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 اخير به همراه تغييراتي كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي جوامع به وقوع              ي  در دو دهه   .چكيده
توسـعه مطـرح     ي  هنوان يكي از مباحث اساسـي در زمينـ        ع استفاده از نيروي كار زنان، به     پيوسته،  

 اخيـر، تغييراتـي در   ي شده طـي دو دهـه   تحوالت اقتصادي و اجتماعي ايجاد  در ايران .شده است 
هـاي    در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از داده           بر همـين اسـاس       .است ميزان مشاركت زنان ايجادكرده   

  .ايم د ارزيابي و تحليل قرار دادهسرشماري، وضعيت زنان در بازار كار ايران را مور
-1385هـاي     هاي مشاركت اقتصادي زنان طـي سـال         ها حاكي از اين است كه ميزان      براورد

 1385 درصد در سال     4/12 به   1375 درصد در سال     1/9 تغييرات قابل توجهي داشته و از        1375
اي بين نرخ مشاركت و      ها بيانگر وجود تفاوت قابل مالحظه     براوردبا اين حال    . افزايش يافته است  

بازار كار ايران از جهت ميزان مشاركت، ميزان بيكاري، تنوع شغلي           و   بيكاري زنان و مردان است    
  .و سطوح عمودي اشتغال دچار عدم تعادل جنسيتي به نفع مردان است

  مقدمه-1

 اخير به همراه تغييراتي كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي جوامـع بـه وقـوع                 ي  در دو دهه  
توسـعه   ي  هنوان يكي از مباحـث اساسـي در زمينـ         ع استفاده از نيروي كار زنان، به     يوسته،  پ

در حال حاضر زنان بخش مهمي از نيروي كار هـستند كـه بـه اقتـصاد                  .مطرح شده است  
در آفريقا و آسيا و آمريكاي التين زنـان يـك سـوم    . نمايند محلي، ملي و جهاني كمك مي 

هـايي نظيـر توليـد،        انـد در بخـش       و توانـسته   ]26[دهنـد    نيروي كار رسمي را تشكيل مـي      
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داري تجاري، خـدمات بيمـه، مـالي، خـدمات اطالعـاتي،       بازاريابي كاالهاي مصرفي، بانك  
به دنبال انتقال جوامع از اقتصاد وابسته به كـشاورزي،          . ارتباطات و حمل و نقل ظاهر شوند      

همچنـين ليبراليـسم   . يير يافته اسـت به اقتصاد صنعتي، نوع فعاليت و محل كار زنان نيز تغ 
 سازمان جهـاني تجـارت باعـث      ي  اقتصادي و باز شدن مرزهاي كشورها در راستاي توسعه        

  .]23[هاي اقتصادي بين المللي گشته است  راه يافتن زنان به فعاليت
ي   ي بهتر اقتصادي از جمله اهداف مهمي است كـه همـه            رسيدن به رشد باال و توسعه     

يابي به نرخ باالي رشد اقتصادي نيازمند         يابي به آن هستند، اما دست        دست اقتصادها در پي  
تغييـر سـاختار سـني    . هـا اسـت   گيـري درسـت آن     كار  شناخت عوامل و امكانات بالقوه و به      

 و مهـم  اثـرات  توانـد  مـي  آيد،  مي  وجود به جمعيت رشد نرخ تغيير ي  نتيجه در كهجمعيت  
 بـر  مختلف هاي  راه از جمعيت سني ساختار تغيير .باشد داشته اقتصادي رشد بر كننده تعيين
 از يك طرف بـا تغييـر سـهم جمعيـت در سـن كـار از كـل                    .گذارد مي تأثير اقتصادي رشد

 و انـداز   پـس سازد و از طرف ديگر مصرف و در نتيجه            جمعيت، بازار نيروي كار را متأثر مي      
  .دهد مي قرار تأثير تحت گذاري را سرمايه

كنـد    ييـد مـي   أ اخير ت  ي  ر هرم سني و جنسي جمعيت ايران در سه دهه         نگاهي به ساختا  
 ساخت جمعيت جوان را تـرك       ،دليل كاهش سطح باروري    كه جمعيت ايران در اين دوره به      

رشـماري در سـال     بر اساس اطالعات س   . و گذار به سوي ساخت سالمند را آغاز كرده است         
بازمانـدگان  كه     ساله بوده  4 تا   ترين گروه سني جمعيت كشور گروه سني صفر         بزرگ 1365

 درصد از جمعيت در اين سال در اين گروه          3/18 هستند و بيش از      61-65هاي    مواليد سال 
 سال قرار   10-14 اين جمعيت در گروه سني       1375ده سال بعد در سال      . سني قرار گرفتند  

هـاي    الآثار كاهش باروري در س    . داد  ترين گروه سني جمعيت را تشكيل مي       داشت و بزرگ  
 سـال،   10-14جمعيـت   .  سال مـشهود اسـت     10 در جمعيت سنين كمتر از       65-75 ي  دهه

ترين گروه سني     قرار دارند و همچنان بزرگ     1385 سالگي در سال     20-24 در   ،1375سال  
 از جمعيت كشور در اين گروه سني قرار          درصد 77/12دهند و     جمعيت كشور را تشكيل مي    

 و  60-65هـاي      سطح بـاالي بـاروري جمعيـت در سـال           بحث اين است كه    ي نتيجه. دارد
 اينك موج بزرگي را در ساختمان سني جمعيت ايران ايجاد كرده و             65-75كاهش باروري   

تر زنان بـه     در اين دوره به همراه دسترسي بيش      . است رسيده كار سن به جمعيت، انبوه اين
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هـستند   جـستجوي كـار    ر نيروي كار زنانه كه د     ي  آموزش، كشور با حجم وسيعي از ذخيره      
 ي كـه بـه هديـه      كـار  سن در جمعيت نفع  به جمعيت سني ساختار تغيير. مواجه شده است  

 اثر مثبت بر رشد درامد سرانه خواهد داشت،         شود،   جمعيتي تعبير مي   ي  اقتصادي و يا پنجره   
اما اگر رشد نيروي كار شاغل از رشد جمعيت در سن كار كمتر باشد، اثري منفي بر درامـد                   

در حال حاضر نزديك بـه نيمـي از جمعيـت كـشور را زنـان تـشكيل                   .سرانه خواهد داشت  
چنانچه اين جمعيـت در سـن   . دهند اما نسبت كمي از جمعيت شاغل به زنان تعلق دارد   مي

تواند اثرات مثبت بر رشـد اقتـصادي داشـته            كار بتواند وارد بازار كار شده و شاغل شود مي         
  .باشد

با اين وجود   . شوند  تر مادران، وارد بازار كار مي      شورهاي صنعتي بيش  تر ك   در بيش  تقريباً
هايي كه بچه دارند، دسترسـي برابـري بـه مـشاغل و دسـتمزد خـوب                   آن  مخصوصاً ،زنان

زناني كه مادر هستند بـا      . اند و ممكن است هنوز با سطوح بااليي از فقر روبرو باشند             نداشته
حتي در  . ]6[هستند   استخدام و دستمزد روبرو      ي  نههاي زيادي در محيط كار در زمي          جريمه

