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 چكيده

هـاي مركزآمـار    براسـاس داده . ايران اسـت رايج در بازار كار  پديده يكاشتغال در شغل دوم 
اين رونـد در  . نيز مشغول به كار هستند از شاغالن كشور در شغل ديگري%  20ايران در حدود 

در % 18اي كـه از  در نوسان بوده اسـت بـه گونـه   % 20هاي اخير  همواره در محدوده  طول سال
در پژوهش حاضر عوامل مـؤثر بـر ايـن    . رسيده است 1382در سال % 19به حدود  1372سال 

مضـاعف مـورد بررسـي    اي انتخـاب   هـاي پانـل و از روش سـه مرحلـه     پديده با اسـتفاده از داده 
ي مضـاعف از   بـه دليـل وجـود متغيرهـاي سانسورشـده و مشـكل انتخـاب نمونـه        . گيرد قرارمي

هـاي پـژوهش از    داده. هاي پانل  اسـتفاده شـده اسـت    اي براي داده هاي پروبيت دو مرحله روش
نتـايج  .  تأمين شده است 1382تا  1380هاي  پرسشنامه اقتصادي اجتماعي خانوار در طي سال

گـذار   ترين عوامل تأثير دهد كه جنسيت، سن، تحصيالت و تأهل به ترتيب مهم  تحقيق نشان مي
گـذار بـر    در ميان عوامـل تـأثير  . دهند  بر انتخاب اول شغل در مناطق شهري ايران را تشكيل مي

ترين  احتمال حضور فرد در شغل دوم نيز جنسيت و ميزان دستمزد ساعتي در شغل اصلي بيش
با توجه بـه ايـن موضـوع اهميـت ميـزان      . ير بر حضور فرد در شغل دوم را دارا هستندميزان تأث

 . گردد  مي آشكارتأثير دستمزد شغل اصلي بر احتمال حضور فرد در شغل دوم 
 JEL  :J2, J6, J22طبقه بندي  

ي مضـاعف   هاي انتخاب نمونه ي نيروي كار، ساعات كاري شغل دوم، مدل عرضه: كليد واژه
 هاي پانل و داده

  

 

 

 مسئول ي نويسنده -*
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 مقدمه -1

 تأخيربا ، 1360ي  در اوايل دههاستمرار آن و  1350ي  انفجار جمعيت در اواخر دهه
 29تـا   15نسبت جمعيت . ته استشسال، تأثير خود را بر بازار كار برجاي گذا 20تا  15

. درصد افـزايش يافـت   30درصد به  6/26از  1380 1 1370هاي بار در سال سال به يك
ير ساختار در جوان شدن جمعيت و ورود شمار زيـادي از جوانـان بـه بـازار كـار      اين تغي

بـه  1382در سـال   .سـازد ناپذير مي ضرورت توجه به ايجاد اشتغال و بازار كار را اجتناب
در  هـزار تـا يـك ميليـون نفـر      800رغم ورود شمار زيادي از افراد به بازار كار كه حدود 

يران توانايي ايجـاد تعـداد كـافي فرصـت شـغلي بـراي       ، اقتصاد ا1گزارش شده است سال
هـا از   جذب اين افراد به بازاركار را نداشته است و تقاضا براي فرصت شغلي از طرف بنگاه

رسـيد،   1381ميليـون نفـر در سـال     17بـه حـدود    1375ميليون نفـر در سـال    5/14
افزايش شـتاب آلـود    با وجود اين. ميليون نفر بوده است 3كه كل شمار بيكاران  طوري به

ي نيروي كار  و بيكاري در ايران، تعداد قابل توجهي از افراد شاغل در بازار كـار   در عرضه
 .داراي دو شغل هستند

 dual jobكار دو و يا چند شغلي كه در ادبيات اقتصاد نيـروي كـار بـا عنـوان     ينيرو

working  شـود   ر كار را شامل ميشود، همواره بخش قابل توجهي از بازا  ها ياد مي آن از .
تـرين گـروه افـراد دو شـغله را معلمـان تشـكيل        دهد كه بـيش ها  نشان مي مطالعات آن

اجتماعي خانوار  درحدود  -هاي اقتصادي هاي آمارگيري از ويژگيبراساس داده .دهند  مي
 1382تـا   1371 ي زمـاني  دورهدرطي . از شاغالن دركشور داراي شغل دوم هستند% 20

ايـن امـر نشـان    . رسيده است% 20به حدود % 18ور افراد شاغل درشغل دوم از نرخ حض
  .ميان شاغالن است ي روند صعودي حضور درشغل دوم در دهنده

كه در آن نرخ تورم در ايران  1373شغل دوم درسال  در ين ميزان نرخ حضورتر بيش
ي ايـن نـرخ در طـي    توجه به روند افزايشـ  با. شود  مشاهده ميدرصد بالغ گرديد،  49,52

هاي اخيـر ايـن   توان اين گونه نتيجه كرد كه در طول سال  مي 1382تا  1380هاي  سال
ـ  نرخ با رونـدي افزايشـي رو   عمـده افـراد داراي شـغل دوم در بخـش     . ه رو بـوده اسـت  ب

هاي اقتصادي و اجتمـاعي   اساس آمارگيري از ويژگيبر . خصوصي مشغول به كار هستند
دوم در بخش خصوصـي  در شغل شاغالن  از% 88درحدود  وستاييخانوارهاي شهري و ر

 . 2افراد در بخش دولتي شاغل هستند% 10و در حدود 
شـاغالن درشـغل دوم    از% 70اجتماعي خانوار در حدود  -هاي اقتصادي براساس داده

هم چنين براساس پژوهش ابولقاسم . كنندصرف شغل دوم مي ساعت را 4 روزانه بيش از
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د و حقـوق بگيـران داراي   زاز مـ  1373در سـال  نفـر   624000درحدود ) 2003(نادري 
در  1382درسـال  . بوده است% 4,5با  نرخ حضورفرد درشغل دوم برابر. اند شغل دوم بوده

اند و نرخ حضور افـراد  ميليون نفر از مرد وحقوق بگيران داراي شغل دوم بوده 1,5حدود 
گونه كه ازآمار پيداست نرخ حضـور افـراد در    نهما. بوده است% 8,9در شغل دوم برابر با 

هـاي  چنـين داده  هـم . هاي اخير با رشد قابل توجهي روبرو بـوده اسـت   شغل دوم درسال
ميان مردان درحدود دو برابـر زنـان    دردو شغلي بودن دهد كه ايران نشان مي مركز آمار
تـرين ميـزان    هـاي سـاختماني بـيش   معلمين و فعاليـت در ميان كشاورزان و . بوده است

افراد بـا   نسبتباتوجه به حجم گسترده  ازاين رو و. شودفعاليت در شغل دوم مشاهده مي
انتخاب و ماهيـت اقتصـادي  افـراد     بر بررسي عوامل تأثيرگذار دو شغل و مشكل بيكاري

 .تواند ابعاد پديده بيكار در ايران را روشن سازدميشغل دوم شاغل در 
شـوند نخسـتين علـت    بنـدي مـي   ي كلي طبقه دسته 2 علل گرايش به شغل دوم در

شيشـكو و  . تمايل به انتخاب شغل دوم وجود محدوديت در ساعت كاري شغل اول اسـت 
ي  انگيـزه آنـان  . به بررسي جامع شغل دوم در اقتصاد آمريكا پرداختند 1)1976(روستكر 

. دانستند  يوجود محدوديت در ساعت كاري شغل اول ماصلي در فعاليت در شغل دوم را 
ايـن  . انتخـاب شـغل دوم مطـرح سـاختند    از اين رو آنان نخستين بار اين انگيزه را براي 

وجـو   )1998(كـانوي و كيمـل   . انگيزه هيچ گـاه از سـوي اقتصـاددانان رد نشـده اسـت     
مشاهدات آنان نشان . هاي غيرنقدي را نيز جهت انتخاب شغل دوم مطرح ساختند انگيزه

ون هيچ گونه محدوديت در ساعت كاري شغل اول بـه دنيـال شـغل    داد كه افرادي بد  مي
تـرين عوامـل انتخـاب شـغل دوم      اين دو انگيزه تـاكنون بـه عنـوان اصـلي    . روند  دوم مي

دهنـد كـه در طـي      در مطالعـات خـود نشـان مـي     2پكستون و سيچرمن. مانده است باقي
زنـدگي خـود داراي   از مردان آمريكـا در طـول   % 50در حدود  1989تا  1976هاي  سال

 .اندشغل دوم بوده
هاي سانسور شده استفاده شـده  در ادبيات تجربي نيز در مطالعات زيادي از مدل داده

هاي ساده با استفاده از روش پروبيت و  ميالدي عمدتا مدل 70ي  در مطالعات دهه. است
اي  و مرحلـه روش د ،ها با توجه به وجود مشكل انتخاب نمونه. يا الجيت برآورد شده است

 . ها اضافه شده است هكمن نيز  توسط كانوي و كيمل به اين روش
آمارگيري "نتايج  ي آماري در اين پژوهش، اعضاي خانوارهاي شهري حاضر در جامعه

، منتشـر شـده توسـط    1382-1380از  سال  "هاي اقتصادي و اجتماعي خانوار از ويژگي

 . مركز آمار ايران، است

 

 

1- Shishko & Rostker. 

