
  مطالب آماري گزيده  
  155-168 ، صص1387 پاييز و زمستان، 2  ي ، شماره19 سال  

  . مدل پروبيت؛محصل؛ غير غيرفعال؛ شاغل؛ جوان؛بيكار؛ پذير آسيب :اژگان كليديو
  9/4/1388:  پذيرش،25/10/1387: دريافت

  دار مكاتبات ي عهده نويسنده *

  پذيري جوانان كشور  بررسي عوامل مؤثر بر آسيب
   از ديدگاه جنسيتي1385در سال 

  2مريم ذوالقدر 1،فاطمه هرندي *،1،مريم جوادي
  ي آمار پژوهشكده 1
 عالمه طباطباييدانشگاه  2

هـاي كلـي جمعيتـي و        ي ويژگـي   پذير و ارائه   در اين مقاله پس از تعريف جوانان آسيب        .چكيده
 مركـز آمـار     1385آمارگيري از نيروي كـار سـال         هاي حاصل از     ا استفاده از داده   اجتماعي آنان، ب  

پذير شدن جوانان بر اثر برخي عوامـل         گيري از مدل پروبيت، جهت و احتمال آسيب        ايران، با بهره  
   .شود فردي و خانواري، با رويكرد جنسيتي بررسي و ارائه مي

اله، جوانـان سـاكن در منـاطق روسـتايي و            سـ  24 تا   19دهد جوانان    نتايج بررسي نشان مي   
كنند كه از نظر فرهنگي، اجتمـاعي و اقتـصادي در سـطوح             جواناني كه در خانوارهايي زندگي مي     

پذيري قرار دارند و در اين ميان وضعيت زنان جـوان            تري قرار دارند بيشتر در معرض آسيب       پايين
  .بدتر از مردان جوان است

  مقدمه-1

اصلي دولت در مورد جوانان كشور، افزايش سالمت جسمي و روانـي و            هاي   يكي از دغدغه  
هـاي كلـي     كـه ايـن موضـوع در سياسـت          طـوري  هاي اجتماعي آنان اسـت بـه       رفع آسيب 

بـر اسـاس نتـايج حاصـل از         . هاي چهارم و پنجم توسعه نيـز مـنعكس شـده اسـت             برنامه
 تـا   15 جوانـان    صد جمعيت كـشور را      در 4/35 ،   1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن      

ها نشان داده است حدود يك چهارم جمعيـت مـذكور بـه              بررسي. اند  ساله تشكيل داده   29
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دليل عدم اشتغال به كار يا تحصيل، در مقايسه با ساير همساالن خـود بيـشتر در معـرض                   
هـاي مختلـف سـني،       پـذيري بـين زيرگـروه       آسيب  همچنين احتمال . اند آسيب پذيري بوده  

  ]. 2[است  ستايي متفاوت بودهجنسي، شهري و رو
طور كلي مطالعه و بررسي عوامل مـوثر بـر           پذير و به   هاي جوانان آسيب   شناخت ويژگي 

هـاي   تواند ضمن آشكار سـاختن جنبـه       پذيري جوانان از اين نظر اهميت دارد كه مي         آسيب
يـزان  ر گزاران و برنامه   ي كشور، براي سياست    هاي بال استفاده   مختلف اين بخش از سرمايه    

ي   ذيربط اين امكان را فراهم آورد كه با پيشگيري، كنترل و رفع عوامل موثر بر اين پديـده  
  .هاي توسعه تالش كنند ظاهراً رو به گسترش در كشور، در جهت تحقق اهداف برنامه

ي جـوان    با توجه به اهميت و لزوم شناخت بيشتر كشورها نسبت به بخـشي از جامعـه               
پذيري قرار دارند، سازمان بين      تر از سايرين در معرض خطر آسيب      خود كه به هر علتي بيش     

ي آسـيا    المللي كار در نشست تخصصي خود با موضوع نماگرهاي كار شايسته براي منطقه            
ي شاخصي بـا عنـوان        در بانكوك برگزار شد، محاسبه     2006و اقيانوسيه كه در ژوئن سال       

از نظر سـازمان مـذكور، جوانـان        ]. 7[د  را به كشورها توصيه كر    » نرخ جوانان آسيب پذير   «
بـه عبـارت   .  سـال سـن دارنـد   24 تا 15محصلي هستند كه   پذير افراد غيرشاغل غير    آسيب

و ) بيكارِ غيرمحـصل  (پذير شامل بخشي از جوانان حاضر در نيروي كار           ديگر جوانان آسيب  
رسد خطـر    ميهستند و به نظر     ) غيرفعالِ غيرمحصل (بخشي از جوانان خارج از نيروي كار        

