
c⃝ Statistical Research and Training Center

J. Statist. Res. Iran 5 (2008): 75–94 ٩۴–٧۵ صص ،١٣٨٧ تابستان و بهار ،١ شماره�ی ،۵ دوره�ی

دومتغیره�ی پاسخ�های با طولی داده�های تحلیل برای انتقالی مدل

اسمی و ترتیبی آمیخته�ی

هرندی† فاطمه و گنجعلی†,‡,∗ مجتبی قهرودی،† رضایی زهرا

آمار پژوهشکده�ی †

بهشتی شهید دانشگاه ‡

اندازه�گیری اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی پاسخ�های طولی، مطالعات از بسیاری در چکیده.
زمان به وابسته پاسخ�های روی بر کمکی متغیرهای اثر بررسی هدف، مطالعات این در می�شوند.

را زمان طول در پاسخ�ها بین همبستگی باید داده�ها، نوع این برای رگرسیونی تحلیل یک است.

مناسب، وزن�دهی روش یک از استفاده با اسمی-ترتیبی، پاسخ�های این تحلیل برای گیرد. درنظر

ماکسیمم روش از سپس و است شده پیشنهاد اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی انتقالی مدل یک

گونه�ای به روش این در درست�نمایی تابع است. شده استفاده پارامترها برآورد یافتن برای درست�نمایی

نیروی آمارگیری طرح در روش این باشد. ممکن موجود نرم�افزارهای از استفاده که است تفکیکشده

بیکاری مدت طول اول، زمان در ترتیبی پاسخ آن در که است شده برده کار به ایران آمار مرکز کار

مطالعه این در آن�چه است. افراد اقتصادی فعالیت وضع دوم، زمان در اسمی پاسخ و بیکار افراد

شاغل به بیکار از فعالیت وضع تغییر یا و باقی�ماندن بیکار بر مؤثر عوامل کردن پیدا است نظر مد

است. فعال غیر یا

شبه انتقالی؛ مدل طولی؛ داده�های اقتصادی؛ فعالیت وضع بیکاری؛ مدت طول کلیدی. واژگان
ناگل�کرک. R٢ی

مقدمه ١

شده ثبت اسمی و ترتیبی آمیخته�ی متغیرهای به�عنوان که وابسته پاسخ�های طولی، آمارگیری�های در اغلب

در مهمی ابزار به�عنوان مکرر اندازه�گیری�های چنین می�شوند. مشاهده کمکی اطالعات حضور در باشند،

مکاتبات عهده�دار ∗نویسنده�ی



اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی پاسخ�های با طولی داده�های تحلیل برای انتقالی مدل ٧۶

در یکسان افراد برای ترتیبی-اسمی پاسخ�های این چون می�آیند. حساب به اجتماعی-اقتصادی تحقیقات

تحلیل برای ساده روش یک دارند. همبستگی هم با پاسخ�ها این این، بر بنا می�شوند، جمع�آوری زمان طول

استفاده مانند تک�متغیره استاندارد تحلیل�های از استفاده و همبستگی این نگرفتن نظر در داده�هایی چنین

اسمی پاسخ�های برای تعمیم�یافته لوجیت مدل و ترتیبی پاسخ�های برای تجمعی پروبیت یا لوجیت مدل از

طریق از پارامترها برآورد چه اگر که کرده�اند اشاره مطلب این به (١ قضیه�ی ،١٩٨۶) زیگر و لیانگ است.

باال همبستگی میزان که زمانی ولی است سازگار همبستگی گرفتن نظر در بدون متغیره تک تحلیل�های

بیش�برآورد به منجر است ممکن کارایی دادن دست از و می�آیند �دست به پایین کارایی با برآوردهایی باشد،

همبستگی احتساب مطالعات این در عالقه مورد موضوعات این بر بنا شود. کمکی متغیرهای اثرات دقت

می�باشد. همزمان طور به پاسخ�ها روی کمکی متغیرهای اثرات ارزیابی و پاسخ�ها بین

آشنایی ضرورت و جامعه در بیکاری از ناشی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی پیامدهای به توجه با

اقتصادی فعالیت وضع تغییر چگونگی و ساختار �کردن مشخص خصوص به کار، نیروی مشخصه�های با

اجتماعی-اقتصادی، و فرهنگی توسعه�ی اهداف به دست�یابی برای صحیح برنامه�ریزی هدف با جامعه افراد

مقاله این در که ترتیب این به است. شده انتخاب بررسی برای طولی مطالعه�ی یک در بیکار افراد اطالعات

(که بیکار افراد بیکاری مدت طول که داریم کار و سر اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی پاسخ�های با

وضع و آمارگیری اول دور ترتیبی پاسخ به�عنوان ببینید) را بعد بخش است، شده ثبت ترتیبی به�صورت

شده�اند. اندازه�گیری آمارگیری دوم دور اسمی پاسخ به�عنوان افراد این اقتصادی فعالیت

یکی دارد. وجود طولی مطالعات در پاسخ�ها بین همبستگی گرفتن نظر در برای مختلفی رهیافت�های

میانگین�گیری اساس بر مدل پارامترهای برای استنباط�هایی که است حاشیه�ای مدل�های رهیافت�ها این از

دیگران، و هاو تن ،١٩٨۴ دیگران و استیراتلی ،١٩٩٢ دیگران، و (لیانگ می�دهد انجام جامعه کل روی

است تصادفی اثرات مدل�بندی داده�ها این�گونه تحلیل برای دیگر روش .(٢٠٠١ دیگران، و ورمونت ،١٩٩۶

دوس�سانتوس و بریج ،(١٩٨۴) می و هارویل می�شود. بررسی مدل این توسط پاسخگوها بین ناهمگنی که

هستند افرادی جمله از (٢٠٠٧) دیگران و لئون و (٢٠٠۵) توتز ،(١٩٩۶) لسافره و وربک ،(١٩٩۶)

داده�های برای عموماً مدل این کرده�اند. استفاده داده�ها این�گونه تحلیل برای تصادفی اثرات مدل�های از که

این از استفاده کوتاه�مدت، پانلی مطالعه�ی یک بررسی به�دلیل مقاله این در که است مناسب بلندمدت پانلی

تغییرات بررسی به که است انتقالی یا مارکوف مدل�های از استفاده روش، سومین نمی�شود. پیشنهاد روش

،(١٩۵١) بارتلت توسط مدل این می�پردازد. قبل دوره�ی پاسخ�های اساس بر آمارگیری میان�دوره�های

و سنگال و (٢٠٠۵) دیگران و چانگ ،(١٩٨٩) گاربر ،(١٩۶١) بیلینگزلی ،(١٩۵٧) گودمن و اندرسون

سئوال به عمدتاً شود انتخاب باید مدل کدام که سؤال این به پاسخ است. شده پیشنهاد (٢٠٠٧) دیگران
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ریاضی امید انتقالی، مدل�های در شود. داده جواب آن�ها به باید که دارد بستگی تحقیقاتی سئواالت یا

در می�شوند. مدل�بندی قبلی موقعیت�های در پاسخ�ها حسب بر مشخص زمان یا موقعیت یک در پاسخ

تصادفی اثرهای مدل�های و هستند تبیینی متغیرهای به وابسته پاسخ�ها ریاضی امید حاشیه�ای، مدل�های

است. قبلی مدل دو از متفاوت هستند، خاص واحدها یا آزمودنی�ها برای که پارامترهایی دخالت به�دلیل

وضع تغییر یا آمارگیری اول دور در بیکار افراد �ماندن باقی بیکار دلیل بررسی مقاله این در ما هدف چون

بررسی عالقه مورد و اصلی سؤال و است آمارگیری دوم دور در شدن فعال غیر یا شاغل به آن�ها فعالیت

استفاده مناسب روش یک علمی سؤال این به پاسخ برای است، آمارگیری دوره�ی دو بین انتقال چگونگی

مراجعه (٢٠٠٢) دیگران و دیگل و (٢٠٠٢) اگرستی به بیش�تر مطالعه�ی برای است. انتقالی مدل�های از

شود.