كشور سوئد كه شرايط شغلي زنان در وضعيت مطلوبي است، تبعيض شغلي ميـان زنـان و                 
تحقيقـات زيـادي نـشان دادنـد كـه در           . ]21[خـورد     مردان در مقياس وسيعي به چشم مي      

؛ ]18[؛ ]15[(ار دارنـد  هاي شغلي باال قر  كمي از زنان در سمت     مقايسه با مردان تعداد نسبتاً    
اي در دانـشگاه      مطالعـه . يابد   سهم زنان كاهش مي    ، شغلي ي  با باال رفتن رتبه   ). ]22[؛  ]20[

 2003 شركت بزرگ در سـال    25 ي  پنسيلوانيا نيز نشان داد كه درصد زنان در هيئت مديره         
اج كرده  همچنين شواهدي از آسيا وجود دارد كه زنان ازدو        . ]16[ درصد بوده است     9/0تنها  

اين تبعيض ممكن است با توجـه بـه سـطوح           . برند  از تبعيض در مقابل زنان مجرد رنج مي       
جـا كـه     از طرف ديگر، در زمان ركود اقتصادي، از آن        . تحصيلي يا سن كارگران تفاوت كند     

گيرد، اولين گروهي كه كـار خـود را از             نيروي كار از تقاضاي آن پيشي مي       ي  ميزان عرضه 
زنان در بـازار كـار ايـران نيـز دور از ايـن شـرايط         . ]6[هستند   زنان   موالًدهند مع   دست مي 

 بـر   نتايج مطالعات بيـانگر ايـن اسـت كـه در ايـران سـاختار خـانواده كـه عمـدتاً                    . نيستند
هـاي اخيـر بـر اثـر افـزايش آگـاهي و موقعيـت                 هاي جنسيتي استوار است، در دهه       تفاوت

همچنين شـاهد تغييـرات زيـادي در    . ته استهاي زيادي روبرو گش    تحصيلي زنان با چالش   
اجتمـاعي  -هاي خانواده، مناسبات خانوادگي و بهبود موقعيـت اقتـصادي           ها و نگرش   ارزش



 محمدرضا كارگر شوركي، بي رازقي نصرآباد بي حجيه  76

 ................................... 73-94، صص 1387 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره19سال مطالب آماري،   گزيده ....................................

بـا  . وجـود آيـد   ه  اين عوامل باعث شده است تغييراتي در ميزان مشاركت زنان ب          . باشيم  مي
كه به تحصيالت   گذاران مدعي اين هستند      كه انديشمندان و سياست    رغم اين  اين حال علي  

و اشتغال زنان توجه دارند، در عمل هنوز تعداد زنان شاغل به نسبت مردان بسيار كم است                 
 كه انجام داد به ايـن نتيجـه رسـيد كـه             اي   با بررسي  ]5[فراستخواه  ). ]5[ ؛]1[؛  ]12[؛  ]7[(

دچـار  ) به ويـژه در تقاضـا     (بازار كار نيروي انساني متخصص هم در عرضه و هم در تقاضا             
شود اين است     جا مطرح مي   الي كه در اين   ؤس. شديد جنسيتي به زيان زنان است     عدم تعادل   

تـري    پـايين  درامـد هاي شغلي و      كه چرا زنان در مقابل مردان دسترسي نابرابري به فرصت         
در ايران قانون مدني بر وجود كانون گرم و آرامي تأكيد دارد كه اساس آن بر اقتـدار     دارند؟  

 زن و كـار خـارج از        ي  و نقش مادري و كارهاي خانگي بر عهـده        . وار است شوهر و پدر است   
طلب و كمالي     شادي. ]2[شود    آور خانواده محسوب مي      مرد است و مرد نان     ي  خانه بر عهده  

 ايـن   ي  هـاي مطالعـه     يافته. اند  اي به بررسي مشاركت اجتماعي زنان پرداخته         در مطالعه  ]3[
ناهاي ساختاري و خانوادگي از بارزترين موانع مشاركت        نويسندگان بيانگر اين است كه تنگ     

حـريم حـساس     « خـود تحـت عنـوان        ي   در مطالعه  ]8[كشاورز  . اجتماعي زنان بوده است   
به اين نتيجه رسيد كه در فرهنگ مسلط مرد ساالر، تأكيد بسيار بـر نقـش                »  اشتغال زنان 

 تسلط فرهنگ مرد سـاالري      به نظر وي  . شود ها مي   شدن زنان به خانه      مادري موجب رانده  
ـ          ايـن مقالـه پـس از بررسـي         در   .وجـود آورده اسـت    ه  موانع بزرگي در راه اشـتغال زنـان ب

هاي نابرابري جنسيتي در بازار كار با استفاده از اطالعـات آمـاري موجـود، وضـعيت                   نظريه
  .گيرد زنان و مردان در بازار كار ايران مورد بررسي قرار مي

 مباني نظري -2

هاي ورود      ختلفي ممكن است دسترسي زنان را به بازار كار محدود كند، و يا هزينه             عوامل م 
 و نظـري قابـل تـوجهي در          ادبيات تجربـي   1980 ي   دهه ي  از نيمه .  را افزايش دهد    به آن 

تعيين وضع نامساعد زنان در     و  ) بر حسب جنسيت و ديگر متغيرها     (مورد بازار كار و تبعيض      
 ات در مورد بازار كار كشورهاي در حال توسعه پديدار گشته اسـت             بر اساس مطالع   بازار كار 

هـاي    نظريـه : نـد از  ا  از اين جمله سـه دسـته نظريـه اهميـت بيـشتري دارنـد كـه عبـارت                  
  .]6[هاي جنسيتي  هاي تجزيه شدن و نظريه نئوكالسيك، نظريه
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  هاي نئوكالسيك نظريه -1-2
 حاصل از   درامدسيتي و اين كه چرا      هاي جن   هاي نئوكالسيك براي تشريح تفاوت      در نظريه 

هاي خانوادگي، نيروي جـسمي،       وليتئكار زنان كمتر از مردان است به متغيرهايي نظير مس         
شـود    جايي در كار تأكيد مي     هآموزش عمومي، آموزش فني، ساعات كار، غيبت از كار و جاب          

هاي    يكي از فرض   .دهد   كار را تحت تأثير قرار مي      ي  وري كار و عرضه    كه اين متغيرها بهره   
اساسي اقتصاددانان كالسيك اين است كه در شرايط رقابتي بـه كـارگران مـزدي معـادل                 

 زنان به اين علت كمتـر  درامد مبتني بر اين فرض،. شود ارزش نهايي محصول پرداخت مي   
ها آموزش و پـرورش،      ترين آن   انساني كمتري كه مهم    ي  از مردان است كه زنان از سرمايه      

وري كـار    شـوند و از ايـن رو بهـره          منـد مـي      شغلي است، بهره   ي  اي و تجربه    آموزش حرفه 
كه بعضي از زنان براي ازدواج،       دليل اين  شود به   عنوان مثال گفته مي    به. تري هم دارند    پايين