  .آسيب هاي اجتماعي گروه دوم بيشتر باشد ابتال به
كـه   با توجه به اين   . پذيري جوانان است   هدف از اين مقاله، معرفي عوامل موثر بر آسيب        

هاي فردي و خانواري بر كاهش يا افزايش احتمال           رسيد برخي از ويژگي    نظر مي  از پيش به  
طالعات در دسترس، متغيرهاي مورد نظر سـاخته        آسيب پذيري موثر باشند لذا با توجه به ا        

هـا، متغيرهـاي مناسـب انتخـاب و بـا اسـتفاده از مـدل                 شد و پس از بررسي توصـيفي آن       
پذير شدن جوانان بر اثر آن متغيرها، از ديدگاه جنـسيتي            رگرسيوني، جهت و احتمال آسيب    
  .  مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت

اوالً با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعـه،      . ستجا ذكر سه نكته ضروري ا      در اين 
ثانياً بـا توجـه بـه       . پذير خارج شدند   زنان جوان داراي همسر از شمول تعريف جوانان آسيب        

 تـا  15ي سـني   ي افرادي كه در محـدوده      تعريف جوان از ديدگاه سازمان ملي جوانان همه       
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ثالثاً به علت نامشخص بـودن      ]. 3[ند   سال قرار دارند، به عنوان جوان در نظر گرفته شد          29
سطح در افراد داراي تحصيالت علوم ديني و در نتيجه عدم امكان انتساب تحصيالت آنها               

  .بندي، از نمونه حذف شدند به سطوح عالي و غير آن، اين افراد در هنگام مدل

 پذيري جوانان بندي آسيب مدل -2

ي  دهـي شـده    وط بـه چهـار فـصل نتـايج وزن         در اين مقاله، با استفاده از فايل تركيبي مرب        
پـذيري جوانـان بـه      آسيب1385حاصل از آمارگيري از نيروي كار مركز آمار ايران در سال     
هاي فردي و خانواري بر آن، بـا    عنوان متغير پاسخ در نظر گرفته شده و تأثير برخي ويژگي          
  .استفاده از مدل پروبيت به تفكيك جنس بررسي شده است

   طرح آمارگيري از نيروي كار معرفي-1-2
 هزار خـانوار    45طرح آمارگيري از نيروي كار مركز آمار ايران به صورت فصلي براي حدود              

بنـدي اسـت و از      اي بـا طبقـه      اي دو مرحلـه     گيري، خوشـه    روش نمونه .شود نمونه انجام مي  
 دو فـصل    يعني از هر خانوار نمونه،    . شود   استفاده مي  2-2-2گيري چرخشي با الگوي       نمونه

شـود و بعـد       شود سپس موقتاً براي دو فصل متوالي از نمونه خارج مي            متوالي آمارگيري مي  
گردد و پس از آن براي هميشه از نمونه           مجدداً براي دو فصل متوالي ديگر به نمونه باز مي         

: اين مراحـل عبارتنـد از     . شوند  خانوارها و افراد طي سه مرحله وزن دهي مي        . شود  خارج مي 
پاسـخي و تعـديل وزن        ، تعديل وزن پايه براي بي     )عكس احتمال انتخاب  (ل وزن پايه    اعما

ارائـه  ] 5[ در   گيـري   طرح نمونـه  تر در مورد      جزئيات بيش . هاي جمعيتي   بيني  بر اساس پيش  
  .شده است

   مدل پروبيت-2-2
سـازي   بـراي مـدل   ) 0:، شكـست  1:موفقيـت (در مطالعاتي كه متغير پاسخ دو حالتي اسـت          

موفقيت بر اساس متغيرهاي مستقل، با فرض تبعيت تابع احتمـال متغيـر پاسـخ از                احتمال  
به . هاي خطي تعميم يافته استفاده كرد      ي نمايي، مي توان از مدل      فرم تابع احتمال خانواده   
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قـرار  ] 0 1[ي   ها در محـدوده    همين منظور بايد تابع ارتباطي يافت كه برد تابع معكوس آن          
 هاي تجمعي متغيرهاي پيوسته از اين نوع توابع هستند و يك حالت             توزيع]. 6[و  ] 1[گيرد  

خاص آن، تابع تجمعي نرمال استاندارد است كه مبناي تعريف مدل پروبيـت قـرار گرفتـه                  
  ].6[است 

)Pr :مدل پروبيت در حالت كلي عبارت اسـت از  | ) ( )iy   i ix x b1  ،كـه در آن 
iy     فـرد    متغير پاسخ برايi  ، ام ix            بـردار متغيرهـاي تبيينـي بـراي فـرد i   ،ام b   بـردار 

