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  دار مکاتبات عهدهی  *  نویسنده
  .۱۳۹۶٫۳٫۲۸ ، پذیرش:۱۳۹۵٫۸٫۱۶دریافت: 

  بررسی عدم مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار ایران

 خانی زهره فالح محسن و *محدثه صفاکیش
  ی آمار  پژوهشکده

هـا در  دهنـد امـا عمومـاً مشـارکت آن زنان نیمـی از جمعیـت کشـورها را تشـکیل میچکیده: 
شـده توسـط صـندوق  شـان نیسـت. مطالعـات انجام ظرفیت ی های اقتصادی به اندازه فعالیت

خود وارد بازار کار شوند  ظرفیتچه زنان بتوانند با تمامی  دهد چنان المللی پول نشان می بین
دهد عموماً  ها نشان می یابد. بررسی میبهبود قابل توجهی  طور بهوضعیت اقتصاد کالن کشور 

ی سـطح مشـارکت اقتصـادی زنـان نسـبت بـه  ر حال توسعه تفاوت قابل مالحظهکشورهای د
 ۶۹نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود  ۲۰۱۶کنند. برای مثال در سال  مردان را تجربه می

هـا بـرای ایـران  ایـن نرخ اسـت. بـوده درصد ۶۰اقتصادی زنان حدود  درصد و نرخ مشارکت
  . در کشـورهایبـوده اسـتدرصـد بـرای زنـان  ۱۳درصـد بـرای مـردان و  ۶۳ترتیب حـدود   به

دهـد اخـتالف  ها نشـان می درصدی زنـان هسـتیم. بررسـی ۲۱خاورمیانه شاهد نرخ مشارکت 
های اقتصادی عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی  بین مشارکت زنان و مردان در فعالیت

کند کـه تفـاوت  ن میشناسی این فرضیه را بیا در بسیاری از کشورها بوده است. دیدگاه جامعه
که ناشی از عوامل اقتصادی باشد،  مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مختلف بیش از آن

های ارزشی و سنتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی آن کشور ناشـی  از عوامل مربوط به نظام
 تواند عامل دیگری در ایـن شود. همچنین یأس و ناامیدی زنان برای جستجوی کار نیز می می

خـود دلیلـی بـرای ناامیـدی و  ،رابطه باشد. به این معنا که باال بودن نرخ بیکاری در این گروه
هـای آمـارگیری نیـروی کـار مرکـز  رود. با بررسی داده شمار می از جمعیت فعال به آنان خروج

 ۷۰های عدم جسـتجوی کـار در بـین زنـان غیـر فعـال، بـیش از  آمار ایران در خصوص علت
نیـازی از انجـام  درصـد آنـان بی ۲های شخصی یا خانوادگی، در حـدود  ئولیتها مس درصد آن

عنوان دلیلی بـرای در جسـتجوی کـار  درصدشان نیز دلسردی از یافتن کار را به ۱کار و حدود 
هـای ارزشـی و فرهنگـی  نگرش تأثیرتواند مؤید  اند؛ که این اطالعات می نبودنشان بیان نموده

گـذران وقـت  یطـرح آمـارگیر یها  هـای اقتصـادی باشـد. یافتـه در مشارکت زنان در فعالیت
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شـده  دهد متوسط زمـان سپری مرکز آمار ایران نیز نشان می ۱۳۹۴ سال تابستان ینقاط شهر
ی  نیـز بـه نوبـه امـرداری در مردان نسبت به زنان ناچیز است کـه ایـن  های خانه برای فعالیت

گونه بیـان کـرد  توان این می بنا بر اینکند.  های اقتصادی را کم می خود رغبت زنان به فعالیت
کــه پــایین بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان در ایــران بــیش از عوامــل اقتصــادی معلــول 

  های فرهنگی و سنتی موجود در جامعه است. نگرش
جمعیـت فعـال،  غیـرجمعیـت رگیری نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی، آما واژگان کلیدی:

  شاغل، آمارگیری گذران وقت.

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

ای که در  تردید جامعه وری صحیح از آن است. بی ی انسانی و بهره اصلی و با اهمیت، سرمایه
کارگیری از نیروی انسانی ناکارامد باشد قادر به توسعه و پیشرفت نخواهد بـود.  هآموزش و ب

ت و یـزان اهمیـشـور، مک کیـ یافتگیـ توسعه ی ارها جهت سنجش درجهین معیتر مهماز  یکی
زنان معطـوف شـده اسـت  یبه سو تر بیشنون نگاه جهان، کشور است. اکاعتبار زنان در آن 

و محقـق شـدن  یاقتصـاد ی ند توسعهیع فرای، تسریاجتماع ی تحقق توسعه یرا امروز، برایز
ر یسـته شـود، قطعـًا تـأثیفعال و سـازنده نگر یرویعنوان ن چه به زن به، چنانیعدالت اجتماع

آن جامعـه خواهـد داشـت.  یانسـان یرویـن یفـیکو  یمّـکش یدر روند توسـعه و افـزا یاریبس
زنــان در امــور  تر فعــالت هــر چـه کافتــه بـر اســاس مشــاری توســعه ی جامعــه کیـ بــر ایــن بنـا

یافته، حضـور  تشکیل شده است. در جوامع پیشـرفته و توسـعه یو اجتماع یاسی، سیاقتصاد
های مختلـف فعالیـت اقتصـادی کـه تـأثیر  ویژه در عرصه ها مؤثر است. به زنان در تمام عرصه

