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 چکیده
 پیامدهای از یکی است بیکار افراد رفاه حداقل تضمین و شغلی امنیت تأمین یکاریب بیمه هدف اینکه با

 بر بیکاری بیمه تأثیر بررسی به حاضر پژوهش اساس، این بر. باشد بیکاری دوره افزایش تواندمی آن منفی

 بیکار افراد وهش،ژپ آماری جامعه. است پرداخته 1931 الی 1931 هایسال طی یزد شهر در بیکاری دوره

 مجدداً و کردند دریافت بیکاری بیمه شدند، بیکار بررسی مورد دوره طی که بودند یزد شهر در کار جویای

 بر دارمعنی و مثبت تأثیر بیکاری بیمه که داد نشان یافتهتعمیم کاکس رگرسیون تخمین نتایج. شدند شاغل

 افزایش و زمان گذشت با بیکاری بیمه مزایای اگر بنابراین،. است داشته یزد شهر در بیکاری دوره طول

 نتایج همچنین، .یابدمی افزایش مجدد اشتغال انگیزه یابد، کاهش تدریجی صورت به بیکاری دوره

 دوره فرزند فاقد و مجرد افراد بعالوه،. است بیکاری دوره بر سن و اشتغال سابقه منفی تأثیر دهندهنشان

 پژوهش این هاییافته. است نداشته بیکاری دوره بر داریمعنی تأثیر جنسیت اما اندداشته ترطوالنی بیکاری

 فردی هایویژگی تأثیر تحت باشد، بیکاری بیمه از متأثر کهآن از بیشتر بیکاری، دوره که داد نشان همچنین

 خود به یزد شهر در را بیکاری دوره بر موثر ضریب بزرگترین تأهل، وضعیت که طوری به دارد قرار

 کاهش هایسیاست در موفقیت برای فردی هایویژگی به توجه ضرورت بنابراین،. است داده صاختصا

  .است ناپذیراجتناب بیکاری دوره
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 مقدمه -1

 همچنان بیکاری موضوع است، نموده تجربه گذشته هایسال در جهان که تحوالتی تمامی وجود با

 باالی نرخ کهاین وجود با. است جهان کشورهای از بسیاری اقتصادی مسائل ترینمهم از یکی

 در های گذشتهطی سال یزد استان اما آید،می حساب به ایران اقتصاد هایویژگی از یکی بیکاری

 نرخاین وجود، در چند سال اخیر  با. است داشته قرار بیکاری نرخ کمترین با هایاستان ردیف

 یکی به بیکاری را موضوع، و این رفته فراتر کشور در بیکاری نرخ متوسط از یزد استان در بیکاری

 فراوانی اهمیت رابطه این در که موضوعاتی از یکی. است کرده تبدیل یزد استان مهم مسائل از

 بیکار فرد آمادگی اعالم لحظه از شده سپری زمان مدت بیکاری دوره. است 1بیکاری دوره دارد،

 کاریابی مراکز به فرد مراجعه آمادگی، اعالم از منظور. است اشتغال زمان تا کار بازار به ورود برای

ماهیت نرخ بیکاری ایستا است، اما . (1931پور و زارع، )فیض است شغل دریافت برای نامثبت و

 نیست بیکاری نرخ از کمترهای اقتصادی ر تحلیلد آن اهمیت و دارد پویا ماهیتی بیکاری دوره

. است شغل جستجوی در بیکار، فرد یک که است زمانی بیکاری مدت دوره. (1953پور، )فیض

 دوره که نحوی به دهد؛می نشان را کار بازار عملکرد که است هاییشاخص از یکی بیکاری دوره

 موانع که دارد آن بر داللت و است کار بازار نامناسب عملکرد دهندهنشان ترطوالنی بیکاری

 زیرا شود،می متضرر کار بازار حالت، این در. کندمی جلوگیری بیکاران اشتغال از ساختاری

 که افرادی به مجدداً را هاآن باید و است سخت هاآن جبران که دهدمی دست از را هاییمهارت

 عوامل شناسایی بر همین مبنا، (.1934 ران،همکا و گنجعلی) داد آموزش شوند،می کار بازار وارد

این در حالی است . دارد اهمیت بیکاری نرخ بر مؤثر عوامل شناسایی اندازه به بیکاری دوره بر مؤثر

 مورد کمتر بیکاری دوره و دارند تمرکز بیکاری نرخ بر رابطه این در شده انجام مطالعات که عمده

 دسته دو به بیکاری دوره بر مؤثر عوامل گرفته، صورت طالعاتم استناد به اب .است گرفته قرار توجه

. است عوامل مؤثر بر دوره بیکاری از یکی بیکاری بیمه. دنشومی تقسیم محیطی و فردی عوامل

 این و دهندمی دست از را کارشان نحوی به که است کسانی از حمایت بیمه، این اصلی هدف

 یا صدمه از ناشی تواندمی بیکاری مثال، برای. اشدب داشته مختلفی دالیل تواندمی موضوع

 افراد بر معنوی و مادی فشارهای کاهش بیکاری، بیمه هدف. باشد کار حین در دیدگیآسیب

 برای را منافعی بیمه این کلی، طور به و است موقت مالی تأمین راه از بعدی اشتغال زمان تا بیکار

 عالم، مدرسی) آوردمی فراهم شوند،می بیکار فردی اشتباهات از غیر دالیلی به که بیکارانی

                                                                                                               
1. Unemployment Duration 
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 این به و است یزد شهر در بیکاری دوره بر بیکاری بیمه تأثیر بررسی حاضر تحقیق هدف (.1939

 تحقیق هدف به یابیدست راستای در .است گرفته قرار توجه مورد فوق عوامل دسته دو منظور، هر

 شده تنظیم بخش شش درمقاله  مطالب یزد، شهر در اریبیک دوره بر بیکاری بیمه تأثیر بررسی و

 تحقیق، نتایج تجربی، روش نظری، پیشینه های دوم تا ششم مقاله به ترتیب به مبانیبخشو  است

  های سیاستی اختصاص دارد.و توصیه گیریتخمین مدل و نتیجه
 

  مبانی نظری -2

بر اساس آن، پذیرش یک . معرفی شد 1با تحقیقات استیگلر 1314در دهه  1جستجوی شغلنظریه 

، انتظارات در حدیبه دستمزد )یا به عبارتی دوره بیکاری( پیشنهاد شغلی توسط فرد بیکار 

به  پیشنهادی دستمزد که زمانی های جستجو بستگی دارد.خصوص پیشنهادهای شغلی آتی و هزینه

 را آن صورت، این غیر در و یردپذمی را شغل باشد، دستمزد حدی وی با برابر یا شتریبفرد بیکار 

به نقل  1931پور و زارع، فیض) دارد بستگی زیادی عوامل به بیکار فرد حدی دستمزد. کندمی رد

 و دارند کمتری حدی دستمزد بیشتر، خانوادگی مسئولیت با افراد ،از جمله .(1381، 9لنکستراز 

 کمتر جایگزین مالی منابع با افراد همچنین،. است بیشتر آنان توسط شغل پیشنهادی پذیرش احتمال

. دارند شغلی پیشنهادهای پذیرش برای بیشتری تمایل و کمتر حدی دستمزد بیکاری، بیمه نظیر

دستمزد حدی را افزایش و انگیزه جستجوی شغل را  ،(بیکاری بیمه) بیکاری دوره دستمزد افزایش

 عامل .(1414، 0وسیتالو و ورهوشود )ادهد و این دو باعث افزایش دوره بیکاری میکاهش می

. است بیکاری دوره طی شده مستهلک انسانی سرمایه گذارد،می تأثیر حدی دستمزد بر که دیگری

 بیکار فرد وریانسانی و بهره سرمایه کاهش به منجر بر اساس نظریه سرمایه انسانی، بیکاری

)کریپس و  یابدمی تنزل کاربی فرد حدی دستمزد بیکاری، دوره افزایش با بنابراین، .شودمی

 بیکاری دوره که افرادی به را کمتری دستمزد کارفرمایان طبق این نظریه،. (1380، 8تارلینگ

 .دانندمی کارگران کیفیت برای مالکی را بیکاری دوره زیرا کنند،می پیشنهاد دارند، تریطوالنی

