۴ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن اُم ﻧﯿﺒﻮس ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ ﺑﻪ

ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﮐﺎﭘﻼن ﻣﻪﯾﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﺸﺎن از ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ در ﺑﺮازش ﺑﻪ دادهﻫﺎ دارد.
ﺟﺪول  -۳آزﻣﻮن اٌمﻧﯿﺒﻮس ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ
ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ
ﻣﺠﺬور ﮐﺎی
۵۱/۹۴۹

Step
df
۵

sig

۰/۰۰۰

ﻣﺠﺬور ﮐﺎی
۵۲/۳۵۴

Block
df
۴

sig

۰/۰۰۰

ﻣﺠﺬور ﮐﺎی
۵۲/۳۵۴

df
۴

sig

۰/۰۰۰

اﻣﺎ ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ

دادهﻫﺎ ﺑﺮازش ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﮑﺎش ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖﺗﺮ در
اداﻣﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎی زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮازش داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۳-۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ،از ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﮔﺎوﺳﯽ،
ﮔﺎﻣﺎ و  tاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ

در اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در دادهﻫﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﺟﺪولﻫﺎی  ۵ ،۴و  ۶اراﺋﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﻣﺪل
ﮐﺎﮐﺲ از ﻣﻼک آ ﮐﺎﺋﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  ۷آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻼک
آ ﮐﺎﺋﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ  tاﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو

ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ  tﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ  tﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر  ۳۳٫۳درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﺑﯿﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻧﺮخ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﮐﻤﺘﺮ از
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اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن ﺧﻄﺮ )ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ( را  ۲۶٫۷۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺮخ ﺧﻄﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه ) ۳ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ۴
)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻦ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری در ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺪلﻫﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۴ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﮔﺎوﺳﯽ
β

s.e

ﮐﺎیدو

sig

)Exp(β

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  %۹۵ﺑﺮای
)Exp(β

ﺟﻨﺴﯿﺖ

۰/۳۰۴

۰/۱۲۴

۶/۰۲

۰/۰۱۴

۱/۳۵۷

)(۱/۰۶۳ ۱/۸۷۳

ﺳﻦ

-۰/۰۱۲

۰/۰۱۹

۱/۱۳

۰/۲۹۰

۰/۹۸۹

)(۰/۹۶۸ ۱/۰۰۱

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۲۲۳ ۲

۰/۲۵۱

۰/۷۸

۰/۳۸۰

۱/۲۵۰

)(۱/۷۶۳ ۲/۰۴۴

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۵۳۹ ۳

۰/۲۳۸

۵/۱۴

۰/۰۲۳

۱/۷۱۳

)(۱/۰۷۶ ۲/۷۲۳

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۷۹۴ ۴

۰/۲۶۶

۸/۹۶

۰/۰۰۳

۲/۲۱۲

)(۱/۳۱۵ ۳/۷۲۱

-۰/۳۰۶

۰/۱۳۶

۵/۰۹

۰/۰۲۴

۰/۷۳۶

)(۰/۵۶۴ ۰/۹۶۱

۲۷/۰۶

۰/۰۲۶

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ

ﺟﺪول  -۵ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﮔﺎﻣﺎ
s.e

ﮐﺎیدو

sig

)Exp(β

ﺟﻨﺴﯿﺖ

۰/۳۱۱

۰/۱۲۴

۶/۲۸

۰/۰۱۲

۱/۳۶۴

)(۱/۰۶۰ ۱/۷۴۰

ﺳﻦ

-۰/۰۱۳

۰/۰۱۱

۱/۳۵

۰/۲۵۰

۰/۹۸۸

)(۰/۹۶۷ ۱/۰۰۹

β

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵٪ﺑﺮای
)Exp(β

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۲۲۱ ۲

۰/۲۵۱

۰/۷۷

۰/۳۸۰

۱/۲۴۸

)(۱/۷۶۲ ۲/۰۴۰

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۵۴۴ ۳

۰/۲۳۸

۵/۲۶

۰/۰۲۲

۱/۷۲۳

)(۱/۰۸۲ ۲/۷۴۲

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۷۹۹ ۴

۰/۲۶۵

۹/۱۲

۰/۰۰۳

۲/۲۲۸

)(۱/۳۲۴ ۳/۷۳۶

-۰/۳۰۴

۰/۱۳۵

۵/۰۴

۰/۰۲۵

۰/۷۳۹

)(۰/۵۶۷ ۰/۹۶۲

۲۳/۶۹

۰/۰۳۹

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ

 ......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،30ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  1398ﺻﺺ ...................... 568-549

