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ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾﺮان
ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺻﻔﺎﮐﯿﺶ* و زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭼﮑﯿﺪه :زﻧﺎن ﻧﯿﻤـﯽ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ اﻣـﺎ ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آنﻫـﺎ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻇﺮﻓﯿﺖﺷـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠﺎمﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺳـﻄﺢ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی زﻧـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺮدان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان ﺣﺪود ۶۹
درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻧﺮخﻫـﺎ ﺑـﺮای اﯾـﺮان
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣـﺪود  ۶۳درﺻـﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدان و  ۱۳درﺻـﺪ ﺑـﺮای زﻧـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۲۱درﺻﺪی زﻧـﺎن ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ اﺧـﺘﻼف
ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ،
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ارزﺷﯽ و ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷـﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی زﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در اﯾـﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺧـﻮد دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای ﻧﺎاﻣﯿـﺪی و
ﺧﺮوج آﻧﺎن از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫـﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐـﺎر در ﺑـﯿﻦ زﻧـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ،ﺑـﯿﺶ از ۷۰
درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،در ﺣـﺪود  ۲درﺻـﺪ آﻧـﺎن ﺑﯽﻧﯿـﺎزی از اﻧﺠـﺎم
ﮐﺎر و ﺣﺪود  ۱درﺻﺪﺷﺎن ﻧﯿﺰ دﻟﺴﺮدی از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺑـﺮای در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐـﺎر
ﻧﺒﻮدﻧﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮشﻫـﺎی ارزﺷـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
در ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎﺷـﺪ .ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎی ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﮔـﺬران وﻗـﺖ
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۵٫۸٫۱۶ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۶٫۳٫۲۸ :
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ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣـﺎن ﺳﭙﺮیﺷـﺪه
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪداری در ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪی
ﺧﻮد رﻏﺒﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد
ﮐــﻪ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑــﻮدن ﻧــﺮخ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی زﻧــﺎن در اﯾــﺮان ﺑــﯿﺶ از ﻋﻮاﻣــﻞ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﻌﻠــﻮل
ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﺷﺎﻏﻞ ،آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬران وﻗﺖ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ،ﻓﻨـﺎورﯾﯽ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻐﯿـﺮ

اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮهوری ﺻﺤﯿﺢ از آن اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در
آﻣﻮزش و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾـﺎﻓﺘﮕﯽ ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر ،ﻣﯿـﺰان اﻫﻤﯿـﺖ و

اﻋﺘﺒﺎر زﻧﺎن در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ا ﮐﻨﻮن ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی زﻧﺎن ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ز ﯾﺮا اﻣﺮوز ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﺪن
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ زن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل و ﺳـﺎزﻧﺪه ﻧﮕﺮ ﯾﺴـﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﻗﻄﻌـ ًﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎری در روﻧﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﻤّـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﻧﯿـﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ.

ﺑﻨـﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘــﻪ ﺑـﺮ اﺳــﺎس ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫــﺮ ﭼـﻪ ﻓﻌــﺎلﺗﺮ زﻧــﺎن در اﻣــﻮر

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺣﻀـﻮر
زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐ ّﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ،

ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ ،ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در ﺑﺴـﯿﺎری از ﺟﻮاﻣـﻊ ،ﺧﺼﻮﺻـﺎً در

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﻫﻨﻮز زﻧﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎر وبﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۴۹٫۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ

ﺟﻬﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ] [۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ در ﺣـﺪود  ۳۹درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ

داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺎن ۱ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﮔـﺰارش
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﺧﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﮏﮐﻨﺰی ۲در ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
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ﺑﺮاوردﻫﺎ اﮔﺮ زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان در ﻋﺮﺻﻪی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳـﺎل
 ،۲۰۲۵ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۸ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ].[۸

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐـﺎر ،۳ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﻠـﯽ در دو دﻫـﻪی ﮔﺬﺷـﺘﻪ

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در دﻧﯿـﺎ ﻧـﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﺮدان از  ۷۹٫۹درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﺑﺎ  ۳٫۸درﺻﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﻪ  ۷۶٫۱درﺻـﺪ در ﺳـﺎل ۲۰۱۵
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧـﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی زﻧـﺎن را در ﺳـﺎل  ۲۰۱۵رﻗـﻢ

