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  مقدمه و طرح مسأله

ارتباطـات انسـاني و    نتوان آن را كـانو  ناپذير است و ميغال در پويايي زندگي انسان انكارنقش اشت
ثير مستقيمي أبه عنوان نيمي از جمعيت، ت ترديد زنان در جهت اين پويايي بي .كرد اجتماعي تلقي

اسـت و رفـاه    اي، به حـداكثر رسـاندن رفـاه اجتمـاعي     زيرا هدف هر جامعه ،جامعه دارند  در توسعه
، بهبـود سـطح امكانـات آموزشـي، بهداشـتي،      رامـد د  سرانه، توزيع عادالنه درامداجتماعي تابعي از 

اي  در جامعه. باشد رفاهي و ميزان مشاركت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي مردان و زنان مي
اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي بيشتر باشد، رفـاه اجتمـاعي نيـز بيشـتر       كه مشاركت زنان در زمينه

ري، افزايش سطح توليد، افزايش موجب كاهش نرخ بارو رخواهد بود، زيرا مشاركت زنان در بازار كا
س دسترسي محدود برعك ،شود سرانه و در نتيجه سبب افزايش رفاه اجتماعي كل جامعه مي درامد

از  ،دنشـو  كـاري پديـدار مـي    مد و اشتغال كه به صورت بيكاري و كمراهاي كسب دتو نابرابر به فرص
فقر، بيكاري و نابرابري بايد هر دو جنس را مدنظر قرار  براي از بين بردن. ترين علل فقر است عمده
  .ريزي براي توسعه مدنظر قرار گيرندزنان نيز در برنامهداد و 
  خـود بدانـد،    مهـم  را از وظـايف  توليد   و افزايش  اقتصادي كه ايجاد زمينه كار، اشتغال  هر نظام     
د را و توليـ   ري، ارزشي و فرهنگي كـار، اشـتغال  بينشي، رفتا  مناسب  ابتدا شرايط طورطبيعي بايدبه

و سازگار با عناصـر    اقتصادي را هماهنگ  و تابع  مستقل  هايها و متغيرمكانيزم  سازد و سپس  فراهم
و پشتكار  ارزشي تالش   و ضعف  درباره كار مثبت  كاستي باور و بينش  شك بي. كار گيرد فرهنگي به 
تـأثير قـرار    تحـت    را بـه شـدت    با شـكوفايي توليـد و اشـتغال     سبجامعه، رفتارهاي متنا  در سطح

. هاي بسيار بحرانـي را پـيش رو دارد  كه بازار كار زنان در ايران، سال دهد ها نشان ميبررسي. دهد مي
نشـأت   1365 -1355  رويه جمعيت در دههو افزايش بي جواني جمعيت كه از وضعيت هرم سني

در دو سوي عرضـه و تقاضـاي نيـروي انسـاني      والت چشمگيريتح گيرد، موجب شده است كه مي
جامعـه و افـزايش تعـداد    همراه بـا افـزايش سـطح سـواد و آمـوزش در      موضوع اين . شود هشاهدم

 1تواند به عنـوان يـك روزن فرصـت    هر چند تحوالت فوق مي. باشد هاي دانشگاهي مي كرده تحصيل
ن نيروي انساني انباشته شده و با كيفيت، نرخ رشـد  گيري از اي اي جامعه ايران مطرح شود و بهرهبر

                                                 
 1. Opportunity  Window 
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كمبـود  . اقتصادي را افزايش چشمگيري دهد، اما بايد بـا تقاضـاي نيـروي انسـاني هماهنـگ شـود      
شود بلكه بيكاري شـديد و   تقاضاي نيروي انساني نه تنها موجب هرز رفتن اين فرصت استثنايي مي

ويژه مقابله بـا  راي جلوگيري از ايجاد بحران و براين ببناب .كند شرايط بحراني را در جامعه حاكم مي
  .ريزي براي بازار كار زنان ضروري است ها، برنامهاز بين رفتن فرصت

تواند پاسخگوي نيازهـاي جمعيـت زنـان     تحصيالت عالي، بازار كار نمي بابا افزايش تعداد زنان      
  .اجه خواهد شدكرده مو باشد و جامعه با بحران بيكاري زنان جوان تحصيل

جامعـه بـا اسـتفاده از          اهميـت فعاليـت و اشـتغال زنـان در      ،در اين مقاله با توجه بـه ضـرورت       
، روند تحـوالت وضـعيت فعاليـت و اشـتغال زنـان در      1385ه سرشماري يژوهاي سرشماري، ب داده

  .شودميايران بررسي 
  

  مباني نظري

ناشي از كار با شرايط متفـاوتي   درامدعيت اشتغال و ميزان زنان در بازار كار از لحاظ نوع شغل، موق
 هـا شـكل گرفتـه   منظور تحليل و تبيين ايـن تفاوت  هايي به كه نظريهرو هستندهنسبت به مردان روب