2- Paxton,C.H, Sicheman N. 
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ن ميـان شـاغال  انتخاب شغل دوم در احتمال ي عوامل مؤثر برهدف اين پژوهش بررس
بدين منظور عوامل مؤثر بر انتخاب شـغل دوم و عوامـل مـؤثر بـر     . ايران است دربازار كار

ي   در دو دسـته  مورد استفادههاي  داده. گيرند ساعت كاري شغل دوم مورد بررسي قرارمي
سـن، جنسـيت،    متغيرهـاي . دبنـدي هسـتن   جمعيتي و درآمدي قابل تقسيم ي اجتماعي 

دسـتمزد   ي اول و متغيرهـاي  سطح تحصيالت ساعت كاري در شغل اول و دوم از دسـته 
مشـكل  بـه دليـل وجـود    . رنـد يگميي دوم قرار  شغل اول و دستمزد شغل دوم از دسته

هـاي اقتصـاد    اي در تحليـل ي دو مرحله انتخاب نمونه، روش اقتصادسنجي انتخاب نمونه
 .شودته ميكار بس سنجي به

ي حاضر براي دستيابي به اهداف تحقيق به ايـن صـورت اسـت كـه در      ساختار مقاله
به بيان نوشـتارهاي پيشـين در    3بخش . گردد  مروري بر ادبيات تئوري ارايه مي 2بخش 

بيـان   به معرفـي مـدل تجربـي و    4بخش . پردازد  زمينه انتخاب شغل دوم در بزار كار مي
 5ها در بخش  ي آماري و توصيف داده جامعه. يابد  ختصاص ميهاي اقتصاد سنجي ا روش

كند و سرانجام در بخش آخـر    نتايج حاصل از برآورد را تحليل مي 6بخش . گردد  ارايه مي
 . گيرد  گيري انجام مي جمع بندي و نتيجه

 
 مروري بر ادبيات تئوري -2

پديـده بـه شـمار     ترين موضـوع درمواجهـه بـا ايـن     ي انتخاب شغل دوم اصلي انگيزه
كـاري بـراي شـغل اصـلي، و     محـدوديت در سـاعت   ي اصـلي وجـود    دو انگيـزه . رود  مي

دليل اساسي براي كاركناني كه بـا  . براي انتخاب شغل دوم وجود دارد ناهمگن هاي شغل
محدوديت در ساعت كاري شغل اول مواجه هستند وجود نيازهـاي مـالي و عـدم امكـان     

عالوه براين افرادي كه با محدوديت ساعت كاري در . ي استتر در شغل اصل فعاليت بيش
ي انتخـاب   زنند، عمـدتا از انگيـزه    شغل اول روبرو نبوده و دست به انتخاب شغل دوم مي

افراد جهت آمـوزش ديـدن   . برخوردار هستندهاي ناهمگن جهت انتخاب شغل دوم شغل
از شغل اصلي به سـراغ   مهارت و يا ارضاي عالئق شخصي و يا جبران عدم رضايت حاصل

 .روند  شغل دوم مي
شـغل دوم در قالـب بيشـينه سـازي تـابع      سـاعات كـار فـردي،    ي  ادبيات عرضـه  در

بر اين اساس مطالب بخـش ادبيـات تئـوري درچـارچوب     . گردد  مطلوبيت فرد بررسي مي
ي نيـروي كـار انجـام     ي استخراج تـابع عرضـه   درابتدا مروري بر نحوه. گرددزير بيان مي

ي نيروي كـار شـغل دوم  مـورد بررسـي      ي استخراج تابع عرضه در ادامه نحوه. پذيرد يم
هـاي   درادامه وجود محدوديت در ساعت كاري شغل اصلي و وجـود شـغل  . گيردقرار مي

هـا    سـازي وارد شـده و بـا اسـتفاده از آن     ي اصـلي در مـدل   به عنوان دو انگيـزه  نناهمگ
 .پذيردانجام مينمايي مدل مشخص
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 ي مدل با در نظر گرفتن شغل دوم توسعه -2-1

كنيم كه فرد داراي تابع مطلوبيت مشخص بوده و درسـبد كـاالي خـود دو    فرض مي

 Lmو بـه ميـزان     w0ساعت از شغل اول به ميـزان    L0فراغت بوده و به ميزان  و  xكاالي

واحـد   برابـر  xقيمـت كـاالي   . كنددستمزد دريافت مي wmساعت از شغل دوم به ميزان 

فـرد تـابع مطلوبيـت    كـه   سازي روبرو هستيم بنابراين با يك مسئله بهينه .شود  مي فرض

 :كندخود را باتوجه به قيود زير بهينه مي

)1  (  

A w L w L xm m

N L L lm

x,l,Lm

+ + - ³

- - - ³

³

0
0 0 0

0
0

0
 

A0 اول قيد درآمدي بـوده و فـرد مجمـوع درآمـد      محدوديت. ي استغير كار درآمد

مجموع ساعت كاري فرد براي كـار و   N. كند  مي x كاري و غيركاري خود را صرف كاالي

تابع مطلوبيت غيرمستقيم  .دهدفراغت است و قيد دوم محدوديت زماني فرد را نشان مي

Ψ شود  به صورت زير تعريف مي: 

)2( m(w ;Y ) max U(x,l)y =0 

 :شوندنشان داده ميسازي به صورت زير  مسئله بهينه هايقيدو 

)3( 
m

m

Y w L w (N L ) A

Y x w l

x,l

= + - +

- - ³

³

0 0 0 0 0

0 0

0

 

  :عبارت است از Wmو  Y0مشتق تابع مطلوبيت غيرمستقيم نسبت به 

)4( mw l

Y

¶y ¶ = -l

¶y = l0

 

صورت  مستقيم بهشغل دوم برحسب تابع مطلوبيت غير نيروي كار براي ي تابع عرضه

 :آيد  دست مي بهزير 

)5(    m

m o

L N L
w Y

¶y ¶y
= - +

¶ ¶0 

ي  ميـزان عرضـه  . است wmمنفي ميزان فراغت در قيمت  برابر با 5ي  جزء سوم رابطه

نيروي كار داراي شغل دوم به صورت جزء كامل كننده تابع تقاضـاي فراغـت بـه دسـت     

ي اول  از شـرايط مرتبـه  ي نيـروي كـار    هـاي تـابع عرضـه    جهت شناخت ويژگـي . آيد  مي

 :شود  استفاده مي

 l x mU U w- =0 
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 . آيد  عبارات زير به دست مي 6ي  ي اول رابطه گيري از شرايط مرتبه با ديفرانسيل

)7( 

m

m

m xl ll m xx xl

0 m m

x m

dL
dl J
dx
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ي تعـادل تضـمين    را در نقطه Λي دوم مثبت بودن دترمينان ماتريس  شرايط مرتبه

H .كند  مي
 .دهد  را تشكيل مي U هسيان تابع مطلوبيت *

 )8( 
m m xx xl m xl ll

*

x

w (w U U ) (w U U )

    H U

L = - - + -

= >2

0
 

ijΛ دهد به عنـوان مثـال    مي عناصر سازنده دترمينان ماتريس را تشكيل L
11

بـا  برابراسـت  

m xx xl(w U U )L = - -
ي نيـروي كـار شـغل دوم     هاي تابع عرضـه  در ادامه ويژگي. 11

 .گردد  بررسي مي

 غل دومتأثير دستمزد شغل دوم بر ساعات كاري ش  -2-1-1
) تأثير دستمزد شغل دوم بر ساعات كـاري شـغل دوم  ( ي نيروي كار شيب تابع عرضه

 :برابر است با

)9(               m m x mL w U L ( )¶ ¶ = L - L L
11 

و درآمـدي را   جانشـيني اسالتسكي است كه دو اثر  -همان تساوي هيكس 9ي  رابطه
صـت افـزايش سـاعات كـاري     ي فر ي هزينـه  اثر جايگزيني نشان دهنـده . شودشامل مي