 ۴۹٫۶درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﻗـﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﺳـﺎل  ۲٫۸ ،۱۹۹۵درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐـﺎر ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ را ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻧـﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان از زﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧـﺎن ﮐﻢﺗـﺮ از
ﻣــﺮدان اﺳــﺖ اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﻪﻃــﻮر ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻋــﺪدی ﻣﻨﻔــﯽ اﺳــﺖ .در ﺳــﺎل  ،۲۰۱۵ﻓﺎﺻــﻠﻪی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان و زﻧﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  -۲۶٫۵درﺻﺪ ﺑـﻮده

اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر
در ﺣﺪود  ۲۷درﺻﺪ ﮐﻢﺗﺮ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﮐﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻢﺗـﺮ ﺑـﺮای آﻧـﺎن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﮔـﺰارش ،ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ ﻣﯿـﺎن ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻣـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺟﻨـﻮب آﺳـﯿﺎ
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ].[۷

در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧـﺎن در دﻧﯿـﺎ ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪای ﻣﯿـﺎن اﯾـﺮان و ﺟﻬـﺎن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﮔـﺬران وﻗـﺖ در ﻧﻘـﺎط
ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﻣﺘﻮﺳـﻂ زﻣـﺎن ﺳﭙﺮیﺷـﺪه در روز ﺑـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺧﺎﻧـﻪداری و
اﻣﻮر ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺮور ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻋﻠﺖﻫـﺎی ﻋـﺪم ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐـﺎر در ﻣﯿـﺎن

ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﺮور ،و اﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮ زﻧﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ آﻣـﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ و زﻧﺎن ﻣﺠﺮد و ازدواجﮐﺮده ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ و ﻧﺘﯿﺠـﻪﮔﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۲ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﺎ دراﻣـﺪ ﮐﻢﺗـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ،ﺗـﻼش زﻧـﺎن
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ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار ﮐـﺎر ﺗﺤـﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻋﻤﯿﻘـﯽ را در اﯾـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﭘﺪﯾـﺪ
آورده اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺑـﻪ

رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﻣـﺎ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﮔـﺰارش
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز ﻋﺪهی زﯾﺎدی از زﻧﺎن در ازای اﻧﺠـﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﺳﺖﻣﺰد ﮐﻢﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی ﮐﺎر ،زﻧﺎن و ﻣـﺮدان ﺗﺤـﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑـﺪون ﻣـﺰد داﺧﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺧﺎﻧﻪداری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ .زﻧـﺎن ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ۱۰ﺗـﺎ  ۳۰درﺻـﺪ ﮐﻢﺗـﺮ از
ﻣﺮدان دراﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی زﻧـﺎن،

ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی دارد .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﯾﺎ ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾـﺪه ﺑﮕﯿـﺮد .ﺟﺎﻣﻌـﻪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ  -اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد -ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و اﻧﮕﯿﺰهی
ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻧﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻬﻢﺗـﺮ ﯾﻦ ﻧﻘـﺶ

را دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪی
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠـﺎه درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی را زﻧـﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی زﻧـﺎن در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﻢﺗـﺮ
اﺳــﺖ .ﺟــﺪول  ۱اﻃﻼﻋــﺎت ﻧــﺮخ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﺮﺧــﯽ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨــﺐ را ﺑــﺮای
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی اﯾﺮان ﮐﻪ

در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧـﺪ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧـﺪ ،ﻧـﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی زﻧـﺎن در
آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

 ......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،27ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1395ﺻﺺ ...................... 119 -103
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ﺟﺪول  -۱ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ۲۰۱۵ ،
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