شـدن بـازار كـار و نظريـه     ه، نظريه نئوكالسيك، نظريه تفكيـك هاي اصلي در اين زمين نظريه. است
  :باشند جنسيت مي

درامـد بـين كـار    هاي جنسـيتي و اخـتالف   اين نظريه براي تبيين تفاوت: يكنئوكالسنظريه ) 1     
هاي عمـومي،  خـانوادگي، نيـروي جمعيتـي، آموزشـ     هاييتولؤهايي نظير مسمردان و زنان به متغير

 وري نيـروي كـار مـؤثر    كنـد و ايـن عوامـل را در ميـزان بهـره      جايي از كار اشاره مـي هغيبت و جاب
  ).15:  1373كار، (ددان مي
مشـاغل گـروه   : در اينجا بين دو گروه از مشاغل تفـاوت وجـود دارد  : نظريه تفكيك بازار كار) 2     

ول كه از لحاظ  اً خـوبي دارنـد   پرداخت مزد، تأمين بيشتر و فرصتا مشـاغل  . هاي بيشتر وضع نسـبت
ـ       وم با مزد كمتر، تأمين كمتـر و محـدوديت در زمينـه امكـان پيشـرفت روب در . سـتند رو ههگروه د

ول ثبات كارگر در كار براي كارفرما اهميت دارد جايي كـه در كـار زنـان ديـده     هجاب. مشاغل گروه ا
وم بيشتر مي ،شود مي   ).20: 1373كار، ( كند احتمال جذب آنها را به مشاغل گروه د
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يِ زنـان در نكته اصلي اين نظريه اين است كه : نظريه مبتني بر جنسيت) 3      بـازار   موقعيت تابع
ي اسـت كـه زنـان تـابع مـردان      و خانواده با يكديگر مرتبط و جزئـي از يـك سيسـتم اجتمـاع    كار 

  ).22: 1373كار،(هستند
 

  عوامل مؤثر بر سهم زنان در نيروي كار

  عوامل اقتصادي) الف
وم، بويژه در ميان طبقـه   شود زنان در مقام نان تورم باعث مي: تورم اقتصادي -1      ي درامـد آور د

هـا   ن مشاركت و بيكاري و سطح دستمزدپايين، وارد صحنه فعاليت و كار شوند كه اين خود بر ميزا
توان گفت مهار تورم به مفهوم مهار يكي از عوامل اثرگذار بـر ورود زنـان بـه     مي .اثرگذار خواهد بود

  ).36: 1383علمي، ( باشد بازار كار مي
تر باشد، براي حمايت از سطح واقعي مصرف خانوار،  برابرنا درامدهر چه توزيع : درامدتوزيع  -2     

  .كردزنان اقدام به فعاليت اقتصادي بيرون از خانه خواهند 
هر چه دولت بيشتر بر اقتصاد نظارت داشته باشد و حجم آن بيشتر باشد، مانع : نقش دولت -3     

تواند در اشتغال نيز ميسازي كاهش تصدي دولت و خصوصي.شود تبعيض مردان نسبت به زنان مي
كرده در بخش عمـومي  ر ايران بخش وسيعي از زنان تحصيلكه دبا توجه به اين. تأثيرگذار باشد زنان

سطح مشاركت و اشتغال  خصوصد بر بازار كار در ايران و بهتوانفعاليت دارند، اين سياستگذاري مي
  .زنان اثر بگذارد

ي باالتر باشد، زنان از جسـتجوي شـغل دلسـرد خواهنـد     هر چه ميزان بيكار: ميزان بيكاري -4    
  .شد
هـاي فرصـت و مانـدن در خانـه و امـور       سـطح دسـتمزد بايـد هزينـه    : زد زنانسطح دستم -5     
  .كند داري را جبران خانه
اگـر شـرايط اقتصـادي و    : شرايط اجتمـاعي و اقتصـادي خـانوار و ميـزان دسـتمزد همسـر       -6     

هر چه دستمزد همسـر بـاالتر   . اند هاي كاري وابستهدرامدزنان كمتر به  ،اشداجتماعي خانوار بهتر ب
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آيـد   هزينه فرصت از دست رفته براي او باالتر است، در اين صورت تقسيم كاري به وجود مي ،باشد
  ).141-115: 1382زاده، عماد( شود ارد فعاليت اقتصادي ميامور خانه و مرد و در و زن
  شناختي  عوامل جمعيت) ب
بنابراين  .ؤوليت زنان در خانه استافزايش ميزان باروري همراه با افزايش مس: ميزان باروري -1     

: 1378هاديـان و حيـدرپور،   ( هاي خارج از خانه اسـت عامل بازدارنده زنان از فعاليت افزايش باروري
25.(  
د، احتمـال يـافتن   هر چه ميزان تحصيالت و آموزش زنان بـاالتر باشـ  : آموزش و تحصيالت -2     