مکرری اندازه�گیری�های فقط شده�اند، معرفی انتقالی مدل�های درباره�ی تاکنون که مطالعاتی همه�ی

یا و اسمی چندمتغیره�ی پاسخ�های مانند باشند، داشته یکسانی اندازه�گیری مقیاس که کرده�اند بررسی را

اندازه�گیری مقیاس که است شده بیان انتقالی مدل از کاربردی مقاله، این در ترتیبی. چندمتغیره�ی پاسخ�های

است دلیل به�همین هستیم. مواجه اسمی و ترتیبی پاسخ�های از تلفیقی با و می�کند تغییر زمان با پاسخ�ها

معرفی مقاله این در که انتقالی مدل نامیده�ایم. اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی پاسخ�های را آن که

برآورد روش است. شده برده �کار به ١٣٨۵ سال در ایران آمار مرکز کار نیروی داده�های روی است، شده

متغیرهای از تابعی به�عنوان اسمی پاسخ�های توزیع است. درست�نمایی ماکسیمم روش از استفاده پارامترها

دست�یابی به�منظور که �جا آن از است. شده گرفته نظر در ترتیبی) (پاسخ قبل دوره�ی پاسخ�های و کمکی

برای شود، گرفته درنظر باید داده�ها تحلیل در نمونه�گیری طرح جامعه، برای معتبر آماری استنباط�های به

همچنین می�شود. داده توضیحاتی ٢ بخش در مختصر �طور به ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری با آشنایی

مدل، پارامترهای برآورد برای است. شده بیان بیکاران داده�های از اولیه توصیفی تحلیل نتایج بخش این در

دومتغیره�ی انتقالی مدل برای را درست�نمایی تابع جزییات ،٣ بخش نمونه�گیری، طرح گرفتن نظر در با

۴ بخش در می�شود. ارائه مدل این برازش نیکویی معیارهای سپس و می�کند بیان اسمی و ترتیبی آمیخته�ی

برازش نیکویی آزمون نتایج بخش این در می�شود. ارائه کار نیروی داده�های برای مدل این از استفاده نتایج

شد. خواهد ارائه نتیجه�گیری انتها در و بیان نیز بررسی مورد داده�های برای

بیکاران داده�های و کار نیروی آمارگیری توصیف ٢

افراد توصیفی تحلیل نتایج از برخی و ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری مورد در کلیاتی بخش این در

می�شود. بیان مزبور طرح در بیکار

آمار پژوهشکده�ی ،١٣٨٧ c⃝
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کار نیروی آمارگیری معرفی ٢٫١

نمونه�ای آمارگیری�های مهم�ترین از یکی و فصلی چرخشی نمونه�ای آمارگیری یک کار، نیروی آمارگیری

انجام کار بین�المللی سازمان توصیه�های آخرین اساس بر آمارگیری این طراحی است. ایران در خانواری

آن از استفاده با تا شد اجرا فصل هر در نمونه خانوار ۴۴۵۶٨ با ١٣٨۴ سال در بار اولین برای و است شده

آورد. بدست کوتاه زمانی دوره�های در را مرتبط تغییرات همچنین و کشور کار نیروی جاری آمارهای بتوان

اقتصادی بخش�های در محققان و تصمیم�گیران سیاست�گذاران، آماری نیازهای تأمین به�منظور آمارگیری این

می�شود. اجرا آینده تصمیمات برای برنامه�ریزی و دولت قبلی سیاست�های ارزیابی برای اجتماعی و

کشور روستایی و شهری نقاط در ساکن معمولی خانوارهای اعضای همه�ی شامل طرح، هدف جامعه�ی

برای که دارد جغرافیایی واحدهای از پایه نمونه�ی یک خانواری، آمارگیری�های برای ایران آمار مرکز است.

آبادی�های و بلوک�ها فهرست طرح، پایه�ی نمونه�ی چارچوب می�کند. استفاده آن از نیز کار نیروی آمارگیری

است. آمده �دست به ١٣٨١ کارگاهی عمومی سرشماری فهرست�برداری فرم فایل اطالعات از که است کشور

می�شود. شامل نیز را آبادی�ها و بلوک�ها جمعیت و خانوار تعداد جغرافیایی، اطالعات بر عالوه فهرست این

١٠٠ اقل حد شامل که هستند واحدهایی خوشه�ها می�شود. استفاده خوشه�ها ساخت برای چارچوب این از

سال ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری طرح به بیش�تر جزییات (برای می�باشند خانوار ٢٠٠ اکثر حد و

نمونه�گیری از جاری، سطوح برآوردهای بر عالوه دوره�ها بین تغییرات برآورد به�منظور شود). مراجعه ١٣٨۵

طرح، این برای انتخابی چرخش الگوی .(٣۴٣-٧۴۴ ص ،١٩٧٧ (کوکران، است شده استفاده چرخشی

که ترتیب این به می�آید، عمل به آمارگیری بار چهار نمونه، خانوار هر از یعنی است. ٢-٢-٢ الگوی یک

می�شود خارج نمونه از متوالی فصل دو برای موقت طور به سپس است، نمونه در متوالی فصل دو خانوار

می�شود. خارج نمونه از همیشه برای آن از پس و می�گردد باز نمونه به متوالی فصل دو برای مجدداً و

و خوشه اول مرحله�ی نمونه�گیری واحد که است طبقه�بندی با مرحله�ای دو خوشه�ای نمونه�گیری، روش

استفاده با نمونه، خوشه�ی هر در است. مجاور خانوار سه شامل زیرگروهی دوم، مرحله�ی نمونه�گیری واحد

مجاور خانوارهای از خانواری سه گروه�های زیر ثانویه)، (چارچوب خوشه در ساکن خانوارهای فهرست از

از آمارگیری، فصل هر در و می�شوند نامیده چرخش گروه یک زیر�گروه�ها این از یک هر می�شود. ساخته

فرم یک نمونه، خانوار هر برای می�شود. آمارگیری خانوار) ١٢ (شامل چرخش گروه ۴ نمونه، خوشه�ی هر

افراد برای نیز فردی فرم یک و می�شود ثبت آن در خانوار اعضای همه�ی مشخصات که می�شود پر خانواری

سکونت محل در ساکن خانوار اطالع�گیری، واحد طرح این در می�شود. پر خانوار عضو بیش�تر و ساله ١٠

است. نمونه خانوار

خانوارهای عضو هر برای آمارگیری این از که داده�هایی که است ضروری جامعه، پارامترهای برآورد برای
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وزن�دهی مرحله�ی سه اعمال از پس وزن�ها این شود. وزن�دهی مناسبی روش به است شده جمع�آوری نمونه

پیش�بینی�های اساس بر وزن «تعدیل و بی�پاسخ» واحدهای برای وزن «تعدیل پایه»، وزن «محاسبه�ی

تابع در وزن�ها این از بعدی بخش�های در که آمده�اند �دست به (١٩٩٢ سارندال، و (دویل جمعیتی»

می�شود. استفاده پارامترها برآورد برای درست�نمایی

داده�ها توصیف ٢٫٢

بیکار افراد اقتصادی فعالیت وضع تغییر الگوی بررسی به عالقه�مند شد اشاره قبال که همان�طور مقاله این در

فردی مشخصه�های اثر مطالعه�ی به�منظور هستیم. آن�ها بیکاری مدت طول به توجه با ماه ٣ گذشت از پس

و بهار در ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری داده�های از مقاله این در نام�برده، الگوی روی خانواری و

است. شده استفاده ١٣٨۵ تابستان

وضع تغییر الگوی بررسی به�منظور است. ١٣٨۵ بهار در کشور بیکار افراد مطالعه مورد جامعه�ی

فصل نمونه�ی در بیکار افراد آن�ها، بیکاری مدت با آن ارتباط و ماه ٣ از پس افراد این اقتصادی فعالیت

را نمونه) ٢۵٢۵) مانده�اند باقی نمونه در نیز آمارگیری بعد فصل در که را کار نیروی آمارگیری ١٣٨۵ بهار