زن ﻣﺮد ﮐﻞ

+

۶۵

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
+

ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ

+

ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﮐﺎﻧﺎدا

۶۳

۶۲

۸۵

۷۹

۶۸

۷۵

۷۱

۶۵

ﻧﺎم ﮐﺸﻮر
اﻧﺪوﻧﺰی

زن ﻣﺮد ﮐﻞ
۴۹

ﺑﺮزﯾﻞ

+

اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ

۴۸

۴۶

۶۱

۴۳

۸۶

۸۹

۷۱

۷۲

۸۲

۵۷

۲۶

۷۴

۵۳

۲۲

۷۰

۴۷

۷۸

۵۴

۶۱

۷۱

۶۶

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

۵۹

۷۱

۶۵

اﻣﺎرات۲۰۰۹ ،

۴۲

داﻧﻤﺎرک

۵۸

۶۷

۶۲

ﺑﻨﮕﻼدش۲۰۱۳ ،

۳۳

۶۹

۶۳

۵۹

ﻫﻠﻨﺪ

۷۰

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

۵۷

۶۹

آﻟﻤﺎن

۵۷

اﻣﺮﯾﮑﺎ

۶۴

۶۳

ﺗﺮﮐﯿﻪ

+

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

۴۵

۳۱

۵۵

۶۶

۶۰

ﻣﺼﺮ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

۵۴

۵۲

۸۰

۶۱

۶۷

۵۶

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﻋﻤﺎن۲۰۱۳ ،

۲۱

ﭼﯿﻦ ﺗﺎﯾﻮان

۵۱

۶۷

۵۹

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن۲۰۱۱ ،

۵۴

ارﻣﻨﺴﺘﺎن
+

ﻣﺎﻟﺰی

+

ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
وﻧﺰوﺋﻼ

۵۱

۷۳

۷۴

۶۲

۶۲

۵۰

۷۷

۶۴

۵۰

۷۸

۶۴

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺳﻮرﯾﻪ۲۰۱۱ ،
+

اردن

ﯾﻤﻦ۲۰۱۰ ،

۶۵

۵۶

۵۳

ﯾﻮﻧﺎن

ﺑﺤﺮﯾﻦ۲۰۱۱ ،

۸۳

۶۶

۲۲

۶۰

۷۲

۶۸

۵۲

۵۱

۴۵

۲۰

۶۴

۵۵

۱۹

۸۰

۵۰

۱۵

۱۳

۱۰

۷۱

۶۰

۶۷

۴۳
۳۶

۳۹

ﻧﺮخﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﺳﺖ و در ﺧﺼـﻮص ﻫﻤـﻪی ﮐﺸـﻮرﻫﺎ آﺧـﺮﯾﻦ ﻧـﺮخ در دﺳـﺘﺮس ،آورده ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

 +ﻧﺮخ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﺳﺖ.

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :وبﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/ContryProfileId?_afrLoop=499804

000710970&_adf.ctrlstate=bic0sc6cx_250#%40%3F_afrLoop%3D499804000710970%
26_adf.ctrl-state%3Djowryrvh7_50

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻞ  ۳۸٫۲درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺮوی در ﺳـﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار ﮐﺎر را از ﻧﻈـﺮ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫــﺎی ﺷــﻐﻠﯽ ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﻧﯿــﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑــﺎﻟﻘﻮه ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗــﺎزهﺗﺮﯾﻦ

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۴ﻧـﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی
 .......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،27ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1395ﺻﺺ ...................... 119-103
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ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶۳٫۲درﺻﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  ۱۳٫۳درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ] .[۳اﻣـﺎ
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در اﯾـﺮان ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻ و ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  -۴۹٫۹درﺻـﺪ اﺳـﺖ .در

ﻋﺮﺻﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان  ۷۶درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧـﺎن در ﺣـﺪود ۵۰
درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  ۱۳درﺻـﺪ
ﺗﻔــﺎوت دارد وﻟــﯽ در ﺧﺼــﻮص زﻧــﺎن اﯾــﻦ ﻣﯿــﺰان ﺑﺴــﯿﺎر ﭘــﺎﯾﯿﻦ و ﺑــﯿﺶ از  ۳۷درﺻــﺪ اﺳــﺖ.
ﻣﺴــﺌﻠﻪی دﯾﮕــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻃــﻮل  ۵ﺳــﺎل ﻣﻨﺘﻬــﯽ ﺑــﻪ ﺳــﺎل  ۱۳۹۴ﻧــﻪ ﻓﻘــﻂ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣـﺮدان ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ از