 شغلي كمتري از مردان به      ي  كنند، تجربه    شغل خود را ترك مي     ،حاملگي و پرورش كودك   
  .هاي آنان بيشتر است هارتآورند و شدت فرسايش م دست مي

  هاي تجزيه شدن بازار كار نظريه -2-2
بيند كه موانع سازماني، آن را به بندها يـا            اي مي   عنوان مجموعه  ها بازار كار را به      اين نظريه 

هاي تجزيه شدن بـازار       ترين نظريه  يكي از معروف  . هاي مختلفي تقسيم كرده است      قسمت
مـشاغلي  . شود  ست كه بين دو نوع از مشاغل تمايز قائل مي          بازار كار دوگانه ا    ي  كار، نظريه 

 خـوبي دارنـد و      هاي پيشرفت وضع نسبتاً     تر و فرصت   كه از لحاظ پرداخت مزد، تأمين بيش      
 نيـاز   ي  سـسه اسـت و در نتيجـه       ؤرگران، خاص و متناسب بـا احتيـاج م        ها مهارت كا   در آن 

مشاغل بخش دوم با مزد     . شود  ي مزدهاي بهتري به نيروي كار پرداخت م       ،كارفرما به ثبات  
در مـشاغل بخـش اول ثبـات        . مين كمتر و محدوديت امكان پيشرفت روبـرو اسـت         أكم، ت 

شـود   تري كه در زنان مشاهده مي جايي بيش كارگر در كار براي كارفرما اهميت دارد و جابه 
 حتي  رو   از اين . ها به مشاغل بخش دوم زيادتر است       به اين معنا است كه احتمال جذب آن       

 كار گماردن مردان در      اگر كيفيت نيروي انساني قبل از ورود به شغل برابر باشد، احتمال به            
اي و  ها از لحـاظ مـزد، آمـوزش حرفـه     مشاغل بخش اول، كه امكان پيشرفت بعدي در آن     



 محمدرضا كارگر شوركي، بي رازقي نصرآباد بي حجيه  78

 ................................... 73-94، صص 1387 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره19سال مطالب آماري،   گزيده ....................................

تواند تبعيض جنسي شغلي عمودي       اين نظريه مي  . باشد  ترفيع زيادتر است، بيش از زنان مي      
 مردان از موقعيت بـاالتري نـسبت بـه          ،؛ به اين معني كه در يك شغل مشابه        را تبيين كند  
  .گردند مند مي زنان بهره

  هاي جنسيتي نظريه -2-3
گيرنـد و     هاي فوق پايگاه فرضي زنان در خانه و جامعه را در نظر مي              رسد نظريه   به نظر مي  

.  ارائـه نماينـد    كوشند از اين طريق توجيهي بـراي وضـع نامـساعد آنـان در بـازار كـار                   مي
هاي جنسيت موقعيت فرودست زنان در بازار كار و در خانه و خـانواده را بـا يكـديگر                     نظريه

دانـد كـه در آن زنـان تـابع مـردان              مرتبط و آن را جزيي از يك سيستم كلي اجتماعي مي          
ويـژه   هاي جنسيت، اختصاص كـار خـانگي بـه          يكي از موضوعات كليدي در نظريه     . هستند

كنند كه گرايش به مـشاغل زنانـه          ها تأكيد مي    اين نظريه .  به زنان است   ،ودكمراقبت از ك  
ارزش  هاي خانگي اين مشاغل نيز كـم        هاي خانگي زنان است و مانند كار        انعكاسي از نقش  

  . هستند
ـ             ،به نظر بسياري از كارفرمايان     جـايي   ه زنان نسبت بـه مـردان غيبـت، مرخـصي و جاب

ارفرمايان در خصوص پرداخت مزد و انتصاب شغل، رفتـار         به همين دليل ك    .تري دارند  بيش
همچنـين بـه   . كنند جنسيتي توجيه ميهاي    نابرابرشان با مردان و زنان را با توجه به تفاوت         

دليل قدرت جسمي پايين و ناتواني در نظارت و سرپرستي، زنـان را بـراي برخـي مـشاغل                   
ض جنسي شغلي افقي و محدوديت تنوع       تواند تبعي   اين نظريه نيز مي   . ]6[دانند    نامناسب مي 

 وضـعيت زنـان در بـازار كـار و           ،با توجه به اين نظريات    . شغلي زنان را به خوبي تبيين كند      
  .عدم تعادل جنسيتي مورد بررسي قرار گرفته است

  نگاهي به وضعيت اشتغال در ايران -3
 نزديـك    نفر است كـه    59522747،  1385 سال به باالي كشور در سال        10 تعداد جمعيت 

 در كـل    ،بينـيم   مـي  1طور كه در جدول       همان. دهند  به نيمي از جمعيت را زنان تشكيل مي       
به لحـاظ اقتـصادي فعـال هـستند در ميـان            )  درصد 43/39( نفر   23468693كشور تعداد   
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)  درصد 75/12( نفر   2992298شاغل و   )  درصد 25/87( نفر   20476395جمعيت فعال نيز    
 درصـد   81/10 درصـد شـاغل و       89/19 در ميان مردان نيز      .بيكار در جستجوي كار هستند    

  . درصد بيكار هستند35/23 درصد شاغل و 65/76 در ميان زنان نيز. بيكار هستند

  
 درصـد در   51/26 درصـد در بخـش كـشاورزي،         27/22 از كل شاغالن     1385در سال   

 سهم شـاغلين را     2 جدول   .هستند درصد در بخش خدمات مشغول       73/48بخش صنعت و    
هـاي    مبتني بـر يافتـه    . دهد  هاي مختلف نشان مي     هاي مختلف اقتصادي در سال      در بخش 

هاي اقتصادي در جذب نيروي كار متحول         اين جدول همراه با تحول در توليد، سهم بخش        
شده و ظرفيت جذب نيروي كار در بخش كشاورزي به تدريج كاهش و در بخش صنعت و                 

  .فزايش يافته استخدمات ا

  
تـر   سودآوري بخش خدمات، مخاطرات كمتر آن نسبت به بخش صنعت و كشاورزي، ارزان            

 نيـاز بـه نيـروي كـار نيمـه مـاهر از جملـه                 و هاي شغلي در اين بخش      بودن ايجاد فرصت  

  به تفكيك جنس1385تر و جمعيت فعال در سرشماري   ساله و بيش10 جمعيت  تعداد- 1 جدول
 ساله و 10جمعيت   جنس  جمعيت فعال از نظر اقتصادي

  درصد بيكار جوياي كار  درصد شاغل  تعداد  تر بيش
 75/12 25/87 23468693 59522747  كل

 81/10 89/19 19839578 30244270  مردان

 35/23 65/76 3629115 29278477  زنان

  مركز آمار ايران: منبع

 ي تر كشور بر حسب سه بخش عمده  و بيش ساله10شاغلين  زيع تو-2جدول 
 1365-1385هاي  فعاليت اقتصادي در سال

  1385  1375  1370  1365   فعاليتي هاي عمده بخش
  27/22  04/23  48/24  00/29  كشاورزي

  51/26  70/30  61/27  28/25  صنعت
  73/48  50/44  62/43  45/42  خدمات
  49/2  76/1  29/4  27/3  هاي نامشخص و اظهار نشده فعايت
  100  100  100  100  جمع
 مركز آمار ايران:منبع
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داده اسـت   زايـي آن را افـزايش        هاي اين بخش اقتصادي است كه ظرفيت اشـتغال         ويژگي
]13[.  