اثر جايگزيني بدون ترديد مثبت بوده و قسـمت  . غيرشغل دوم در مقابل افزايش آن است
اگر فراغت يك كـاالي  . قسمت دوم بيانگر اثر درآمدي است. مثبت است) 9( اول تساوي

اگـر  . مثبت بوده و لـذا عالمـت آن نـامعلوم اسـت    ) 9( ي لوكس باشد، قسمت دوم رابطه
منفـي بـوده و لـذا عالمـت آن      )9(ي  االي پست باشد، قسـمت دوم رابطـه  فراغت يك ك
شود كه تأثير دستمزد شغل دوم بـر سـاعات كـاري شـغل دوم     مشاهده مي. مثبت است

ايـن تـأثير    فراغـت در صـورت لـوكس بـودن    . ارتباط زيادي با نـوع كـاالي فراغـت دارد   
 .نامشخص بوده و در صورت پست بودن آن اين تأثير مثبت است
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 تأثير دستمزد شغل اول بر ساعات كاري شغل دوم -2-1-2
 :تأثير دستمزد بر ساعات كاري شغل دوم برابر است با

)10( )(LwLm LL-=¶¶ 1100 

دستمزد شغل اول بر ساعت كاري شغل دوم نيز با لوكس يا پست بودن فراغـت   تأثير
ـ  . ارتباط مستقيم دارد  ،منفـي اسـت   تـأثير ن در صورتي كه فراغت كاالي لوكس بـوده اي

. يابـد يعني با افزايش دستمزد شغل اول، ساعت كاري فرد بر روي شغل دوم كاهش  مي
يعني با افـزايش دسـتمزد    ،مثبت است تأثيردر صورتي كه فراغت كاالي پست بوده اين 

 .يابدشغل اول، ساعت كاري فرد بر روي شغل دوم افزايش مي

 ساعات كاري شغل دوم ساعات كاري شغل اول بر تأثير -2-1-3
 ساعات كاري شغل اول بر ساعات كاري شغل دوم برابر است با تأثير

)11(  m mL L ( )(w w )¶ ¶ = - + L L -0 11 01 

اگر فراغت يك كاالي لوكس بوده و دستمزد شغل اول بـيش از دسـتمزد شـغل دوم    

 گاه افزايش در ساعت كاري شغل اول منجر به كاهش ساعت كـاري شـعل دوم   باشد، آن

اگر فراغت يك كاالي لوكس بوده و دستمزد شغل دوم بيش از دستمزد شـغل   شود و  مي

در صورتي كه هر دو شغل به ميزان يكسـان  . شود  مي گاه نتيجه نا مشخص اول باشد، آن

هاي ساعت كاري شغل اول منجـر بـه    به فرد پرداخت كنند، هر گونه افزايش در پرداخت

 .شوديل دوم مغكاهش ساعت كاري يكسان در ش

 تأثير درآمد غير شغلي بر ساعات كاري شغل دوم -2-1-4
 مقدار تأثير در آمد غيركاري بر ساعات كاري در شغل دوم برابر است با

 )12(                 )(ALm LL-=¶¶ 110 
در صـورتي كـه فراغـت    . نوع كاالي فراغت در اين بخش نيز حائز اهميت اسـت  تأثير

منفي است، يعني با افزايش درآمد غير شغلي، ساعت كـاري   تأثير كاالي لوكس بوده اين
 تـأثير در صورتي كه فراغت كاالي پست باشد اين . يابد  مي فرد بر روي شغل دوم كاهش

مثبت است، يعني با افزايش دستمزد شغل اول، سـاعت كـاري فـرد بـر روي شـغل دوم      
 .يابد  مي افزايش

 زايي در انتخـاب مـدل تئوريـك تخمـين تـابع     سـ  به تأثيري انتخاب شغل دوم  انگيزه
در صورتي كه فرد داراي محدوديت ساعت كاري در شـغل اول  . نيروي كار داردي  عرضه
ولـي   ،بايست ساعت كاري محدود شده او در شغل اصلي مورد توجه قـرار گيـرد    مي باشد

اري نقدي به انتخـاب شـغل دوم بپـردازد سـاعت كـ     هاي غير در صورتي كه فرد با انگيزه
هـاي  در داده. در انتخاب و ميزان سـاعت كـاري شـغل دوم وي نـدارد     نقشيشغل اصلي 
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به اين دليـل در مـدل   . ي انتخاب شغل دوم قابل تشخيص نيست ايران انگيزهموجود در 
ارايه شده در اين پژوهش به صورت عمومي عوامل مؤثر بر ساعت كاري شغل دوم مـورد  

چـون دسـتمزدهاي    مؤثر بر ساعت كاري شغل دوم همساير عوامل . گيردبررسي قرار مي
هاي غيركاري بر سـاعت كـاري شـغل دوم قابـل بررسـي بـوده و        درآمد تأثيردو شغل و 

 .ي در آن نداردتأثيري انتخاب شغل دوم  انگيزه

 

 مروري بر ادبيات تجربي -3

 انجـام اي در بررسـي عوامـل مـؤثر بـر انتخـاب شـغل دوم       مطالعات تجربي گسـترده 
ي نيـروي كـار بررسـي شـده      تر اين مطالعات عوامل مؤثر برعرضه در بيش. رفته استپذي

هر دو سمت عرضـه و تقاضـاي نيـروي كـار  بـراي       مليك و يكانوتنها در مطالعه . است
ي مطالعات در سـطح ملـي انجـام پذيرفتـه      عمده. شغل دوم مورد توجه قرار گرفته است

. اي دراين حوزه انجام شده است لعات گستردهدركشورهاي آمريكا و انگلستان  مطا. است
و در سـطح  ) چـون كشـاورزان و معلمـان    هـم (عالوه بر مطالعات ملي، در سطح مشـاغل  

وجه تمـايز ايـن مطالعـات    . روستاها نيز مطالعاتي در كشور انگلستان انجام پذيرفته است
هـاي   ه از روشبا توجـه بـه اسـتفاد   . ها  است هاي به كار رفته در اجراي مدل آن در روش

هـا تمـايزاتي را در    ، تنوع ايـن روش 1سازي با در نظر گرفتن متغيرهاي سانسور شده مدل
هـاي   از اين حيث مطالعات تجربي با استفاده از روش. ها ايجاد كرده است ارائه نتايج مدل

 . ها  تقسيم بندي شده است سازي آن مدل
 كشـور  يبـرا  دوم لغشـ  يبرا ار كار يرويي ن عرضه تابع )1976( 2روستكر و شكويش

 نظـر  در وابسـته  ريمتغ عنوان به را دوم شغل در يكار ساعت زانيم. نددز نيتخم كايآمر
 دسـتمزد  زانيـ م دوم، شـغل  در دستمز زانيم اول، شغل در يكار ساعت زانيم و گرفته

 يحيتوضـ  و مسـتقل  يها رغيمت ،سن و آموزش سطح ،يركاريغ يها درآمد اول، شغل در
 از ياريبسـ  يبـرا  دوم شغل يكار ساعت صفر بودن به توجه با .دهند  مي ليشكت را مدل
 برآورد جينتا. است شده استفاده بيضرا برآورد يبرا تيتوب روش از ،ي نمونه جامعه افراد
 زانيـ م%  26 شيافـزا  سـبب  دوم شـغل  دسـتمزد  زانيم% 10 شيافزا كه دهد يم نشان

هـاي   بـا اسـتفاده از داده  ) 2002( 3رازمـوا روشـين و  .شـود   مي دوم شغل در يكار ساعت
نيـروي كـار بـراي شـغل دوم را     ي  عرضهتابع ، 1998تا  1994نوارها دركشور روسيه خا

هاي شغل اول درانتخاب شغل دوم، تأثيرات درآمـدي بـراين    تأثير ويژگي. اند تخمين زده

 

 

1- Sencored parametes. 

2- Robert Shishko & Bernard Rostker. 