 که داد ( نشان1441عه کریستنسن )برخی مطالعات نیز موید همین موضوع است. به عنوان مثال مطال

                                                                                                               
1. Job Search Theory 
2. Stigler 
3. Lancaster (1976) 
4. Uusitalo & Verho (2010) 
5. Cripps & Tarling (1974) 
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 که یابد. بنابراین، افرادیمی کاهش بیکار فرد به پیشنهادی دستمزد بیکاری، دوره افزایش با

 این از. دارند شغل پذیرش برای بیشتری تمایل احتماال شود،می مستهلک ترسریع آنان هایمهارت

 نظریه اساس ظریه سرمایه انسانی، برخالف ن بر .هستند مهم تحصیالت سطح و حرفه نوع دیدگاه،

به  بیکار فرد زیرا دهنده دستمزد حدی باالتر است،نشان ترطوالنی بیکاری دوره شغل، جستجوی

کند می بیشتر دستمزد با مشاغل زمان بیشتری را صرف یافتن است که دلیل دستمزد حدی باالتر

 تأثیر شغل، جستجویانگیزه  و حدی دستمزد بر مختلف عوامل تأثیر واقع، در. (1355، 1)جونز

 احتمال تعیین با بیکاری دوره شغل، جستجوی نظریه در. کندمی مشخص را بیکاری دوره بر هاآن

 احتمال دو ضرب حاصل رویداد تابع. شودمی سازیمدل( 1رویداد تابع) آن از خروج شرطی

 نظریه، این اساس بر. (4138، 9است )مورتنسن شغلی پیشنهاد پذیرش و شغلی پیشنهاد دریافت

 ایدوره وابستگی که رودمی باال بیکاری از خروج نرخ شود،می ترطوالنی بیکاری دوره که زمانی

 وریبهره تعیین برای عالمتی بیکاری سابقه کارفرمایان، نظر از اگر طرفی، از. دارد نام 0مثبت

 از خروج نرخ و شودمی شغل جستجوی کاهش به منجر بیکاری دوره افزایش باشد، کارگران

به نقل از  1931پور و زارع، دارد )فیض نام 1منفی ایدوره وابستگی که دهدمی کاهش را 8بیکاری

 .(1381لنکستر، 

نظریه دیگری است که در توضیح پدیده بیکاری مطرح شده است. مدل  8مطابقت -نظریه جستجو

مطابقت به شمار -نخستین مدل جستجو معرفی شد، 1384که در دهه  5پیساریدز-مورتنسن-دایموند

( است و در آن، روشی که 1315) 14( و فریدمن1315) 3های فلپسرود. این مدل مبتنی بر ایدهمی

گیرند، به عنوان فرآیند ( در برابر یکدیگر قرار میvهای شغلی )( و موقعیتuکارگران بیکار )

ابع مطابقت مورد بررسی قرار . فرآیند مطابقت تحت عنوان تشده استسازی مدل ،مطابقت

شوند و جریانی از های شغلی به عنوان ورودی لحاظ میگیرد که در آن، کارگران و فرصتمی

 د.ندهگرفته را شکل میهای صورتمطابقت

                                                                                                               
1. Jones (1988) 
2. Event Function 
3. Mortensen (1970) 
4. Positive Period Dependence 
5. Unemployment Exit Rate 
6. Negative Period Dependence 
7. Search-Match Theory 
8. Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) Model (1970) 
9. Phelps (1968) 
10. Friedman (1968) 
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های که مهارت شده استتشکیل ها های اطالعاتی و سایر اصطکاکها، نقصبازار کار از ناهمگنی

چه که نظریه بازار خالف آن بر ها هستند.ها از جمله آنینانیو نااطمهای متفاوت متفاوت، شغل

شوند. تابع کار کالسیک به آن عقیده دارد، این عوامل مانع از تسویه خودکار بازار کار می

شده را محاسبه  های جدید ایجادهای فرآیند مطابقت را لحاظ و تعداد شغلمطابقت، ورودی

ال دارد تمامی کارگران بیکار صاحب شغل نشوند. در واقع، تابع بر این اساس، احتم. کندمی

های مشخص محاسبه ( مشابه تابع تولید است که مقدار تولید را برای ورودی1مطابقت )رابطه 

تواند در حالت پایدار وجود داشته باشد و این همان است که نظریه کند. بنابراین، بیکاری میمی

  (:1444، 1اجز است )پیساریدزبازار کالسیک از توضیح آن ع
 

𝑚 = 𝑚(𝑢, 𝑣) (1               )                                                                                                                                                

 

های شغلی عداد بیکاران و تعداد فرصتتتابع مطابقت، دهنده به ترتیب نشان vو  m، uکه در آن 

و مقعر است و معموالً  vو  uمنفی، افزایشی نسبت به  تابع مطابقت یک تابع پیوسته، غیراست. 

تواند مورد بررسی قرار گیرد(. نرخ است )البته این فرض می 1شود که همگن از درجه فرض می

𝑞مطابقت فرصت شغلی با  =
𝑚

𝑣
𝑓و نرخ مخاطره با   =

𝑚

𝑢
شود. بنابراین، با افزایش نشان داده می 

v ،q یابد و با افزایش کاهش میu ،f های شغلی و کند، زیرا افزایش فرصتکاهش پیدا می

 (.1444)پیساریدز، افزایش تعداد بیکاران به معنی افزایش تعداد جستجوکنندگان است 

 ترطوالنی و بیشتر مزایای که کندمی بینیپیش بیکاری دوره بر بیکاری بیمه تأثیر نظری چارچوب

 1شغل جستجوی هایمدل بر مبتنی تحلیل این چارچوب. شودمی بیکاری دوره افزایش به منجر

 از تابعی که خود مطلوبیت حداکثرسازی برای کارگر که شودمی فرض هامدل این در. است

 به کارگر بیکاری، دوره در .کندمی انتخاب را 9جستجو بهینه استراتژی است، استراحت و درآمد

 انتخاب متوالی صورت به باید و شودمی مواجه کاری هایفرصت و پیشنهادها با تصادفی صورت

 شامل بهینه استراتژی. دهد ادامه جستجو به یا قبول کند را فعلی فرصت و پیشنهاد آیا که کند

 از شغل برای جستجو شدت و است شغل برای 1جستجو شدت و( بیکاری بیمه) 0جایگزین دستمزد

                                                                                                               
1. Pissarides (2000) 
2. Job Search Models 
3. Optimal Strategy of Search 
4. Reservation Wage 
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 از خروج نرخ جستجو، افزایش شدت با. شودمی تعیین جستجو 9نهایی سود و 1نهایی هزینه برابری

 زیاد کاری هایفرصت و پیشنهادها دریافت زیرا یابد،می کاهش بیکاری دورهافزایش و  بیکاری

و  افزایش را اریبیک از خروج نرخ، (بیکاری بیمه) جایگزین دستمزد کاهش همچنین،. شودمی

 در. یابدمی افزایش فعلی فرصت و پیشنهاد پذیرش احتمال زیرا ،دهدمی کاهشدوره بیکاری را 

 باشد،( بیکاری بیمه) جایگزین دستمزد از کمتر جستجو فرصت هزینه که زمانی تا چارچوب، این

 انجام شغل جستجوی برای کمتری تالش و دارند بیکاری از خروج برای کمتری تمایل کارگران

 (.1334، 8میر ؛1388، 0)مورتنسن دهندمی
 

 پیشینه تجربی -9

ای به ارزیابی تأثیر دوره پرداخت بیمه بیکاری بر دوره بیکاری در در مطالعه( 1334) 1کتز و میر

به  نسبی مخاطره مدل ازبا استفاده  و پرداختند 1385-1359های در سال های کشور آمریکاایالت

 .شودمیمنجر به افزایش دوره بیکاری  ،افزایش دوره پرداخت بیمه بیکاری ند کهاین نتیجه رسید

ای به تحلیل رابطه بیمه بیکاری و دوره بیکاری در کشور در مطالعه (1331) 8کارلینگ و همکاران

نرخ خروج از بیکاری را  ،دریافت بیمه بیکاریکه  نتایج نشان دادو  پرداختند 1331در سال سوئد 