اولیه) (پاسخ ١٣٨۵ بهار در افراد این بیکاری مدت طول اصلی، داده�های در داده�ایم. قرار مطالعه مورد

مدت طول ترتیبی رده�های به�صورت پاسخ�ها این زیر به�دالیل توجه با که است شده جمع�آوری ماه حسب بر

:۵ و [١٣ − ٢۴] :۴ ،[٧ − ١٢] :٣ ،[۴ − ۶] :٢ ،[١ − ٣] :١) فاصله�ی در ماه حسب بر بیکاری

افراد پاسخ�های که است این بیکاری مدت طول کردن ترتیبی دالیل از یکی شده�اند. طبقه�بندی (> ٢۵

طرفی از باشند. همراه خطا با پاسخ�ها این که است ممکن و هستند درستی پاسخ�های تقریبی به�طور معموال

بیکاری مدت طول رده�های اساس بر بیکاری زمان توزیع بررسی کار بازار مسایل سیاست�گذاران برای

بیش�تری اهمیت از بلندمدت و میان�مدت کوتاه�مدت، بیکاری مورد در تحلیل�هایی ارائه�ی برای شده، معرفی

سه در نیز پی�گیر) (پاسخ ١٣٨۵ تابستان در ١٣٨۵ بهار بیکاران اقتصادی فعالیت وضع است. برخوردار

است. شده طبقه�بندی ( فعال٣ غیر :٣ شاغل٢، :٢ بیکار١، :١) اسمی رده�ی

وضع و ١٣٨۵ بهار در بیکاران بیکاری مدت طول که نظر مورد پاسخ دو نمونه�ای توزیع ١ جدول

در نمونه�ای احتمال می�کند. بیان را است ١٣٨۵ تابستان در نمونه) (واحدهای افراد این اقتصادی فعالیت

می�شوند، شاغل ماه ٣ از پس که افرادی درصد بیکاری، مدت طول افزایش با که می�دهد نشان ١ جدول

همچنین دارد. عکس رابطه�ی آن�ها بیکاری مدت طول با بیکاران شدن شاغل احتمال یعنی می�یابد. کاهش

خیلی شدن شاغل درصد ماه، [۴− ۶] و [١− ٣] بین بیکاری مدت طول برای که می�دهد نشان جدول این
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دوم و اول دوره�ی پاسخ�های به�عنوان به�ترتیب اقتصادی فعالیت وضع و بیکاری مدت طول نمونه�ای توزیع .١ جدول

ستونی) درصد و سطری درصد مشاهدات، (تعداد آمارگیری

مجموع
(١٣٨۵ (تابستان اقتصادی فعالیت وضع

١٣٨۵ بهار در بیکار نمونه�ی افراد بیکاری مدت طول
فعال غیر شاغل بیکار

۵٣٠ ٨۶ ٢٩١ ١۵٣

١٠٠٫ ٠% ١۶٫ ٢٣% ۵۴٫ ٩١% ٢٨٫ ٨٧% [١− ٣]

۶١٫ ۵٢% ١٢٫ ۵٩% ٣٢٫ ٩٩% ١۵٫ ٩۴%

۴١٨ ٧٣ ١٨٢ ١۶٣

١٠٠٫ ٠% ١٧٫ ۴۶% ۴٣٫ ۵۴% ٣٩٫ ٠٠% [۴− ۶]

۴٨٫ ٣% ١٠٫ ۶٩% ٢٠٫ ۶٣% ١۶٫ ٩٨%

۵٧۵ ١٩٩ ١۵۴ ٢٢٢

١٠٠٫ ٠% ٣۴٫ ۶١% ٢۶٫ ٧٨% ٣٨٫ ۶١% [٧− ١٢]

۵۴٫ ۴١% ٢٩٫ ١۴% ١٧٫ ۴۶% ٢٣٫ ١٣%

۴٩٠ ١۴٩ ١٢٨ ٢١٢

١٠٠٫ ٠% ٣٠٫ ۴٧% ٢۶٫ ١٨% ۴٣٫ ٣۵% [١٣− ٢۴]

۵٨٫ ۴١% ٢١٫ ٨٢% ١۴٫ ۵١% ٢٢٫ ٠٨%

۵١٧ ١٧۶ ١٢٧ ٢١٠

١٠٠٫ ٠% ٣۴٫ ٣١% ٢۴٫ ٧۶% ۴٠٫ ٩۴% > ٢۵

۶٢٫ ٠۵% ٢۵٫ ٧٧% ١۴٫ ۴٠% ٢١٫ ٨٨%

٢۵٢۵ ۶٨٣ ٨٨٢ ٩۶٠

١٠٠٫ ٠% ٢٧٫ ٠۵% ٣۴٫ ٩٣% ٣٨٫ ٠٢% مجموع

١٠٠٫ ٠% ١٠٠٫ ٠% ١٠٠٫ ٠% ١٠٠٫ ٠%

درصد باالترین بیکاری، مدت طول دیگر رده�های برای است. شدن فعال غیر یا ماندن بیکار از بیش�تر

برای و دارد وجود همبستگی پاسخ دو این بین که می�رسد �نظر به این، بر بنا است. ماندن بیکار به مربوط

شود. گرفته نظر در باید همبستگی این صحیح، استنباط آوردن بدست

زنان با مردان برای اقتصادی فعالیت وضع و بیکاری مدت طول توأم توزیع است ممکن این�که به�دلیل

برای مجزا طور به تابستان در بهار، در بیکاران اقتصادی فعالیت وضع تغییرات الگوی باشد، متفاوت

درصد که می�دهد نشان (الف) ١ شکل است. شده گرفته قرار بررسی مورد نمونه افراد کل و زنان مردان،

در که ترتیبی) مقیاس در ٣ اکثر (حد ماه ١٢ اکثر حد بیکاری مدت طول با بهار فصل در بیکار زنان

ماه ١٢ از بیش با افراد برای است. ویژگی این با مردان از بیش�تر باقی�مانده�اند بیکار نیز تابستان فصل
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شکل به توجه با است. زنان از بیش�تر مردان برای ماه ٣ از پس باقی�ماندن بیکار درصد بهار، در بیکاری

چنان�چه و می�کنند تحمل را ماندن بیکار کوتاهی مدت فقط زنان، که می�رسد نظر به (پ)، و (الف) ١

می�دهد نشان نیز (ب) ١ شکل می�شوند. فعال غیر و شده خارج کار نیروی از کنند، پیدا کاری نتوانستند

از بیش�تر بهار، در بیکاری مدت طول سطح هر برای شده�اند شاغل تابستان در که بیکاری مردان درصد که

شاغل احتمال سال، یک تا بیکاری مدت طول افزایش با که می�دهد نشان شکل این همچنین است. زنان

زنان برای هم و مردان برای هم تقریباً احتمال، این سال، یک از پس ولی است کاهشی روندی دارای شدن

معکوس جهت یک (پ) ١ شکل شده�اند خارج کار نیروی از تابستان در که افرادی برای می�ماند. ثابت

فعال غیر ماه ٣ از پس که بیکاری زنان درصد که صورت این به می�دهد، نشان (ب) شکل با مقایسه در

همچنین (پ) ١ شکل است. مردان از بیش�تر بهار، در بیکاری مدت طول سطوح همه�ی برای شده�اند،

کل و مردان زنان، برای بهار، در بیکاری ماه ۶ از بیش با بیکار افراد برای منحنی شکل که می�دهد نشان

از متفاوت زنان برای الگو این بهار، فصل در کم�تر و ماه ۶ بیکاری مدت طول برای اما است شبیه جامعه

است. جامعه کل و مردان

مدت طول مقابل در ١٣٨۵ سال تابستان در (پ) فعال غیر افراد و (ب) شاغل افراد (الف)، بیکار افراد درصد .١ شکل
زنان و مردان جمعیت، کل به�تفکیک ١٣٨۵ سال بهار در بیکاری
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آن برازش نیکویی و اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی انتقالی مدل ٣