3- Roshchin & Razumova. 
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نتـايج  . هاي مختلـف انتخـاب شـغل دوم موردبررسـي قرارگرفتـه اسـت       انتخاب و انگيزه
دهد كه ازميان متغيرهـاي اقتصـادي، ميـزان    ها  نشان مي دست آمده از برآوردهاي آن به

ساعت كاري شغل اول و حقوق بازنشسـتگي برميـزان سـاعت كـاري      دستمزد شغل اول،
ميـزان  . شغل دوم تأثيرمنفي داشته و ازسـطح معنـاداري قابـل قبـولي برخوردارهسـتند     

با توجه ) 2004(1ديكي وتدوسئو .اري شغل دوم داردحقوق معوقه تأثير مثبت برساعت ك
 ميـان مـاهيگيران   توجه به رشد ميزان شغل دوم درميـان كشـاورزان، ايـن پديـده را در    

بنـدي   وجود محـدوديت و سـهميه  . اند داده روستايي درجنوب اسكاتلند مورد بررسي قرار
. تمـاهيگيران جهـت انتخـاب شـغل دوم شـده اسـ      ي  انگيـزه خريد ماهي سبب افزايش 

اي در بـرآورد آن   مـدل انتخـاب دو مرحلـه    ي قابل ذكر در اين مطالعـه، اسـتفاده از   نكته
انتخاب كاركردن و يا نكردن در دو  كهدهد   هاي تجربي آنان نشان مي نتايج بررسي. است

رو در بـرآورد   از ايـن . گروه شغلي مذكور، تـأثير چنـداني بـر بـرآورد نتـايج مـدل نـدارد       
 2هاينـك . نـدارد انتخاب شغل دوم، تفاوتي ميان دو شغل وجـود   ر برهاي تأثيرگذا ويژگي

بـر  مؤثر كارگيري مدل پروبيت عوامل  استفاده از مدل اثرات ثابت و با به با 2005درسال 
دهـد    نتايج برآوردها نشان مي. شغل دوم را در دوكشورآلمان وانگليس بررسي كرده است

هاي اصلي شـغل   ردان برخالف زنان از انگيزهتر در ميان م كه تمايل به ساعت كاري بيش
ي براي انتخاب شغل دوم، ميزان امنيت شغلي نقـش  گير در تصميم. رود  دوم به شمار مي

شـغل دوم درميـان مـردان انگليسـي تـأثير منفـي        ميـزان درآمـد  . كند نمي چنداني ايفا
اي  هابل مالحظـ برانتخاب شغل دوم دارد برخالف مردان آلماني كه درآمد شغل دوم اثر ق

درآمد شغل اول در هر دو كشور بر انتخاب شغل دوم اثرمنفي گذاشته بـه طـوري   . ندارد
 .يابد  كه با افزايش آن احتمال حضور فرد در شغل دوم كاهش مي

هاي انتخاب شغل دوم در ميان كاركنان صنايع نفت و  انگيزه 2008 3ديكي و واتسون
ي اين است كـه تمـامي    و واتسون نشان دهنده بررسي ديكي. گاز انگليس بررسي كردند

هاي موقت بـيش   قرارداد. ها جز ساعت كاري در سطح معناداري قابل قبول هستند متغير
ايـن موضـوع   . شـوند   هاي دائم سبب افزايش احتمال شركت در شـغل دوم مـي   از قرارداد

 .اسـت  هـاي شـغل دوم ايجـاد امنيـت شـغلي      ي اين است كه يكي از انگيزه نشان دهنده
. سطح درآمد خـانوار از شـغل اصـلي تـأثير منفـي بـر احتمـال انتخـاب شـغل دوم دارد         

هاي خود اشتغالي در شغل دوم بيش از پاره وقـت و تمـام وقـت سـبب افـزايش       فعاليت
 .شود  احتمال انتخاب شغل دوم مي

 

 

1- Dickey & Theodossiou. 

2- Heineck. 

3- Heather Dickey & Verity Wathson. 
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 ي مضاعف معرفي مدل و مالحظات اقتصاد سنجي، مدل انتخاب نمونه -3
ي اول  مرحله. ره شد، در اين مدل با دو مرحله انتخاب روبرو هستيمطور كه اشا همان

ي بعـد انتخـاب و يـا عـدم      انتخاب بين كار كردن يا نكردن براي فرد بـوده و در مرحلـه  
ي سـاعات كـار    گيري براي عرضهسرانجام نيز تصميم. انتخاب شغل دوم توسط فرد است

hفردي 
2

ي انتخـاب فـرد، در    با توجه بـه وجـود دو مرحلـه   . گيردجام ميدر شغل دوم ان
ايـن روش  . ي مضاعف استفاده شده است هاي اقتصاد سنجي از مدل انتخاب نمونه تحليل

از آن ) 2008(و وو و بــايمبريج ) 2005(1كيمــل و دورانتــز  در مقــاالت اخيــر از جملــه
 :گردد  زير تعريف مياول و دوم انتخاب به صورت  ي قاعده.  استفاده شده است

it it itW X U= b +1 1 اول انتخاب                  ي معادله 1 )13(                   

it itU , U ~  N( , , , , )r1 2 120011 

it it itM X U= b +2 2 2  )                        14(                                  تصميمدوم  ي معادله   

هم بستگي معادله جـزء اخـالل اول و دوم بـه صـورت زيـر نشـان داده        ضريب خود 

 :شود  مي

)15( it itCorr(U , U ) = r1 2 12 
 :بنابراين داريم. گردد  تعريف مي  D1=1براي افرادي كه داراي شغل اول  هستند، متغير

)16( { it
it

     if  WD      if  W
>= £1

1 0

0 0
 

 :بنابراين داريم. گردد  تعريف مي  D2=1براي افرادي كه داراي شغل دوم  هستند، متغير

)17( { it
it

     if  MD      if  M
>= £2

1 0

0 0
 

ي اصلي كه در مدل اين پژوهش ساعت كـاري شـغل دوم اسـت،     در گام بعد، معادله

روش برآورد معادله ميـزان سـاعت كـاري شـغل دوم را     ) 1985(تونالي . گردد  برآورد مي

 :كند  ارايه مي )18(صورت  به

)18( 
it it ith X U= b +s2 3 3 3 3

 

ith2 ي زمـاني   ي ميزان ساعت كاري فرد در شـغل دوم در دوره  نشان دهندهt وs3 يـك    

جمالت خطا با ميانگين صفر و همراه با اجزاء اخالل itU3. است پارامتر مقياس مجهول

 :كوواريانس به صورت زير هستند س ماتريس واريانس داراي  ي انتخاب، دو معادله

)19( 
r ré ù

å = r rê ú
r rê úë û

12 13

12 23

13 23

1

1

1

 

 

 

1- Dorantes & kimmel. 
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قابـل   ith2مخـالف صـفر باشـند، مقـادير       itMو it Wتنها در صورتي كه مقادير 

 :گردد  به صورت زير بازنويسي مي) 7-4(ي  بنابر اين معادله. مشاهده هستند

 )20( 
it it it

it it it it

E(h D ) X E(U D )

X E(U M , W )

= = b +s =

= b +s > >

2 2 3 3 3 3 2

3 3 3 3

1 1

0 0
 

itاگر  it itE(U M ,W )> > ¹3 0 0 0
 

باشد، رگرسيون
ith
2

منجـر بـه   itX3بر روي  

تخمـــين ســـازگار نيازمنـــد داشـــتن اطالعـــاتي از  . گـــردد  تخمـــين ناســـازگار مـــي

it it itE(U M ,W )> >3 0 در صورت مستقل بودن . و توزيع شرطي جزء اخالل است 0

ي سوم برآورد به صورت زير نشـان داده   توان نشان داد كه معادله  ي انتخاب مي دو قاعده

 : 1شودمي

)21( it it ith X W= b +s r l +s r l +2 3 3 3 13 1 3 23 2 3                                                                 

بـه صـورت زيـر تعيـين     l2و l1ضـرايب   هـا و  مانـده  عبارت باقي، iW3آن  كه در

 :گردد مي

)22( ( X ) [ ( X )]l = f b -F b1 1 1 1 11 

)23( ( X ) [ ( X )]l = f b -F b2 2 2 2 21 
به ترتيب، نمادهاي تابع چگـالي و تـابع توزيـع تجمعـي      F(.)و  f(.)ها   كه در آن

هاي آشناي ادبيات انتخـاب   ، عبارت)23(و ) 22(معادالت . نرمال استاندارد هستندتوزيع 
بـا گنجانـدن ايـن دو    . انـد هستند، كه توسط روش پروبيت دوگانه، قابـل محاسـبه   نمونه

تـوان بـه   خطـاي ناشـي از انتخـاب نمونـه، مـي      و تصـحيح  ي رگرسيون مقدار در معادله
 . برآوردهاي سازگاري در مدل انتخاب مضاعف دست يافت

 