  دهد.میافزایش 

بررسی تأثیر مزایای بیکاری و چرخه تجاری بر دوره  ای بهدر مطالعه( 1441) 5باور و همکاران

دریافت که نتایج حاکی از آن بود و  پرداختند 1358-1330های بیکاری در کشور اسپانیا در سال

تجاری  همچنین، شرایط. دهددوره بیکاری را افزایش میداری مزایای بیکاری به صورت معنی

 شود.دوره بیکاری میمنجر به کاهش  پذیری بازار کارو انعطاف مطلوب

تأثیر بیمه بیکاری بر دوره بیکاری در کشور  نسبی، مخاطره مدل با استفاده از( 1449) 3رود و ژانگ

نرخ خروج از  ،افزایش پرداخت بیمه بیکاریبر اساس نتایج،  بررسی کردند. 1334نروژ را در دهه 

 .کندنرخ خروج از بیکاری قبل از اتمام بیمه بیکاری افزایش پیدا میو  دهدرا کاهش میبیکاری 

                                                                                                                                        
1. Search Intensity 
2. Marginal Cost of Search 
3. Marginal Profit of Search 
4. Mortensen (1977) 
5. Meyer (1990) 
6. Katz & Meyer (1990) 
7. Carling (1996) 
8. Bover (2002) 
9. Røed & Zhang (2003) 
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 کشورهای در اشتغال ثبات و بیکاری دوره بر بیکاری بیمه تأثیر تحلیل به( 1440) 1تاتسیراموس

 از خروج نرخ نتایج نشان داد کهو پرداخت  1330-1441 زمانی دوره در انگلستان و آلمان فرانسه،

 بیکاری بیمه که است کارگرانی از کمتر کنند،می دریافت بیکاری بیمه که کارگرانی برای یکاریب

 رکه دطوریاست، به بیشتر آلمان و فرانسه در بیکاری بیمه مزایایعالوه بر آن، . کنندنمی دریافت

 .است از انگلستان ترطوالنی کارگران توسط شغل وجویجست دوره کشورها، این

 در اشتغال دوره و بیکاری دوره بر بیکاری بیمه تأثیر تحلیل که به( 1441) 1تاتسیراموسمطالعه 

دریافت بیمه شود، نشان داد که مربوط می 1330-1441 زمانی دوره منتخب اروپایی در کشورهای

شود. همچنین، دوره بیکاری بر دوره بیکاری تأثیر منفی دارد و منجر به افزایش دوره اشتغال می

 بیکاری بیمه که است کارگرانی از بیشتر کنند،می دریافت بیکاری بیمه که غال کارگرانیاشت

 .کنندنمی دریافت

های ( به ارزیابی عوامل مؤثر بر دوره بیکاری در کشور آلمان در سال1448) 9فیتزنبرگر و ویلکی

مزایای بیمه بیکارانی که سطح کمتری از که  نتایج حاکی از آن بودو  پرداختند 1338-1331

 .تری دارندکنند، دوره بیکاری طوالنیبیکاری دریافت می

رگرسیون ناپیوسته، تأثیر بیمه بیکاری بر دوره  از ( با استفاده1448) 0ای مشابه، اللیودر مطالعه

به این نتیجه رسید که تأثیر بررسی کرد و  1353-1331های بیکاری در کشور اتریش را در سال

در بین زنان و مردان متفاوت  ،مدت و همچنیندوره بیکاری در بلندمدت و کوتاهبیمه بیکاری بر 

شود، اما پرداخت بلندمدت بیمه بیکاری منجر به افزایش دوره بیکاری می، هااست. بر اساس یافته

که پرداخت بیمه دهد. همچنین، درحالیمدت آن الزاماً دوره بیکاری را افزایش نمیپرداخت کوتاه

 داری بر دوره بیکاری مردان ندارد.دهد، تأثیر معنی، دوره بیکاری زنان را افزایش میبیکاری

 سوئد نتایج متفاوتی را درباره رابطه و نروژ مورد کشورهای در( 1445) 8همکاران و مطالعه رود

 بیمه مزایای سوئد، در این دو کشور نشان داد. بر این اساس، در بیکاری بیمه و بیکاری دوره

 در درآمدکم کارگران بیکاری دوره دلیل، همین به و بیشتر بوده درآمدکم کارگران برای اریبیک

  .است بیشتر نروژ به نسبت سوئد

                                                                                                               
1. Tatsiramos (2004) 
2. Tatsiramos (2006) 
3. Fitzenberger & Wilke (2007) 
4. Lalive (2007) 
5. Røed(2008) 
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مورد آلمان و استونی  در( به ترتیب 1414) 1الرینگسان( و 1443) 1مطالعات کالیندو و همکاران

خروج از بیکاری را کاهش و دوره دهنده آن بود که افزایش مزایای بیمه بیکاری، احتمال نشان

 .دهدبیکاری را افزایش می

مطالعاتی که در دهه اخیر در بررسی تاثیر بیمه بیکاری بر دوره و نرخ بیکاری در آمریکا انجام 

در تحلیل تأثیر بیمه بیکاری بر ( 1411) 9دهد. بررسی فاربر و والتانتایج متفاوتی را نشان می ،شده

نشان داد که بیمه بیکاری تأثیر  1330-1414آمریکا در بازه زمانی دوره بیکاری در کشور 

کوچکی بر کاهش خروج از بیکاری در این کشور داشته و دوره بیکاری را به میزان کمی افزایش 

ها در ( نیز به نتایج مشابهی درخصوص آمریکا دست یافتند. آن1411) 0داده است. لی و آلتونجی

 1441-1410های ر بیمه بیکاری بر جستجوی شغل در این کشور در سالای به ارزیابی تأثیمطالعه

. داد که افزایش مدت بیمه بیکاری به تنهایی تأثیری بر جستجوی شغل ندارد نتایج نشان و پرداختند

در بررسی تأثیر بیمه بیکاری بر نرخ بیکاری و ( 1410) 8با این وجود، پژوهش فیگورا و بارنیچان

نشان ها داد. یافتهنتایج دیگری را نشان می 1381-1411های یکا در سالنرخ مشارکت در آمر

شود. پس از آن، در پژوهش داد که پرداخت بیمه بیکاری منجر به افزایش نرخ بیکاری میمی

سازی ریاضی و در بازه خصوص کشور آمریکا که با استفاده از مدل ( در1418) 1براون و همکاران

شدن  این نتیجه به دست آمد که افزایش بیمه بیکاری باعث طوالنی ،شد انجام 1441-1410زمانی 

اما کاهش آن تأثیر کمی بر سطح دستمزد و اشتغال در این کشور دارد.  ،شوددوره بیکاری می

انجام دادند نیز نشان  1418-1331های ( برای سال1413) 8ریچ و همکاران -چودرو ای کهمطالعه

یابد. نتیجه مه بیکاری در آمریکا، نرخ بیکاری در این کشور افزایش میداد که با افزایش بیمی

عمومی انجام  تعادل مدل ( که با استفاده از یک1413) 5مشابه در پژوهش هاگدورن و همکاران

افزایش بیمه بیکاری، تقاضای نیروی کار  داد بانیز نشان میها آن هایشد به دست آمد. یافته

یابد. در خصوص ایالت میزوری آمریکا، مطالعه ر آمریکا افزایش میکاهش و دوره بیکاری د

و با استفاده از رگرسیون ناپیوسته نشان  1449-1419( برای دوره زمانی 1418) 3کارد و همکاران

                                                                                                               
1. Calien(2009) 
2. Lauringson (2010) 
3. Farber & Valletta (2011) 
4. Lee & Altonji (2016) 
5. Figura & Barnichon (2014) 
6. Brown (2017) 
7. Chodorow-Reich (2019) 
8. Hagedorn (2019) 
9. Card (2015) 
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داد که که کشش دوره بیکاری نسبت به مزایای بیمه بیکاری، بعد از رکود اقتصادی بزرگتر از 

( نیز برای همین ایالت و در همین بازه 1411) 1مطالعه جانستون و ماز دوره قبل از آن بوده است.