در اقتصاد جهانی،  .و کیفی نیروی انسانی جامعه دارد یّمکبسیاری بر روند توسعه و افزایش 
کننده برای  با مکانیزه شدن تولید بعد از انقالب صنعتی، دیگر، قدرت جسمانی، عامل تعیین

آید. در این میان، در بسـیاری از جوامـع، خصوصـاً در  انجام بسیاری از امور، به حساب نمی
اند. بر  های اقتصادی را کسب نکرده کشورهای جهان سوم، هنوز زنان جایگاه خود در فعالیت

درصد جمعیـت  ۴۹٫۵طور میانگین حدود  به ۲۰۱۵بانک جهانی در سال  گاه وباساس آمار 
درصـد تولیـد ناخـالص  ۳۹] در صورتی که فقـط در حـدود ۶دهند [ جهان را زنان تشکیل می

المللـی کـار بـه نقـل از گـزارش  یابـد. سـازمان بین بـه ایـن گـروه اختصـاص می ۱داخلی جهان
، بیان کرده است که بـر اسـاس ۲۰۱۵در سال  ۲کنزی ی سراسری مک سهی اخیر مؤس مطالعه
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آفرینی داشته باشند در سـال  کار و فعالیت نقش ی ها اگر زنان همانند مردان در عرصهبراورد
   .]۸تریلیون دالر خواهد رسید [ ۲۸، تولید ناخالص داخلی جهان، به بیش از ۲۰۲۵

ی گذشـته  طور کلـی در دو دهـه ، بـه۳المللی کـار بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان بین
نرخ مشارکت اقتصادی روند کاهشی را تجربه کرده است. در دنیـا نـرخ مشـارکت اقتصـادی 

 ۲۰۱۵درصـد در سـال  ۷۶٫۱درصد کـاهش بـه  ۳٫۸ با ۱۹۹۵سال درصد در  ۷۹٫۹مردان از 
رقـم  ۲۰۱۵رسیده است. ایـن سـازمان همچنـین نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنـان را در سـال 

درصـد کـاهش  ۲٫۸، ۱۹۹۵درصد اعالم کرده است که نسبت بـه رقـم مشـابه در سـال  ۴۹٫۶
ی جنسـیتی را برابـر بـا تفاضـل نـرخ مشـارکت  المللـی کـار فاصـله داشته است. سازمان بین

از  تـر کمنرخ مشارکت زنـان  که معموالً دلیل این به .زنان تعریف کرده است اقتصادی مردان از
ی  ، فاصــله۲۰۱۵طــور عمــومی عــددی منفــی اســت. در ســال  مــردان اســت ایــن شــاخص بــه

درصد بـوده  -۲۶٫۵جنسیتی موجود میان نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان دنیا برابر با 
در جهان شانس زنان برای مشارکت در بازار کار است. این رقم بیانگر این واقعیت است که 

تر زنان نسبت  از شانس مردان است. نرخ مشارکت اقتصادی پایین تر کمدرصد  ۲۷در حدود 
بـرای آنـان و در نتیجـه تـأمین  تـر کمهـای اسـتخدامی و کاریـابی  به مردان به معنای موقعیت

جنسـیتی میـان مشـارکت  ی برای زنان است. بر اسـاس ایـن گـزارش، فاصـله تر کماقتصادی 
جنـوب آسـیا  ی مناطق جهان کـاهش یافتـه امـا در منطقـه تر بیشاقتصادی زنان و مردان در 

  ].۷[روند افزایش را سپری کرده است 
ای میـان ایـران و جهـان  در بخش دوم با نگاهی به فعالیت اقتصادی زنـان در دنیـا، مقایسـه

های آمـارگیری از گـذران وقـت در نقـاط  یافتـهصورت گرفته است. در بخش سوم با نگاه به 
داری و  هـای خانـه شـده در روز بـرای فعالیت ، متوسـط زمـان سپری۱۳۹۴ سال شهری کشور

هـای عـدم جسـتجوی کـار در میـان  امور شغلی زنان و مردان مرور شدند. بخش چهارم علت
التحصیل آمـوزش  فارغها از نظر زنان  و این علت ،ویژه زنان مرور فعال به مردان و زنان غیر

گیری پرداختـه  کرده بررسی شدند. در انتها نیـز بـه بحـث و نتیجـه عالی و زنان مجرد و ازدواج
 شده است.

  طرح موضوع -۲
اسـت کـه  تـر کمبـا درامـد  تـر بیشیکی از مشکالت زنان در مواجهه با بازار کار، ساعات کار 

های اخیـر، تـالش زنـان  های بسیاری را در بازار کار جهانی سبب شده است. در سـال چالش
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برای رفع تبعیض جنسیتی در بازار کـار تحـوالت و تغییـرات عمیقـی را در ایـن مقولـه پدیـد 
آورده است. مشاغل مناسب و مطلوب برای زنان، حمایت اجتماعی جهانی و اقدام برای بـه 

هایی است که در این زمینه انجام شده اسـت. امـا  ها از جمله فعالیت کار آنرسمیت شناختن 
بـه اسـتناد گـزارش همچنان شاهد تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی بین زنان و مردان هستیم. 