  . تابع توزيع تجمعي نرمال استاندارد استضرايب و 
ي تغييـر در احتمـال موفقيـت متغيـر      هاي تفسير مدل پروبيت، محاسـبه      يكي از روش  

به عنوان مثال در يـك متغيـر تبيينـي          .تغيير در متغير تبييني موردنظر است       پاسخ به ازاي    
هاي موفقيت بـه ازاي دو       دوحالتي، تغيير در احتمال موفقيت متغير پاسخ، از تفاضل احتمال         

ميـانگين يـا    (سطح متغير تبييني مورد بررسي با فرض ثابت ماندن ساير متغيرهاي تبييني             
   .به دست مي ايد) مبنا  ي  رده

 dprobitو دسـتور   STATAافـزار  در اين مقاله ، براي بـرازش مـدل پروبيـت از نـرم    
ي  ي تغيير در احتمال موفقيت متغير پاسـخ ، از رابطـه            استفاده شده است كه براي محاسبه     

 
j jx f b

  xb      هاي موفقيت متغير پاسـخ بـه ازاي          به عنوان تقريبي از تفاضل احتمال
الزم بـه ذكـر اسـت متغيرهـاي         ]. 8[كنـد    يني مورد نظـر اسـتفاده مـي       دو سطح متغير تبي   

  . اند   متغير دو حالتي تبديل شده1k، قبل از ورود به مدل به ) 2k(اي  ردهkتبييني

   متغيرهاي مورد استفاده-3-2
) 1پذير هـست    ، آسيب  0:پذير نيست  آسيب(پذيري   التي آسيب ح در اين مدل بندي، متغير دو     

 درصد نمونـه را     5/24 درصد و    5/75به عنوان متغير پاسخ انتخاب شده است كه به ترتيب           
بنـدي مـورد اسـتفاده       هاي تبييني در مدل    متغيرهاي زير نيز به عنوان متغير     . شود شامل مي 
  :اند قرار گرفته

 درصد نمونـه    1/38 و   9/61كه به ترتيب    ) 1:  ، آبادي  0: شهر(ي سكونت    منطقه -1
  . شوند را شامل مي
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كـه بـه ترتيـب      ) 3:  سال 29 تا   25 ،   2:  سال 24 تا   19 ،   1:  سال 18 تا   15(سن   -2
 .شوند  درصد نمونه را شامل مي3/26 و 1/41 ، 6/32

 ) سال47با ميانگين (سن سرپرست خانوار  -3

صــد نمونــه را شــامل  در7/50 و 3/49كــه بــه ترتيــب ) 1: ، زن0:مــرد(جــنس  -4
 . شوند مي

 درصد نمونه را    6/7 و   4/92كه به ترتيب    ) 1: ، زن  0:مرد(جنس سرپرست خانوار     -5
 .شوند شامل مي

 درصـد نمونـه را      6/96 و   4/3كـه بـه ترتيـب       ) 1: ، باسواد  0:سواد بي(وضع سواد    -6
 .شوند شامل مي

 4/71 و   6/28كه بـه ترتيـب      ) 1: ، باسواد  0:سواد بي(وضع سواد سرپرست خانوار      -7
 .شوند درصد نمونه را شامل مي

 ، فـرد مهـاجر ولـي سرپرسـت          1:فرد و سرپرست خانوار مهـاجر     (وضع مهاجرت    -8
اعـم از سرپرسـت خـانوار مهـاجر يـا غيـر             ( ، فرد غير مهاجر    2:خانوار غير مهاجر  

 . شوند  درصد نمونه را شامل مي5/92 و 1 ، 5/6كه به ترتيب ) 3):مهاجر

): همسر بر اثر فوت يا طـالق       رگز ازدواج نكرده يا بي    ه(همسر بي(وضع زناشويي    -9
 .شوند  درصد نمونه را شامل مي7/28 و 3/71كه به ترتيب ) 1: ، داراي همسر0

همسر بر اثـر     هرگز ازواج نكرده يا بي    (همسر بي( وضع زناشويي سرپرست خانوار      -10
را  درصـد نمونـه      9/90 و   1/9كه به ترتيب    ) 1: ، داراي همسر   0): فوت يا طالق  

 .شوند شامل مي

كـه بـه    ) 1: ، تحـصيالت عـالي دارد      0:تحصيالت عالي ندارد  ( تحصيالت عالي    -11
 .شوند  درصد نمونه را شامل مي1/13 و 9/86ترتيب 

 ، تحـصيالت عـالي      0:تحصيالت عالي ندارد  ( تحصيالت عالي سرپرست خانوار      -12
 .شوند  درصد نمونه را شامل مي7/7 و 3/92كه به ترتيب ) 1:دارد