زمانی و با روش پژوهش مشابه نشان داد که تأثیر پرداخت بیمه بیکاری بر نرخ بیکاری مثبت است 

 یابد.و با کاهش بیمه بیکاری، نرخ بیکاری نیز کاهش می

 بازه بر طول این دوره را در آلمان، در کاریبی تأثیر مزایای دورهای در مطالعه (1410) 1وبر و ناگل

های قبلی این بود که این وهشژبا پ هاآن . تفاوت مطالعهندبررسی کرد ،1388-1414 زمانی

با کاهش بیمه  نتایج نشان داد که بررسی با لحاظ سطوح مختلف دستمزد کارگران انجام شد.

 از بیشتر متوسط، دستمزد با گرانکار برای بیکاری دوره از کارگران خروج بیکاری، احتمال

خصوص آلمان و برای  ( در1411) 9اشمیدر و ترینکلزیاد است. مطالعه  و کم دستمزد با کارگران

انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، در جستجوی شغل،  1445-1414های سال

ین کشور بیمه بیکاری دریافت کننده بیمه بیکاری با کارگرانی که در ابین کارگران دریافت

 داری وجود نداشته است.تفاوت رفتاری معنی ،کردندنمی

یابی به شغل در ای به بررسی تأثیر بیمه بیکاری بر دست( در مطالعه1413) 0گالین و همکاران

تأثیر بیمه بیکاری بر  به این نتیجه رسیدند کهپرداختند و  1418-1411های کشور اسپانیا در سال

یابی به شغل به چرخه تجاری بستگی دارد و نرخ اشتغال با اتمام دریافت بیمه بیکاری شتاب دست

 گیرد.می

 را در بیکاری دوره بر آموزش تأثیر( 1950) در ایران مطالعات محدودتری انجام شده است. هادیان

ین پژوهش، نمایی مورد بررسی قرار داد. در اراست با استفاده از روش حداکثر شیراز شهرستان

دوره بیکاری تابعی از سن، جنسیت، تحصیالت، وضعیت تأهل، صاحب فرزند بودن، افراد تحت 

های های دولتی و آموزشگاهتکفل، تجربه و مهارت، بیمه بیکاری، آموزش به تفکیک آموزشگاه

 دارینیمع و مثبت تأثیر انسانی نیروی آموزش که داد نشان نتایج ای در نظر گرفته شد.فنی و حرفه

 بر کاهش آزاد ایو حرفه فنی هایآموزشگاه آموزش تأثیر دارد. همچنین، بیکاری دوره کاهش بر

بعالوه، تأثیر متغیرهای سن، تحصیالت و افراد  .است های دولتیبیشتر از آموزشگاه بیکاری دوره

                                                                                                               
1. Johnston & Mas (2016) 
2. Nagl & Weber (2014) 
3. Schmieder & Trenkle (2016) 
4. Galean (2019) 
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ت. بر اساس تحت تکفل بر دوره بیکاری منفی و متغیر تجربه و مهارت بر دوره بیکاری مثبت اس

 ها و متاهلین دارند.این پژوهش، مردها و مجردها دوره بیکاری کوتاهتری نسبت به زن

 هایسال در یزد استان در بیکاری دوره بر مؤثر عوامل بررسی بهای در مطالعه( 1953) پورفیض

صاحب پرداخت. در این مطالعه سن، جنسیت، وضعیت تأهل، ( 1983-1959) توسعه سوم برنامه

، بعد خانوار، شغل همسر، داشتن )یا نداشتن( تحصیالت عالی و تجربه شغلی رزند بودن )یا نبودن(ف

 بیکاری دوره بر سن تأثیر نشان داد که به عنوان عوامل مؤثر بر دوره بیکاری لحاظ شدند. نتایج

 منفی بیکاری دوره بر تحصیالت سطح و شغلی تجارب تکفل، تحت افراد تعداد تأثیر و مثبت

 .ندارند بیکاری دوره بر نیز تأثیری جنسیت و تأهل وضعیت است. متغیرهای

 شهر در بیکاری دوره بر های فردیتأثیر ویژگی بررسی به ایدر مطالعه (1931) زارع و پورفیض

پرداختند. در این مطالعه نیز دوره بیکاری تابعی از جنسیت، سن،  1951-1953 زمانی دوره در یزد

داد فرزند، اشتغال همسر، اشتغال قبل از دوره بیکاری، دریافت )یا عدم دریافت( وضعیت تأهل، تع

 نسبی مخاطره مدل از هابیمه بیکاری، مهارت و تحصیالت در نظر گرفته شد. برای تحلیل داده

ها و مردها و متأهلین دوره بیکاری کوتاهتری نسبت به زن که نشان داد نتایج. شد استفاده 1کاکس

اند. ذراندهگتری را اند. اما افرادی که همسرانشان شاغل بودند دوره بیکاری طوالنیشتهمجردین دا

 دوره فرد بیشتر بوده تحصیالت و اشتغال سابقه ای،حرفه مهارت فرزند، تعداد همچنین، هرچه

 .در این دوره مثبت بوده است بیکاری دوره بر نیز است. تأثیر متغیر سن کوتاهتری داشته بیکاری

ر این مطالعه برای اولین بار، بیمه بیکاری نه به صورت یک متغیر دامی )دریافت کردن یا نکردن د

بیمه بیکاری(، بلکه به عنوان دستمزد دوره بیکاری و به صورت یک ضریب )نسبت بیمه بیکاری به 

ی جویا بیکار افراد جامعه آماری این پژوهش،رو،  شود. از اینحداقل دستمزد( وارد مدل می

مجدداً  و اندکرده دریافت بیکاری بیمه اند،شده بیکار 1931-1931 هایسال در که هستند کاری

ها با مطالعات قبلی همچنین، نحوه محاسبه دوره بیکاری به علت تفاوت در منبع دادهاند. شاغل شده

 سازمان و ماعیاجت رفاه و تعاون کار، اداره به مراجعه ها باتفاوت دارد. در مطالعه حاضر، داده

به  مراجعه ها باکه در مطالعات قبلی داده حالی در ،اندآوری شدهیزد جمع استان اجتماعی تأمین

 اند.آوری شدهمراکز کاریابی جمع
 
 

 

                                                                                                               
1. Cox Proportional Hazard Model 
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 روش تحقیق -4

ها هستند که در دوره مشخصی وارد مطالعه و تا زمان وقوع حادثه ای از دادهمجموعه 1های بقاداده

ها، هر آزمودنی حادثه مورد بررسی را تنها یک بار شوند. در این دادهگیری مییپ ،مورد بررسی

های مختلف از یکدیگر مستقل است. شود که زمان بقای آزمودنیتجربه خواهد کرد و فرض می

ند بعد از شروع توانها در ابتدا وارد مطالعه شوند، بلکه میدر تحلیل بقا لزومی ندارد همه آزمودنی

های بقا های آماری برای تجزیه و تحلیل دادهای از روشتحلیل بقا مجموعه. ارد شوندمطالعه و

جهت بررسی زمان وقوع حادثه مورد بررسی برای متغیر خروجی است. در تحقیق حاضر، مقصود 

شود که این رویداد تنها یک مرتبه از دوره بیکاری است و فرض می بیکارخروج فرد  ،از حادثه

 ، برآوردگر 1وجود دارد که جدول طول عمرهای متنوعی ر تحلیل بقا روشدهد. درخ می

 (.1939ها هستند )کریمی، و رگرسیون بقا از جمله آن 9مایر-النپکا

 0( باشد، تابع بقاt( بیشتر از یک دوره زمانی مشخص )Tکه طول عمر یک آزمودنی )احتمال آن

  شود:( بیان می1نام دارد که به شکل رابطه )
 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) (1     )                                                                                                                
 

یابد. به عبارتی، با احتمال بقا کاهش می tصعودی است، زیرا با افزایش  تابع بقا یک تابع غیر

که تابع بقا بین دو دهد. با توجه به اینی از نمونه رخ میگذشت زمان حادثه برای افراد بیشتر

یابد، نمودار این تابع به شکست متوالی مقدار ثابتی دارد و بعد از هر شکست بالفاصله کاهش می