زیادی از زنان در ازای انجـام  ی بانک جهانی با بررسی نابرابری جنسیتی در جهان هنوز عده
در دنیای کار، زنان و مـردان تحـت  .کنند ی دریافت میتر کم زدم دستکارهای برابر با مردان 
کنند و زنان حداقل دو برابر مردان در کارهای بـدون مـزد داخلـی ماننـد  شرایط برابر کار نمی

از  تـر کمدرصـد  ۳۰تـا  ۱۰طور متوسـط  زنـان بـه .کار هسـتند داری مشغول به مراقبت و خانه
 کنند. مد کسب میامردان در

زنـان،  یهـا ییهـا و توانا تیظرف ی نه تنها در توسعه یاقتصاد یها تیزنان در فعالت کمشار
دنبـال توسـعه  ه بهک یشورکدارد.  یدیلک یجامعه نقش یو اجتماع یاقتصاد ی ه در توسعهکبل
رد. جامعـه یـده بگیـخود را ناد یانسان یرویاز ن یمیتواند ن یند توسعه است، نمیع فرایا تسری

 ی زهیفرصت برابر و انگ -اعم از زن و مرد -جامعه  یاعضا ی ه همهکابد ی یتوسعه م یهنگام
شور را کت یاز جمع یمیزنان ن .را داشته باشند یاقتصاد یها تیت در فعالکمشار یبرا یقو
ن نقـش یتـر مهم یاقتصـاد ین زندگیه زنان در جامعه و همچنکن مورد یدهند. در ا یل میکتش

 ی لهین وجود، نقش زنان نـه تنهـا بـه وسـیوجود داشته است. با اشه اتفاق نظر یرا دارند، هم
نادیـده گرفتـه شـده اسـت. در  یو نظام اجتماع یه از سوی عوامل فرهنگک، بلینظام اقتصاد

را زنـان  یت فعـال اقتصـادیـبه پنجـاه درصـد جمع کیافته نزدی توسعه یشورهاکاز  یاریبس
 تـر کمدر حـال توسـعه  یشـورهاکان در ه مشـارکت اقتصـادی زنـکـ یدهند، در حال یل میکتش

اطالعــات نــرخ مشــارکت اقتصــادی برخــی از کشــورهای منتخــب را بــرای  ۱جــدول  .اســت
ی ایران که  اساس این جدول بسیاری از کشورهای همسایه دهد. بر مقایسه با ایران نشان می

خورنـد، کـه بـه  ها همسایگانی چون ترکیه، افغانستان و پاکستان هم بـه چشـم می در میان آن
در نـرخ مشـارکت اقتصـادی زنـان  ،زیادی با ایران دارنـدلحاظ فرهنگی و اجتماعی شباهت 

     باالتر است.نسبت به ایران ها  آن
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  ۲۰۱۵، یتنرخ مشارکت اقتصادی کشورهای منتخب به تفکیک جنس-۱جدول
کلمردزن نام کشورکلمردزننام کشور

۴۹۸۳۶۶اندونزی۸۵۷۵ ۶۵  +سنگاپور
۴۸۶۵۵۶برزیل۶۳۷۹۷۱ +تایلند

۴۶۶۱۵۳ +افریقای جنوبی۶۲۶۸۶۵+جمهوری آذربایجان
۴۵۶۰۵۲یونان۷۱۶۶ ۶۱ کانادا
۴۳۸۶۷۱ ۲۰۱۱بحرین،۵۹۷۰۶۴ هلند

۴۲۸۹۷۲ ۲۰۰۹امارات،۵۹۷۱۶۵ استرالیا
۳۳۸۲۵۷ ۲۰۱۳بنگالدش،۵۸۶۷۶۲ دانمارک
۳۱۷۲۵۱ترکیه۵۷۶۹۶۳ انگلستان
۲۶۷۴۵۳+هندوستان۵۷۶۹۶۳ امریکا
۲۲۷۰۴۷مصر۵۵۶۶۶۰ آلمان

۲۲۶۸۴۵پاکستان۵۴۷۳۶۲ ارمنستان
۲۱۷۸۵۴ عربستان سعودی۵۴۸۰۶۷ +مالزی
۲۰۶۴۵۵ ۲۰۱۳عمان،۵۲۶۱۵۶ فرانسه

۱۹۸۰۵۰ ۲۰۱۱افغانستان،۵۱۶۷۵۹چین تایوان
۱۵۷۱۴۳ ۲۰۱۱سوریه،۵۱۷۴۶۲+جنوبیکره 

۱۳۶۰۳۶+اردن۵۰۷۷۶۴ فیلیپین
۲۰۱۰۱۰۶۷۳۹یمن،۵۰۷۸۶۴ ونزوئال
آورده شـده،آخـرین نـرخ در دسـترسی کشـورهاهمـهدر خصـوصاست و۲۰۱۵ها برای سال نرخ

  است.
  است. ۲۰۱۴نرخ برای سال + 

    نشانیبه  المللی کار گاه سازمان بین وب ها: مأخذ داده
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 

  

درصد در جایگاه پـایینی نسـبت  ۳۸٫۲در مقایسه با ارقام جهانی، ایران با نرخ مشارکت کل 
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 

ترین  اســاس تــازهدهــد. بــر  هــای شــغلی بــرای ایــن نیــروی انســانی بــالقوه نشــان می موقعیت
، نـرخ مشـارکت اقتصـادی ۱۳۹۴های آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در سـال  یافته
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]. امـا ۳درصـد بـوده اسـت [ ۱۳٫۳درصد و این رقم برای زنان برابر بـا  ۶۳٫۲مردان برابر با 
 درصـد اسـت. در -۴۹٫۹تفاوت نرخ فعالیت مردان و زنان در ایـران بسـیار بـاال و برابـر بـا 

 ۵۰درصد و نرخ فعالیت زنـان در حـدود  ۷۶جهانی نرخ مشارکت اقتصادی مردان  ی عرصه
درصـد  ۱۳مردان با میانگین جهانی در حدود  ی درصد است که این میزان در کشور ما درباره