از استفاده با آن تحلیل و می�شود معرفی اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی انتقالی مدل بخش، این در

لوجیت مدل آمارگیری)، اول دور در (پاسخ اولیه پاسخ برای می�شود. بیان درست�نمایی ماکسیمم روش

بزرگ�تر به نسبت کوچک�تر رده�ی انتخاب بخت لگاریتم روی را کمکی متغیرهای اثرات حاشیه�ای، تجمعی

می�کند. برآورد زیر به�صورت

(١) log

{
Pr(Yi١ 6 l١;α١, β١)

Pr(Yi١ > l١;α١, β١)

}
= α١,l١ +

K١∑
k=١

β١,kXi١k l١ = ١, ..., L١,

با کمکی متغیرهای بردار Xi١ = (Xi١١, ..., Xi١K١)
′ فرد، iامین اولیه�ی پاسخ Yi١ آن در که

ترتیبی رده�های تعداد L١ + ١ زمان، اولین در فرد iامین کمکی متغیر kامین با متناظر Xi١k مؤلفه�ی

لگاریتم نشان�دهنده�ی که است اول زمان در برش نقاط l١ = ١, ..., L١ برای l١,α١ها پاسخ، متغیرهای

شده گرفته نظر در صفر کمکی متغیرهای که زمانی بزرگ�تر رده�های به نسبت کوچک�تر رده�های انتخاب بخت

α١,١ 6 α١,٢ 6 ... 6 α١,L١ که برشاست پارامترهای بردار α١ = (α١,١, ..., α١,L١)
′ است. باشند،

پاسخ این�که احتمال است. کمکی متغیرهای برای رگرسیونی ضرایب بردار β١ = (β١,١, ..., β١,K١)
′ و

است: زیر به�صورت باشد، (l١ = ١) پاسخ سطح اولین در آمارگیری اول دور در iام فرد

(٢) πi١,١ = Pr(Yi١ = ١|α١, β١) =
eα١,١+X

′
i١β١

١+ eα١,١+X′
i١β١

داریم l١ = ٢, ..., L١ برای و

πi١,l١ = Pr(Yi١ = l١|α١, β١)

= Pr(Yi١ 6 l١|α١, β١)− Pr(Yi١ 6 l١ − ١|α١, β١)

=
eα١,l١+X

′
i١β١

١+ eα١,l١+X
′
i١β١

− eα١,(l١−١)+X
′
i١β١

١+ eα١,(l١−١)+X
′
i١β١

.(٣)

پاسخ�های برای انتقالی لوجیت مدل سطح، L٢ + ١ با دوم زمان در پاسخ به�عنوان اسمی پاسخ برای

l١ = ١, ..., L١ + ١ برای (١٩٧۴ (مک�فادن، تعمیم�یافته انتقالی لوجیت مدل به (L٢ = ١) دودویی
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می�يابد: تعميم زیر به�صورت

ηi٢,l٢|l١ = log

{
Pr(Yi٢ = l٢|Yi١ = l١; γ, α٢, β٢)

Pr(Yi٢ = L٢ + ١|Yi١ = l١; γ, α٢, β٢)

}
= α٢,l٢ +

K٢∑
k=١

β٢,l٢,kXi٢k + γl٢Yi١ l٢ = ١, ..., L٢.(۴)

عضو، L٢ با ثابت پارامترهای بردار ،α٢ = (α٢,١, ..., α٢,L٢)
′ معادله این در

و مؤلفه L٢K٢ با کمکی متغیرهای برای رگرسیونی ضرایب بردار β٢ = (β٢,١,١, ..., β٢,L٢,K٢)
′

کمکی متغیر kامین با متناظر Xi٢k مؤلفه�ی با کمکی متغیرهای بردار Xi٢ = (Xi٢١, ..., Xi٢K٢)
′

نشان�دهنده�ی که است پارامتر L٢ با بردار γ = (γ١, ...γL٢)
′ است. دوم زمان در فرد iامین برای

احتمال�های برحسب می�تواند مدل این است. حال زمان اسمی پاسخ روی قبل، زمان ترتیبی پاسخ اثر

که قید این پذیرش و (۴) معادله�ی از شروع با شود. بیان بخت لگاریتم جای به πi٢,l٢| l١ واقعی

انتقالی لوجیت مدل از استفاده با دوم زمان دوره�ی برای پاسخ احتمال�های باشد، ηi٢,(L١+٢)| l١ = ٠

می�شود: بیان زیر به�صورت تعمیم�یافته

πi٢,l٢| l١ = Pr(Yi٢ = l٢|Yi١ = l١; γ, α٢, β٢)

=
exp{ηi٢,l٢|l١}

١+
∑L٢

r=١ exp{ηi٢,r|l١}
, l٢ = ١, .., L٢ + ١, l١ = ١, .., L١ + ١(۵)

به�صورت اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی مدل برای درست�نمایی تابع انتقالی، مدل از استفاده با

(۶) L =
n∏
i=١

[πi١,yi١ ]
Wi١ [πi٢,yi٢|yi١ ]

Wi٢

وزن Wi٢ و زمان اولین در فرد iامین برای نمونه�گیری وزن Wi١ مطالعه، در افراد تعداد n که است

است: زیر به�صورت درست�نمایی تابع لگاریتم است. دوم زمان در فرد iامین برای نمونه�گیری

(٧) l(θ) =
n∑
i=١

{
Wi١ log(πi١,yi١) +Wi٢ log(πi٢,yi٢|yi١)

}
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و است زمان دومین و اولین در پاسخ احتمال�های πi٢,yi٢| yi١ و πi١,yi١ آن در که

πi١,(L١+١) = ١−
L١∑
l١=١

πi١,l١ , πi٢,(L١+٢)| l١ = ١−
L٢∑
l١=٢

πi٢,l٢|,l١ .

پاسخ�های برای شود. پرداخته آن به باید که است مهم یکمسئله�ی نیز برازشمدل نیکویی گرفتن نظر در

این برازش ارزیابی برای است ممکن درست�نمایی) نسبت (آزمون نسبتی برازش نیکویی آزمون ترتیبی،

که زمانی Deviance کیبش آماره�ی که است شده داده نشان شبیه�سازی�ها بعضی در نباشد. مناسب مدل

در کمی مشاهدات تعداد که زمانی مثال به�عنوان نیست. خی�دو توزیع دارای باشند، پراکنده خیلی داده�ها

داشته وجود باشد، آمده بدست کمکی متغیرهای سطوح همه�ی متقاطع طبقه�بندی طریق از که خانه�هایی

که داده�هایی در .(١٩٧٨ الرنتز، ،١٩٨٠ الرنتز، و که�لر ،١٩٨۶ (که�لر، نیست مناسب کیبش آماره�ی باشند،

آن�ها اغلب و دارند وجود مدل در زیادی کمکی متغیرهای که این به�دلیل کرده�ایم، استفاده مقاله این در ما

معیار دنبال به باید این، بر بنا نمی�شود. پیشنهاد درست�نمایی نسبت آزمون از استفاده هستند، گسسته

وجود R٢ چندگانه�ی همبستگی ضریب تغییریافته�ی نسخه�ی دو ترتیبی، پاسخ�های برای باشیم. دیگری

ناگل�کرک توسط دیگری و است شده داده بسط (١٩٨٩) اسنل و کاکس توسط آن نسخه�ی یک دارد.

نیکویی برای ما که ناگل�کرک R٢ی شبه برسد. یک مقدار به بتواند که است یافته تغییر به�گونه�ای (١٩٩١)

از نمونه اندازه�ی �جای به آن در که می�شود تعریف زیر به�صورت برده�ایم �کار به تجمعی لوجیت مدل برازش

است. شده استفاده است، جامعه اندازه�ی معرف که وزن�ها جمع

(٨) R٢ =
١− exp

{
−٢(

∑n
i=١Wi١)

−١(lnLFull − lnLNull)
}

١− exp
{
٢(
∑n

i=١Wi١−(١ lnLNull
}

گرفتن نظر در با (تنها صفر مدل و برازش�شده مدل درست�نمایی تابع ترتیب به LNull و LFull آن در که

تفسیر می�شود، تشریح مدل توسط که واریانس از نسبتی به�عنوان می�تواند R٢ شبه است. ثابت) مقادیر

نیکویی آماره�ی یک به�عنوان (١٩٨۴ نلسون، و R٢(آلدریچ
c پیشایندی ضریب اسمی، پاسخ�های برای شود.