 اقتصادي در ايران ي  توزيع شاغلين مرد و زن را در سه بخش عمده      ي   مقايسه 3جدول  
همان گونه كه در جدول مالحظـه       . دهد  مي  نشان  يافته   هاي توسعه   و سطح جهاني و كشور    

تري  ها سهم بيش    بخش خدمات نسبت به ساير بخش      ، در ايران مانند ساير مناطق     شود  مي
البته در ايران در مقايسه با سطح جهاني نـسبت          . به خود اختصاص داده است    از شاغلين را    

در سطح جهاني در سال   . تر از بخش صنعت و كشاورزي است        بيش ،زنان در بخش خدمات   
  درصد و در بخش خـدمات      2/17 در بخش صنعت   ، درصد 5/37، در بخش كشاورزي     2006

 ، درصـد در بخـش كـشاورزي   46/14در ايـران در ايـن سـال    .  شاغل هستند ، درصد 3/45
نتـايج  . انـد    درصد در بخش خدمات مشغول بـوده       44/60در بخش صنعت و       درصد 11/25

گسترش اشـتغال در بخـش خـدمات باعـث           ،در تمام مناطق  جدول حاكي از اين است كه       
 فرصتي را براي    ،افزايش تقاضا براي كار زنان شده است و در واقع گسترش بخش خدمات            

  .ن فراهم كرده استافزايش مشاركت زنا

  

به تفكيك در مناطق مختلف جهان  اقتصادي ي هاي عمده  در بخششاغلين  توزيع-3جدول 
 2006جنسيت در سال 

  خدمات   صنعت   كشاورزي
   فعاليتي هاي عمده بخش

  زنان  مردان   زنان  مردان   زنان  مردان

 3/45 9/39  2/17 9/24  5/37 2/35  *جهان

يافته و  هاي توسعه كشور
 84 9/60  7/12 4/34  4/3 8/4  * اروپاي اتحاديه

 5/49 7/58  2/18 2/28  3/32 1/13  *ميانه خاور

 44/60 69/48  11/25 75/32   46/14  56/18  **ايران

  مركز آمار ايران**، ]19 [ المللي كار بين  سازمان* :منبع
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 1345 هـاي   تحوالت ميزان مشاركت و بيكاري زنان و مردان طي سال          -4
  1385تا 

 ميزان مشاركت جمعيت واقع در سـن فعاليـت،          ي  دهنده نرخ مشاركت نيروي كار كه نشان     
اله  س 10جمعيت  هاي اقتصادي از طريق بازار كار است و نسبت جمعيت فعال به               در فعاليت 

كننـده   دهد و همچنين نرخ بيكاري يعني نسبتي از جمعيت مـشاركت            تر را نشان مي    و بيش 
تـرين   اند به اشتغال مناسبي دسـت يابنـد، از مهـم            در بازار كار كه به علل مختلف نتوانسته       

 ميزان مشاركت و بيكاري زنـان و مـردان          4جدول  . روند  هاي بازار كار به شمار مي       شاخص
  .دهد  نشان مي1385ران را در سال در اي

 تغييـرات قابـل   1355-1385هاي  هاي مشاركت اقتصادي زنان در ايران در سال         ميزان
 بـه   1355 درصد در سـال      13 اين ميزان با يك روند كاهشي از حدود          .توجهي داشته است  

 1/9 كاهش يافته سپس با يك روند افزايـشي بـه حـدود              1365 درصد در سال     2/8حدود  
تغييرات با توجه به    .  افزايش يافته است   1385 درصد در سال     4/12 و   1375 در سال    درصد

بـه ارتبـاط ميـزان مـشاركت بـا مراحـل           هـا    ميزان مشاركت اقتصادي زنان طي اين سـال       
 اقتصادي و اجتماعي، ارتباط آموزش با ميزان مشاركت، ارتباط ميـزان بـاروري و               ي  توسعه

  .بريم  زنان پي مي كارر تقاضاي نيرويميزان مشاركت و عدم تعادل جنسي د

  

 1345-1385هاي   ميزان مشاركت و بيكاري زنان و مردان در ايران در سال-4جدول 
سال   زنان    مردان

  سرشماري
  

نرخ 
 مشاركت

نرخ 
 بيكاري

 
نرخ 

 مشاركت

نرخ 
 بيكاري

1345  4/77 3/9  6/12 7/8 

1355  8/70 1/9  9/12 4/16 

1365  4/68 9/12  2/8 5/25 

1370  5/65 5/9  7/8 4/24 

1375  8/60 5/8  1/9 4/13 

1385  6/65 8/10  4/12 3/23 

 مركز آمار ايران: منبع
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 اقتـصادي و اجتمـاعي از اهميـت خاصـي برخـوردار      ي در ميزان مشاركت زنان، توسعه    
 دچار تغييرات زيـادي  ،نرخ مشاركت زنان در بازار كار با گذر از مراحل مختلف توسعه      . است
 اقتـصادي و اجتمـاعي ممكـن        ي  ار و توسـعه    مشاركت زنان در نيروي كـ      ي  رابطه .شود  مي

هـا   تري از فعاليـت     حجم بيش  ،در مراحل ابتدايي توسعه   ). ]10[؛  ]17[(باشد   شكل   Uاست  
هـاي    در اين مراحل زنان به همراه مردان در فعاليـت         . گيرد  در بخش كشاورزي صورت مي    

رنـشين   درصـد جمعيـت شه     1/39،  1345در ايران نيز در سال      . كنند  كشاورزي شركت مي  
امـا از   .  بوده است  6/12اند كه ميزان مشاركت در اين سال          نشين بوده   و اكثريت روستا    بوده

 درصـد   3/54گيـرد و بـه         به بعد ميزان شهرنشيني بر روستانشيني پيـشي مـي          1355سال  
ها و پـايين بـودن        اقتصادي طي اين سال    ي   شهرها و روند توسعه    ي   فرايند توسعه  .رسد  مي

هـاي   رغم نياز به تخصص و تحصيالت باال و نبود فرصت ص زنان عليسطح سواد و تخص   
، ابتدا باعـث رونـد نزولـي مـشاركت زنـان            1355كاري مناسب براي زنان، نسبت به سال        

 ولـي از  .يابـد   افت شديدي مي1355-1365هاي   طوري كه اين ميزان طي سال      هشود ب   مي
 ميزان  -طبق با نظر گلدين و وار        من - اقتصادي   ي   به بعد در مراحل پيشرفت توسعه      1370