هاي اخير نقش تحصيالت زنان در سال. شود تر ميهاي مختلف اقتصادي بيشر بخششغل براي آنها د
  .مهمي در ميزان مشاركت آنان داشته است

  عوامل فرهنگي) ج
شدن  شدن زن و مرد، حاكميند اجتماعياتوان به تفاوت و تبعيض در فر از جمله موانع فرهنگي مي

توان به تفكيك جنسيتي آموزشي، قوانين  مي عير جامعه و از جمله موانع اجتماتفكر مردساالري د
   كـرد  تبعيض در ساختار اشتغال در ايران و نحوه گزينش نيروي كار اشـاره  دناظر بر خانواده و وجو

  ).2:  1385 ،ژاله توكلي واال(
سـنت و عـرف   ) انين كـار شـامل قـوانين نـاظر بـر خـانواده و قـو       (با نگاهي به اجتماع، قوانين      

و بنا به همين نگرش  كند آور خانه تلقي ميكه نگرش حاكم، مرد را نان شوداستنباط مياجتماعي 
در حالي كه با توجه بـه افـزايش   . آيد مشاركت و فعاليت اقتصادي زنان الزم و ضروري به شمار نمي

ايش ميـانگين سـن ازدواج،   شدگان دختـر در دانشـگاهها، افـز   سطح سواد دختران و نيز سهم قبول
زايش سـريع نـرخ مشـاركت زنـان در     كاهش بعد خانوار و كاهش قدرت خريد سرپرست خانوار، افـ 

هاي آتي قطعي است و بايد براي ايجاد فرصتهاي شـغلي مناسـب، بـا توجـه بـه سـطح سـواد و        لسا
نظر داشته باشند كه ريزان توسعه همواره بايد در  برنامه در اين صورت .ريزي شود ها برنامهنمهارت آ

اي نيسـتند، بلكـه بـراي     در ارتقاي شرايط اجتماعي، زنان شهروندان درجه دوم، ضعيف يـا حاشـيه  
تـوكلي  ( كيد شودأرسيدن به شرايط مطلوب اجتماعي، بايد بر نقش زنان به عنوان فعال اقتصادي ت

 ).2:  1385واال ،
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  قوانين رسمي و قواعد اجتماعي) د
زنان بر مشاركت زنان  د اجتماعي مرتبط با حقوق و وظايف اجتماعي و فرديقوانين رسمي و قواع 

در اين مورد اگر حقوق زنان در قبال مالكيـت امـوال، تقسـيم    . گذارد هاي اقتصادي اثر ميدر فعاليت
ـ     ارث، تعيين همسر، تصميم ا اشـتغال زنـان در   گيري در خانواده و انتخاب شـغل، قـوانين مـرتبط ب

ارگيري زنان ك دولتي موافق با گسترش اشتغال زنان باشد، تسهيالت الزم در به هايجامعه و سياست
  ).192: 1382محموديان، ( دشو در مشاغل مهيا مي

  عوامل اجتماعي )ه
كننـده در انتخـاب   هاي محدودسياسـت ، تفكيك جنسيتي آموزشـي توان به   از عوامل اجتماعي مي 

يض در سـاختار  وجود تبع، قوانين كار، ر بر خانوادهقوانين ناظ، تحصيلي و شغل براي دختران  رشته
تـوكلي  ( اشـاره كـرد   تقسيم جنسي مشاغل زنانه و مردانه، گزينش نيروي كار هاشتغال ايران و نحو

  ).3: 1385واال ،
هاي ، بيشـتر در اسـتخدام  جايي بيشتري از مردان در اشتغال دارنـد بهه طور كلي زنان نرخ جاب     

ري، آمـوزش و كارهـاي   اغلي مانند پرستادر مشمتعادلي ن ناشوند و به ميزا ميفصلي و موقتي وارد 
عالوه بـر ايـن سـطح مشـاركت زنـان بـا سـن و        . شوند ري مشغول به فعاليت ميگدفتري و منشي

الً وابسته است  20بـاالترين نـرخ مشـاركت اواخـر سـنين نوجـواني و اوايـل        . وضعيت زناشويي كام
( كندپيدا ميسرعت افزايش دوباره بسالگي نرخ مشاركت  30در حدود  دهد، اما سالگي را نشان مي

  ).550: 1960هارلد، 
روند صعودي مشاركت دراز مدت زنان در نيروي كار ممكن است مرتبط با ايـن واقعيـت باشـد         

در طـول  . استكودكستان و دبستان را از دست داده ه برخي از وظايف مرتبط با آموزش، كه خانواد
شـود تـا بـه اشـتغال در      شوند، زن آزاد مي هاي فرزندان ميؤوليتدار مسهدهها عالها كه سازماناين س