در زمان ، زیرا S(0)=1داریم  T=0در  (.1934شود )رضایی نوجینی، ای نمایان میلهپصورت 

، زیرا به S(∞)=0داریم  ∞=Tدر  ز افراد نمونه رخ نداده است.شروع، هنوز حادثه برای هیچ یک ا

زنده نخواهد ماند و هیچ یک از افراد نمونه نهایت باشد، چه دوره زمانی بیلحاظ تئوری، چنان

  (.1448 ،8کلین و رسد )کلینباممنحنی بقا در نهایت به صفر می

                                                                                                               
1. Survival Data 
2. Life Duration Table 
3. Kaplan-Meier Estimator 
4. Survival Function 
5. Kleinbaum & Klein (2005) 
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که ، به شرط آناست t( در زمان تانسیل آنی برای وقوع حادثه مورد بررسی )شکستپتابع خطر 

  شود:( بیان می9آزمودنی تا آن لحظه باقی مانده باشد و به شکل رابطه )
 

ℎ(𝑡) = log∆𝑡→0
𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡)

∆𝑡
(9            )                                                     

                    
 

تری داشته یچیدهپکاهش یابد یا روندهای  یاطول زمان ثابت بماند، افزایش  تواند درتابع خطر می

برای یک آزمودنی در طول زمان تواند میباشد. این تابع برای هر آزمودنی متفاوت است و حتی 

ها رخ تر برای آنهایی که نرخ خطر باالتری دارند، حادثه مورد بررسی سریعثابت نباشد. آزمودنی

 (.1934یی نوجینی، دهد )رضامی

ارامتری )مدل پ( و نا9و نمایی 1نرمال، لگ1ارامتری )وایبلپهای های بقا از مدلبرای تحلیل داده

ارامتری فرم تابعی مشخصی پهای که مدلشود. با وجود اینمیمخاطره نسبی کاکس( استفاده 

ین یک مدل مناسب برای ها استفاده کرد، زیرا تعیشود از آندارند، اما در بسیاری مواقع نمی

ارامتری استفاده پناهای از مدلشود که یشنهاد میپهای بقا دشوار است. بنابراین، به محققان داده

کنند. مدل مخاطره نسبی کاکس یک روش آماری برای برقراری ارتباط بین بقا و تعدادی از 

گیرد و تابعی از زمان و ارامتری قرار میپناهای مدلمتغیرهای توضیحی است. این مدل در گروه 

تحلیل های کاربردی در متغیرهای توضیحی است. مدل مخاطره نسبی کاکس یکی از مدل

کنند. همچنین، برای رفع مشکل شود و بیشتر محققان از آن استفاده میهای بقا محسوب میداده

کاکس استفاده مدل مخاطره نسبی های بقا، از تورش تخمین ناشی از سانسورشدگی در تحلیل داده

 (:1448 کلین، و ( است )کلینبام0شود که به صورت رابطه )می

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡). 𝜑(𝑋, 𝛽) = ℎ0(𝑡). 𝑒
∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑝
𝑖=1 (0      )                                                         

 

برای یک آزمودنی با  tزمان دهنده آن است که مخاطره در مدل مخاطره نسبی کاکس نشان

شود، به دو کمیت ای از خصوصیات که با استفاده از متغیرهای توضیحی نمایش داده میمجموعه

عبارت نمایی که به وسیله  و است tزمان تابعی از ایه که پتابع مخاطره  h0(t)بستگی دارد: 

های توضیحی مستقل از زمان شود و تابعی از متغیربیان می Xای از متغیرهای توضیحی مجموعه

                                                                                                               
1. Weibull 
2. Log-normal 
3. Expotential 
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 1توانند تابعی از زمان باشند، ولی در این صورت فرض مخاطره نسبیاست. متغیرهای توضیحی می

چه همه متغیرهای یافته است. چنانمدل مخاطره کاکس تعمیمبرقرار نخواهد بود که حاصل آن، 

ایه پآن، تابع مخاطره  توضیحی مدل صفر باشند، عبارت نمایی برابر با یک خواهد شد که حاصل

  (:1448 کلین، و )کلینباماست 
 

𝜑(𝑋, 𝛽) = exp(𝑋, 𝛽) (8             )                                                                                           

مفهوم آن  خواهد بود و به ϕ(X,β)=1گاه باشد، آن β=0یا  X=0چنانچه  (8رابطه )با توجه به 

شود که است که متغیرهای توضیحی تأثیری بر نرخ خطر ندارند. بنابراین، اطمینان حاصل می

 است. ∞>h(t,X)≥0منفی  مخاطره برآوردی همواره عددی غیر

نسبت مخاطره برابر است با مقدار مخاطره یک فرد یا گروه نسبت به مقدار مخاطره فرد یا گروه 

ایه به دلیل اشتراک پی عبارت نمایی موضوعیت دارد و تابع مخاطره دیگر. نسبت مخاطره تنها برا

  :شودصورت و مخرج، حذف می
 

𝐻�̂� =
ℎ̂(𝑡,𝑋∗)

ℎ̂(𝑡,𝑋)
= exp[∑ 𝛽𝑖(𝑋𝑖

∗ − 𝑋𝑖)
𝑝
𝑖=1 ] ≥ 1 (1)                                                           

 

( عدد یک و به فرد یا گروه با خطر کمتر X*د یا گروه با خطر بیشتر )برای سهولت محاسبه، به فر

(Xعدد صفر اختصاص داده می ) .شود𝑋∗ = (𝑋1
∗, 𝑋2

∗, … , 𝑋𝑃
𝑋و  (∗ = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑃) 

 (.1939)کریمی،  شکست برای دو فرد یا دو گروه استدهنده عوامل مؤثر بر نشان

دل مخاطره نسبی کاکس، فرض مخاطره نسبی است که بر اساس آن، نسبت های میکی از ویژگی

مخاطره همواره عددی ثابت و مستقل از زمان است. این فرض تنها برای متغیرهای مستقل از زمان 

مخاطره یک فرد یا گروه نسبت ثابتی از مقدار  ، مقدار(8توجه به رابطه ))مجازی( کاربرد دارد. با 

 :گروه دیگر است د یابرای فرمخاطره 
 

ℎ̂(𝑡,𝑋∗)

ℎ̂(𝑡,𝑋)
= exp[∑ 𝛽𝑖(𝑋𝑖

∗ − 𝑋𝑖)
𝑝
𝑖=1 ] = 𝜃 → ℎ̂(𝑡, 𝑋∗) = 𝜃ℎ̂(𝑡, 𝑋) (8       )                             

 

                                                                                                               
1. Assumption of Proportional Hazard 
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برای ارزیابی فرض مخاطره نسبی در مدل کاکس دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول، رویکردی 

شود و بر اساس آن، شرایط برقراری نمایش داده می log-log1استفاده از منحنی بقای است که با 

ها موازی یا تقریباً موازی باشند و یکدیگر را قطع نکنند. رویکرد دوم، فرض آن است که منحنی

است که فرض صفر آن، برقراری فرض مخاطره نسبی در مدل کاکس را  1آزمون نسبت انطباق

شود و فرض ذیرفته میپباشد، فرضیه صفر  1/4بزرگتر از  p-valueر مقدار دهد. اگنشان می

باشد، فرضیه  48/4کوچکتر از  p-valueمخاطره نسبی در مدل کاکس برقرار است، اما اگر مقدار 

بین  p-valueچه مقدار مخاطره نسبی در مدل کاکس برقرار نیست. چنانشود و فرض رد میصفر 

 (.1939گیری قطعی وجود ندارد )کریمی، ن نتیجهباشد، امکا 1/4و  48/4

چه متغیرهای توضیحی در عبارت نمایی مستقل از زمان نباشند، باید از مدل کاکس چنان

یافته شامل متغیرهای مستقل از زمان و استفاده شود. بخش نمایی مدل کاکس تعمیم 9یافتهتعمیم

و مجموعه  jX، متغیرهای وابسته به زمان با iXوابسته به زمان است. متغیرهای مستقل از زمان با 

  (:1448 کلین، و شوند )کلینبامنشان داده می Xمتغیرهای توضیحی با بردار 
 

ℎ(𝑡, 𝑋(𝑡)) = ℎ0(𝑡) exp[∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖 + ∑ 𝛿𝑗𝑋𝑗(𝑡)
𝑝2
𝑗=1

𝑝1
𝑖=1 ] (5   )                                              

𝑋𝑇(𝑡) = {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝1; 𝑋1(𝑡), 𝑋2(𝑡), … , 𝑋𝑝2(𝑡)} (3)                                               
 

کنند، اما برای هر متغیر وابسته به زمان در مدل در طول زمان تغییر می jX(t)که مقادیر با وجود این

تنها یک مقدار دارد. در مدلی  jX(t)متغیر  tزمان آید. بنابراین، در تنها یک ضریب به دست می

که متغیرهای توضیحی مستقل از زمان هستند، نسبت مخاطره به زمان وابسته نیست و مقدار ثابتی 

دارد، اما در مدلی که متغیرهای توضیحی وابسته به زمان هستند، اگر ضریب  exp(β,X)برابر با 

یابد. افزایش می tشد، نسبت مخاطره ثابت نیست و با افزایش متغیر وابسته به زمان بزرگتر از صفر با

 بنابراین، فرض مخاطره نسبی برقرار نخواهد بود.