مشاركت اقتصادي با شيب صعودي در حال افزايش است و اين ميزان در حال حاضـر بـه                  
ثير افزايش تحصيالت زنان    أت.  نزديك شده است   1355اي قبل از    ه  نرخ قبلي خود در سال    
داد كـه تعـ     بـا توجـه بـه ايـن        . هم اثر كاهنده و هـم فزاينـده دارد         ،بر ميزان مشاركت زنان   
اسـت   برابـر شـده   7 حـدود  1347-1380هاي   متوسطه در سالي  محصالن دختر در دوره   

تر به    انساني امكان دسترسي بيش    ي  از يك طرف افزايش تحصيالت زنان و سرمايه        ،]24[
محـصالن   از طرف ديگر افزايش قابل توجه تعداد         ،هاي شغلي را فراهم كرده است       فرصت

ثير أاما ت . هاي اخير شده است     ان در بازار كار طي سال     و دانشجويان باعث كاهش حضور زن     
هاي آتي و در مراحـل        مدت است و در سال      يك اثر كاهشي كوتاه    ،افزايش تعداد محصالن  

 بخش صنعت ي  اقتصادي با افزايش سطح تحصيالت زنان به همراه توسعه         ي  بعدي توسعه 
ـ   ي   در صورت وجود زمينه    ،و خدمات   زنـان، انتظـار   ي القوه مناسب جهت جذب نيروي كار ب

  . رود ميزان مشاركت زنان افزايش يابد مي
ها بيانگر اين است كـه جريـان انتقـال نيـروي كـار زنـان بـين                    در مجموع نتايج يافته   

 صنعتي در ايران طوالني است و كم        ي  هاي اقتصادي و تطبيق آنان با شرايط توسعه         بخش
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هـاي اقتـصادي و        زنـان بـين بخـش       زماني انتقال نيـروي كـار      ي   اين دوره  ي  شدن فاصله 
مطابقت با فرايند توسعه، نيازمند كاهش و حـذف موانـع سـاختاري و فـراهم شـدن بـستر                    

  . سياسي مناسب است واجتماعي، فرهنگي
شود اين است كه با افزايش ميـزان بيكـاري             استخراج مي  4نتايج ديگري كه از جدول      

 1365هاي جدول فوق در سال           داده بر طبق . مردان، نرخ مشاركت زنان كاهش يافته است      
 در همين سـال ميـزان مـشاركت زنـان        .ميزان بيكاري مردان افزايش ناگهاني داشته است      

توان گفت در زماني كه وضعيت اقتصادي جامعـه        به عبارتي مي  . كاهش زيادي داشته است   
 بـازار   ها بـه    دهند و يا دسترسي آن      نامساعد است اولين گروهي كه كار خود را از دست مي          

  .شود زنان هستند كار محدود مي
اي بين نرخ مشاركت و بيكاري زنـان          همچنين نتايج جدول بيانگر تفاوت قابل مالحظه      

طور محـسوسي بـاالتر از زنـان         ها نرخ مشاركت مردان به     ل در تمام اين سا   . و مردان است  
 برابـر و    5اً   تقريبـ  1355-75 ي   به زنان در كل دوره     نسبت نرخ مشاركت مردان  . بوده است 

 و  اخير ميزان مشاركت زنان روند رو به افزايش داشـته ي البته در دهه. تر بوده است  يا بيش 
 از جمله داليل اصـلي افـزايش   .است رسيده 1385 در سال  4/12 به   1375 در سال    1/9از  

هاي اخير كوچك شدن بعد خانوار، افزايش تحـصيالت، بـاال رفـتن               مشاركت زنان در سال   
هاي زندگي و تغيير نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بـازار     ج، افزايش هزينه  سن ازدوا 
  . كار است
رغم نرخ مشاركت پايين زنان دركشور نسبت به مردان، نرخ بيكاري آنان به مراتب               علي

 رو بـه افـزايش گذاشـته       1375-85 ي  باالتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره          
درصـد رسـيده اسـت، در       10 به   5/8 از   1375-84هاي    ان طي سال  نرخ بيكاري مرد  . است
  .  درصد افزايش يافته است23 درصد به 3/13 كه نرخ بيكاري زنان طي اين دوره از  حالي

زماني آن با كـاهش سـريع و         هاي اخير و هم     بهبود نسبي ميزان مشاركت زنان در سال      
، زمينه را براي بررسي     70 ي   اول دهه  ي   و نيمه  60 ي  غير قابل انتظار باروري در اواخر دهه      

مطالعات مختلف  . كند  هاي اخير فراهم مي      ميزان مشاركت و باروري ايران در سال       ي  رابطه
 ي   برخـي مطالعـات رابطـه      .انـد   داده     مبهمي را بين وضعيت شغلي و باروري نشان          ي  رابطه

 ديگر از مطالعـات،     اي  تهمنفي بين مشاركت زنان و باروري را نشان داده در صورتي كه دس            
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تغييرات جمعيتي حاكي از انتقـال بـاروري در         . دهند  اي را بين اين دو نشان نمي        ههيچ رابط 
 فرزنـد بـراي هـر زن در سـال           7/7اي كه ميزان باروري كـل از حـدود            گونه ايران است به  

  موقتاً ،بعد از اين كاهش اوليه    . ]14[ كاهش يافته است     1355 فرزند در سال     3/6 به   1345
ثر از رويـداد انقـالب      أثير شرايط خاص مت   أآيد و تحت ت     تقال جمعيتي پديد مي   اي در ان    وقفه

 روند ثابتي داشته و از اين سـال         1364افزايش يافته سپس تا سال       9/6به  اسالمي باروري   
 1364 در سال     فرزند براي هر زن    9/6شود و از       روند كاهش باروري آغاز مي     به بعد مجدداً  

سـرعت كـاهش     از اين سال به بعد ميزان باروري بـه     .رسد   مي 1367 در سال     فرزند 5/5به  
 زمـاني ميـزان بـاروري و ميـزان          ي مقايسه. ]4[رسد     مي 17/2 به   1379يابد و در سال       مي

دهد كه هر زمان كه شاهد افزايش باروري زنان هستيم ميزان مشاركت              مشاركت نشان مي  
 رونـد رو    ، روند رو به كاهش داشته اين نـسبت        ،يزنان پايين است و زماني كه ميزان بارور       

البته اگر چه كاهش باروري در كنار تغييرات اقتصادي و اجتمـاعي            . به افزايشي داشته است   
هاي اخير    ي مشاركت زنان در سال    در سطح كشور و افزايش تحصيالت زنان، در بهبود نسب         

ثيرگذار بوده، با اين حال همچنان شاهد عدم تعادل جنسيتي در بازار كار و شـكاف زيـاد                  أت
ميزان مشاركت زنان در ايـران در مقايـسه بـا           . ميان ميزان مشاركت زنان و مردان هستيم      

 ميزان مـشاركت و بيكـاري را در منـاطق مختلـف             5جدول  . ساير مناطق قابل توجه است    
 البتـه در تمـام      . اسـت  6/52يافته ميزان مشاركت زنان      سعه در كشورهاي تو   .دهد  نشان مي 

 در سـطح جهـاني ميـزان مـشاركت          .تر از زنـان اسـت      مناطق ميزان مشاركت مردان بيش    
 از اين نظر در خاورميانه نيز نـسبت بـه سـاير             . درصد است  6/52 و براي زنان     5/68مردان  

بـا ايـن حـال      . ود دارد گيري بين ميزان مشاركت مـردان و زنـان وجـ           مناطق، تفاوت چشم  
  .شكاف جنسيتي در ايران شديدتر است



 85  عدم تعادل جنسيتي در ساختار شغلي ايران  

 ................................... 73-94، صص 1387 بهار و تابستان، 1 ي  ، شماره19سال مطالب آماري،   گزيده ....................................