 -۴۷٫۶ﺑﻪ  -۴۹٫۹رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول .(۲
ﺟﺪول  ۲ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ( اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۹ﺗﺎ ۱۳۹۴
۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

ﻣﺮد

۶۲٫۱

۶۰٫۷

۶۱٫۶

۶۳٫۰

۶۲٫۵

۶۳٫۲

زن

۱۴٫۵

۱۲٫۶

۱۳٫۸

۱۲٫۴

۱۲٫۰

۱۳٫۳

ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

-۴۷٫۶

-۴۸٫۱

-۴۷٫۸

-۵۰٫۶

-۵۰٫۵

-۴۹٫۹

ﮐﻞ

۳۸٫۳

۳۶٫۹

۳۷٫۷

۳۷٫۶

۳۷٫۲

۳۸٫۲

ﻣﺄﺧﺬ دادهﻫﺎ :ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر۱۳۹۴-۱۳۸۹ ،

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤـﺖاﻟﺸـﻌﺎع

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﮐﺜﺮاً از ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗﺮ از ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آﻧـﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ارزشﺗﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم درﺑﺎرهی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮدادن ﻧﻮزاد درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖﻣﺰد ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ
اﻣﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ].[۱
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۰زﻧـﺎن ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺶ از  ۴۶درﺻﺪ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ] .[۴ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨـﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ و ﮐﺎراﻣـﺪ در ﮐﺸـﻮر ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﻮﺳـﻌﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾﻔـﺎ ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ از ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﺑـﺎز
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از آﻣـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺳـﻬﻢ ﺑﺰرﮔـﯽ از

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦﺟـﺎ ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﺷـﻮد اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺬران وﻗﺖ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﮔﺬران وﻗﺖ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﺷـﺒﺎﻧﻪروز ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺧﺎﻧـﻪداری
اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐـﺎر در اﻓـﺮاد ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻪوﯾﮋه

زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۳ﮔﺬران وﻗﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪداری
آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﺬران وﻗﺖ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ ﮔـﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮی ﮔﺬران وﻗﺖ اﻓﺮاد در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮔﺬران وﻗﺖ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اراﺋـﻪی اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﻮع و ﻣـﺪت زﻣـﺎن

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷـﯿﻮهی زﻧـﺪﮔﯽ اﻓـﺮاد،

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺑﺮای ﯾﮏ دورهی آﻣﺎری ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼـﻞﻫﺎی ﭘـﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل  ۱۳۸۷و
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان
ﺗﻬﯿﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪ .دورهی آﻣﺎری ﺑﻌﺪی اﯾﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی در ﻓﺼـﻞﻫﺎی ﭘـﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن

ﺳـﺎل  ۱۳۹۳و ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل  ۱۳۹۴در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی
ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﮔﺬران وﻗﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﻣﺘﻮﺳـﻂ زﻣـﺎن ﺳـﭙﺮی
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ﺷﺪه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪداری ۴ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱ﺳﺎﻋﺖ و
 ۱۷دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺮای زﻧﺎن  ۵ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۵دﻗﯿﻘﻪ اﺳـﺖ ] .[۵اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در
ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧـﻪداری  ۴ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از

ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی زﻧـﺎن ﺟـﻮان  ۱۵ﺗـﺎ ۲۴ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﻓﻘﻂ  ۳۴دﻗﯿﻘﻪ در روز ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ و  ۴ﺳـﺎﻋﺖ و  ۵دﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﺧﺎﻧﻪداری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻮان  ۲ﺳﺎﻋﺖ و  ۳۹دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷـﻐﻠﯽ و ﺗﻨﻬـﺎ ۱

ﺳﺎﻋﺖ و  ۱۷دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺻﺮفﺷـﺪه
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪداری ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۳دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۱۳۸۸اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از  ۳ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۳دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ].[۵

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﯿﺎن زﻣﺎن ﺳـﭙﺮیﺷـﺪه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺧﺎﻧـﻪداری در ﻣﯿـﺎن زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن  ۳و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣـﻮر اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽدﻫﻨـﺪ )زﻧـﺎن