است  0نماییهای بقا، روش حداکثر درستارامترها در مدلپها برای برآورد یکی از بهترین روش

ابع احتمال مدل کاکس آیند. تارامترها به وسیله حداکثرسازی تابع احتمال به دست میپکه در آن، 

کند که هایی لحاظ میها نیست، زیرا احتماالت را تنها برای آزمودنیبرای تمامی آزمودنی

                                                                                                               
1. Survival Log-Log Curve 
2. Match Ratio Test 
3. Extended Cox Model 
4. Maximum Liklihood 
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بنابراین، تابع احتمال در مدل . اندهایی که سانسور شدهبرای آزمودنینه اند و شکست خورده

 دنی وجود داشتهآزمو nکه مشاهدات مربوط به کاکس، یک تابع احتمال جزئی است. با فرض آن

متغیر  Pها سانسورشدگی وجود نداشته باشد، با ، طول عمر هر آزمودنی مشخص و در دادهباشد

,𝑡𝑖ردیف مشاهده ایجاد خواهد شد ) nتوضیحی  𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … , 𝑋𝑖𝑃 .)it  زمان شکست و

𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … , 𝑋𝑖𝑃  متغیرهای توضیحی مشاهدهiر آن م هستند که دi=1,2,…,n  است. زمانی که

(t)0h  ارامتر پکامالً نامعلوم است، از این اطالعات برای برآوردβ های شود. اگر زماناستفاده می

باشد،  jIکند، تجربه می راشکست  jtای که در زمان باشد و آزمودنی n<…<t2<t1tشکست 

است که به آن  jR(t(در معرض خطر قرار دارند، برابر با  jtزمان هایی که در مجموع آزمودنی

 0h(t)گونه اطالعاتی از که هیچاست. با توجه به این j≥ti)={i:tjR(t{گویند و مجموعه ریسک می

ها از βدهند و اطالعات ها به دست نمیβگونه اطالعاتی از به تنهایی هیچ jtهای وجود ندارد، زمان

jIزمان عنوان مثال، در شود. به ها فراهم میjt1های ، زمان-j,…,t2,t1t  ها،آنو متناظر با  

1-j,…,i2,i1i  معلوم هستند. بنابراین، مجموعه ریسک)jR(t زمان شود. حال، اگر در مشخص میjt 

م باشد به صورت iکه آزمودنی، آزمودنی برای یک آزمودنی حادثه رخ دهد، احتمال شرطی این

  :( است14رابطه )
 

ℎ(𝑡𝑗,𝑋𝑖)

∑ ℎ(𝑡𝑗𝑋𝑘)𝑘∈𝑅(𝑡𝑗)
=

𝜓(𝑋𝑖,𝛽)

∑ 𝜓(𝑋𝑘,𝛽)𝑘∈𝑅(𝑡𝑗)
(14)                                                                                                            

 

ز صورت و مخرج حذف شده است. توزیع همزمان ا j(t0h(ایه پدر جمله سمت راست، تابع خطر 

( خواهد بود )رضایی 11نمایی است، به شکل رابطه )دهنده تابع درستاحتمال باال که نشان

  (:1934نوجینی، 
 

𝐿(𝛽) = 𝑃(𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛) = ∏ 𝑃𝑗(𝑖𝑗|𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑗−1)
𝑛
𝑗=1 = ∏

𝜓(𝑋𝑖,𝛽)

∑ 𝜓(𝑋𝑘,𝛽)𝑘∈𝑅(𝑡𝑗)

𝑛
𝑗=1 (11)       

 

کامل است. در شرایطی که سانسورشدگی  نمایی( یک تابع درست11رابطه )نمایی در تابع درست

ها رخ دهد، استدالل مشابه خواهد وجود داشته باشد، اگر سانسورشدگی بالفاصله بعد از شکست

شود، یعنی در مجموعه انجام می jtزمان د از ها دقیقاً بعبود. به عبارتی، سانسورشدگی آزمودنی

شکست  fگیرند. در این حالت، اگر قرار نمی j+1R(t(قرار دارند، اما در مجموعه خطر  t)jR(خطر 
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( 11مشاهده شود، توزیع همزمان به صورت رابطه ) f<…<t2<t1tهای آزمودنی در زمان nاز 

  خواهد بود:
 

𝐿(𝛽) = ∏
𝜓(𝑋𝑖,𝛽)

∑ 𝜓(𝑋𝑘,𝛽)𝑘∈𝑅(𝑡𝑗)

𝑓
𝑗=1 (11      )                                                                                                               

 

نمایی نمایی کامل نیست و به آن تابع درست( یک تابع درست11نمایی در رابطه )تابع درست

در این تابع از  βارامترهای پدر مدل کاکس، برآوردگرهایی که برای شود. جزئی گفته می

آیند، تقریباً تمامی خصوصیات برآوردگرهای حداکثر به دست می L(β)حداکثرسازی 

  (.1934نمایی را دارند )رضایی نوجینی، درست

 (10و ) (19) وابطر از یزد شهر در بیکاری دوره بر بیکاری بیمه تأثیر بررسی برای پژوهش این در

  :شد استفاده
 

𝑑𝑢𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1𝑤𝑔𝑒 + 𝛿𝑋 (19                   )                                                                              

𝑑𝑢𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1𝑤𝑔𝑒 + 𝛿1𝑎𝑔𝑒 + 𝛿2𝑔𝑒𝑛 + 𝛿3𝑚𝑎𝑟 + 𝛿4𝑒𝑚𝑝 + 𝛿5𝑐ℎ𝑑 (10     )    
 

 سنبرداری از متغیرهای توضیحی شامل  Xبیمه بیکاری و  wge، دوره بیکاری durکه در آن 

(age)جنسیت ، (gen)تأهل ، وضعیت (mar)سابقه اشتغال ، (emp)  آوریفرزندو (chd)  .است

مرد حالت  دردامی )موهومی( هستند که به ترتیب سه متغیر جنسیت، وضعیت تاهل و فرزندآوری 

 دوره. گیرندمیرد بودن و فرزند نداشتن مقدار یک و وضعیت خالف آن مقدار صفر بودن، مج

به شود، بیمه بیکاری که دستمزد جایگزین در دوره بیکاری محسوب می و روز حسب بر بیکاری

  .شودمی مدل وارد ضریب دستمزد دریافتی نسبت به حداقل دستمزد صورت

 بیکار 1931-1931 هایسال در که هستند یای کاریجو بیکار افراد پژوهش، این آماری جامعه

 ایکتابخانه صورت به خام هایداده. اندشده شاغل مجدداً و اندکرده دریافت بیکاری بیمه اند،شده

 آوریجمع یزد استان اجتماعی تأمین سازمان و اجتماعی رفاه و تعاون کار، اداره به مراجعه با

 .است شده استفاده دسترس قابل هایداده آخرین از پژوهش این در. اندشده
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 های آماری و تأثیر انتظاری متغیرها: ویژگی1جدول 