در حـال   (ي اشـتغال دارد     ، تجربـه   0:ي اشـتغال نـدارد     تجربـه (ي اشتغال    به تجر -13
 درصد نمونه را شامل     1/41 و   9/58كه به ترتيب    ) 1):حاضر شاغل يا قبال شاغل    

 .شوند مي
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كـه بـه ترتيـب      ) 3: ، غير فعال   2: ، بيكار  1:شاغل( وضع فعاليت سرپرست خانوار      -14
 .وندش صد نمونه را شامل مي  در6/22 و 2/3 ، 2/74

 6 ،   5: نفـره  5 ،   4: ، چهـار نفـره     3: ، سه نفره   2: ، دو نفره   1:يك نفره ( بعد خانوار    -15
 درصـد  9/40 و 20 ، 5/18 ، 8/14 ،  5/5 ،   3/0كـه بـه ترتيـب       ) 6:نفره و بيشتر  

 .شوند نمونه را شامل مي

پـذيري ، متغيـر جـنس و         ي جنسيتي الگوي آسيب    الزم به ذكر است به منظور مقايسه      
به دليل حذف زنان جـوان داراي همـسر از شـمول تعريـف جوانـان                (ناشويي  متغير وضع ز  

 .اند هاي تفكيكي مردان و زنان جوان حذف شده بندي از مدل) پذير آسيب

  ها يافته -3
ي نتايج براورد ميزان تغيير در احتمال آسيب پذير شدن جوانان بر اثر برخي ويژگي                خالصه

روبيت براي كل جوانان، مـردان جـوان و زنـان           هاي فردي و خانواري بر اساس سه مدل پ        
در يـك   . براي هر مدل، دو ستون اختصاص يافته است       .  ارائه شده است   1جوان در جدول    

ستون، براورد ميزان تغيير در احتمال آسيب پذير شدن يك جوان به ازاي تغييـر در سـطح                  
(متغير تبييني مربوط    

jx

 (     ساير متغيرها و در ستون ديگـر        با فرض ثابت ماندنP-  مقـدار

بر اين اساس مي توان مـشاهده كـرد برخـي ويژگـي هـاي فـردي و                  . آن ارائه شده است   
هـا اشـاره     پذيري جوانان موثر هستند كـه در ادامـه بـه آن            خانواري بر تغيير احتمال آسيب    

  .شود مي
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  پذير شدن جوانان به تفكيك جنس با استفاده از مدل پروبيت  براورد ميزان  تغيير دراحتمال آسيب-1جدول
 كل مرد  زن

P -مقدار ميزان تغيير در 
 احتمال

P -مقدار در ميزان تغيير 
 احتمال

P -مقدار 
ميزان تغيير در 

 احتمال

 نام متغير

 )آبادي (محل سكونت 03/0  00/0 -001/0 86/0 03/0 00/0

 )مبناي مقايسه( ساله 24 تا 19      

  ساله 18 تا 15 -206/0 00/0 -182/0 00/0 -162/0 00/0

  ساله 29 تا 25 -05/0 00/0 -025/0 00/0 -069/0 00/0

سن
 

  سن سرپرست 00/0 00/0 00/0 00/0 01/0 00/0

 )زن  بودن در مقايسه با مرد بودن( جنس  03/0 00/0    

)زن بودن در مقايسه با مرد بودن(جنس سرپرست  01/0 26/0 01/0 30/0 03/0 04/0

00/0 060/0- 00/0 224/0- 00/0 148/0- 
با سواد بودن در مقايسه با بي سواد (وضع سواد 

 )بودن

02/0 012/0- 09/0 01/0 00/0 0167/0- 
با سواد بودن در مقايسه با (وضع سواد سرپرست 
 )سواد بودن بي

 )مبناي مقايسه( مهاجر نبودن  فرد      

00/0 031/0- 01/0 017/0- 89/0 001/0- 
هر دو (بودن فرد و سرپرست مهاجر 

 )مهاجر

00/0 159/0- 00/0 25/0 00/0 15/0 
نبودن  بودن فرد و مهاجر مهاجر

 سرپرست

وضع مهاجرت 
 

    00/0 297/0- 
داراي همسر در مقايسه با بدون (وضع زناشويي 

 ) همسر 

00/0 170/0- 79/0 002/0- 19/0 01/0 
داراي همسر در مقايسه(وضع زناشويي سرپرست 

 )با بدون همسر 

00/0 157/0- 00/0 147/0- 00/0 168/0- 
داشتن تحصيالت عالي در مقايسه با (تحصيالت  

 )ن آننداشت

00/0 042/0- 05/0 015/0- 00/0 038/0- 
داشتن تحصيالت عالي در (تحصيالت سرپرست 

 )مقايسه با نداشتن

 )مبناي مقايسه(شاغل بودن       

 بيكار بودن 28/0 00/0 40/0 00/0 03/0 01/0

 غير فعال بودن  07/0 00/0 10/0 00/0 01/0 21/0

وضع فعاليت سرپرست
 

00/0 194/0- 00/0 190/0- 00/0 175/0- 
داشتن تجربه در مقايسه با (ي اشتغال  تجربه

 ) نداشتن تجربه
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 هاي فردي ويژگي  )  أ