565

ﻣﺪلﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻜﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻘﺎ

ﺟﺪول  -۶ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ t
β

s.e

ﮐﺎیدو

sig

)Exp(β

ﺟﻨﺴﯿﺖ

۰/۲۸۵

۰/۱۲۶

۵/۱۵

۰/۰۲۳

۱/۳۳۳

ﺳﻦ

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵٪ﺑﺮای
)Exp(β
)(۱/۰۴۰ ۱/۷۰۲

-۰/۰۱۰

۰/۰۱۱

۰/۶۹

۰/۴۱۰۰

۰/۹۹۱

)(۰/۹۶۷ ۱/۰۱۳

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۲۲۴ ۲

۰/۲۵۴

۰/۷۷

۰/۳۸۰۰

۱/۲۵۱

)(۱/۰۷۶ ۲/۰۶۰

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۵۱۵ ۳

۰/۲۴۰

۴/۶۳

۰/۰۳۱۰

۱/۶۷۴

)(۱/۰۴۷ ۲/۶۷۸

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوه۰/۷۸۵ ۴

۰/۲۷۰

۸/۴۵

۰/۰۰۳۶

۲/۱۹۱

)(۱/۲۹۱ ۳/۷۱۹

-۰/۳۱۲

۰/۱۳۷

۵/۱۵

۰/۰۲۳۰

۰/۷۳۲

)(۰/۵۶۰ ۰/۹۵۹

۳۱/۶۶

۰/۰۴۶۰

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ

ﺟﺪول  -۷ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻘﺎ
ﮐﺎﮐﺲ

ﮔﺎوﺳﯽ

ﮔﺎﻣﺎ

t

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
آ ﮐﺎﺋﯿﮏ

۳۴۰۰/۸۶۳

۳۳۸۹/۴۰۱

۳۳۹۰/۸۸۴

۳۳۸۸/۴۹۹

ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ

۵۰/۹۱

۹۱/۶۷

۸۷/۳۲

۱۰۲/۷

 -۶ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺪاول ﮐﺎﭘﻼن ﻣﻪ ﯾﺮ ،ﻣﺪل ﮐﺎﮐﺲ
و ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﮐﺲ و ﻣﺪلﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎر آ ﮐﺎﺋﯿﮏ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮازش ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دادهﻫﺎ داﺷﺖ ﻣﺪل
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ  tﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ،

ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻧﺲ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺪد
ﺑﺮای ﻣﺮدان در دوره ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ .اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺪد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﺷﺎﻧﺲ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ دارﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای
دارد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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 -۷ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺮخ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﺪل ﺑﻘﺎ ﮐﻤﮏ

ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﻘﺎ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ
ﻣﺪل ﺑﻘﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از داوران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ارزﻧﺪه آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
Survival Analysis

1.

Proportinal Hazards Model

2.

Frality Models

3.

Wald test

4.

Score (logrank) test

5.

Likelihood ratio test

6.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
] [۱ﻣﺘــﺮﺟﻢ ،ک.؛ ﻣﺤﻤــﺪزاده ،م .و آﺑﯿــﺎر ،آ .(۱۳۹۴) .ﻣﺪلﺑﻨــﺪی ﻓﻀــﺎﯾﯽ دادهﻫــﺎی ﺑﻘــﺎی
ﺳﺎﻧﺴﻮرﺷﺪه ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۱ﺷﻤﺎره  ،۲ﺻﺺ .۷۰-۶۱
Ciucă, V. and Matei, M. (2010). Survival Analysis for the

][2

Unemployment Duration, Proceedings of the 5th WSEAS
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