درصــد اســت.  ۳۷خصــوص زنــان ایــن میــزان بســیار پــایین و بــیش از  تفــاوت دارد ولــی در
نــه فقــط مشــارکت  ۱۳۹۴ســال منتهــی بــه ســال  ۵طــول ی دیگــر ایــن اســت کــه در  مســئله

ی جنسـیتی از  اقتصادی زنان کاهش یافته بلکه با افزایش مشارکت اقتصادی مـردان فاصـله
  .)۲رسیده است (جدول  -۴۹٫۹به  -۴۷٫۶

  

بر حسب جنس و  ایران تر بیشساله و۱۰نرخ مشارکت (فعالیت) اقتصادی جمعیت ۲ جدول
 ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۹های  در سال  جنسیتی، ی فاصله

  ۱۳۸۹  ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ 
 ۶۳٫۲ ۶۲٫۵ ۶۳٫۰ ۶۱٫۶ ۶۰٫۷ ۶۲٫۱  مرد
 ۱۳٫۳ ۱۲٫۰ ۱۲٫۴ ۱۳٫۸ ۱۲٫۶ ۱۴٫۵ زن

 -۴۹٫۹ -۵۰٫۵ -۵۰٫۶ -۴۷٫۸ -۴۸٫۱ -۴۷٫۶ ی جنسیتی فاصله
 ۳۸٫۲ ۳۷٫۲ ۳۷٫۶ ۳۷٫۷ ۳۶٫۹ ۳۸٫۳ کل

  ۳۹۴۱-۳۸۹۱ها: طرح آمارگیری نیروی کار،  مأخذ داده
 یمـورد بحـث و بررسـ یاجتماع یها از جنبه تر بیشایران  ی ت زنان در جامعهکتاکنون مشار

بخشـی از جمعیتـی کـه  عنوان بهزنان  یت اقتصادیت فعالیه اهمک یقرار گرفته است، در حال
الشـعاع  کشور هستند تحـت یو اجتماع یاقتصاد ی از توسعهین شیپ عنوان بهصورت بالقوه  به

 یاجتماع یها تیاز فعال یت زنان در برخکت از مشاریرسد رضا قرار گرفته است. به نظر می
 یهـا تیت زنان در فعالکشود. غالباً مشار یم یانقالب ناش یریگ لکاز نقش زنان در ش اکثراً

شـود و جامعـه  یم یابیـارز یاقتصـاد یهـا تیت آنـان در فعالکتر از مشـار مناسـب یاجتماع
 .ندک یم یابیآنان ارز یاقتصاد یها تیتر از فعال با ارزش یلیزنان را خ یاجتماع یها تیفعال
ه در کن حق را دارند یه زنان اکدهد  یاقتصاد خانواده نشان م ی دگاه اسالم دربارهیبه د ینگاه

ن یـننـد. اک مزد دستردادن نوزاد درخواست یش یدهند و حت یه در خانه انجام مک یارکمقابل 
  ].۱دارند [ یاز به شغل و استقالل اقتصادیه زنان نکن امر یاست بر ا یدییأد و تیکامر تأ
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، زنـان بـیش از نیمـی از ۱۳۹۰های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سـال  بر اساس یافته
مؤسسات آموزش عـالی ها و  آموختگان دانشگاه درصد از دانش ۴۶جمعیت کشور و بیش از 

]. پایین بودن نرخ فعالیت زنان در ایران به معنای آن است که بخـش ۴دهند [ را تشکیل می
 ی تواننـد نقـش مهمـی در توسـعه بزرگی از نیروی انسـانی توانمنـد و کارامـد در کشـور کـه می

بـاز اقتصادی و بهبود شـرایط اجتمـاعی ایفـا کننـد بنـا بـه دالیلـی از مشـارکت در بـازار کـار 
دهـد، سـهم بزرگـی از  مانند. بررسـی آمارهـای حاصـل از آمـارگیری نیـروی کـار نشـان می می

شـود ایـن  جـا مطـرح می دهنـد. پرسشـی کـه ایـن فعال کشور را زنان تشکیل می جمعیت غیر
گویی بـه  پاسخ منظور به ؟شود است که علت عدم مشارکت زنان در بازار کار از کجا ناشی می

های آمارگیری از گذران وقت در نقاط شهری کشور  ه، با مروری بر یافتهاین پرسش، این مقال
داری  هـای خانـه روز کـه بـه فعالیت نظر زمانی از شـبانه و توجه به سیمای گذران وقت از نقطه
ویژه  های عدم جسـتجوی کـار در افـراد غیـر فعـال بـه اختصاص دارد و همچنین بررسی علت

 زنان پرداخته است. 

  داری های خانه از منظر فعالیت گذران وقت -۳
 توجـه مـورد اخیـر های سـال در کـه اسـت موضـوعاتی از جامعـه افـراد وقت گذران آمارهای
 گرفتـه قـرار کشـورها از بسـیاری در و اجتمـاعی اقتصـادی مطالعات محققان و ریزان برنامه
 نتیجـه در و فعالیـت گـروه هر در جامعه افراد توسط شده سپری زمان متوسط بررسی است.