 ۳:۱۸دﻗﯿﻘﻪ و ﻣﺮدان  ۵۹دﻗﯿﻘﻪ( ].[۵
زﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۴ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۹دﻗﯿﻘﻪ ۲٫۴ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ۱
ﺳﺎﻋﺖ و  ۵۲دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪداری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ] .[۵اﯾﻦ ارﻗـﺎم ﻣﺆﯾـﺪ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺘﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺮدان ،زﻣـﺎن ﺑﯿﺶﺗـﺮی را ﺑـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪداری اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 -۴ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﺣﻀـﻮر و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و وﺿـﻌﯿﺖ ﺟـﺎری
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻧﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری و ﺗﻐﯿﯿـﺮات آنﻫـﺎ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸـﯽ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﭼﺮﺧﺶ  ۲-۲-۲ﻃﺮاﺣﯽ و از ﺳﺎل  ۱۳۸۴اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳـﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی
و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻘﯿﻪی واﺣﺪﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاورد ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎرهی  ۳۳از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺷـﺎﻏﻞ در ﺧﺼـﻮص

ﻋﻠــﺖ اﯾــﻦﮐــﻪ ﻓــﺮد ﻏﯿــﺮ ﺷــﺎﻏﻞ در ﻃــﻮل ﻫﻔﺘــﻪی ﭘــﯿﺶ از آﻣــﺎرﮔﯿﺮی اﻗــﺪام ﻣﺸﺨﺼــﯽ ﺑــﺮای
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ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺮداوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ در ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾـﻦ ﻋﻠﺖﻫـﺎ در ﻣﯿـﺎن

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻪوﯾﮋه زﻧـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﻨﻈـﻮر از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل

ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ۱۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘـﻪی ﭘـﯿﺶ از آﻣـﺎرﮔﯿﺮی در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ )ﺷﺎﻏﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ( ﯾـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ را ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ )ﺑﯿﮑـﺎر ﻧﺒﻮدﻧـﺪ(.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﮕﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳـﺦ

اﻓﺮاد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .از ﻣﯿـﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی
ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﻣﺮاﮐﺶ  ۳۰درﺻـﺪ زﻧـﺎن
ﺟﻮان ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺻﺮفﻧﻈﺮ از وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن )ﺑﯿﮑﺎر ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑـﻮدن( ﻧﺪاﺷـﺘﻦ
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﻬﺎرت ﮐـﺎﻓﯽ ،در ﺣـﺪود  ۱۴درﺻـﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و  ۱۳درﺻـﺪ ﻫـﻢ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐـﺎر و ﺧـﺮوج از ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﻋﻨـﻮان
ﮐﺮدﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ  ۵۵درﺻــﺪ زﻧــﺎن و  ۴۰درﺻــﺪ ﻣــﺮدان ﺑﯿﮑــﺎر ﺳــﺎﮐﻦ ﻧﻘــﺎط ﺷــﻬﺮی ،ﻧﺒــﻮد
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و  ۱۴درﺻـﺪ زﻧـﺎن و  ۳۱درﺻـﺪ ﻣـﺮدان دﻟﺴـﺮد ﺷـﺪن از ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺷـﻐﻞ را
ﻋﻠﺖ ﺧﺮوجﺷﺎن از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه زﻧﺎن ﺟﻮان در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘـﺮی را ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
آﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﺖ اﺻـﻠﯽ ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر
اﺳﺖ ] .[۹در اداﻣﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﯾـﺮان از دﯾـﺪﮔﺎه ﻣـﺮدان و
زﻧﺎن و در ﻣﯿﺎن زﻧـﺎن داﻧـﺶآﻣﻮﺧﺘـﻪی آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ زﻧـﺎن ﺑـﺎ وﺿـﻊ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -۴-۱ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﻫﻤــﺎنﻃﻮر ﮐــﻪ در ﺷــﮑﻞ  ۱ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ،در ﺣــﺪود  ۷۲درﺻــﺪ از زﻧــﺎن ﻏﯿــﺮ ﻓﻌــﺎل
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﺎزار ﮐـﺎر ﻓﻌـﺎل
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ۲۰درﺻـﺪ از اﯾـﻦ زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑـﺎرداری ﺑـﺎ  ۲٫۲۳درﺻـﺪ و