  هاي فردي  ويژگي-آ
 درصـد   3پذيري جوانـان را حـدود        زن بودن در مقايسه با مرد بودن، احتمال آسيب         :جنس

  .دهد افزايش مي
پـذير   با يادآوري اين موضوع كه زنان جوان داراي همسر از شمول تعريـف جوانـان آسـيب                

ت پذيري زنان جوان در مقابل مردان جوان، از نكا         اند، بيشتر بودن احتمال آسيب     خارج شده 
هاي حـاكم بـر جامعـه     را در باورها و سنت     تامل برانگيز است كه شايد بتوان علل اصلي آن        

يابي كرد كه از سويي منجر به حضور بسيار كمتر از حد انتظار زنان در بازار كـار و در                     ريشه
تر شدن قابل توجه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان شده است               نتيجه پايين 

و از سويي ديگر در صورت حضور در بازار كار به علت            ]) 4[ درصد   64در مقابل    درصد   16(
عدم برخورداري از فرصت هاي شغلي برابر با مردان، منجر به باالتر شدن قابل توجه نـرخ                 

و هـر دو    ]) 4[درصـد   10 درصد در مقابل   2/16(بيكاري آنان در مقايسه با مردان شده است       
نطور بيكار بودن براي جوانان غير محصل زمينه ساز قرار          جنبه يعني غير فعال بودن و همي      

  .پذيري است گرفتن در معرض آسيب
هـاي تفكيكـي مـردان و زنـان      پذيري در مدل بررسي اثر سن در تغيير احتمال آسيب       :سن

 سـاله، جوانـان واقـع در گـروه سـني            24 تـا    19دهد در مقايسه با جوانـان        جوان نشان مي  

 پروبيـت پذير شدن جوانان به تفكيك جنس با اسـتفاده از مـدل             براورد ميزان  تغيير دراحتمال آسيب      -1جدول
  )ادامه(

 كل مرد  زن كل مرد  زن

P-مقدار ميزان تغيير در 
 احتمال

P-مقدار P-مقدار 
ميزان تغيير در 

 احتمال
P-مقدار  

   متغيرنام

 )مبناي مقايسه(يك نفر      

 دو نفر 12/0 00/0 05/0 10/0 -202/0 00/0

 سه نفر 10/0 00/0 08/0 00/0 -209/0 00/0

 چهار نفر 10/0 00/0 11/0 00/0 -150/0 00/0

 پنج نفر  13/0 00/0 3/0 00/0 -097/0 04/0

 شش نفر و بيش تر  14/0 00/0 14/0 00/0 -067/0 18/0

بعد خانوار 
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پـذيري   تـر در معـرض آسـيب       نان واقع در گروه سـني بـاالتر كـم         طور جوا  تر و همين   پايين
اين موضوع ناشي از بيشتر بودن احتمال اشتغال به تحصيل براي جوانان كمتـر از               . هستند

تـر و     سال به دليل بيشتر فـراهم بـودن امكـان تحـصيل در مقطـع متوسـطه و پـايين                    19
بـراي  )  زنـان (احتمـال ازدواج  و  ) مـردان (تر بودن احتمال دستيابي به شغل      طور بيش  همين

در هـر   .  سـاله اسـت    24 تـا    19 ساله و بيشتر در مقايسه با جوانان گـروه سـني             25جوانان  
جنسان خود در     ساله در مقايسه با ساير هم      24 تا   19شود مردان و زنان      صورت مشاهده مي  

  .تر در معرض آسيب پذيري هستند هاي سني ديگر، بيش گروه
سوادي، احتمال آسيب پـذيري جوانـان را حـدود             در مقايسه با بي     باسواد بودن  :وضع سواد 

 درصـد ولـي     22اين كاهش احتمال براي مردان جـوان حـدود          . دهد  درصد كاهش مي   15
  .  درصد است6براي زنان جوان حدود 