  
شـدت از هنجارهـا،     بحث اين است كه عدم تعادل جنـسيتي در بـازار كـار بـه       ي نتيجه
هـا   اي در آن پذيرد و تا زماني كه تغيير توسعه   ثير مي أها، ساختارها، نهادها و قوانين ت      نگرش

عـالوه بـر شـكاف زيـاد ميـان          . ن نابرابري به قوت خود باقي خواهد ماند       صورت نگيرد، اي  
شدن   هاي عمودي ناشي از تجزيه        ميزان مشاركت زنان و مردان، در بازار كار ايران تبعيض         

شود كه در مبحث بعدي بـدان پرداختـه           وضوح مشاهده مي   هاي افقي به    بازار كار و تبعيض   
  .شود مي

  ار كار ايرانتبعيض شغلي عمودي در باز -5
 زنان به اين علت از مردان كمتـر اسـت           درامد نئوكالسيك مبتني بر اين است كه        ي نظريه

 6 جـدول     .مند هستند    كمتري بهره  – آموزش و سطح سواد      –  انساني ي  كه زنان از سرمايه   
. دهـد    نشان مـي   1385تفكيك سطوح تحصيلي در سال       بهرا  توزيع جمعيت بيكار و شاغل      

 بيانگر اين است كه ميزان بيكاري زنان با تحصيالت عالي در مقايـسه بـا                هاي جدول   داده
 از مردان با تحصيالت عـالي بيكـار هـستند           85/6مردان خيلي باال است در حالي كه تنها         
 ايـن اسـت   اين امر حـاكي از  . درصد است28/83اين نسبت براي زنان با تحصيالت عالي  

رغـم   علـي د داراي تحصيالت عالي هـستند و         از شاغلين مر    درصد 97/12كه در حالي كه     
 ميزان بيكاري زنـان بـا       ،هاي اخير دسترسي زنان به آموزش عالي زياد شده          كه در سال   اين

 2006 در سال  ميزان مشاركت و بيكاري زنان و مردان در مناطق مختلف-5جدول 
  مناطق  ميزان بيكاري    مشاركتميزان 
  زنان  مردان    زنان  مردان

 6/6 1/6   5/52 9/78  *جهان

 7/6 1/6   6/52 5/68  * اروپاي يافته و اتحاديه هاي توسعه كشور

 3/16 5/10   5/32 2/78  *ميانه خاور

 3/23 8/10    4/12  6/65  **ايران

  نمركز آمار ايرا**، ]19 [ المللي كار بين  سازمان* :منبع: منبع
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عالوه بر دسترسي محدود زنـان بـه   . تحصيالت عالي بسيار باالتر از مردان اين گروه است      
به مراتب كمتر است  زنان حتي در سطوح تحصيلي برابر با مردان         درامدهاي شغلي،     فرصت

]9[.  

  
تواند بـه     يابي به بازار كار نمي     ها بيانگر اين است كه نابرابري جنسي در دست          اين يافته 

 تبعـيض در ايـران بـا توجـه بـه            . انساني ارتباط داده شـود     ي  سطح تحصيالت و يا سرمايه    
 تفـاوت زيـادي بـا مـردان دارد، بـا      كرده خيلـي زيـاد اسـت و        كه بيكاري زنان تحصيل    اين

خـواني   تـر هـم    تجزيه شدن بازار كار و بازار كار دوگانه براي زنان و مـردان بـيش    ي  نظريه
  .دارد

  محدوديت شغلي زنان: تبعيض افقي -6
ـ             هنجارهاي اجتماعي قوياً   در بسياري از كشورها    ثير أ بر كار زنان و مردان در محـيط كـار ت

گيرد و برخي كارها و مشاغل را         ناي تقسيم كار جنسيتي قرار مي     اين هنجارها مب  . گذارد  مي
زنان در مشاغل خاصي نظير معلمي، يا پرستاري        دهد و     مناسب مردان و زنان تشخيص مي     

كه با وظايف خانگي آنان سازگار است يا در صنايع كاربر در بخـش صـادرات كـه نيازمنـد                    
اطالعـات سرشـماري    . ]25[مركز دارند   ها است، ت   كارگيري دست  هتكرار كار و مهارت در ب     

 محـدود را    ي  ها در چند حوزه     ايران نيز مؤيد محدوديت تنوع شغلي زنان و تمركز آن          1385
  .دهد نشان مي
 شـامل    اشتغال زنان شامل كشاورزي، آموزش، صـنعت كـه عمـدتاً           ي  هاي عمده   بخش

 نفـر   665714،  1385كه در سال    . باشد و بهداشت و مددكاري اجتماعي است        افي مي ب  قالي

  1385 درصد جمعيت شاغل و بيكار برحسب سطوح تحصيلي و جنس در سال -6جدول 
 عالى دانشگاهى پيش متوسطه راهنمايى ابتدايى  سطوح تحصيلي

سوادآموزى 
 ساالن بزرگ

 سواد بي  ساير

 15/8 58/9 29/4 85/6 86/25 14/11 58/12 46/8  بيكار
 85/91 42/90 71/95 15/93 14/74 89/85 42/87 54/91  شاغل  مردان

 27/10 17/28 85/9 72/16 62/48 88/34 58/29 27/21  شاغل  زنان 73/89 83/71 15/90 28/83 38/51 12/65 42/70 73/78  بيكار

 مركز آمار ايران: منبع
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در بخــش صــنعت، )  درصــد41/23( نفــر 651281در بخــش آمــوزش، )  درصــد93/23(
در بخـش   )  درصـد  85/8( نفـر    246295دربخش كشاورزي،   ) درصد43/14( نفر   401422

در حـالي   . اند  ها مشغول بوده    درصد در ساير بخش    29/ 37بهداشت و مددكاري اجتماعي و      
 689245ل، در اين چهار بخش مـشغول هـستند كـه     درصد از مردان شاغ  60/39كه تنها   

 در بخـش صـنعت،    )  درصـد  01/16( نفـر    2833910در بخش آموزش،    )  درصد 89/3(نفر  
در بخـش   )  درصد 55/1( نفر   274543دربخش كشاورزي،   )  درصد 14/18( نفر   3210359

يـن  ا. ها فعاليت دارند ها در ساير بخش    درصد از آن   40/60بهداشت و مددكاري اجتماعي و      
اي ميـان مـردان و زنـان در دو بخـش آمـوزش و بهداشـت و                    آمار تفاوت قابـل مالحظـه     