ﺑﯽﻧﯿﺎزی از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ  ۲٫۰۵درﺻﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل
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ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .دﻟﺴﺮدی از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐـﺎر ﻧﯿـﺰ ،ﻋﻠـﯽرﻏﻢ درﺻـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦ  ۰٫۸۴درﺻﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر از ﺳـﻮی زﻧـﺎن

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ رﻗـﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎل  ۰٫۰۷ ،۱۳۸۹درﺻـﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﻨﻮانﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﻋﺪم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐـﺎر اﻟﮕـﻮی ﮐـﺎﻣﻼً
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از زﻧﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﮑﻞ  ،۲اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﯾـﺎ
آﻣﻮزش ،ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدن از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﺎری ،ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴـﻤﯽ ﻣﻮﻗـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ،۵۱٫۴۵

 ۲۱٫۲۰و  ۱۰٫۱۴درﺻﺪ ﺳﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻋﻨـﻮان
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌـﺎل ،ﻓﻘـﻂ ۱٫۶۹
درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﮐـﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧـﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۲٫۱۳درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﯾـﺎ ورود ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺎزار در
آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۰٫۲۱درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل اﻣﯿـﺪ ۵و اﻧﺘﻈـﺎر

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻬﻢ ﺑﺰرﮔـﯽ از زﻧـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑـﻪ اﻣﯿـﺪ و اﻧﺘﻈـﺎری ﻫـﻢ ﺑـﺮای
ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﺖﻫﺎ )در اﻧﺘﻈﺎر و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از روشﻫﺎي ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ(
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 10
دﻟﺴﺮد ﺷﺪن از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎر ،ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪن از ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﺎر 5
ﺑﻴﻤﺎري ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻮﻗﺖ 8
ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻮدن از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 11
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ آﻣﻮزش 9
ﺷﮑﻞ  -۲ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﮐﺎر ۱۳۸۹ ،ﺗﺎ ۱۳۹۴

 -۴-۲ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻻزم

ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘـﻪی دورهی آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ )اﻓـﺮاد ﻏﯿـﺮ ﻣﺤﺼـﻞ( ،ﻏﯿـﺮ

ﻣﺤﺼﻼﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دورهﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ )ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ارﺷــﺪ ،دﮐﺘــﺮا ،ﺣﺮﻓــﻪای و ﺗﺨﺼﺼــﯽ ،ﯾــﺎ ﻣﻌــﺎدل آن( ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ از ﺳــﺎل  ۱۳۸۷ﻏﯿــﺮ
ﻣﺤﺼﻼن ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ دارای ﻣﺪرک دورهﻫـﺎی ﺳـﻄﺢ  ۱ﺗـﺎ  ۳و اول و دوم ﺧـﺎرج ﻧﯿـﺰ در ﮔـﺮوه

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دورهی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﭘﺎﯾـﻪ و ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ۶اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻧﮕﺮش و اﺷﺘﯿﺎق زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ رﯾﺸـﻪﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﺖﻫـﺎی ﻋـﺪم ﺟﺴـﺘﺠﻮی

ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ۴۹٫۹۹ ،درﺻﺪ از زﻧـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻞﮐﺮدهی آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗـﺮ ﯾﻦ ﻋﻠـﺖ و ﭘـﺲ از آن  ۴۰٫۲۹درﺻـﺪ
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ زﻧﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ آﻣﻮزش را ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﯿـﺎن ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در

ﺳــﺎل  ۱۳۸۹در ﺣــﺪود  ۶۰درﺻــﺪ زﻧــﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘــﻪی داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ را

ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ۱۳۹۴
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯽ ﯾـﺎ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻣﻬﻢﺗـﺮ ﯾﻦ ﻋﻠـﺖ
ﺑﺮای ﻋﺪم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺳﺎل  ۰٫۷ ،۱۳۸۹درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﮐـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ

در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻫﻤﯿﻦ درﺻﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﻢﺗـﺮ ﻫـﻢ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ
 ۰٫۵۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۳
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ﺑﻴﻤﺎري ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺎرداري 8

ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﺖﻫﺎ )در اﻧﺘﻈﺎر و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از روشﻫﺎي ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ(