همـسر   اعم از هرگز ازدواج نكرده يا بـي       ( در مقايسه با جوانان بدون همسر      :وضع زناشويي 
 درصـد كمتـر در معـرض        30جوانـان داراي همـسر حـدود        ) وت همـسر  بر اثر طالق يا فـ     

اين موضوع با توجه بـه اينكـه ازدواج و تـشكيل خـانواده عمومـاً بـا                  . پذيري هستند  آسيب
بـه  . افزايش حس مسئوليت و ايجاد انگيزه براي اشتغال همراه است، دور از انتظـار نيـست               

موثر بر كـاهش احتمـال آسـيب پـذيري          تواند به عنوان يكي از علل        اين ترتيب ازدواج مي   
  . جوانان محسوب شود

 در مقايـسه بـا جوانـاني كـه تحـصيالت عـالي ندارنـد، جوانـان داراي                   :تحصيالت عـالي  
اين نتيجه با در    . پذيري قرار دارند    درصد كمتر در معرض آسيب     17تحصيالت عالي، حدود    

ش تعـداد موسـسات آمـوزش       سو در ساليان اخير با افزاي      نظر گرفتن اين موضوع كه از يك      
كلي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو، امكان بيشتري بـراي ادامـه تحـصيل              طور عالي و به  

رود  جوانـان داراي تحـصيالت     جوانان فـراهم شـده اسـت و از سـويي ديگـر انتظـار مـي                
در هـر   . شانس بيشتري براي دستيابي به شغل داشته باشند، قابل توجيـه اسـت            دانشگاهي  

پـذيري جوانـان را    كلي احتمال آسيب طور رسد داشتن تحصيالت عالي به صورت به نظر مي   
توان ادعا كرد داشتن تحصيالت عـالي، آسـيب          ترين حالت مي   دهد و در بدبينانه    كاهش مي 

  . اندازد ه تعويق ميپذيري جوانان را حداقل تا چند سال ب
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ي اشـتغال دارنـد     در مقايسه با جوانان بدون تجربه، جواناني كـه تجربـه      :ي اشتغال  تجربه
نظـر گـرفتن ايـن       اين موضوع با در   . پذيري هستند  تر در معرض آسيب     درصد كم  17حدود  

  پـذير در گذشـته هـيچ نـوع اشـتغالي را تجربـه               درصد جوانان آسـيب    70نكته كه بيش از     
ي كـار  امتيـاز مثبتـي بـراي        اند، مي تواند مويد اين نكته باشـد كـه داشـتن تجربـه              نكرده

شود و احتمال اشتغال آنـان را افـزايش و در نتيجـه              دستيابي جوانان به شغل محسوب مي     
  .دهد احتمال آسيب پذيري آنان را كاهش مي

مهاجر باشد يـا    كه سرپرست خانوار     اعم از اين  ( در مقايسه با مهاجر نبودن       :وضع مهاجرت 
پـذيري جوانـان را اعـم از مـرد و زن             مهاجر بودن توام فرد و سرپرست، احتمال آسيب       ) نه

 درصـد   25پذيري مـردان را      اما مهاجر بودن فرد به تنهايي، احتمال آسيب       . دهد كاهش مي 
حالـت نخـست   . دهد  درصد كاهش مي16افزايش ولي احتمال آسيب پذيري زنان را حدود  

در سـال مـورد بررسـي       ) شامل خانوارهاي يـك نفـره     ( است كه كل خانوار      بيانگر وضعيتي 
اند و با اين استدالل كه اغلب اين خانوارها در مقايسه با سـايرين از جايگـاه                  مهاجرت كرده 

ي  اجتماعي كمتري برخوردارند و با مشكالت اقتصادي بيشتري مواجه هستند، لـذا انگيـزه             
دارنـد و در نتيجـه بـا احتمـال          ) ناسب يا نامناسـب   م(بيشتري براي پذيرش هر نوع اشتغال     

تـري   پـذيري كـم    گيرند و به تبع آن احتمال آسـيب        تري در خارج از نيروي كار قرار مي        كم
اين گروه، شامل جواناني كه به منظور تحصيل يا اشتغال، خـانوار و شـهر يـا آبـادي                . دارند

كننـد هـم     يي زنـدگي مـي    محل سكونت قبلي خود را ترك كرده و در حال حاضر به تنهـا             
حالت دوم اغلب به جواناني اختصاص دارد كه در سال مورد بررسي، از محلي كـه                . شود مي

به منظور تحصيل يا گذراندن خدمت سربازي قبال به آنجا مهاجرت كرده بودند، بازگشته و               
ي پذيري بيـشتر   اين گروه از مردان جوان در معرض آسيب       . اند به خانوار اصلي خود پيوسته    