 ها توصيف داده -5

آمـارگيري از  "گيـري از خانوارهـاي شـهري    ي آماري در اين پـژوهش، نمونـه   جامعه
ايـن  . ، مركـز آمـار ايـران، اسـت    1382-1380 "هاي اقتصادي و اجتماعي خـانوار  ويژگي
درپي با خانوارهاي يكسان به صورت گيري در هر ده سال يكبار و براي سه سال پينمونه

بنـدي شـده و   جايي كه اين آمارگيري، در مقياس خانوار طبقـه از آن. شودپانل انجام مي
، اطالعات اعضاي هر خانواده، نسبت به سرپرست گزارش شده اسـت، بـراي تحليـل داده   

اين كـد  . هر فرد حاضر در مجموعه، ضروري بوده استيكتا براي  شناسايييك كد  ايجاد
ي رديف اعضاي هر خانواده، بنـا گرديـده و بـراي هـر      ي خانوار با شماره با تركيب شماره

، ي پانـل هـا ي داده تعـداد كـل افـراد در ايـن مجموعـه     . آمددست  يكتا بهبه صورت فرد، 

 

 

1- Tunally I. (1986). 
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 مشــاهده در  24181و  1381 مشــاهده در 26607، 1380ســال  مشــاهده در 30722
سـازي   است كه در مدل مشاهده 81472هاي پژوهش  در مجموع داده. است 1382سال 

  .مورد استفاده قرار گرفته است
گيــري از در پرسشــنامه طــرح نمونــهبــر خــالف ســاعت كــاري در بخــش درآمــدي 

اطالعات درآمدي بـه تفكيـك شـغل اول و دوم     هاي اقتصادي اجتماعي خانوارها، ويژگي
ولي براي افراد مزد و حقوق بگير دو رديف درآمدي در بخش درآمـدهاي  . تموجود نيس

آورده  حاصـل از آن  و درآمدهاي هاهريك از شغلافراد، بدون روشن ساختن تناظر ميان 
از اين رو براي استخراج اطالعات مربـوط بـه دسـتمزدهاي شـغل اول و دوم     . شده است

هـاي  در ايـن پرسشـنامه، داده  . اسـت  هـايي اعمـال شـده    افراد مزد و حقوق بگير، فرض
هاي و داده) دولتي وخصوصي(هاي مزد و حقوق بگيري هاي داده درآمدي افراد در رديف

 .گرددمربوط به شغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي طبقه بندي مي

 :مفروضات زير جهت تشخيص درآمد شغل اصلي فرد به كارگرفته شده است

د و حقوق بگيـري داراي  يـك درآمـد اسـت، ايـن      درصورتي كه فرد در بخش مز -1
يـك شـغل  اشـتغال     درشود و فرد تنها   درآمد به عنوان درآمداصلي فرد به كارگرفته مي

 .دارد
درصورتي كه فرد در بخش مزد و حقوق بگيري و يا آزاد داراي دو درآمـد باشـد،    -2

تر به عنوان درآمد شـغل  درآمد باالتر فرد به عنوان درآمد شغل اصلي فرد و درآمد پايين
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي خانوارهـا، در      اطالعـات ويژگـي   .شـود دوم فرد كارگرفته مي

بنابراين ما فرض را .  كندباره براي اولويت بندي شغل افراد ترتيب خاصي را ذكر نمي اين
دهيم كه شغل دوم يـك محـل كسـب درآمـدي كمكـي اسـت، زيـرا اگـر         براين قرار مي
داشت و اين درآمد دايمي بود، وي با احتمال قريـب بـه   تر از شغل اول مي درآمدي بيش
از سوي ديگر هـدف تحقيـق تحليـل رفتـار     . نمودي اول آن را انتخاب مي يقين در درجه

انتخاب افراد با دو شغل است، به همين دليل چندان مسئله ساز نيست كه، كدام يـك از  
 .مشاغل اول يا دوم باشد

فرد در بخش آزاد داراي  يك درآمد اسـت، ايـن درآمـد بـه عنـوان      درصورتي كه  -3
 .شود  درآمد اصلي فرد به كارگرفته مي

درصورتي كه فرد در هر دو بخش مزد و حقوق بگيري و آزاد داراي درآمد باشـد،   -4
. شود  درآمد فرد در بخش مزد و حقوق بگيري به عنوان درآمد اصلي فرد به كارگرفته مي

بگيـري داراي تعهـد قـانوني بـراي حضـور در      افراد در بخش مزد و حقوقكه  خاطر اينبه
از . گـردد ها  شـغل دوم تلقـي مـي    محل كار اول خود دارند و بنابراين شغل آزاد براي آن

 .شود اين رو درآمد در شغل آزاد به عنوان درآمد شغل دوم در نظر گرفته مي
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بخـش درآمـدي پرسشـنامه اقتصـادي     هاي دستمزد ماهيانه هر فرد با استفاده ازداده
) 1-3(درآمــد خــالص ســاليانه بــراي هرفــرد در بخــش . گــردداجتمــاعي محاســبه مــي

، دستمزد ماهيانـه فـرد   12با تقسيم درآمد ساليانه فرد بر . پرسشنامه گزارش شده است
 . شوددر مشاغل وي محاسبه مي

تعريـف  بـراي مـرد    1براي زن و  0متغير جنسيت نيز، با تعريف متغير مجازي، عدد 
براي متغير شهري و يا روستايي بودن، زندگي در مناطق روستايي برابر با صفر . گرددمي

از حاصل تفريـق سـن فـرد از    . شود  نظرگرفته مي در1و زندگي در مناطق شهري برابر با 
در مورد پايه تحصيلي، از  .گردد  سن شروع به كارفرد ميزان تجربه كاري فرد محاسبه مي

جايي كه در بازار كار، مدرك تحصيلي، عامل اصلي در استخدام و ارزيابي دانـش فـرد   آن
بـراي مقطـع    1عـدد  . شـود مـي است، با استفاده از نتايج ستون پايه تحصـيلي، تعريـف   

پايـان  و  ي راهنمـايي  ي ابتـدايي، دوره  پايان دورهبراي . ابتدايي در نظر گرفته شده است
ي  پايــان دوره ي متوســطه دوره. ر گرفتــه شــده اســتدر نظــ 2عــدد  ي راهنمــايي دوره

مقطع فـوق ديـپلم بـا    . در مدل لحاظ گرديده است 3با عدد  پيش دانشگاهيو  متوسطه
وان دوم اين متغيـر  ت. شده است نشان 5با عدد  علوم دينيو  هاي عالي سايردوره، 4عدد 

در  .ارد مدل شـد تر نقش مدرك تحصيلي در شغل دوم، ساخته و و نيز براي تحليل دقيق
داراي  فـرد  .زمينه وضعيت تأهل، چهار حالـت در نتـايج آمـارگيري، گـزارش شـده بـود      

وارد مـدل گرديـده    1با عـدد   همسر بر اثر طالق بي و همسر براثر فوت همسرهمسر، بي
 و  1جـداول  . نيز عدد صفر در نظر گرفته شده اسـت هرگز ازدواج نكرده براي فرد . است

ي شاغالن و شـاغالن داراي   از آمارهاي توضيحي براي دو حجم نمونهاي شامل خالصه 2
 .شودشغل دوم است كه در ادامه آورده مي

افراد شاغل شهري تك شغلي به سمت مـردان   توزيع شود،  كه مشاهده مي گونه همان

سـال بـوده و از لحـاظ سـطح      37ميانگين سني افراد شاعل در حدود . باشند  متمايل مي

اري افراد شاغل را ي آم نيمي از جامعه. يك به پايان سطح متوسطه هستندتحصيالت نزد

سال سابقه كـاري   18از لحاظ تجربه كاري نيز داراي ميانگين . دهدن تشكيل ميمتأهال

سـاعت را صـرف    213ساعت كاري ميانگين افراد شهري باال بـوده و ماهيانـه   . باشند  مي

به كندي، در حال كاهش است و زنـان بـه    مشاركت مردان، اگر چه. كنندشغل خود مي

متوسط سن افراد شاغل در يك شـغل در  . گيرندشغلي را در اختيار مي يها تدريج پست

حال افزايش است و اين نشانگر نبود امكان ورود افرد جديد جوان به فضاي كسب و كـار  

و  214، 217متوسط تعداد ساعات كار براي اين گروه از شاغالن در مـاه برابـر بـا    . است

توانـد داللـت بـر كـاهش     بوده است، كه مي 1382تا  1380هاي  به ترتيب در سال 212

 .تقاضا براي كار يا عدم تمايل افراد براي اضافه كاري باشد
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 شغلي براي افراد تكها   هاي آن متغيرهاي توضيحي و مشخصه  -1جدول 