هـاي آمـوزش و       تر زنان شاغل در بخـش      تمركز بيش . دهد  مددكاري اجتماعي را نشان مي    
هاي جنسيتي است كه به جذب زنان در مـشاغل زنانـه كـه نزديكـي                  يد نظريه ؤبهداشت م 

  .كند كيد ميأهاي خانگي آنان دارد، ت ي با نقشزياد

  تفاوت در ساختار بيكاري زنان شهري و روستايي -6
هاي مختلف زنان نيز در       عالوه بر تفاوت در دسترسي به بازار كار ميان زنان و مردان، گروه            

اين تفـاوت بـر حـسب    . هاي شغلي و يا امتيازات نيز با هم تفاوت دارند دسترسي به فرصت  
  . قابل مالحظه است، مسكونيي منطقه
ايـن  .  زيادي با يكـديگر دارنـد       نسبتاً هاي  زار كار در مناطق شهري و روستايي تفاوت       با
 وضعيت بازار   7جدول  . باشد  هاي مشاركت و بيكاري قابل مشاهده مي        ها در بين نرخ    تفاوت

  .دهد تفكيك جنس نشان مي كار در مناطق شهري و روستايي را به
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زنـان شـهري در     . زنان شهري و روستايي با يكـديگر متفـاوت اسـت          ساختار تحصيلي   

 ايـن عامـل باعـث شـده         .مقايسه با زنان روستايي از سطح تحصيالت باالتري برخوردارند        
 در بازار كـار     زنان شهري عمدتاً  .  مجزا باشد  ي    ساختار كار زنان شهري و روستايي دو مقوله       

 ي  ها همراه با انباشت سرمايه     ه و كار آن   هاي مشخص مشغول فعاليت بود     درامدرسمي و با    
صورت خانوادگي و غير رسـمي       در حالي كه بازار كار زنان روستايي به       . تر است  انساني بيش 

. باشـد  هاي آنان در مقايسه با زنان شهري به داليل مختلف كمتر مي            بوده و ارتقاي مهارت   
بيكـاري زنـان در منـاطق    شـود كـه نـرخ      مشاهده مي  ،زنان تصويري از بيكاري     ي  در ارائه 

 درصد و   5/22اين نرخ در مناطق شهري      . روستايي باالتر از نرخ بيكاري زنان شهري است       
 ساله و   10 كه توزيع شاغلين     2 جدول   ي  با مالحظه .  درصد است  3/25در مناطق روستايي    

دهـد بهتـر بـه         فعاليت اقتـصادي را نـشان مـي        ي  تر كشور بر حسب سه بخش عمده       بيش
سـاختار اقتـصادي در دو حـوزه        طور كلـي      به .بريم  لي شهري و روستايي پي مي      شغ ارساخت

هاي مدرن و سنتي ساختار اقتـصاد را تحليـل            اگر بخواهيم بر مبناي فعاليت    . متفاوت است 
 با بخش شـهري     هاي ضعيف اقتصادي در مقايسه      كنيم بخش روستايي ايران از زيرساخت     

حجم تقاضا در   .  كمتري در آن گسترش يافته است      هاي خدماتي    فعاليت طبيعتاً. برد  رنج مي 
بـرعكس  . كند  گوني مراكز رشد را تداعي مي      اين مناطق محدود بوده و كمتر انسجام و هم        

هاي اقتصادي و     آوري فعاليت  اند و سود    هاي رشد تبديل شده     بخش اقتصاد شهري به قطب    
تـري در آن شـكل       بـيش روز مـشاغل خـدماتي      ه  باشد و روز ب     ها باالتر مي   اجتماعي در آن  

تفكيك جنس در   وضعيت بازار كار در مناطق شهري و روستايي به-7جدول 
  1385سال 

 نرخ بيكاري  نرخ مشاركت اقتصادي
 شرح

 روستايي شهري كل  روستايي شهري كل

  9/12  8/11  7/12    8/68  8/38  4/39 كل
  9/12  8/9  8/10    8/68  2/64  6/65 مرد
  3/25  5/22  3/23    2/12  5/12  4/12 زن

 مركز آمار ايران: منبع
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 درصـد از مـشاغل را       61/61 شهري   ي   در منطقه  1385اي كه در سال       گونه به. گرفته است 
 در حـالي كـه      ، درصد را بخش صنعت به خود اختصاص داده است         57/33بخش خدمات و    

 درصد در بخش صنعت اسـت  63/27 درصد در بخش خدمات و       52/25در بخش روستايي    
هـاي توليـدي، ماشـيني شـدن زنـدگي و ايجـاد               زه شدن فعاليت  كه مكاني  نتيجه اين . ]11[

تر در بخش شهري، باعث تفاوت ميزان        هاي شغلي و بخش خدمات و صنعتي بيش         فرصت
  . شهري و روستايي شده استي بيكاري زنان در دو منطقه

  گيري نتيجه -7
 زنـان   اي در ميزان مـشاركت      شده در كشور نقش عمده     تحوالت اقتصادي و اجتماعي ايجاد    

 1355-1385هـاي     هاي مشاركت اقتصادي زنان در ايـران در سـال           ميزان. ايفا كرده است  
 درصـد در    13 اين ميزان با يك روند كاهـشي از حـدود            .تغييرات قابل توجهي داشته است    

 كاهش يافته سپس با يك روند افزايشي به         1365 درصد در سال     2/8 به حدود    1355سال  
كـاهش  .  افزايش يافته است   1385 درصد در سال     4/12 و   1375 درصد در سال     1/9حدود  

دليـل محـدوديت ميـزان        بـه  1370 تـا    1355هـاي    ميزان فعاليت اقتصادي زنان طي سال     
هـاي   اين امـر در سـال     . ]7 [اشتغال كل جمعيت و حذف زنان در برخي مشاغل بوده است          

زان مـشاركت زنـان      نيز مي  1385 با اين حال در سال       ، به بعد تا حدودي تعديل شده      1370
هـاي    در جريان انتقال نيروي كار زنان بين بخـش . نرسيده است1355سطح سال   هنوز به   

 صنعتي، تغييراتي در ميـزان مـشاركت زنـان در           ي  اقتصادي و تطبيق آنان با شرايط توسعه      
ثير تغييرات اجتماعي و افزايش تحصيالت      أها تحت ت   اين دگرگوني . شود  جامعه مشاهده مي  

در ايـران در  .  بوده اسـت … تغييرات جمعيتي و ،غيير در ساختار اقتصادي و صنعتيزنان، ت 
 از  ، اخير ميزان سواد زنان افزايش يافته است با اين حال متفاوت با ساير كشورها              ي  دو دهه 
 مـشاركت   ي  كشورهاي پيشرفته كه افـزايش سـطح سـواد و آمـوزش زنـان، زمينـه                جمله

هـا نائـل     هـاي كـه زنـان بـه آن          رغم پيشرفت    ايران علي  اقتصادي آنان را فراهم كرده، در     
هـاي پنهـان و       هاي شغلي دارند و به شيوه       اند، هنوز هم دسترسي محدودي به فرصت        شده