  .كه در مورد زنان جوان عكس اين رابطه برقرار است حالي هستند در

 هاي خانواري ويژگي -ب

در  ايـن نكتـه اسـت كـه        هر چند نتايج مدل براي كل جوانـان بيـانگر          :ي سكونت  منطقه
مقايسه با جواناني كه ساكن مناطق شهري هستند، جوانـان سـاكن در منـاطق روسـتايي،                 

ـ           رض آسيب تر در مع      درصد بيش  3حدود   ثير ايـن   أپذيري قرار دارند اما با توجه به اين كه ت
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توان نتيجه گرفت اين متغير      دار نيست لذا مي    متغير براي مردان جوان از لحاظ آماري معني       
به عبارت ديگر زنان ساكن در منـاطق        . پذيري زنان جوان موثر بوده است        تر در آسيب   بيش

با توجه به اين    . پذيري بيشتري هستند   رض آسيب روستايي در مقايسه با زنان شهري در مع       
كه در سال مورد بررسي، نسبت اشتغال زنان جوان روستايي حدود دو برابر نسبت اشـتغال                

تر بـودن امكانـات      زنان جوان شهري بوده است، لذا اين پديده مي تواند عمدتاً ناشي از كم             
  . ه براي زنان باشدويژ تحصيل در مناطق روستايي در مقايسه با مناطق شهري به

پـذيري جوانـان     با افزايش سن سرپرسـت خـانوار، احتمـال آسـيب    :سن سرپرست خانوار  
  .تر است اين افزايش در مورد زنان جوان بيش. يابد افزايش مي

 زن بـودن سرپرسـت خـانوار فقـط بـراي زنـان جـوان، احتمـال           :جنس سرپرست خانوار  
  .دهد پذيري را افزايش مي آسيب

سـواد      در مقايسه با جواناني كه سرپرسـت خـانوار آنـان بـي             :رست خانوار وضع سواد سرپ  
پـذيري قـرار     تر در معـرض آسـيب      است، جواناني كه سرپرست خانوار آنان باسواد است كم        

   .دار نيست تاثير اين متغير براي مردان جوان از لحاظ آماري معني. دارند
انوار آنهـا داراي تحـصيالت       جواناني كه سرپرسـت خـ      :تحصيالت عالي سرپرست خانوار   

تاثير اين متغيـر در كـاهش       . پذيري هستند  تر از سايرين در معرض آسيب      عالي هستند، كم  
  .پذيري، براي زنان جوان بيشتر است احتمال آسيب

 داراي همسر بودن سرپرست خـانوار فقـط بـراي زنـان             :وضع زناشويي سرپرست خانوار   
  .دده پذيري را كاهش مي جوان، احتمال آسيب

جواناني كـه سرپرسـت خـانوار آنهـا شـاغل            در مقايسه با   :وضع فعاليت سرپرست خانوار   
 7 و   28فعال اسـت، بـه ترتيـب حـدود            است، جواناني كه سرپرست خانوار آنها بيكار يا غير        

مردان جوان   تاثير اين متغير در آسيب پذيري     . درصد بيشتر در معرض آسيب پذيري هستند      
  . بيشتر از زنان جوان است

. يابـد  پـذير شـدن جوانـان افـزايش مـي          با افزايش بعد خانوار، احتمـال آسـيب        :بعد خانوار 
 نفره و بيـشتر زنـدگي مـي كننـد، در مقايـسه بـا                6كه جواناني كه در خانوارهاي       طوري به

اين رابطه در مـورد  . پذيري قرار دارند  درصد بيشتر در معرض آسيب14نفره   تك  خانوارهاي
پذيري دختران جواني    تر نشان داد نرخ آسيب     بررسي هاي جزئي  . كند ميزنان جوان صدق ن   
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 درصد است در حالي كه اين نرخ براي مردان جوان تنهـا             17كنند   كه به تنهايي زندگي مي    
هـاي بـراورد شـده بـراي          درصد است لذا علـت متفـاوت شـدن جهـت احتمـال             10حدود  

ك نفره براي زنـان جـوان، بـاالتر بـودن     خانوارهاي با بعد بيشتر در مقايسه با خانوارهاي ي  
  .اين نرخ است

  گيري و پيشنهاد بندي، نتيجه جمع -4
پـذيري   هاي فـردي و خـانواري بـر احتمـال آسـيب            دهد برخي از ويژگي    ها نشان مي   يافته

پـذير شـدن را      هاي فردي نظير زن بودن، احتمال آسيب       برخي ويژگي . جوانان موثر هستند  
هاي فردي ديگر نظير باسواد بودن، داراي همسر بـودن،           كه ويژگي  حالي دهد در  افزايش مي 