 بـرای مبنـایی اجتمـاعی مختلـف هـای گروه از یـک هـر در افراد وقت گذران شناخت الگوی
 .نماید فراهم می را کشور اقتصادی اجتماعی مسائل ی هزمین در ریزی برنامه

 زمـان مـدت و نـوع شـناخت بـه مربـوط اطالعـات ی ارائـه هـدف بـا وقت گذران آمارگیری
 افـراد، زنـدگی ی شـیوه بررسـی تغییـرات و جامعـه افـراد توسـط شـده انجـام هـای فعالیت
 و ۱۳۸۷ سـال زمسـتان و پـاییز های فصـل در ساله یک آماری ی دوره یک برای بار ننخستی
 سرشـماری مرکـز آمـار ایـران و کار نیروی جمعیت، توسط دفتر ۱۳۸۸ ن سالتابستا و بهار
 زمسـتان و پـاییز های فصـل در آمـارگیری این بعدی آماری ی دوره .شد اجرا و طراحی تهیه،
گیری  کشـور بـه روش نمونـه شـهری نقـاط در ۱۳۹۴ ن سـالتابسـتا و بهـار و ۱۳۹۳ سـال

  شد.  اجرا چرخشی
  ، متوسـط زمـان سـپری ۱۳۹۴ ن سالهای آمارگیری از گذران وقت در تابستا بر اساس یافته
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ساعت و  ۱در کشور برابر با  تر بیشساله و ۱۵توسط مردان  ۴داری های خانه شده در فعالیت
دهـد کـه در  ها نشـان می ]. ایـن یافتـه۵دقیقه اسـت [ ۲۵ساعت و  ۵دقیقه و برای زنان  ۱۷

از  تـر بیشبرابـر  ۴داری  های خانـه روز زمان سپری شده توسط زنان برای فعالیت طول شبانه
طـور متوسـط  سـاله بـه۲۴تـا  ۱۵های این آمارگیری زنـان جـوان  اساس یافته مردان است. بر

هـای  دقیقـه بـه فعالیت ۵سـاعت و  ۴هـای شـغلی و  دقیقه در روز به کار و فعالیت ۳۴فقط 
 ۱دقیقه به امور شـغلی و تنهـا  ۳۹ساعت و  ۲که مردان جوان  پردازند در حالی داری می خانه

شـده  که متوسط زمان صرف د. با وجود ایندهن داری اختصاص می دقیقه به خانه ۱۷ساعت و 
افـزایش یافتـه  ۱۳۸۸دقیقه نسـبت بـه سـال  ۲۳طور متوسط  داری به های خانه عالیتبرای ف

  ].۵کند [ دقیقه تجاوز نمی ۲۳ساعت و  ۳است اما هنوز از 
داری در میـان زنـان و مـردان شـاغل  هـای خانـه شـده در فعالیت ای میان زمان سـپری مقایسه

دهنـد (زنـان  این امـور اختصـاص می از مردان به تر بیشو نیم برابر  ۳دهد که زنان  نشان می
  ].۵دقیقه) [ ۵۹دقیقه و مردان  ۳:۱۸

 ۱از مردان بیکار بـا متوسـط  تر بیشبرابر  ۲٫۴دقیقه،  ۲۹ساعت و  ۴زنان بیکار با متوسط 
]. این ارقـام مؤیـد ایـن واقعیـت ۵پردازند [ داری می های خانه دقیقه به فعالیت ۵۲ساعت و 

ی را بـه تـر بیشفعالیـت اقتصـادی مشـابه بـا مـردان، زمـان هستند که زنان حتی در شـرایط 
  دهند. داری اختصاص می های خانه فعالیت

های عدم حضـور و مشـارکت در بـازار کـار بـر اسـاس آمـارگیری  علت -۴
 نیروی کار

ریزان با هدف شـناخت سـاختار و وضـعیت جـاری  آمارگیری نیروی کار بر اساس نیاز برنامه
نیروی کار ماننـد  ی های فصلی و ساالنه شاخص ی از طریق محاسبه نیروی کار و تغییرات آن

گیری چرخشـی بـا  هـا بـه روش نمونـه نرخ مشـارکت اقتصـادی، نـرخ بیکـاری و تغییـرات آن
اجرا شده اسـت.  ۱۳۸۴طراحی و از سال  ۲-۲-۲پایه با الگوی چرخش  ی استفاده از نمونه

ای بین دو فصل آمـارگیری  حدهای نمونهگیری چرخشی با ثابت نگه داشتن بخشی از وا نمونه
  آورد. تغییرات را فراهم می براوردواحدها امکان  ی و تغییر بقیه
از افراد غیر شـاغل در خصـوص  ۳۳ ی شماره پرسشی آمارگیری از نیروی کار در  پرسشنامه
ی پــیش از آمــارگیری اقــدام مشخصــی بــرای  کــه فــرد غیــر شــاغل در طــول هفتــه علــت ایــن
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 پرسشکند. این  یا ایجاد کسب و کار انجام نداده است، اطالعاتی گرداوری میجستجوی کار 
هـا در میـان  هایش در پیوست آمده است. در ایـن بخـش بـه بررسـی ایـن علت همراه با گزینه

 غیـر فعـالشـود. منظـور از جمعیـت  ویژه زنـان غیـر فعـال پرداختـه می به غیر فعالجمعیت 
ی پـیش از آمـارگیری در تولیـد کـاال و  است که در هفتـه تر بیشساله و ۱۰گروهی از جمعیت 

خدمات مشارکت نداشته (شاغل نبودند) یـا قابلیـت مشـارکت را نداشـتند (بیکـار نبودنـد). 
تواند بر پاسـخ  مروری بر نوشتگان در این زمینه نشان داد که تحصیالت و وضع زناشویی می

های  ها مـؤثر باشـد. از میـان مقالـه آنهای عدم جستجوی کار در میان  افراد و در نتیجه علت
های  مختلفی که در این زمینه وجود دارند به مثالی از کشور مراکش اشاره شده است که یافتـه