اي كـه بـين       مقايسه. هاي مختلف مواجه هستند     آشكار، زنان با تبعيض و نابرابري در زمينه       
شورهاي پيشرفته و سـطح جهـاني       ميانه، ك  ميزان مشاركت زنان و مردان در ايران با خاور        
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وضـعيتي   تقريبـاً  ايـران    ،انجام گرفت، نشان داد كه از لحاظ ميزان مشاركت زنان و مردان           
اي   ميانه دارد و با سطح جهاني و كشورهاي پيشرفته تفـاوت قابـل مالحظـه               مشابه با خاور  

  حـال در خـاور      ميزان مشاركت مردان بيش از زنان بوده، با اين         ،البته در تمام مناطق   . دارد
 بـازار كـار     ،هاي اين مطالعـه     افتهمبتني بر ي  . باشد  ميانه و ايران شكاف جنسيتي شديدتر مي      

ايران از جهت ميزان مشاركت، ميزان بيكاري، تنوع شغلي و سطوح عمودي اشتغال، دچـار               
اي بـين   ها بيانگر وجود تفاوت قابل مالحظه  براورد .عدم تعادل جنسيتي به نفع مردان است      

هاي سرشـماري، نـرخ مـشاركت         در تمام سال  . خ مشاركت و بيكاري زنان و مردان است       نر
 درصـد  4/12 در مقابـل  1385در سـال  . طور محسوسي باالتر از زنان بوده اسـت       مردان به 

همچنين ميـزان بيكـاري     .  درصد است  6/65 ميزان مشاركت زنان، اين ميزان براي مردان      
 رونـد افـزايش   ي در صـورت ادامـه   . از مـردان اسـت  زنان با تحصيالت عالي بسيار بـاالتر     

تقاضاي زنان براي ورود به آموزش عالي و افزايش تعداد زنـان داراي تحـصيالت عـالي و                  
عدم ايجاد اشتغال براي اين تعداد، نرخ بيكـاري زنـان داراي تحـصيالت عـالي همچنـان                  

  .شود مي  تر دامن زده ها از لحاظ جنسيتي بيش افزايش يافته و به عدم تعادل
 عالوه بر تفاوت در دسترسي به بازار كار ميـان زنـان و مـردان، بـازار كـار در منـاطق                     

نرخ بيكـاري زنـان در منـاطق    .  زيادي با يكديگر دارندهاي نسبتاً   شهري و روستايي تفاوت   
رسـد ايـن تفـاوت ناشـي از           به نظـر مـي    . روستايي باالتر از نرخ بيكاري زنان شهري است       

هاي توليدي، ماشيني شدن زندگي در بخش شهري و مدرن و ايجـاد               اليتمكانيزه شدن فع  
  . هاي شغلي و بخش خدمات و صنعت است فرصت

 بـه بـازار    زنـان واند تفاوت دسترسي مردان        نئوكالسيك سعي كرده   ي  طرفداران نظريه 
 -اي حرفـه فنـي و   آمـوزش و پـرورش و آمـوزش    – انساني كمتر زنان ي  را به سرمايه   كار

هاي اخير در ايران دسترسي زنان به آموزش عـالي زيـاد شـده در                  اما در سال   .هندنسبت د 
از ايـن رو    . حالي كه ميزان بيكاري زنان با تحصيالت عالي، بسيار بـاالتر از مـردان اسـت               

هـاي شـغلي و وجـود     توان چنين نتيجه گرفت كه دسترسي محـدود زنـان بـه فرصـت         مي
 انساني كمتر آنان نسبت داد و در        ي  توان به سرمايه   يتبعيض شغلي در بازار كار ايران را نم       

از طرفـي   . تواند ناشي از تجزيه شدن بازار كار باشـد          واقع بايد گفت كه وضعيت مذكور مي      
 اشتغال زنان شامل كشاورزي، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتمـاعي           ي  هاي عمده   بخش
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تر زنـان شـاغل در     ركز بيش محدوديت تنوع شغلي و تم    .  است -بافي  قالي عمدتاً-و صنعت   
هـاي   هاي جنسيتي است كه بر اختصاص و اشتغال زنان در نقـش    يد نظريه ؤها م  اين بخش 

تفكيك  اختالف زياد نرخ مشاركت به     مطالعات مختلف بيانگر اين است كه        .زنانه توجه دارد  
صادي و هنجارهاي حـاكم بـر       هاي افقي و عمودي از بستر اجتماعي، اقت         جنسيت و تبعيض  

منظور رفع و كاهش     از اين رو تغيير هنجارها و ايجاد بستر مناسب به         . پذيرد  ثير مي أامعه ت ج
كه توسعه نيز درون بستر نهادي       با توجه به اين   . يابد  هاي جنسي اهميت زيادي مي      نابرابري

هـاي ضـمني و آشـكاري از          هاي اجتماعي و كـد       رسوم و هنجار   ي  وسيله و اقتصادي كه به   
 گفـت هنجارهـا و رسـوم اجتمـاعي          تـوان   ، مـي  ]27[فتـه، رخ داده اسـت       رفتارها شكل گر  

. در سرتاسر تاريخ شواهدي وجود دارد كه هنجارها در حال تغيير هستند           . تغييرناپذير نيستند 
منظور تغيير جهت به سمت تعادل جنسيتي در بازار كار يـك تغييـر               از اين رو الزم است به     

هـاي    همچنـين سياسـت   . ا و قوانين صـورت گيـرد      ها، ساختاره  اساسي در هنجارها، نگرش   
 بـيش از    ،براي اسـتخدام و دسـتمزد     »  وري  بهره «تواند از طريق مبنا قرار دادن         دولت مي 

منظور ترفيع كارايي و تعـادل جنـسي فـراهم      نيروي محرك را به    …جنسيت، نژاد، سن و     
  .كند

ـ    تر براي  هاي شغلي بيش    يكي از عوامل ديگري كه در ايجاد فرصت        ثير مثبـت  أزنـان ت
بـا رشـد توليـد    . گـذاري اسـت   تر توليد ناخالص داخلي و افزايش سرمايه   افزايش بيش  دارد،

هاي خانگي بـه سـمت      هاي جديد اقتصادي، زنان از فعاليت       ناخالص داخلي و ايجاد ظرفيت    
هـايي كـه بـه        اين، اجـراي سياسـت     بر بنا. شوند  هاي بيرون از منزل سوق داده مي        فعاليت
گـذاري منجـر شـود از ضـروريات افـزايش         توليد ناخالص داخلي و حجـم سـرمايه        افزايش

با رشد توليد ناخالص داخلي ميزان اشتغال در كل و به تبـع آن، ميـزان                . اشتغال زنان است  
  .يابد اشتغال زنان افزايش مي

  گزاري سپاس
هـاي   ييفكـري و راهنمـا     جهـت هـم     ي به يرزاياز استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر محمد م       

  .گردد ن پژوهش تشكر و قدرداني مييشان در طول انجام ايارزشمند ا
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