 نام متغير

 افراد داراي شاغل اول



 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار نگينميا

 جنسيت

 سن

353739 تحصيالت

ساعت كاري 
 شغل اول ي ماهيانه



دستمزد ساعتي 
 شغل اول

9

 تأهل

 تجربه كاري

  1381-1380هاي اقتصادي اجتماعي خانوارها مركز آمار ايران، ويژگي: منبع

 

 توصيف آماري متغيرها براي افراد داراي دو شغل  -2جدول 

 نام متغير

 افراد داراي دو شغل


 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين انحراف معيار ميانگين

انحراف 
 معيار

 جنسيت

 سن

 تحصيالت

 ساعت كاري ماهيانه شغل اول

 دستمزد ساعتي شغل اول

 تأهل

 تجربه كاري

 ساعت كاري ماهيانه شغل دوم

 دستمزد ساعتي شغل دوم

  1381-1380هاي اقتصادي اجتماعي خانوارها مركز آمار ايران، ويژگي: منبع
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شهري بـه شـدت سـمت مـردان متمايـل       در مناطق داراي شغل دوم ينشاغل توزيع

سال بوده و سه سال بيش از ميـانگين   40ميانگين سني افراد شاغل در حدود . باشند مي

از لحاظ سطح تحصيالت نزديك به پايان سـطح متوسـطه   . افراد شاغل با يك شغل است

ي آمـاري افـراد داراي شـاغل دوم شـهري را متـأهلين تشـكيل        نيمي از جامعـه . هستند

سـال بـيش    5سال سابقه كاري هستند كه  23اي افراد داراي شغل دوم نيز دار. دهد مي

تـري   بنابراين افراد داراي شغل دوم داراي سن و سابقه كـاري بـيش  . از افراد شاغل است

ساعت كاري ميـانگين افـراد شـهري در شـغل     . باشندنسبت به افراد داراي يك شغل مي

صرف شغل  ساعت را نيز به طور ميانگين 94الي  104اين افراد . ساعت است189اصلي 

ايـن امـر   . دستمزد ساعت كـاري شـغل دوم بـاالتر از شـغل اصـلي اسـت      . كنند  دوم مي

تـر در شـغل دوم    ي كافي براي عدم حضور در شغل اول براي كسب درآمـد بـيش   انگيزه

با توجه به سن باالي  افراد شاغل در شغل دوم نسبت به شاغالن تـك شـغلي بـاال    . است

اين افراد نـه  . ت به افراد تك شغلي دور از انتظار نيستها  نسب بودن دستمزد ساعتي آن

تري از افراد تك شغلي هستند، بلكـه در شـغل    تنها در شغل اول خود داراي درآمد بيش

در . تر در مقايسه با دستمزد كار اصلي خود برخوردارند دوم نيز  از متوسط دستمزد بيش

سط ايـن دسـته از شـاغلين،    كنار متوسط ساعات كار اندك صرف شده در شغل اصلي تو

تـر در سـازمان    تر تمايل به كار كـم  اين پديده داللت بر اين دارد كه افراد با بازدهي بيش

ايـن موضـوع از   . متبوع خود داشته و كارفرمايان با مشكل انتخاب معكوس روبرو هستند

 .هاي ديگر باشد اي براي پژوهشتواند پايهي تحقيق ما خارج است ولي مي دامنه
   

 برآورد مدل و نتايج آن -6

 برآورد مدل با استفاده از روش انتخاب مضاعف نمونه -6-1

اشاره شد در انتخاب شغل دوم توسط فرد با دو مرحله از انتخـاب روبـرو    4در بخش 

پروبيـت بـا    تكنيـك نخست احتمال مشاركت فرد در بازار كار است كـه توسـط   . هستيم

سـپس احتمـال   . شـود ي تمـام مشـاهدات بـرآورد مـي    استفاده از اثرات تصادفي پانل برا

انتخاب شركت فرد در شغل دوم است كـه توسـط مـدل پروبيـت بـا اسـتفاده از اثـرات        

معادلـه تصـميم   سـازي   مـدل . گـردد تصادفي براي تمام افراد داراي شغل اول، برآورد مي

ام ساعات كاري فـرد در شـغل دوم نيـز بـا اسـتفاده از روش اثـرات تصـادفي پانـل انجـ         

در اين مـدل متغيرهـاي معكـوس نسـبت ميـل نيـز بـه فهرسـت متغيرهـاي          . پذيرد مي

ي دوم از  متغير معكوس نسبت مبل مربوط به انتخـاب در مرحلـه  . توضيحي اضافه شدند

بـا در نظـر گـرفتن روابـط     . ود و از تصريح نهايي كنار گذاشته شدبدار ننظر آماري معني
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چون سن، ساعت كاري و دستمزد شـغل اول و   غير خطي برخي از متغيرهاي مستقل هم

دوم، توان دوم و جذر متغيرها مورد آزمون قرار گرفت و روابط با برازش بهتـر بـه عنـوان    

در پژوهش حاضر معادالت انتخـاب و تصـميم   . شودآورده مي) 3(نتايج نهايي در جدول 

 :شودح ميبراي مشاركت در بازار كار و انتخاب شغل دوم به صورت زير مورد تصري

ي اول  از روش  مرحلـه ( -عوامل اصابت حضور فرد در بازار كار مناطق شـهري ايـران  

 )ي مضاعف انتخاب نمونه

 itW f (age,age ,gender,education,marriage)= 2 
ي دوم از روش   مرحلـه (عوامل اصابت حضور فرد در شغل دوم مناطق شـهري ايـران   

 )ي مضاعف انتخاب نمونه

 itM f (age,age ,gender,exp,education,education ,

marriage,h , W , W )

= 2 2

1 1 1

 

ي سـوم از   مرحلـه (  - ي  تعداد ساعات كاري فردي شغل دوم بازار كـار ايـران   هعرض
ي معادالت به روش پانل بـا اثـرات اثـرات     در اين مرحله ):ي مضاعف روش انتخاب نمونه

. شـود مـي هاسـمن بـراي انتخـاب روش نهـايي انجـام       آزمـون  ثابت و تصادفي بـرآورد و 

 :د ازهاي به كاررفته در اين روش عبارتن متغير

 ith f (age,W , W , W ,h , h )=2 1 1 2 1 1 

 :كه در آن

age سن h
1

 ساعات حضور فرد درشغل اول 

gender  جنسيت h
2

 ساعات حضور فرد درشغل دوم 

exp التجربه كاري به س W
1

 خالص دستمزد ساعتي شغل اول 

education تحصيالت M  ــه ــر دو گزين ــعيت متغي اي  وض

 حضور فرد در شغل دوم

marriage وضعيت تأهل W  ــه ــر دو گزين ــعيت متغي اي  وض

 اولضور فرد در شغل ح

 نتايج مدل   -6-2

درسـتي  . نمـايش داده شـده اسـت    3نتايج مدل در هر سه مرحله برآورد در جـدول  

ضرايب، سطح معناداري و ميزان انحراف معيار نيز در اين جدول نشان داده شده عالمت 

 .است
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 گانه 3نتايج برآورد مراحل   -3جدول 

 وردي اول برآ نتايج مرحله نام متغير

قاعده انتخاب اول پذيرش 

 شغل اول

 ي دوم برآورد نتايج  مرحله

قاعده انتخاب دوم پذيرش 

 شغل دوم

 ي سوم برآورد نتايج  مرحله

ي  عرضه(ي تصميم  معادله

 )ساعت كاري شغل دوم

 انحراف معيار ضريب انحراف معيار ضريب انحراف معيار ضريب

ساعت كاري فرد در 

 شغل اصلي


***


***
 

مجذور دستمزد ساعتي 

 )ريال(اولفرد از شغل 


** 0.

دستمزد ساعتي فرد از 

 )ريال(شغل اول


***


**


 سن
***


***


**


 مجذورسن
***


***


 تجربه كاري
***


 سطح تحصيالت
***


***


سطح تحصيالت فرد به 

 2توان 


***


 جنسيت
***


***


 تأهل
***


 ثابت
***


***


مجذور ساعت كاري 

 شغل اصلي


***


مجذور دستمزد ساعتي 

 )ريال(فرد از شغل دوم 


***


اشتغال (ضريب المبدأ 

 )در شغل اصلي


***


ر آماري معنادا* و % 5معنادار آماري در سطح معناري ** ، %1معنادار آماري در سطح معناداري *** 
 %10در سطح معناداري 

 