می�شود: تعریف زیر به�صورت که می�شود استفاده برازش

(٩) R٢
c =

GM
GM +

∑n
i=١Wi٢

می�کند. اختیار مقدار (٠, ١) بازه�ی در آماره این است. GM = −٢[lnLNull − lnLFull] آن در که
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٨۵ هرندی فاطمه و گنجعلی مجتبی قهرودی، رضایی زهرا

کار نیروی داده�های برای نتایج و مدل ۴

می�شود. معرفی کار نیروی داده�های برای اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی انتقالی مدل بخش، این در

جدول در آن�ها به مربوط کدهای و می�شوند استفاده مدل این در که گسسته�ای و پیوسته کمکی متغیرهای

مورد داده�های برای کردیم معرفی را آن�ها قبل بخش در که دومتغیره�ای لوجیت مدل�های شده�اند. بیان ٢

می�شوند. داده برازش شده�اند، معرفی ٢ جدول در که کمکی متغیرهای گرفتن نظر در با مقاله این در استفاده

داشته سطح ٢ از بیش که کمکی متغیرهای اسمی، و ترتیبی پاسخ�های برای استفاده مورد مدل�های در

به معمول تعریف با و گرفته نظر در فاکتور به�عنوان ،. . . و زناشویی وضع تحصیالت، سطح مانند باشند

اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی انتقالی مدل از استفاده با اکنون می�شوند. تبدیل دودویی متغیرهای

درست�نمایی تابع در �که این به توجه با می�پردازیم. ١٣٨۵ سال کار نیروی داده�های تحلیل (۴ و ١ (مدل

تعمیم قابل مدل�بندی نتایج این، بر بنا است، شده گرفته نظر در نمونه افراد از یک هر وزن (۶) رابطه�ی

پاسخ به�عنوان بیکاری مدت طول حاشیه�ای مدل�بندی نتایج ٣ جدول این، بر بنا می�باشد. جامعه کل به

نشان جدول این نتایج می�کند. بیان را جنس تفکیک به مجزا طور به� و جامعه کل برای اول زمان ترتیبی

احتمال همچنین می�رود. باال بیش�تری احتمال با بیکاری مدت طول باشد، بیش�تر سن هرچه که می�دهد

بیش�تر باشد، داشته خانوار اعضای بقیه�ی به نسبت را کم�تری بیکاری مدت طول خانوار سرپرست �که این

است. برقرار نیز هستند تحصیل حال در که کسانی و هستند مهاجر که افرادی برای تعبیری چنین است.

که می�دهد نشان تحصیالت سطح اثر دارند. کم�تر بیکاری مدت طول بیش�تری احتمال با مردها همچنین

که می�دهد نشان همچنین نتایج دارند. بیش�تری بیکاری مدت طول پیش�دانشگاهی یا دیپلم سطح در افراد

دارند. کم�تری بیکاری مدت طول کرده�اند، ازدواج که مردانی

بیکاری مدت طول دارند، قبلی کار تجربه�ی که مردانی یا افراد که می�دهد نشان همچنین ٣ جدول

بوده�اند شاغل بیکاری�شان از قبل که افرادی برای کم�تر بیکاری مدت طول داشتن احتمال و دارند کم�تری

بیکاری از قبل که افرادی برای احتمال این است. باالتر و...) بازنشسته (خانه�دار، افراد بقیه�ی به نسبت

است. معنی�دار نیز افراد کل و زنان برای اثر این است. پایین�تر می�کرده�اند تحصیل

موجه به�دالیل که زنانی می�دهد، نشان ما نتایج (١٩٩٢ ،ILO) بیکاری تعدیل�شده�ی تعریف به توجه با

�که این یا و کنند شروع دیرتر را آن است قرار و یافته�اند کاری یا �که این (به�دلیل نبوده�اند کار جستجوی در

مؤسسات در که زنانی به نسبت کم�تری بیکاری مدت طول هستند) خود قبلی شغل به بازگشت انتظار در

انتخاب کار جستجوی برای را دیگری روش�های یا و داشته�اند تماس کارفرما با یا و کرده�اند ثبت�نام کاریابی

یا و هستند اشتغالی خود فعالیت شروع برای امکاناتی و مالی منابع دنبال به که مردانی دارند. کرده�اند،

دلیل که دارند افراد بقیه�ی به نسبت بیش�تری بیکاری مدت طول دارند، کار پروانه�ی یا کسب جواز تقاضای

آمار پژوهشکده�ی ،١٣٨٧ c⃝



اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی پاسخ�های با طولی داده�های تحلیل برای انتقالی مدل ٨۶

آن�ها به مربوط کدهای و کمکی متغیرهای .٢ جدول

مربوط کدهای کمکی متغیرهای

پیوسته متغیر سن

خانوار سرپرست :١
خانوار سرپرست با بستگی

خانوار اعضای بقیه�ی :٢

مهاجر :١
مهاجرت وضع

مهاجر غیر :٢

بودن تحصیل حال در :١
تحصیالت وضع

نبودن تحصیل حال در :٢

شهری :١
زندگی محل

روستایی :٢

مرد :١
جنسیت

زن :٢

دیپلم زیر :١

تحصیالت پیش�دانشگاهیسطح یا دیپلم :٢

دانشگاهی تحصیالت :٣

کرده ازدواج :١

زناشویی بیوهوضع یا گرفته طالق :٢

نکرده ازدواج هرگز :٣

داشتن تجربه :١
قبلی کار تجربه�ی

نداشتن تجربه :٢

شاغل :١

قبلی فعالیت تحصیلوضع حال در :٢

موارد بقیه��ی :٣

نکردن جستجو :١

کار جستجوی روش

آشنایان و دوستان از جو و پرس :٢

کسب جواز تقاضای یا و اشتغالی خود فعالیت شروع برای مالی منابع جستجوی :٣

استخدام گهی�های آ مطالعه�ی یا روزنامه در گهی آ درج :۴

موارد بقیه�ی :۵

٠ :١

خانوار در شاغل افراد ١تعداد :٢

> ٢ :٣

١− ٢ :١

خانوار در افراد −٣تعداد ۴ :٢

> ۵ :٣
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٨٧ هرندی فاطمه و گنجعلی مجتبی قهرودی، رضایی زهرا

داده�های برای ترتیبی پاسخ به�عنوان بیکاری مدت طول برای تجمعی لوجیت مدل در معیار انحراف و پارامترها برآورد .٣ جدول
معنی�دارند) درصد ۵ سطح در شده�اند، مشخص * با که (مقادیری کار نیروی

زنان مردان جمعیت کل
پارامترها

معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد

٠٫ ۶٧٣ ٠٫ ۶١٠ ٠٫ ۴٢٩ ٠٫ ٢٩٢ ٠٫ ٣٣٣ −٠٫ ١٩۴۵ α١,١

٠٫ ۶٩٠ ١٫ ٣۵٧∗ ٠٫ ۴٣١ ١٫ ٣٨٣∗ ٠٫ ٣٢٩ ٠٫ ٨٢٠∗ α١,٢

٠٫ ۶٩٩ ٢٫ ٨١۴∗ ٠٫ ۴٣٧ ٢٫ ٣١٨∗ ٠٫ ٣٣٧ ١٫ ٨۶٩∗ α١,٣

٠٫ ٧١٣ ۴٫ ٠١۵∗ ٠٫ ۴٣٣ ٣٫ ٣٧٧∗ ٠٫ ٣٣۵ ٢٫ ٩۶٣∗ α١,۴

٠٫ ٠٢٠ −٠٫ ١١۴∗ ٠٫ ٠٠٨ −٠٫ ٠۵۶∗ ٠٫ ٠٠٧ −٠٫ ٠۶٣∗ سن

خانوار سرپرست با بستگی

- - - - - - خانوار اعضای بقیه�ی مبنا:

٠/۶۶۵ ٠/۵٧٢ ٠٫ ٢٣١ ٠٫ ۵٠٠∗ ٠٫ ١٩٩ ٠٫ ٧٩١∗ خانوار سرپرست

مهاجرت وضع

- - - - - - مهاجر غیر مبنا:

٠٫ ٣۵٢ ٠٫ ٩۴٨∗ ٠٫ ٢٢۶ ٠٫ ۵۴٨∗ ٠٫ ١٩١ ٠٫ ۶٠۶∗ مهاجر

تحصیالت وضع

- - - - - - نبودن تحصیل حال در مبنا:

٠٫ ۴١١ ٠٫ ۶۴٣ ٠٫ ٣۵٩ ٠٫ ٨۵٣∗ ٠٫ ٢٧١ ٠٫ ٧٧٣∗ بودن تحصیل حال در

جنسیت

- - - - - - زن مبنا:

- - - - ٠٫ ١٢٣ ٠٫ ٢٩٧∗ مرد

تحصیالت سطح

- - - - - - دانشگاهی تحصیالت مبنا:

٠٫ ٣٠١ −٠٫ ١۶۶ ٠٫ ١٩٨ −٠٫ ١٧۴ ٠٫ ١۴٧ −٠/٠۵٧ دیپلم زیر

٠٫ ٢٠٢ −٠٫ ٣٩۵ ٠٫ ١٩٧ −٠٫ ۵١٠∗ ٠٫ ١٣۶ −٠٫ ٣۴٨∗ دانشگاهی پیش یا دیپلم

زناشویی وضع

- - - - - - نکرده ازدواج هرگز مبنا:

٠٫ ٢٠٨ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٢٠٠ ٠٫ ۴۴٧∗ ٠٫ ١۴٠ ٠٫ ٢٢۴ کرده ازدواج

٠٫ ۵٩۵ ٠٫ ٣۵٨ ٠٫ ۵٧٩ ٠٫ ٩۶۶ ٠٫ ٣٨٢ ٠٫ ٣۶١ بیوه�شده یا طالق�گرفته

قبلی کار تجربه�ی

- - - - - - نداشتن تجربه مبنا:

٠٫ ٣٠۴ ٠٫ ۴۵۶ ٠٫ ٢٣٣ ٠٫ ۶٨٨∗ ٠٫ ١٨۴ ٠٫ ۵۴١∗ داشتن تجربه

قبلی فعالیت وضع

- - - - - - موارد بقیه�ی مبنا:

٠/٣٧۵ ٠٫ ٢۶٩ ٠٫ ٢٣٨ ٠٫ ۴١۵ ٠٫ ١٩۵ ٠٫ ۴٠۴∗ شاغل

٠٫ ٣٠٧ −٠٫ ٨۵٩∗ ٠٫ ٢۴۴ −٠٫ ٣٢٠ ٠٫ ١٧٩ −٠٫ ۴٠٢∗ تحصیل حال در
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اسمی و ترتیبی آمیخته�ی دومتغیره�ی پاسخ�های با طولی داده�های تحلیل برای انتقالی مدل ٨٨

داده�های برای ترتیبی پاسخ به�عنوان بیکاری مدت طول برای تجمعی لوجیت مدل در معیار انحراف و پارامترها برآورد .٣ جدول ادامه�ی
معنی�دارند) درصد ۵ سطح در شده�اند، مشخص * با که (مقادیری کار نیروی

زنان مردان جمعیت کل
پارامترها

معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد

کار جستجوی روش

- - - - - - موارد بقیه�ی مبنا:

٠٫ ۶٢۶ ١٫ ٣٣١∗ ٠٫ ٣٣۴ ٠٫ ٠١۴ ٠٫ ٢٨۵ ٠٫ ۴۶٠ نکردن جستجو

٠٫ ٣۴٩ ٠٫ ۴٠٠ ٠٫ ٢۵۶ −٠٫ ۶٩۴∗ ٠٫ ٢٠٠ −٠٫ ٣٠١ آشنایان و دوستان از جو و پرس

٠٫ ۴٣٣ −٠٫ ١٠۵ ٠٫ ٢٩٨ −١٫ ١١۶∗ ٠٫ ٢٣٩ −٠٫ ٧٧٠∗
و اشتغالی خود شروع

کسب جواز تقاضای یا

٠/٣٣٨ −٠٫ ٠٧۴ ٠٫ ٢٧٠ −١٫ ٣٣٨∗ ٠٫ ٢٠۴ −٠/٨٣۴∗ روزنامه در گهی آ مطالعه�ی یا درج

٨٩٧٣٨۶٫ ٨ ٢۴٠٩٨٩۵٫ ۴ ٣٣٨۵١٢۶٫ ٠ −٢ logLNull

٨٣۵٠٣٢٫ ١ ٢٢٧٧٣۵٩٫ ۴ ٣١۴٧١۴٩٫ ۶ −٢ logLFull

و مردان برای نتایج این است. کارها نوع این برای اقدامات رسیدن انجام به طوالنی�تر فرایند خاطر به آن

کار دنبال به استخدام گهی�های آ مطالعه�ی یا روزنامه�ها در گهی آ درج طریق از که مطالعه مورد جمعیت کل

است. مشابه افراد بقیه�ی به نسبت می�گردند

مدت طول به�شرط دوم زمان در اسمی پاسخ به�عنوان اقتصادی فعالیت وضع انتقالی مدل�بندی نتایج

لوجیت مدل اساس بر که جدول این نتایج است. شده ارائه ۴ جدول در اول زمان پاسخ به�عنوان بیکاری

مدت طول و مختلف کمکی متغیرهای اثرات است، آمده بدست مبنا) به�عنوان فعال غیر (وضع تعمیم�یافته

می�دهد. نشان اقتصادی فعالیت وضع روی قبل، زمان پاسخ به�عنوان را بیکاری

به�صورت را مدل دو بررسی مورد جامعه�ی کل برای پاسخ، دو بین همبستگی وجود بررسی به�منظور

با را مدلی و II مدل را قبل زمان پاسخ و کمکی متغیرهای اثرات همه�ی شامل مدلی می�کنیم. تعریف زیر

آماره�ی از استفاده با مدل دو این مقایسه�ی با می�نامیم. I مدل قبل زمان پاسخ اثرات حذف

G٢ = −٢(logLFullI − logLFullII ) = ١٧٠۴۵٫ ۴

که می�بینیم است، آزادی درجه�ی ٢ با است) درست مدل I مدل این�که فرض (تحت خی�دو توزیع دارای که

دارد. وجود حال زمان اسمی پاسخ روی قبل زمان ترتیبی پاسخ از قوی بسیار معنی�دار اثر

شدن فعال غیر به نسبت ماندن، بیکار بخت روی کمکی متغیرهای بقیه�ی اثر بررسی به اکنون

سن اثر مردان، برای شده�اند. بیان مجزا طور به زنان و مردان برای همچنین نتایج این می�پردازیم.
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٨٩ هرندی فاطمه و گنجعلی مجتبی قهرودی، رضایی زهرا

(۴) مدل :I (مدل کار نیروی در (بیکار) اقتصادی فعالیت وضع برای تعمیم�یافته لوجیت مدل معیار انحراف و پارامترها برآورد .۴ جدول
معنی�دارند. درصد ۵ سطح در شده�اند، مشخص * با که مقادیری ،((۴) مدل :II مدل قبل، زمان پاسخ گرفتن نظر در بدون