درصـد زنـان  ۳۰یک آمارگیری مشابه آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران است. در مراکش 
فعال بـودن) نداشـتن  یرشان (بیکار یا غ نظر از وضع فعالیت جوان ساکن نقاط شهری صرف

درصـد هـم  ۱۳های خـانوادگی و  درصـد مسـئولیت ۱۴تحصیالت و مهارت کـافی، در حـدود 
مخالفت یکی از اعضای خانواده را دلیل عـدم جسـتجوی کـار و خـروج از بـازار کـار عنـوان 

ــین  ــد. همچن ــان و  ۵۵کردن ــود  ،درصــد مــردان بیکــار ســاکن نقــاط شــهری ۴۰درصــد زن نب
درصـد مـردان دلسـرد شـدن از یـافتن شـغل را  ۳۱درصـد زنـان و  ۱۴های شغلی و  موقعیت

شان از نیروی کار عنوان کردند. از دیدگاه زنان جوان در حال تحصیل با افزایش  علت خروج
های شغلی بهتـری را بـرای انتخـاب  توانند گزینه می تر بیشهای  تحصیالت و فراگیری مهارت

ما این دیدگاه در میان زنانی که در حال تحصیل نیستند وجود ندارد و بـه نظـر ا .داشته باشند
های خانواده علت اصـلی عـدم حضـور در بـازار کـار  های خانوادگی و مخالفت آنان مسئولیت

های عدم مشارکت اقتصادی در بازار کار ایـران از دیـدگاه مـردان و  ]. در ادامه علت۹است [
آمـوزش عـالی همچنـین از نقطـه نظـر زنـان بـا وضـع  ی آموختـه دانـشزنان و در میان زنـان 

  زناشویی مختلف آمده است.

  غیر فعالهای عدم مشارکت در بازار کار در میان زنان و مردان  علت -۱-۴
 غیــر فعــالدرصــد از زنــان  ۷۲شــود، در حــدود  مالحظــه می ۱طور کــه در شــکل  همــان

فعـال  که در بازار کـار ین مانع برای اینتر مهم عنوان بههای شخصی یا خانوادگی را  مسئولیت
درصـد از ایـن زنـان بـه علـت اشـتغال بـه تحصـیل از  ۲۰نـد. نزدیـک بـه ا هنیستند؛ بیان کرد

درصـد و  ۲٫۲۳ند. بیماری، ناتوانی جسمی موقت، بـارداری بـا ا هفعالیت در بازار کار بازماند
 غیـر فعـالی بعدی عدم فعالیت زنـان ها عنوان علت درصد به ۲٫۰۵نیازی از انجام کار با  بی
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رغم درصـد بسـیار  . دلسردی از جستجوی کار و ناامیدی از یافتن کـار نیـز، علـیاند هبیان شد
های عدم مشارکت در بازار کار از سـوی زنـان  یکی دیگر از علت عنوان بهدرصد  ۰٫۸۴پایین 

درصـد  ۰٫۰۷، ۱۳۸۹غیر فعال مطرح شده است. با این وجود این رقـم در مقایسـه بـا سـال 
 افزایش داشته است.

برای عدم جستجوی کـار الگـوی کـامالً  غیر فعالشده از سوی مردان  های عنوان بررسی علت
، اشـتغال بـه تحصـیل یـا ۲دهـد. بـر اسـاس شـکل  را نشـان می غیـر فعـالمتفاوتی از زنان 

، ۵۱٫۴۵بـا  نیاز بودن از انجام کار و بیماری، نـاتوانی جسـمی موقـت بـه ترتیـب آموزش، بی
درصد سه علت اصلی عدم جستجوی کار از سوی مردان غیر فعال عنـوان  ۱۰٫۱۴و  ۲۱٫۲۰

 ۱٫۶۹شده است. جالب توجه است که برخالف درصد بسیار باالیی از زنان غیر فعـال، فقـط 
نـد. ا ههای خانواده از حضور در بازار کـار بازماند درصد از مردان غیر فعال به دلیل مسئولیت

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

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

ند بلکـه امیـد و انتظـاری هـم بـرای ا ههای خانوادگی از فعالیت در بازار کار بازماند مسئولیت
  .اند شتهورود به این بازار و استفاده از توان خود برای افزایش تولید و توسعه کشور ندا

  ۱۳۹۴ تا ۱۳۸۹بازار کار،  های عدم مشارکت زنان غیر فعال در علت - ۱شکل 
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9اشتغال به تحصيل يا آموزش  10مسئوليت هاي شخصي يا خانوادگي 
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  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۹های عدم مشارکت مردان غیر فعال در بازار کار،  علت - ۲شکل 

  آموزش عالی در بازار کار ی آموخته دانشهای عدم مشارکت زنان  علت -۲-۴
آموزش عالی الزم  ی آموخته دانشهای عدم مشارکت اقتصادی زنان  پیش از پرداختن به علت

ی آمـوزش عـالی (افـراد غیـر محصـل)، غیـر  دوره ی آموختـه دانشبه ذکر است کـه منظـور از 
کارشناسی، کارشناسـی  های عالی (کاردانی، محصالنی هستند که دارای مدرک تحصیلی دوره

غیــر  ۱۳۸۷هســتند. همچنــین از ســال  )یــا معــادل آن ،ای و تخصصــی حرفــه، ارشــد، دکتــرا
و اول و دوم خـارج نیـز در گـروه  ۳تـا  ۱هـای سـطح  محصالن علوم دینی دارای مدرک دوره