ميـزان  ، بـه منظـور تحليـل    3عالوه بر نتايج بـرآورد منـدرج در سـتون اول جـدول     

تغيير در هر يـك از  ها بر احتمال كار كردن فرد، اثرات نهايي  تأثيرگذاري هريك از متغير

 . تحليل شده استمتغيرهاي توضيحي نيز 
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 (%) ميزان اثرات نهايي  -4جدول 

 ي دوم انتخاب مرحله ي اول انتخاب مرحله نام متغير

  آموزش

 جنسيت

 سن

- تأهل

- ساعت كاري شغل اول

00000248- دستمزد شغل اول

- سابقه كاري

 

 ي اول روش انتخاب مضاعف نتايج مرحله -6-2-1

 تـر بـه   ي تمايل بيش دهندهعريف، نشانتسيت با عالمت مثبت خود، بنا بر متغير جن

توسط مردان در بازار كار است به شكلي كه با تغيير جنسيت فرد از زن به مرد،  اشتغال 

نتايج ايـن قسـمت، بـا نتـايج گـزارش شـده        .شودتر مي بيش % 42 اشتغال فرداحتمال 

ضرايب تخمين  .كامال سازگار است نيز ) 2003(و نادري  )2004( روشين ورازمواتوسط 

 .دارد اشـتغال  براي تصـميم بـه   معكوس  Uزده شده براي سن فرد، نشان از يك الگوي 

ترين ميزان احتمـال حضـور    سالگي بيش 42شود فرد در سن   كه مشاهده مي گونه همان

مثبت دوم انتخاب حضور در شغل ضريب سن در تابع تخمين   .در بازار كار را دارا  است

و ضريب مجذور سن، منفي است كه بيان از وجود ماكزيمم در شكل الگوي سني تمايـل  

اين پديده، با درنظر گـرفتن افـزايش كـارايي و تـوان افـراد  در سـنين       . است اشتغالبه 

جواني و كاهش تدريجي آن در ادامه زندگي و مواجهه بـا پديـده كهولـت، قابـل توجيـه      

 .ترين احتمال رابراي شاغل بودن دارا هسـتند  د ميان سال بيشبه عبارت ديگر افرا .است

ي  ي كاري زندگي فـرد و كـاهش عرضـه    چنين، احتمال انباشت  ثروت در طول دوره هم

بـا    4 بـر طبـق نتـايج جـدول    . گر اين وضـعيت اسـت  ساعات كار، از ديگر حاالت توجيه

افـزايش  % 2,9ميـزان   افزايش يك سال از سن فرد احتمال حضور فرد در بـازار كـار بـه   

  .يابد  مي

گيري فرد براي اشتغال فـرد و جـذب از    بر تصميم كه است ديگري تحصيالت متغير 

ضريب مثبت متغيـر تحصـيالت، تمايـل طـرف تقاضـا       .سوي كارفرما تعيين كننده است

افراد تحصيل كـرده بـا   . دهد  را نشان مي كارگيري فرد تحصيل كرده و متخصص، براي به

تر خـود احتمـال شـاغل بـودن را بـيش از افـراد داراي تحصـيالت         توانايي بيشتوجه به 
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ي افزايش ميـزان اشـتغال    ضريب مثبت تأهل در برآورد نشان دهنده. تر دارا هست پايين

هـاي زنـدگي باعـث     افـزايش هزينـه  . به كار در ميان افراد متأهل نسبت به مجـرد اسـت  

با در نظـر گـرفتن   . راد مجرد وارد بازار كار شوندتر از اف بيش%  1گردد تا افراد متأهل   مي

ترين عوامل تأثيرگذار بر  تمامي عوامل فوق جنسيت، سن، آموزش و تأهل به ترتيب مهم

جنسـيت بـا اخـتالف بسـيار     . دهنـد   انتخاب شغل در مناطق شهري ايران را تشكيل مـي 

ش يك سال بـه سـن   با افزاي. زيادي از ساير عوامل بر حضور فرد در شغل دوم مؤثر است

تـرين   از ايـن رو جنسـيت و سـن اصـلي    . يابـد   افزايش مي% 3فرد، احتمال كاركردن فرد 

 .باشند  گذار بر اشتغال فرد مي عوامل تأثير

 ي دوم  برآورد روش انتخاب مضاعف نتايج مرحله -6-2-2

، به منظـور تحليـل تأثيرگـذاري    3عالوه بر نتايج برآورد مندرج در ستون دوم جدول 

اين نتايج نيز . ها بر احتمال كار كردن فرد، اثرات نهايي تحليل شده است هريك از متغير

، با عالمت مثبـت خـود،   (gender)متغير جنسيت . شود استنشان داده مي 4در جدول 

تر به حضور در شغل دوم  توسط مردان در بـازار   ي تمايل بيش دهندهعريف، نشانتبنا بر 

ي مبتني بـر   توجه به پيشينه تاريخي و مذهبي موجود در جامعهكار است اين موضوع با 

نتايج ايـن قسـمت،   . ي ما كامال سازگار است تأمين درآمد خانوار توسط مردان در جامعه

بـا تغيـر    .نيـز كـامال سـازگار اسـت    ) 2004(با نتايج گزارش شده توسط روشين ورازموا 

 .يابد  افزايش مي% 9. جنسيت از مردان به زنان ميزان احتمال حضور فرد

معكوس براي تصـميم   Uضرايب تخمين زده شده براي سن فرد، نشان از يك الگوي 

ضريب سن در تابع تخمـين انتخـاب   .  به حضور در شغل دوم ميان فعالين بازار كار دارد

حضور در شغل دوم مثبت و ضريب مجذور سن، منفي است كه بيان از وجـود مـاكزيمم   

شود   كه مشاهده مي گونه همان .يل به حضور در شغل دوم استدر شكل الگوي سني تما

 ترين ميزان احتمال حضور فـرد در شـغل دوم را دارا  اسـت    سالگي بيش 31فرد در سن 

اين پديده، با درنظر گرفتن افـزايش كـارايي و تـوان افـراد  در سـنين جـواني و كـاهش        

بـه عبـارت   . بـل توجيـه اسـت   تدريجي آن در ادامه زندگي و مواجهه با پديده كهولت، قا

. بـراي حضـور در شـغل دوم دارا هسـتند     تـرين احتمـال را   ديگر افراد ميان سـال بـيش  

ي  ي كاري زنـدگي فـرد و كـاهش عرضـه     چنين، احتمال انباشت ثروت در طول دوره هم

) 1998(مطالعه كانوي و كيمـل  . گر اين وضعيت استساعات كار، از ديگر حاالت توجيه

 .اندشابهي دست يافتهبه نتايج منيز 

متغير ديگري كه در اين بين مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت، تحصـيالت و مـدرك      

شـود كـه نقـش    سن و مجذور سن  ديـده مـي   برخالفمورد  در اين. تحصيلي فرد است
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كند، به نوعي كه افـراد  شكل تبعيت مي Uانتخاب شغل دوم  فرد از الگوي ر تحصيالت د

نسبت بـه دو سـر طيـف بـراي      ين احتمالتر ارك تحصيلي، از كمواقع در ميانه طيف مد

به عبارت ديگر افراد بـا داشـتن مـدرك تحصـيلي     . حضور در شغل دوم برخوردار هستند

افراد كـم سـواد نيـز    . تري براي حضور در شغل دوم برخوردار هستند باال از احتمال بيش

سـاعت كـاري   . پردازنـد   م مـي هايي به اشتغال در شغل دو احتماال به دليل داشتن مهارت

نتـايج  . سـزايي دارد  شغل اصلي براحتمال انتخاب شغل دوم توسط فرد تـأثير بـه   فرد در

كـاهش ميـزان    سـبب دهد تا افزايش ساعت كاري فرد در شغل اصلي   برآوردها نشان مي

فرد با افزايش ميزان ساعت كاري خـود درآمـد   . شود  احتمال حضور فرد درشغل دوم مي

به عبارت ديگر فرد نيـاز درآمـدي   . يابد  افزايش داده و نيازدرآمدي وي كاهش ميخود را 

مطالعـه شيشـكو وروسـتكر    . كنـد   خود را با افزايش ساعت كاري در شغل اول جبران مي

سابقه كاري به عنوان شاخصي ازميـزان تجربـه كـاري     .كند  ين امر را تأييد ميا) 1976(

چه سابقه كار ي فرد افزايش يابد، احتمال انتخـاب  بدين ترتيب هر. وارد مدل شده است

هـاي فـرد افـزايش     ها و مهـارت  با افزايش سابقه كاري توانايي. يابد  شغل دوم افزايش مي