پـذير شـدن را كـاهش        ي اشتغال، احتمـال آسـيب      داشتن تحصيالت عالي و داشتن تجربه     
هاي خانواري نظير مسن بـودن و بيكـار بـودن سرپرسـت              همچنين برخي ويژگي  . دهد مي

هاي خانواري ديگر نظير     ويژگي كه دهد در حالي   پذيري را افزايش مي    خانوار، احتمال آسيب  
پــذيري را  باســواد بــودن و تحــصيالت عــالي داشــتن سرپرســت خــانوار، احتمــال آســيب

  .دهد مي كاهش
ي مقادير براوردشده براي ميزان      پذيري جوانان از طريق مقايسه      بررسي جنسيتي آسيب  

ري ايـن دو  پـذي  دهد آسيب پذيري بين مردان و زنان جوان نشان مي       تغيير در احتمال آسيب   
كه زنـان    دهد عالوه بر اين    ها نشان مي   كه يافته  طوري به. كند از الگوي يكساني تبعيت نمي    

پـذيري    سـاله بيـشتر از مـردان جـوان درمعـرض آسـيب          24 تا   19جوان به خصوص زنان     
پـذيري آنـان بـا     هستند، جهت و شدت تاثير ويژگي هاي فردي و خانواري نيـز بـر آسـيب           

تر از   پذيري زنان جوان بيش    شود آسيب  ترتيب كه مالحظه مي     به اين  .يكديگر متفاوت است  
هاي  كه در مورد زنان، ويژگي     طوري هاي خانواري آنان است به     ثر از ويژگي  أمردان جوان مت  

پـذيري را افـزايش و       خانواري نظير سكونت در آبادي و زن بودن سرپرست، احتمال آسيب          
دهد يـا بـا      پذيري را كاهش مي    ، احتمال آسيب  سرپرست باسواد بودن و داراي همسر بودن     

كننـد كـه سرپرسـت آن     ي ديگر چنانچه زنان جوان در خانوارهايي زندگي مي        نگاه از زاويه  
 درصدي  17نرخ  . پذيري قرار دارند   تر در معرض آسيب    به هر علت بدون همسر است، بيش      
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نيز از نكاتي است    ) بدون همسر و غير شاغل غيرمحصل     (آسيب پذيري در زنان جوان تنها       
  .بيشتر دارد هاي كارشناسي كه نياز به تامل و بررسي

هاي  ي تاثير بعضي از ويژگي     پذيري جوانان بيان شد و نحوه      در اين مقاله، مفهوم آسيب    
پذيري آنان به تفكيك جـنس مـورد بررسـي قـرار         فردي و خانواري بر تغيير احتمال آسيب      

ي خاص جوانان به عنوان مثـال، زنـان جـوان بـه             ها گرفت و نشان داده شد برخي از گروه       
كننـد و     ساله، زنان روستايي، زناني كه به تنهايي زندگي مي         24 تا   19خصوص زنان جوان    

تـر اجتمـاع از نظـر فرهنگـي و           هـاي پـايين    طور زناني كه در خانوارهاي واقع در رده        همين
پـذيري   ر در معـرض آسـيب     ت ، بيش )هاي خانوار  با توجه به ويژگي   (كنند اجتماعي زندگي مي  
رسـد ايـن موضـوع جـاي         نظر مـي   به  . طلبند تر مسئوالن ذيربط را مي     هستند و توجه بيش   

تواند مورد توجه قـرار گيـرد لـذا          تري دارد و متغيرهاي بيشتري مي      تر و عميق   بررسي بيش 
شود با استفاده از نتايج سرشـماري عمـومي نفـوس و مـسكن كـه اطالعـات                   پيشنهاد مي 

پـذيري جوانـان بـه تفكيـك         دهد، الگـوي آسـيب      بيشتري را در دسترس قرار مي      خانواري
جنس، گروههاي سني و شهري و روستايي مورد بررسي قرار گيرد و اثر متغيرهاي كمكـي    

بـه عنـوان مثـال بـا اسـتفاده از           (ديگر نظير وضعيت رفاهي خانوار نيز در نظر گرفته شـود            
توان خانوارها را    انوار و اطالعات كمكي ديگر مي     هاي مسكن و امكانات در اختيار خ       ويژگي

پذيري جوانان و    بررسي روند آسيب  ). به طبقات مختلف از نظر وضعيت رفاهي منتسب كرد        
هاي حاصل از آمـارگيري از نيـروي كـار نيـز از              شدت آن در طول زمان، با استفاده از داده        

لـت در زمينـه جوانـان مـورد         هاي دو    تواند با هدف ارزيابي سياست     موضوعاتي است كه مي   
  .توجه قرار گيرد
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