ی آموزش عالی قرار گرفتنـد. پایـه و مـدرک تحصـیلی ایـران بـر اسـاس  دورهآموختگان  دانش
  .است ۶المللی آموزش بندی استاندارد بین طبقه
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9اشتغال به تحصيل يا آموزش 
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هـای اقتصـادی بـا افـزایش  ق زنان برای مشارکت در فعالیترسید نگرش و اشتیا به نظر می
هـای عـدم جسـتجوی  یابی علت به ریشـه بنا بر این .استتحصیالت تغییر چشمگیری داشته 

  آموزش عالی پرداخته شد.  ی آموخته دانش غیر فعالکار در میان زنان 
وزش عـالی ی آمـ کرده تحصـیل غیـر فعـالدرصد از زنـان  ۴۹٫۹۹با این بررسی مشخص شد، 

درصـد  ۴۰٫۲۹ین علـت و پـس از آن تـر مهم عنوان بـههای شخصی یا خـانوادگی را  مسئولیت
نـد. در ا هدیگر از این زنان اشتغال به تحصیل یا آموزش را علت عدم جستجوی کار بیـان کرد

دانشــگاهی اشــتغال بــه تحصــیل را  ی آموختــه دانشدرصــد زنــان  ۶۰در حــدود  ۱۳۸۹ســال 
 ۱۳۹۴اند. این در حـالی اسـت کـه در سـال  ین علت عدم حضور در بازار کار بیان کردهتر مهم

ین علـت تـر مهمهای شخصـی یـا خـانوادگی را  نزدیک به نیمی از این گروه از زنان مسـئولیت
وجـه ایـن اسـت کـه در ت کننده و قابـل ی نگران ند. مسئلها برای عدم جستجوی کار بیان داشته

این گروه امید برای ورود به بـازار کـار و فعالیـت  غیر فعالز زنان درصد ا ۰٫۷، ۱۳۸۹سال 
هـم شـده و بـه  تـر کمهمین درصد ناچیز  ۱۳۹۴اند در حالی که در سال  در نیروی کار را داشته

  ).۳درصد کاهش یافته است (شکل  ۰٫۵۴

آموزش عالی (دارای مدرک) در بازار کار،  ی آموخته دانشهای عدم مشارکت زنان غیر فعال  علت - ۳شکل 
  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۹
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نظـر  بـا در غیر فعـالهای عدم مشارکت در بازار کار از منظر زنان  علت -۳-۴
  ی زندگی زناشویی گرفتن تجربه
های زن رسـیدگی  ایران این است که اولویت فعالیت ی که نگاه غالب در جامعه با توجه به این

رسید باید تفاوتی محسوس میان زنان  داری و همسرداری است به نظر می به امور منزل، خانه
زنـدگی زناشـویی وجـود داشـته باشـد. از ایـن رو بـه بررسـی  ی نکرده و زنان با تجربـه ازدواج
گونـه کـه بررسـی  تـه شـد. همانهای عدم جستجوی کار بر حسـب وضـع زناشـویی پرداخ علت

هـای عـدم مشـارکت در بـازار کـار برحسـب  خصوص علت در غیر فعالالگوی نگرشی زنان 
درصـد زنـان مجـردی کـه هرگـز  ۶۸دهد از نظر بـیش از  نشان می ۴وضع زناشویی در شکل 
ــته ــه ازدواج را نداش ــیل و  تجرب ــه تحص ــتغال ب ــئولیت  ۲۱٫۵۵اند، اش ــان مس ــد دیگرش درص

. این در حالی است کـه از اند بیان کردهعلت اصلی عدم حضورشان در بازار کار  راخانوادگی 
درصـد  ۷۰دلیـل فـوت همسـر، در حـدود  همسر بـه بی غیر فعالدرصد زنان  ۶۰نظر بیش از 

دارای  غیـر فعـالدرصـد زنـان  ۹۰اند و بـیش از  ی که از همسرشان جـدا شـدهغیر فعالزنان 
در  غیـر فعـالدگی علت اصـلی عـدم مشـارکت زنـان های شخصی یا خانوا همسر، مسئولیت

کـرده  دهد حضور یا عدم حضـور همسـر در زنـدگی زنـان ازدواج بازار کار است. این نشان می
ررنگی بر تصمیم زنان به مشارکت در بازار کار ندارد و عـدم مشـارکت زنـان در بـازار تأثیر ُپ

نسبت به نقش همسری و مادری در ای فرهنگی است که ناشی از دیدگاه زنان  کار جدًا مسئله
شده از سوی عرف جامعه و خانواده بـرای آنـان در زنـدگی  زندگی خانوادگی و وظایف تعریف

هایی است که اجتماع و بـه تبـع آن افـراد از زنـان در خـانواده  مشترک زناشویی و البته نقش
ی کـه غیر فعالزنان  درصد از ۲۰که درصد قابل توجهی در حدود  انتظار دارند. با توجه به این

اند؛ بیمـاری، نـاتوانی  درصدی که از همسرشان جدا شده ۹همسرشان فوت کرده و نزدیک به 
ــار را  ــافتن ک ــدی از ی ــار و ناامی ــتجوی ک ــت و دلســردی از جس ــهجســمی موق ــدم  عنوان ب ع

 ی این گروه از زنان را به لحـاظ کننده ند، شرایط نگرانا هشان در بازار کار مطرح کرد مشارکت
مسئوالن امر را بـه ایـن قشـر در معـرض  تر بیشدهد که توجه  اقتصادی و اجتماعی نشان می

  طلبد. آسیب اجتماع می
  



  خاني محدثه صفاكيش و زهره فالح محسن  116

  ......................  119 - 103، صص 1395بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره27سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    ......................  