 نماد متغیر
 های آماریويژگی

 تأثیر انتظاری
 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین

 - dur 931 109 1 1814 دوره بیکاری

 مثبت wge 00/1 30/4 1 91/8 بیمه بیکاری

 منفی emp 85 85 1 918 سابقه اشتغال

 منفی age 98 18/8 11 15 سن

 منفی - - - - gen جنسیت )مرد(

 مثبت - - - - mar (تجردوضعیت تأهل )

 مثبت - - - - chd (فرزند داشتنن) آوریفرزند

 یزد استان اجتماعی تأمین سازمان و اجتماعی رفاه و تعاون کار، ادارهمنبع: 

 

 نتایج تخمین مدل -5

 آماری جامعه جمعیتی هایگیویژ -5-1

 جدول، این به توجه با. است شده ارائه( 1) جدول در بیکاری دوره حسب برجامعه آماری  توزیع

 که است بوده ماه 10 تا 11 بین درصد 5/13 و ماه 11 از کمتر افراد از درصد 1/11 بیکاری دوره

 .هستند جامعه آماری از درصد 31 جمعاً
 

 ماری بر حسب دوره بیکاری: توزیع جامعه آ2جدول 

 درصد تعداد دوره بیکاری

 1/11 18111 ماه 11 >

 5/13 8818 ماه 11-10

 9/9 510 ماه 10-91

 8/4 118 ماه 91-05

 1/4 15 ماه 05-14

 4/144 18303 جمع

 های پژوهشیافتهمنبع: 

                

 این در دستمزد نسبت. است شده سمنعک( 9) جدول در بیکاری بیمه حسب بر آماری جامعه توزیع

 طول در که دهدمی نشان( 9) جدول. است دستمزد حداقل به بیکاری بیمه نسبت معنی به جدول

 3/18 و دستمزد حداقل با برابر افراد از درصد 1/80 بیکاری دوره دستمزد بررسی مورد دوره

 .است بوده دستمزد حداقل از بیشتر افراد از درصد
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 بر حسب نسبت دستمزد )بیمه بیکاری( آماری جامعه : توزیع3جدول 

 درصد تعداد نسبت دستمزد

 1/80 13100 برابر 1= 

 8/10 9511 برابر 1-1

 3/1 1549 برابر 1-9

 9/9 585 برابر 9-0

 4/1 111 برابر 0-8

 4/144 18358 جمع

 های پژوهشیافتهمنبع: 

            

 این. است شده ارائه( 0) جدول در بیکاری بیمه-یکاریب دوره حسب بر آماری جامعه توزیع

 درصد 38 از بیشتر و ماه 11 از کمتر افراد از درصد 18 از بیشتر بیکاری دوره دهد،می نشان جدول

 و مثبت همبستگی( بیکاری بیمه) دستمزد نسبت همچنین،. است بوده ماه 10 از کمتر افراد از

 .دارد بیکاری دوره با داریمعنی
 

 نسبت دستمزد )بیمه بیکاری( -بر حسب دوره بیکاری آماری جامعهتوزیع  :4ول جد

 نسبت دستمزد

 دوره بیکاری
 جمع برابر 5-4 برابر 4-3 برابر 3-2 برابر 2-1 برابر 1= 

 18149 158 813 1138 1845 11801 ماه 11 >

 8881 81 195 808 1181 8890 ماه 11-10

 581 8 04 81 191 113 ماه 10-91

 119 4 8 8 11 39 ماه 91-05

 11 4 1 1 1 11 ماه 05-14

 444/4سطح احتمال=                                                                                                                                          349/4ضریب همبستگی= 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

 مدل تخمین نتایج -5-2

 نشان( Ch2) دوکای آماره. است آمده( 8) جدول در کاکس نسبی مخاطره مدل تخمین نتایج

 داریمعنی صورت به بیکاری بیمه نتایج، به توجه با. است دارمعنی آماری لحاظ به مدل که دهدمی

 افزایش بیکاری دوره بیکاری، بیمه افزایش با عبارتی، به. است شده بیکاری دوره افزایش به منجر

 و منفی بیکاری دوره بر سن و اشتغال سابقه دهد که تاثیرعالوه بر آن، نتایج نشان می. یافته است

 داریمعنی تاثیر جنسیت که حالی است، در مثبت بیکاری دوره بر نداشتن فرزند و بودن مجرد تاثیر

 .ندارد بیکاری دوره بر
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 کاکس یسبمدل مخاطره ن نیتخم جینتا: 5جدول 

 10143 تعداد شکست 44444 تعداد مشاهده

 احتمال آماره ضريب متغیر

 444/4 91/0 418/4 بیمه بیکاری

 444/4 -09/149 -418/4 سابقه اشتغال

 444/4 -81/9 -448/4 سن

 489/4 -54/1 -498/4 جنسیت

 444/4 13/81 154/1 وضعیت تأهل

 411/4 81/1 484/4 فرزند

 Ch2 19/18548آماره  -LLL 91/181151آماره 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

 مخاطره فرض برقراری مستلزم کاکس نسبی مخاطره مدل نتایج اعتبار شد، قبالً گفته که گونههمان

چه در بخش دهد. بر اساس آنمی نشان را نسبی مخاطره فرض آزمون نتایج( 1) جدول. است نسبی

زیرا  نیست برقرار تاهل وضعیت و اشتغال سابقه برای نسبی مخاطره فرض، روش تحقیق گفته شد

 استفاده یافتهتعمیم کاکس مدل از باید بنابراین،. است 48/4 این دو متغیر کمتر ازp-value  مقدار

 .کرد
 

 آزمون برقراری فرض مخاطره نسبی :6جدول 

 احتمال درجه آزادی آماره متغیر

 4118/4 1 01/9 بیمه بیکاری

 4444/4 1 01/848 تغالسابقه اش

 1300/4 1 15/1 سن

 8118/4 1 01/4 جنسیت

 4444/4 1 19/140 وضعیت تأهل

 4559/4 1 31/1 فرزند

 4444/4 1 49/313 کل

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

( Ch2) دوکای آماره .است شده منعکس( 8) جدول در یافتهتعمیم کاکس مدل تخمین نتایج

 مدل با مشابه که دهدمی نشان نتایج. است شده برآورد خوبی به مدل که دهنده آن استنشان

 بر متغیرها سایر تاثیر و ندارد بیکاری دوره بر داریمعنی تاثیر جنسیت تنها کاکس، نسبی مخاطره

 بیمه که دارد آن بر داللت یافتهتعمیم کاکس مدل تخمین نتایج. است دارمعنی بیکاری دوره
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 سن و اشتغال سابقه مقابل، در و بیکاری دوره افزایش به منجر نداشتن ندفرز و بودن مجرد بیکاری،

 مجرد ،اندکردهافت یدر بیکاری بیمه به عبارتی، افرادی که. شودمی بیکاری دوره کاهش به منجر

 سن و اشتغال سابقهاند و افرادی که اند، دیرتر از دوره بیکاری خارج شدههنداشت فرزند و اندبوده

 یانتظارتأثیر این نتایج همگی مطابق با  اند.تر از دوره بیکاری خارج شدهاند، زوداشتهبیشتری د

  .(1جدول ) استمتغیره

دهد بیمه بیکاری تأثیر مثبت بر دوره بیکاری دارد. این تأثیر مطابق با نتایج نشان می گونه کههمان

در راستای  بیکاران ،تجوی شغلطبق نظریه جسانتظار است و با مبانی نظری تحقیق مطابقت دارد. 