زنان مردان
جمعیت کل

IIپارامترها مدل I مدل

معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد

٠٫ ۴٩٣ −٠٫ ٠١٣ ٠٫ ٣٧۴ ١٫ ۵۶٠∗ ٠٫ ٣٢۶ ٠٫ ٣٣٣ ٠٫ ٣١۴ ٠٫ ١٧٣ α٢,١

٠٫ ٠١٨ ٠٫ ٠١٢ ٠٫ ٠١۴ −٠٫ ٠٣۵∗ ٠٫ ٠١١ −٠٫ ٠١٧ ٠٫ ٠١١ −٠٫ ٠١٨ سن

خانوار سرپرست با بستگی
- - - - - - - - خانوار اعضای بقیه مبنا:

٠٫ ٧٠۴ ٠٫ ٧٠۴ ٠٫ ٣۴٨ −٠٫ ٢۶٩ ٠٫ ٢۶٨ ٠٫ ۴۶۵ ٠٫ ٢۶٣ ٠٫ ۴٩٠ خانوار سرپرست

تحصیالت وضع
- - - - - - - - نبودن تحصیل حال در مبنا:

٠٫ ۴۶٠ −٠٫ ٧٣٧ ٠٫ ۴٢٩ −٢٫ ٩٨۴∗ ٠٫ ٣٩٠ −٢٫ ٠٧۴∗ ٠٫ ٣٩۶ −٢٫ ٠۴٣∗ بودن تحصیل حال در

زندگی محل
- - - - - - - - روستا مبنا:

٠/٢۵٩ ٠٫ ١٠٨ ٠٫ ٢١٣ ٠٫ ٧۴۵∗ ٠٫ ١٧١ ٠٫ ۴٧٧∗ ٠٫ ١۶٩ ٠٫ ۴۶٧∗ شهر

جنسیت
- - - - - - - - زن مبنا:
- - - - ٠٫ ١۶۶ ٠٫ ٩٩٧∗ ٠٫ ١۶٠ ١٫ ٠٢٧∗ مرد

زناشویی وضع
- - - - - - - - نکرده ازدواج هرگز مبنا:

٠٫ ٢۵٠ −١٫ ٠۴٩∗ ٠٫ ٣٢۴ ٠٫ ۵١٣ ٠٫ ١٨١ −٠٫ ۶۵٢∗ ٠٫ ١٧٩ −٠٫ ۶٣٧∗ کرده ازدواج
٠٫ ٨۵٣ −١٫ ١٠٠ ٠٫ ٨١٨ −٠٫ ۵۵۶ ٠/۵۶٨ −٠٫ ۶٠۴ ٠٫ ۵۶۵ −٠٫ ۵٩٢ بیوه یا طالق�گرفته

٠٫ ٠٨٩ −٠٫ ٠٩٠ ٠٫ ٠۶١ −٠٫ ٠٧٢ ٠٫ ٠۵١ −٠٫ ٠٧٢ - - γ١(Y١)

سن چه هر که می�دهد نشان اثر این نیست. معنی�دار زنان و جامعه کل برای اثر این اما است معنی�دار

سرپرست اثر می�یابد. کاهش شدنشان فعال غیر به نسبت آن�ها ماندن بیکار بخت می�یابد، افزایش مردان

همه�ی برای تابستان در تحصیل وضع اثر که می�دهند نشان همچنین نتایج نیست. معنی�دار نیز بودن خانوار

فعال غیر به نسبت ماندن بیکار شده�ی برآورد بخت که می�دهد نشان اثر این و است معنی�دار مردان و افراد

همچنین است. کم�تر نمی�کنند، تحصیل که افرادی به نسبت هستند تحصیل حال در که افرادی برای شدن

نتایج است. باالتر نسبت به جمعیت کل و مردان برای روستایی مناطق به نسبت شهری مناطق در بخت این

بیش�تر مردان برای شدن فعال غیر به نسبت ماندن بیکار شده�ی برآورد بخت که می�دهد نشان همچنین

برای مطالعه مدت طول در بیکار) (به�عنوان کار نیروی در �ماندن باقی احتمال که معناست این به این است.

شده�ی برآورد بخت که می�دهد نشان نیز زناشویی وضع اثر است. بیش�تر بیکار زنان به نسبت بیکار مردان

نکرده�اند ازدواج که زنانی به نسبت کرده�اند ازدواج که زنانی برای شدن فعال غیر به نسبت ماندن بیکار

وضع اثر می�شوند. فعال غیر باالیی احتمال با کرده�اند ازدواج که زنانی که معناست این به این است. کم�تر
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:I (مدل کار نیروی در (شاغل) اقتصادی فعالیت وضع برای تعمیم�یافته لوجیت مدل معیار انحراف و پارامترها برآورد .۴ جدول ادامه�ی
معنی�دارند. درصد ۵ سطح در شده�اند، مشخص * با که مقادیری ،((۴) مدل :II مدل قبل، زمان پاسخ گرفتن نظر در بدون (۴) مدل

زنان مردان
جمعیت کل

IIپارامترها مدل I مدل

معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد

٠/٧۵۴ −١٫ ١۵۴ ٠٫ ٣۴٧ ٢٫ ٧٨۴∗ ٠٫ ٣۴٣ ٠٫ ٣٠٧ ٠٫ ٣٣٧ −٠٫ ٠٨٢ α٢,٢

٠٫ ٠٢٣ ٠٫ ٠٢٨ ٠٫ ٠١٣ −٠٫ ٠۶١∗ ٠٫ ٠١١ −٠٫ ٠۴٢∗ ٠٫ ٠١٠ −٠٫ ٠۴٨∗ سن

خانوار سرپرست با بستگی
- - - - - - - - خانوار اعضای بقیه مبنا:

١٫ ٠٧٩ −٠/٨٨١ ٠٫ ٣٣٢ ٠/١٣۶ ٠٫ ٢۵٧ ٠٫ ٧٨٧∗ ٠٫ ٢۴٨ ٠٫ ٨٩٣∗ خانوار سرپرست

تحصیالت وضع
- - - - - - - - نبودن تحصیل حال در مبنا:

٠٫ ۶٨۶ −٢٫ ١١۴∗ ٠٫ ۴٠۴ −٢٫ ۵١٠∗ ٠٫ ٣٩٢ −٢٫ ٢٣۴∗ ٠٫ ٣٧٨ −٢٫ ٢٠٩∗ بودن تحصیل حال در

زندگی محل
- - - - - - - - روستا مبنا:

٠٫ ٣٨٠ −٠٫ ٢٢٧ ٠٫ ١٩٨ ٠٫ ٠٣٣ ٠٫ ١۶٩ −٠٫ ١۶٧ ٠٫ ١۶٧ −٠٫ ٢٠١ شهر

جنسیت
- - - - - - - - زن مبنا:
- - - - ٠٫ ٢٠۶ ٢٫ ١٨۵∗ ٠٫ ٢٠۴ ٢٫ ٣١٠∗ مرد

زناشویی وضع
- - - - - - - - نکرده ازدواج هرگز مبنا:

٠٫ ٣٧٨ −٠٫ ٩١۶∗ ٠٫ ٣٢۴ ١٫ ٣٨۵∗ ٠٫ ١٩٨ ٠٫ ٢۴٠ ٠٫ ١٩۴ ٠٫ ٢٩۶ کرده ازدواج
٠٫ ۶٩٣ ٠٫ ٨٢۴ ٠٫ ٧٢۵ ٠٫ ٨٧٢ ٠٫ ۵۶٨ ٠٫ ٨٠۵ ٠٫ ۵۵٠ ٠٫ ٩٠٢ بیوه یا طالق�گرفته

٠٫ ١٣٠ −٠٫ ١٧٣ ٠٫ ٠۶٠ −٠٫ ٢٣۵∗ ٠٫ ٠۵۴ −٠٫ ٢٢٣∗ - - γ٢(Y١)

۵٩٨٨٣۴٫ ٠۴ ١۵٩٧٩٣٧٫ ۵ ٢٣۵٧٠٣٢٫ ۶ ٢٣۵٩٣٣٣٫ ۴ −٢logLNull

۵٧۴١٩٢٫ ١۶ ١۴۵۶۴٩٧٫ ۵ ٢٠۶۴۵٩٧٫ ٧ ٢٠٨١۶۴٣٫ ١ −٢ logLFull

است. نشده معنی�دار مردان برای زناشویی

شدن، فعال غیر به نسبت شدن شاغل شده�ی برآورد بخت روی کمکی متغیرهای اثر مقایسه�ی به�منظور