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

  گیری  بحث و نتیجه -۵
، زنـان بـیش از نیمـی از ۱۳۹۰های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سـال  بر اساس یافته

ها و مؤسسات آموزش عـالی  آموختگان دانشگاه درصد از دانش ۴۶جمعیت کشور و بیش از 
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های آمارگیری از نیروی کار مرکـز آمـار ایـران در  ترین یافته دهند. بر اساس تازه را تشکیل می
درصد بوده است. امـا ایـن نـرخ در  ۱۳٫۳، نرخ مشارکت اقتصادی زنان برابر با ۱۳۹۴سال 

اسـت. پـایین بـوده از آن  تـر کمدرصد  ۵۰تقریبًا و مقایسه با نرخ فعالیت مردان بسیار پایین 
رخ فعالیت زنان در ایران به معنای آن است که بخش بزرگی از نیروی انسانی توانمند بودن ن

اقتصـادی و  ی تواننـد نقـش مهمـی در رشـد و توسـعه کرده در کشور که می و کارامد و تحصیل
ماننـد.  بهبود شرایط اجتماعی کشور ایفا کنند بنا به دالیلی از مشـارکت در بـازار کـار بـاز می

های  درصد ایشان مسئولیت ۷۰مشارکت زنان غیر فعال نشان داد بیش از بررسی علل عدم 
ین دلیـل بـرای تـر مهمشـود را  داری می هـای خانـه خانوادگی و زمانی از روز که صرف فعالیت

ند. این امر از دیدگاه سنتی خانواده نسـبت بـه زن و ا هعدم حضورشان در بازار کار عنوان کرد
گیرد. چرا کـه نظـر  ی همسری و مادری در خانواده نشئت میها ی نقش نگرش خود زن درباره

زنان به این مسئله با ورودشان به آموزش عالی و افزایش سطح تحصیالت تغییر کرده و فقط 
دلیـل  آموزش عالی علت عدم مشارکت در بـازار کـار را بـه ی آموخته دانشدرصد از زنان  ۴۰

آنـان تحصـیل یـا آمـوزش را مـانع حضـور و های خانوادگی عنوان داشته و نیمی از  مسئولیت
هـای اقتصـادی  مشـارکت زنـان در فعالیت بنا بر ایـنند. ا هشان در بازار کار بیان کرد فعالیت

خصـوص وظـایف  هـای ارزشـی و باورهـای سـنتی زنـان در امری است فرهنگـی کـه از نظام
ایش دانـش و گیـرد کـه بـا افـز داری و همسرداری بـرای ایشـان نشـئت می خانه ی شده تعریف

گاهی و خودباوری زنان و البته مشارکت   تواند بهبود یابد. مردان در امور خانواده می تر فعالآ
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 ی : ارائـه۰۷هـا بـا کـد  برای مصرف نهـایی در خـانوار خـود و گـروه فعالیت مزد دستداخلی بدون 

صورت مجموعه  داری به های خانه به اعضای خانوار، گروه فعالیت مزد دستخدمات مراقبتی بدون 
دن و ... خانه و اطراف آن، کارهای مربوط بـه غذا، تمیز کردن، جارو کر ی های تهیه و ارائه فعالیت
هـای مـرتبط  های این گروه، فعالیت ها، مدیریت خانوار، خرید، سفر یا تردد مرتبط با فعالیت لباس
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برای مراقبـت از کودکـان و بزرگسـاالن خـانوار خـود شـامل مراقبـت از  مزد دستبا خدمات بدون 
 های این گروه اصلی است. مرتبط با فعالیتاعضای بیمار یا ناتوان خانوار و سفر یا تردد 

، در ۲، در انتظـار بازگشـت بـه شـغل قبلـی ۱های انتظار بـرای شـروع کـار جدیـد  از ترکیب گزینه .٥
، در انتظار به ثمـر رسـیدن سـایر ۳انتظار پاسخ کارفرما یا در انتظار اعالم نتایج آزمون استخدامی 

امیـد و انتظـار بـرای ورود بـه  ،۶در انتظار فصل کاری  ،۴شده برای پیدا کردن کار  انجاماقدامات 
 بازار کار یا بازگشت به این بازار محاسبه شده است.

6. International Standard Classification of Education (ISCED97) 
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  پیوست 
  آمارگیری نیروی کار ی پرسشنامه پرسش

ی پیش از آمارگیری اقدام مشخصـی بـرای جسـتجوی کـار  از افراد غیر شاغلی که در هفته پرسشاین 
  شود. اند، پرسیده می یا دایر کردن کسب و کار انجام نداده

  اید چیست؟ ی گذشته در جستجوی کار نبوده که در طول چهار هفته علت این -۳۳
۱  (انتظار برای شروع کار جدید) آغاز به کار در آینده  
۲  در انتظار بازگشت به شغل قبلی  
۳  در انتظار پاسخ کارفرما یا در انتظار اعالم نتایج آزمون استخدامی  
۴  شده برای پیدا کردن کار در انتظار به ثمر رسیدن سایر اقدامات انجام  
۵  شدن از پیدا کردن کار امیدادلسرد شدن از جستجوی کار، ن  
۶  در انتظار فصل کاری  
۷  گاهی نداشتن از روش   های جستجوی کار آ
۸  بیماری، ناتوانی جسمی موقت، بارداری  
۹  اشتغال به تحصیل یا آموزش  
۱۰  های شخصی یا خانوادگی مسئولیت  
۱۱  نیاز بودن از انجام کار بی  
۱۲  ...... :سایر با ذکر علت  
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