كارفرمايان نيز بـراي   .يابد  يابد و به عبارتي تقاضاي كار براي شغل دوم نيز افزايش مي  مي

نيـز تـا ثيـر مثبـت     ) 2003(العه نادري مط. افراد داراي سابقه كاري اولويت قائل هستند

ميزان دستمزد  فـرد در شـغل    .كند  تجربه كاري بر حضور افراد در شغل دوم را تأييد مي

بـه عبـارت ديگـر بـا افـزايش      . اصلي بر احتمال حضور فرد در شغل دوم تأثير منفي دارد

ر شغل دوم تر شده و احتمال فعاليت وي د هاي درآمدي فرد كم دستمزد  شغل اول  نياز

منفي بون مجذور دستمزد شغل اصلي نيز حكايت از تداوم اين كاهش با . يابد  كاهش مي

 دهد تا با افزايش هـزار   نتايج تحليل اثرات نهايي نشان مي.  افزايش ميزان دستمزد دارد

افـزايش  % 2,48توماني در دستمزد ساعتي فرد ميزان احتمال حضور فـرد در شـغل دوم   

بـه نتـايج   نيـز  ) 1976( و شيشـكو و روسـتكر  ) 1998(ي كانوي و كيمل  عهمطال. يابد  مي

گـذار بـر احتمـال حضـور فـرد در شـغل دوم        در ميان عوامل تأثير. مشابهي رسيده است

ترين ميزان تأثير بر حضور فرد در  جنسيت و ميزان دستمزد ساعتي در شغل اصلي بيش

ميت ميزان تأثير دستمزد شغل اصلي با توجه به اين موضوع اه. شغل دوم را دارا هستند

ايـن متغيـر بـه عنـوان يكـي از      . گـردد   بر احتمال حضور فرد در شغل دوم مشخص مـي 

 .تواند مورد توجه قرارگيرد  گذاري مي ترين متغيرهاي سياست اصلي
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 ي سوم  برآورد روش انتخاب مضاعف نتايج مرحله  -6-3

در ايـن  . گـزارش شـده اسـت    3در ي سوم روش انتخاب مضاعف  نتايج برآورد مرحله

ي معادالت به روش برآورد با اثرات ثابت و با اثرات متغير اجـرا و آزمـون هاسـمن     مرحله

ي انتخاب روش اثـرات    آزمون نشان دهندهاين نتايج . براي انتخاب روش نهايي انجام شد

، ترين عوامل تأثيرگـذار بـر ميـزان سـاعت كـاري شـغل دوم       يكي ازاصلي. است تصادفي

ي  منفي بودن عالمت اين متغير نشـان دهنـده  . است دستمزد ساعتي فرد از شغل اصلي

. يابـد   اين است كه با افزايش دستمزد شغل اول ساعت كاري فرد درشغل دوم كاهش مي

كه درادبيات تئوري نيز مشاهده شد، افزايش ميزان دسـتمزد شـغل اول اصـلي    طور همان

 ي افـزايش درآمـد و   بنابراين انگيزه. گردد  وم ميباعث كاهش ميزان ساعات كاري شغل د

كافي نبودن ميزان درآمد در شـغل اصـلي، سـبب افـزايش سـاعت كـاري در شـغل دوم        

به عبارت ديگر با افزايش درآمد فرد در شغل اصلي ميزان ساعت كاري وي بـه  . گردد مي

ختلفـي نظيـر   هـا بـا نتـايج مطالعـات م    اين يافته. شود  تر كم مي دليل كسب درآمد بيش

ازديگر عوامل تأثيرگذاربر . سو است هم) 2008(، بامبريج د وو )1976(شيشكو و روستكر

منفـي بـودن   . اسـت  ي فرد از شـغل دوم  دستمزد ماهيانهميزان ساعت كاري شغل دوم، 

ي اين اسـت كـه بـاافزايش درآمـد شـغل دوم سـاعت        عالمت مجذور متغير نشان دهنده

هـاي   به عبارت ديگر افراد كـامال بـر اسـاس نيـاز    . يابد  ميكاري فرد درشغل دوم كاهش  

روند و با برطرف شدن اين نياز ديگر تمايلي به ادامـه حضـور     مالي به سراغ شغل دوم مي

. يابد  با افزايش سن ميزان ساعت كاري شغل دوم كاهش مي. تر در شغل دوم ندارند بيش

بـر  . يابـد   عت كاري فرد كـاهش مـي  هاي فردي ميزان سا با افزايش سن و كاهش توانايي

جـا بـا    در اين .اي معكوس داشت خالف احتمال حضور فرد در شغل دوم كه با سن رابطه

سـاعات كـاري شـغل    . يابـد   افزايش سن ميزان ساعت كاري فرد در شغل دوم كاهش مي

فرضـيه وجـود    . اصلي نيز بـر ميـزان سـاعت كـاري شـغل دوم تـأثير كـامال منفـي دارد        

با افزايش ساعت كاري در شغل اول . گردد  ر ساعت كاري شغل اول تأييد ميمحدوديت د

. يابـد   عالوه بر محدوديت زماني ايجادشده براي فـرد نيازهـاي مـالي او نيـز كـاهش مـي      

مطالعـات تجربـي شيشـكو    . يابـد   بنابراين ساعت كـاري فـرد در شـغل دوم كـاهش مـي     

براي اشتغال نيـز حـاكي   itl1ي ضريب معنادار. نيز مؤيد اين امر است) 1976(وروستكر 

انتخـاب كـاركردن و يـا    (ي اول  ي گزينـي در مرحلـه   از تأييد فرضيه وجود خطاي نمونه

اختالف معني داري  itl2ي تصميم ضريب  ي سوم معادله ، اگر چه در مرحله)كارنكردن

 .كندي ايجاد تورش نمي ونهاز صفر نداشته و مشكل انتخاب نم
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 گيري نتيجه -6-4

ـ ا در حضـور فـرد در شـغل دوم    كه شوديم گرفته جهينت نيچن ج،ينتا نيبنابرا  ران،ي

تـر   بـيش  ،شغل دوم ساعات زانيم سن، شيافزا با چنين، هم. است مردانه كامالي ادهيپد

 و متحده االتيا بازار بر گرفته انجام مطالعات متضاد جينتا با دهيپد نيا سهيمقا. گردديم

ي مـال ي بازارهـا  احتماال وي بازنشستگ ،ياجتماع تأمين نظام در نقصان ازي حاك ا،يتانيبر

 ممكـن  ،بـازدهي كـاري فـرد    اوج زمـان  در را فـرد  1درآمـد ي ساز هموار امكان كه است

ـ ارز خانوار طيشرا به وابسته اريچنين بس هم ،حضور فرد در شغل دوم. است نساخته ي ابي

 عرضـه تـري   بـيش  شـغل دوم  سـاعات  وضـوح،  بـه  مندعائله و متأهل كاريروين. شوديم

. ساعت كاري شغل دوم وابستگي زيـادي بـه درآمـدهاي شـغل اول و دوم دارد    . دينما يم

افزايش درآمد شغل اصلي به روشني باعث كـاهش ميـزان سـاعت كـاري در شـغل دوم      

اهشي بر تعداد سـاعت كـاري درشـغل    افزايش در آمد در شغل دوم نيز تأثير ك .گردد مي

بـا در  . شودنيازهاي درآمدي براي حضور در شغل دوم در ايران كامال تأييد مي. دوم دارد

ترين عوامـل   نظر گرفتن تمامي عوامل فوق جنسيت، سن، آموزش و تأهل به ترتيب مهم

جنسـيت بـا   . دهنـد تأثيرگذار بر انتخاب شغل در مناطق شـهري ايـران را تشـكيل مـي    

بـا افـزايش   . اختالف بسيار زيادي از ساير عوامل بر حضور فرد در شغل اصلي مؤثر اسـت 

در ميـان عوامـل   . يابـد افـزايش مـي  % 3يك سال به سن فـرد، احتمـال كـاركردن فـرد     

تأثيرگذار بر احتمال حضور فرد در شغل دوم نيز جنسيت و ميـزان دسـتمزد سـاعتي در    

با توجـه بـه   . ور فرد در شغل دوم را دارا هستندترين ميزان تأثير بر حض شغل اصلي بيش

اين موضوع اهميت ميزان تأثير دستمزد شغل اصلي بر احتمال حضور فرد در شـغل دوم  

گـذاري  تـرين متغيرهـاي سياسـت    غير به عنوان يكـي از اصـلي  اين مت. گرددمشخص مي

 .تواند مورد توجه قرارگيرد مي
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