دﻟﺴﺮد ﺷﺪن از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎر ،ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪن از ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﺎر 5

ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻮدن از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 11

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 10

اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ آﻣﻮزش 9

ﺷﮑﻞ  -۳ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ )دارای ﻣﺪرک( در ﺑﺎزار ﮐﺎر،

 ۱۳۸۹ﺗﺎ ۱۳۹۴
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 -۴-۳ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر از ﻣﻨﻈﺮ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌـﺎل ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زن رﺳـﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ،ﺧﺎﻧﻪداری و ﻫﻤﺴﺮداری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯿﺎن زﻧﺎن

ازدواجﻧﮑﺮده و زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪی زﻧـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .از اﯾـﻦ رو ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ وﺿـﻊ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
اﻟﮕﻮی ﻧﮕﺮﺷﯽ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖﻫـﺎی ﻋـﺪم ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﺑﺮﺣﺴـﺐ
وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺷﮑﻞ  ۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑـﯿﺶ از  ۶۸درﺻـﺪ زﻧـﺎن ﻣﺠـﺮدی ﮐـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ

ﺗﺠﺮﺑــﻪ ازدواج را ﻧﺪاﺷــﺘﻪاﻧﺪ ،اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ و  ۲۱٫۵۵درﺻــﺪ دﯾﮕﺮﺷــﺎن ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﻓـﻮت ﻫﻤﺴـﺮ ،در ﺣـﺪود  ۷۰درﺻـﺪ
زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺟـﺪا ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﺑـﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ زﻧـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل دارای

ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻠﺖ اﺻـﻠﯽ ﻋـﺪم ﻣﺸـﺎرﮐﺖ زﻧـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل در
ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀـﻮر ﻫﻤﺴـﺮ در زﻧـﺪﮔﯽ زﻧـﺎن ازدواجﮐـﺮده
ﺗﺄﺛﯿﺮ ُﭘﺮرﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﺪارد و ﻋـﺪم ﻣﺸـﺎرﮐﺖ زﻧـﺎن در ﺑـﺎزار

ﮐﺎر ﺟﺪ ًا ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺪﮔﺎه زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی و ﻣﺎدری در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه از ﺳﻮی ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﺮای آﻧـﺎن در زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن اﻓـﺮاد از زﻧـﺎن در ﺧـﺎﻧﻮاده
اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐـﻪ

ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹درﺻﺪی ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﯿﻤـﺎری ،ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺟﺴــﻤﯽ ﻣﻮﻗــﺖ و دﻟﺴــﺮدی از ﺟﺴــﺘﺠﻮی ﮐــﺎر و ﻧﺎاﻣﯿــﺪی از ﯾــﺎﻓﺘﻦ ﮐــﺎر را ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻋــﺪم
ﻣﺸﺎرﮐﺖﺷﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻗﺸـﺮ در ﻣﻌـﺮض

آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
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زﻧﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﺖﻫﺎ )در اﻧﺘﻈﺎر و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از روشﻫﺎي ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ(
ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻮدن از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 11
دﻟﺴﺮد ﺷﺪن از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎر ،ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪن از ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻛﺎر 5
ﺑﻴﻤﺎري ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺎرداري 8
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ آﻣﻮزش 9
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 10

ﺷﮑﻞ  -۴ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ) ،ﻣﺠﺮد ،دارای ﻫﻤﺴـﺮ
و ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ و ﻃﻼق(  ۱۳۹۰و ) ۱۳۹۴درﺻﺪ(

 -۵ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۰زﻧـﺎن ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺶ از  ۴۶درﺻﺪ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ

 ......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،27ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1395ﺻﺺ ...................... 119 -103
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را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان در
ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۳٫۳درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻧـﺮخ در

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﻢﺗـﺮ از آن ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
و ﮐﺎراﻣﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪی اﻗﺘﺼـﺎدی و
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر ﺑـﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻣﺎﻧﯽ از روز ﮐﻪ ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺧﺎﻧـﻪداری ﻣﯽﺷـﻮد را ﻣﻬﻢﺗـﺮ ﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮای
ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زن و
ﻧﮕﺮش ﺧﻮد زن درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮی و ﻣﺎدری در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺌﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﺮا ﮐـﻪ ﻧﻈـﺮ

زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ورودﺷﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ
 ۴۰درﺻﺪ از زﻧﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑـﺎزار ﮐـﺎر را ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﻤﯽ از آﻧـﺎن ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﯾـﺎ آﻣـﻮزش را ﻣـﺎﻧﻊ ﺣﻀـﻮر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ زﻧـﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی
اﻣﺮی اﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ارزﺷـﯽ و ﺑﺎورﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ زﻧـﺎن در ﺧﺼـﻮص وﻇـﺎﯾﻒ

ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪهی ﺧﺎﻧﻪداری و ﻫﻤﺴﺮداری ﺑـﺮای اﯾﺸـﺎن ﻧﺸـﺌﺖ ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ داﻧـﺶ و
آ ﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻮدﺑﺎوری زﻧﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﻣﺮدان در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
)1. Gross Domestic Product (GDP
)2. McKinsey Global Institute (MGI
)3. International Labour Organisation (ILO
 .٤ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی  ،ICATUSاز ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺪ  :۰۶اراﺋﻪی ﺧـﺪﻣﺎت
داﺧﻠﯽ ﺑﺪون دﺳﺖﻣﺰد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻧﻬـﺎﯾﯽ در ﺧـﺎﻧﻮار ﺧـﻮد و ﮔـﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮐـﺪ  :۰۷اراﺋـﻪی
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺪون دﺳﺖﻣﺰد ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ،ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪداری ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪی ﻏﺬا ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ،ﺟﺎرو ﮐﺮدن و  ...ﺧﺎﻧﻪ و اﻃﺮاف آن ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ﻟﺒﺎسﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺗﺮدد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ
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ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون دﺳﺖﻣﺰد ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﮐﻮدﮐـﺎن و ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﺧـﺎﻧﻮار ﺧـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از
اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺗﺮدد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
 .٥از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎر ﺑـﺮای ﺷـﺮوع ﮐـﺎر ﺟﺪﯾـﺪ  ،۱در اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻐﻞ ﻗﺒﻠـﯽ  ،۲در
اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ  ،۳در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺛﻤـﺮ رﺳـﯿﺪن ﺳـﺎﯾﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر  ،۴در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺼﻞ ﮐﺎری  ،۶اﻣﯿـﺪ و اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)6. International Standard Classification of Education (ISCED97

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
][١

زراءﻧــﮋاد ،م .و ﻣﻨﺘﻈــﺮ ﺣﺠــﺖ ،ا .(۱۳۸۴) .ﻧﮕــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی زﻧــﺎن در اﯾــﺮان.
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ﺳـﺎل ﭘـﻨﺠﻢ ﺑﻬـﺎر  ،۱۳۸۴ﺷـﻤﺎرهی
 ،۱۷ص.۹۵ .

][٢

ﻓــﻼح ﻣﺤﺴــﻦ ﺧــﺎﻧﯽ ،ز .و ﻣﻮﺳــﯽ ﮐــﺎﻇﻤﯽ ،ن .(۱۳۹۴) .ﺑﺮرﺳــﯽ وﺿــﻌﯿﺖ ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ .ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ،ﺗﻬﺮان.

][٣

ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ،ﻧﺘــﺎﯾﺞ آﻣــﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر ﺳــﺎلﻫﺎی ،۱۳۹۲ ،۱۳۹۱ ،۱۳۹۰ ،۱۳۸۹
 ۱۳۹۳و .۱۳۹۴

][۴
][۵

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل .۱۳۹۰
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.۱۳۹۴
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ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪی ﭘﯿﺶ از آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﺑـﺮای ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﮐـﺎر
ﯾﺎ داﯾﺮ ﮐﺮدن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۳ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
۱
۲
۳
۴
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آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه )اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ(
در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
دﻟﺴﺮد ﺷﺪن از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺼﻞ ﮐﺎری
آ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ از روشﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر
ﺑﯿﻤﺎری ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺎرداری
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ آﻣﻮزش
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدن از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ...... :
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راﯾﺎﻧﺸﺎﻧﯽm.safakish_atu@yahoo.com :
زﻫﺮه ﻓﻼح ﻣﺤﺴﻦﺧﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی آﻣﺎر
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