شدن شاغل شده�ی برآورد بخت که می�دهد نشان سن اثر است. شده بیان زیر به�صورت ۴ جدول نتایج

سرپرست اثر دارد. وجود مردان برای مشابه نتیجه�ی است. کم�تر مسن افراد برای شدن فعال غیر به نسبت

سرپرست برای شدن فعال غیر به نسبت شدن شاغل شده�ی برآورد بخت که می�دهد نشان بودن خانوار

شده�ی برآورد بخت که می�دهد نشان همچنین نتایج است. بیش�تر خانوار اعضای بقیه�ی به نسبت خانوار

تحصیل که افرادی به نسبت هستند تحصیل درحال که افرادی برای شدن فعال غیر به نسبت شدن شاغل

بیش�تر زنان به نسبت مردان برای بخت این که می�دهد نشان نتایج جنسیت، اثر برای است. کم�تر نمی�کنند،

که مردانی به نسبت کرده�اند ازدواج که مردانی برای بخت این که می�دهد نشان زناشویی وضع اثر است.

هرگز که زنانی به نسبت کرده�اند ازدواج که زنانی برای بخت این همچنین است. بیش�تر نکرده�اند، ازدواج

غیر به نسبت شدن شاغل احتمال روی نیز بهار در بیکاری مدت طول اثر است. کم�تر نکرده�اند، ازدواج
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معنی�دار شدن فعال غیر به نسبت ماندن بیکار احتمال روی اثر این که حالی در است معنی�دار شدن فعال

است. نبوده

ناگل�کرک R٢ی شبه است، شده استفاده مقاله این در که داده�هایی برای مدل برازش نیکویی مورد در

و مردان برای ٠٫ ١٧ جمعیت، کل برای ٠٫ ٢١ مدل در کمکی متغیر ١٠ حضور با تجمعی لوجیت مدل برای

و مردان برای مقدار این کاهش است. داده نشان را خوبی برازش نسبی طور به که است زنان برای ٠٫ ٢٠

است. بوده زنان یا مردان به صرف کردن نگاه و نمونه اندازه�ی کاهش به�دلیل جمعیت کل با مقایسه در زنان

مردان برای ٠٫ ١۵ جمعیت، کل برای ٠٫ ٢١ مقدار تعمیم�یافته انتقالی لوجیت مدل برای تعیین ضریب

می�دهد. نشان مردان و جمعیت کل برای را خوبی برازش نسبی طور به که است بوده زنان برای ٠٫ ٠٧ و

نیست. مناسب نشده�اند، معنی�دار مدل این در کمکی متغیرهای اکثر �که این به��دلیل زنان برای کمیت این

نتیجه�گیری ۵

از همچنین شد. معرفی اسمی و ترتیبی آمیخته�ی طولی پاسخ�های برای انتقالی مدل مقاله، این در

داده�های در مدل پارامترهای برآورد برای (surveylogistic رویه�ی ،SAS مثال (برای موجود نرم�افزارهای

ترتیبی پاسخ داده�ها، این در شد. استفاده ایران آمار مرکز (١٣٨۵ تابستان و (بهار کار نیروی بیکاری

فعالیت وضع دوم، زمان در اسمی پاسخ و ١٣٨۵ بهار در بیکار افراد بیکاری مدت طول اول، زمان در

مرحله�ی سه در محاسبه�شده نهایی وزن با نمونه خانوار عضو هر است. ١٣٨۵ تابستان در افراد این اقتصادی

جمعیتی، پیش�بینی اساس بر وزن تعدیل (٣ بی�پاسخی اساس بر وزن تعدیل (٢ پایه وزن محاسبه�ی (١

معنی�دار تأثیر اول زمان پاسخ به�عنوان بیکاری مدت طول که آمد دست به داده�ها، این برای شدند. وزن�دهی

یافتیم دست نتیجه این به مقاله این در دارد. دوم زمان پاسخ به�عنوان اقتصادی فعالیت وضع روی بسیاری

نیز ١٣٨۵ تابستان در فرد �که آن احتمال باشد، بیش�تر ١٣٨۵ بهار تا افراد بیکاری مدت طول چه هر که

است. آمده �دست به توصیفی آمار از نتیجه�گیری این که است ذکر به الزم است. بیش�تر بماند، باقی بیکار

آماری مدل�بندی که تفاوت این با آورد �دست به مدل�بندی طریق از می�توان را مشابه نتایج و نتایج این

در فرد یک شدن فعال غیر به شدن شاغل بخت مثال به�عنوان کند. بیان نیز را تأثیرها شدت می�تواند

غیر به شدن شاغل بخت برابر ٠٫ ۵١٢ ،١٣٨۵ بهار در ماه ٢۴-١٣ بیکاری مدت طول با ١٣٨۵ تابستان

تأثیر (اگر است ١٣٨۵ بهار در ماه ١-٣ بیکاری مدت طول با ١٣٨۵ تابستان در فرد یک شدن فعال

بگیریم). نظر در ثابت را کمکی متغیرهای بقیه�ی

برای است. تعمیم قابل کمکی متغیرهای از تعداد هر برای مقاله این در معرفی�شده انتقالی مدل

چنین برای شود. داده بسط می�تواند آسانی به انتقالی مدل این نیز زمانی دوره�ی ٢ از بیش با طولی داده�های
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و (آلبرت پاسخگوها بین ناهمگنی باقی�مانده�ی گرفتن نظر در برای تصادفی اثرات مدل�های داده�هایی،

پیشگوی در مثال برای می�توان صورت این در شود. گرفته نظر در می�تواند (١٩٨١ هکمن ،٢٠٠٣ فولمن،

قبلی پاسخ به جاری پاسخ اثر، این به�شرط و گرفت نظر در خطی به�صورت را تصادفی اثر مدل، خطی

متغیر واریانس برآورد چه هر است. موسوم انتقالی تصادفی اثرات مدل به مدل این بود. خواهد وابسته

اثرات مدل از استفاده صورت در دارد. وجود پاسخگویان بین بیش�تری ناهمگنی باشد بیش�تر تصادفی اثر

حالت این در نیست. امکان�پذیر پارامترها برآورد برای موجود نرم�افزارهای از استفاده دیگر انتقالی، تصادفی

برای نیوتن-رافسون شبه الگوریتم یا و نیوتن-رافسون الگوریتم مانند بهینه�سازی الگوریتم�های از می�توان

کرد. استفاده درست�نمایی تابع کردن ماکسیمم

سپاس�گزاری

توصیه�های برای مجله داوران از همچنین می�نماییم. تشکر مقاله این مالی حمایت برای آمار پژوهشکده�ی از

سپاس�گزاریم. آن�ها ارزشمند

توضیحات

هفته�ی یا و مرجع هفته�ی در باشند، کار فاقد مرجع هفته�ی در که می�شود اطالق بیش�تر و ساله ١٠ افراد تمام به بیکار

باشند. کار جویای آن از قبل هفته سه و مرجع هفته�ی در و باشند کار برای آماده آن از بعد

.١

ساعت یک اقل حد کار، تعریف طبق مرجع، هفته�ی طول در که می�شود اطالق بیش�تر و ساله ١٠ افراد تمام به شاغل

باشند. کرده ترک را کار موقت طور به دالیلی به بنا یا و کرده کار

.٢

گروه دو از یک هیچ در تعریف طبق مرجع هفته�ی طول در که می�شود اطالق بیش�تر و ساله ١٠ افراد تمام به فعال غیر

آمار مرکز ،١٣٨۵ کار نیروی از آمارگیری نتایج نشریه�ی به بیش�تر اطالعات برای نمی�گیرد. قرار بیکاران و شاغالن

شود. مراجعه ایران

.٣
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