 حدیدستمزد  متأثر ازکنند که بهینه جستجو را انتخاب می مطلوبیت خود، استراتژی حداکثرسازی

دستمزد حدی هرچه قدر بیمه بیکاری افزایش یابد،  جستجوی شغل است. هزینه فرصتو 

برای او کاهش یابد و در مقابل هزینه فرصت جستجوی شغل کار افزایش میی)انتظاری( فرد ب

دوره در نتیجه، و  اشتخواهد د بیکاری از خروج برای کمتری تمایل مذکور یابد و طبق نظریهمی

 تر خواهد شد.بیکاری طوالنی

 
 یافتهنتایج تخمین مدل کاکس تعمیم :7جدول 

 10143 تعداد شکست 44444 تعداد مشاهده

 احتمال آماره ضريب متغیر

 444/4 14/0 418/4 بیمه بیکاری

 444/4 -01/13 -409/4 سابقه اشتغال

 441/4 -01/9 -448/4 سن

 141/4 -10/1 -491/4 جنسیت

 444/4 11/98 513/9 وضعیت تأهل

 414/4 88/1 481/4 آوریفرزند

 Ch2 80/18119آماره  -LLL 11/181441آماره 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -6

 در. است شده انجام یزد شهر در بیکاری دوره بر بیکاری بیمه تأثیر بررسی هدف با حاضر تحقیق

 بیمه نکردن یا کردن دریافت) دامی متغیر یک صورت به نه بیکاری بیمه بار، اولین برای مطالعه این

 به بیکاری بیمه نسبت) ضریب یک صورت به و بیکاری دوره دستمزد عنوان به بلکه ،(بیکاری

 و اشتغال سابقه تأهل، وضعیت جنسیت، سن، متغیرهای. است شده مدل ردوا( دستمزد حداقل

 بیکار افراد وهش،ژپ آماری جامعه. شدند مدل وارد کنترل متغیرهای عنوان به نیز فرزندان تعداد
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 دریافت بیکاری بیمه شدند، بیکار 1931-1931 هایسال طی که بودند یزد شهر در کار جویای

 رفاه و تعاون کار، اداره به مراجعه با و ایکتابخانه صورت به هاداده. دشدن شاغل مجدداً و کردند

 نسبی مخاطره مدل پژوهش، مدل. شدند آوریجمع یزد استان اجتماعی تأمین سازمان و اجتماعی

 افزایش به منجر داریمعنی صورت به بیکاری بیمه که داد نشان مدل برازش نتایج. است کاکس

 مطالعات نتایج همه، این با. کندمی تأیید را نتیجه این مشابه مطالعات اغلب. شودمی بیکاری دوره

 در( 1441) تاتسیراموس سوئد، کشور در( 1331) همکاران و کارلینگ همچون معدودی

 در( 1413) همکاران و گالین و آلمان کشور در( 1448) ویلکی و فیتزنبرگر اروپایی، کشورهای

 تحت پرداختی مبلغ که داد نشان پژوهش این. است حاضر ژوهشپ نتیجه مغایر اسپانیا، کشور

 و دارد اهمیت بیکاری دوره طول کاهش برای آن پرداخت مدت اندازه به بیکاری بیمه عنوان

 و مزایا بعد دو هر به باید بیکاری، دوره بر بیکاری بیمه نامطلوب تأثیر کاهش برای گذارسیاست

 به بیکاری دوره افزایش و زمان گذشت با بیکاری بیمه ایمزای اگر بنابراین،. کند توجه مدت

 که داشت دور نظر از نباید البته. یابدمی افزایش مجدد اشتغال انگیزه یابد، کاهش تدریجی صورت

 به جدی توجه این، بر عالوه. است موثر بیکاری دوره از زودتر خروج برای هامشوق از استفاده

 دوره کاهش زمینه تواندمی ایوحرفهفنی هایآموزش بر تأکید اب بیکاران آموزیمهارت و آموزش

 کاهش باعث بیکاری دوره افزایش تئوریک، مبانی طبق کهآن مخصوصا. کند فراهم را بیکاری

 نیازهای تأمین. شودمی افراد این برای کار تقاضای کاهش آن دنبال به و بیکار افراد مهارت

 کار، اداره جمله از ذیربط هایسازمان بین همکاری تقویت مستلزم بیکاران مهارتی و آموزشی

 هایبرنامه تدوین و نیازها این دقیق رصد برای اجتماعی تأمین سازمان و اجتماعی رفاه و تعاون

 .است مناسب آموزشی
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Introduction: Unemployment duration is the length of time that an 

unemployed person looks for a job. It is an indicator of labor market 

performance. In other words, a longer period of unemployment duration 

reflects the poor performance of labor market and implies that structural 

barriers prevent the employment of unemployed. In recent years, the 

unemployment rate in Yazd has exceeded the average unemployment rate in 

the country, and this has made unemployment an important issue in Yazd. In 

this regard, unemployment duration is of importance. Accordingly, 

identifying the factors affecting the unemployment duration is as important 

as identifying the factors affecting the unemployment rate. Unemployment 

insurance is a factor affecting the unemployment duration. On this basis, the 

purpose of this study is to investigate the effect of unemployment insurance 

on unemployment duration in Yazd. 

Methodology: In the present study, the generalized Cox proportional hazard 

model has been used as a statistical method to correlate survival with a 

number of explanatory variables. This model belongs to the group of non-

parametric models and is a function of time and explanatory variables. One 

of the features of this model is the proportional hazard assumption, 

according to which the risk ratio is always a fixed number and independent 

of time. If the explanatory variables in the exponential expression are not 

time-independent, the generalized Cox proportional hazard model is 

applicable. The exponential part of the generalized Cox proportional hazard 

                                                                                                               
1. Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd 

University 

Email: m.farahati@semnan.ac.ir 
2. Assistance Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd 

University 
3 . M. Sc. in Economics, Yazd University 



 
 
The Journal of Economic Policy                     
Original Research Article/ Vol.14, No.27, Spring & Summer 2022 

model includes time-independent and time-dependent variables. In the 

present study, the maximum likelihood method has been used to estimate the 

parameters, in which the parameters are obtained by maximizing the 

probability function. In the model of this study, the unemployment duration 

is a function of unemployment insurance and a vector of explanatory 

variables including age, gender, marital status, employment history and 

number of children. Unemployment duration in terms of day and 

unemployment insurance, which is the wage given during the unemployment 

or a coefficient of wage that is received based on the minimum wage, is 

entered into the model. The statistical population of this study consisted of 

the unemployed job seekers who were unemployed from 2013 to 2017. They 

received unemployment insurance and were re-employed. Raw data were 

collected from the Department of Labor, Cooperation and Social Welfare 

Organization and the Social Security Organization of Yazd. 

Results and Discussion: The distribution of statistical population according 

to the unemployment duration shows that the unemployment duration of 

66.2% was under 12 months and of 29.8% was between 12 and 24 months, 

which accounts for 96% of the statistical population. Also, the 

unemployment wage (unemployment insurance) of 74.1% was equal to the 

minimum wage and of 25.9% was more than the minimum wage. In 

addition, unemployment wage (unemployment insurance) has a positive and 

significant correlation with unemployment period. The results of estimating 

the generalized Cox model show that unemployment insurance has 

significantly increased the unemployment duration, and the increased 

unemployment insurance has resulted in increased unemployment duration. 

Also, being single and having no children leads to an increase in the 

unemployment duration. In contrast, employment history and age lead to a 

decrease in the unemployment duration. In other words, people who received 

unemployment insurance, namely those who were single and had no 

children, left the unemployment duration later, and people with a longer 

employment history and age left the unemployment duration earlier. In 

addition, gender did not have a significant effect on the unemployment 

duration. According to the coefficients, unemployment duration is more 

affected by individual characteristics than by unemployment insurance. 

Also, among the variables, the largest coefficient is related to being married. 

Conclusion: In this study, for the first time, unemployment insurance is 

included in the model not as a dummy variable (receiving or not receiving 

unemployment insurance) but as unemployment wage. This is used as a 

coefficient, or the ratio of unemployment insurance to minimum wage. The 

results of the model estimation showed that unemployment insurance 

significantly increases the unemployment duration. Most studies confirm this 

result. However, a few studies such as Carling et al. (1996) in Sweden, 

Tatsiramos (2006) for European countries, Fitzenberger and Wilke (2007) in 
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Germany and Galean et al. (2019) in Spain contradict the results of the 

present study. This study showed that the benefits under unemployment 

insurance payment are as important as the payment period to reduce the 

length of the unemployment duration. Also, policymakers should reduce the 

adverse impact of unemployment insurance on the unemployment duration 

by paying attention to both benefits and duration. Therefore, if 

unemployment insurance benefits gradually decrease over time with 

increasing unemployment duration, the incentive to re-employ will increase. 

In addition, paying attention to the education and training of the unemployed 

by emphasizing on technical and vocational training can provide the basis 

for reducing the unemployment duration. 

Keywords: Unemployment, Unemployment insurance, Unemployment 

duration, Cox proportional hazards model, Yazd. 
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