  )198: 1376اسملسر،( نه مشغول شودخارج از خا
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  زنان و مديريت

شـود   ها و محل كار محسوب مـي بندي در سازمان كننده براي طبقهجنسيت يك عامل مهم و تعيين
ها بـه  به وسيله محيط اجتماعي، سازمان شدهادينههاي نهبه ارزشدر پاسخ ). 1996و اسميت،تانگ (
، 1992: 1كومـو ( هاي مديريتي و سرپرستي قـرار گيرنـد  دهند كه در موقعيتها و پست نان اجازه ميز

448.(  
ريت برخـوردار  هاي اخير نسبت بـه گذشـته از شـانس بيشـتري بـراي مـدي      اگرچه زنان در سال     

اين مشكالت بـه   .شوندميرو ههم در راه نگه داشتن آنها با مشكالتي روبها هنوز هستند، اما سازمان
مرتبط است كه زنان با آن مواجه هستند و ممكن است يأس و نوميدي براي زنان  2اي سقف شيشه

اي محـدوديتهاي واقعـي امـا     منظور از سقف شيشه. )36: 3،1988دن گلينو( به همراه داشته باشد
مومي و شايد حوزه خصوصي خانواده كه زنان با آنها دست و پنجـه نـرم   قابل رؤيت در حيطه عغير
  ).241: 1990تپرمن، ( كنند مي
نه مديريت با آن مواجـه هسـتند   اي كه زنان در زمي در زمينه سقف شيشه 4كورسان و كوستن     
عـادت   5يـو به نظـر بورد . واره و حوزه پير بورديو به تبيين آن بپردازند كردند با مفاهيم عادت سعي 

س بازي و فراست بازي   در واره خاص يك حوزه است، موفقيت يك فرد در يك حوزه تابع ميزان ح
نگي داشته باشد، بـدون  گراني كه منش و موقعيت آنها با هم هماهبازيگران يا كنش. آن حوزه است
ـ   .كنند، سنجيده عمل خواهند كرددار عمل اين كه هدف ديهـه و  طـور ب هاينان كساني هستند كـه ب

كورسـان و  ( انـد  واره مربـوط بـه آن حـوزه را كسـب كـرده      كننـد؛ يعنـي عـادت     طبيعي عمل مـي 
  ).16: 2001كوستن،

                                                 
1. Nkomo 
2. Glass Ceiling 
3. Von Glinow 
4. Corsun & Costen 
5. Bourdieu 
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امـا   ،هـاي مـديريتي را داشـته باشـند    مكن است شانس دسـتيابي بـه موقعيت  اگر چه زنان م         
كـه   –ني حـوزه  براي باز تعريف شرايط ضـم ) اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نمادين( سرمايه كافي

  ).19: 2001كورسان و كوستن،( را ندارند -دست مردان تعريف شده استهب
  

  عوامل مؤثر بر عرضه نيروي كار

. عرضه نيروي انساني تابعي از ميزان رشد جمعيت و نيز ساختمان سني و جنسـي جمعيـت اسـت   
هـاي  بـه ويژگي  نـان متفـاوت اسـت و بسـته    البته ميزان فعاليت در سنين مختلف و بين مـردان و ز 

ميرزايـي،  ( شـود  ديگـر دسـتخوش تغييـر مـي      اي به جامعه و فرهنگي از جامعه اقتصادي، اجتماعي
1378 :78.(  
عرضه و اندازه نيروي انساني چارچوب كلي زيـر را ارائـه داده     كنندهدرباره عوامل تعيين 1قاضي     
  ).46: 1975قاضي، ( است
  

  
  كننده عرضه نيروي انسانيچارچوب كلي عوامل تعيين: 1ار نمود

       
ب سـني و جنسـي نيـروي انسـاني از     قاضي فاروق، اندازه و تركيوسيله  بهدر الگوي ارائه شده      
سو تحت تأثير عوامل جمعيتي باروري، مرگ و مير و مهاجرت و از سوي ديگر تحت تأثير عوامل يك

                                                 
1. Ghasi 

 عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 ميزان فعاليت به تفكيك سن و جنس

 اندازه و تركيب سني و جنسي نيروي انساني

)مهاجرت باروري، مرگ و مير،(عوامل جمعيتي  

جمعيتتعداد و ساختمان سني و جنسي   
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در الگوي فوق بر روابط متقابـل عوامـل جمعيتـي، اقتصـادي،     . ي استاقتصادي، اجتماعي و فرهنگ
  .اجتماعي و فرهنگي نيز تأكيد شده است

ي ياعم از آنها ،درصدي از مردم كه در سن كار هستند(نرخ مشاركت نيروي كار  1به نظر گاردنر     
 عوامـل قـرار دارد   تأثير تركيبـي از تحت) دباشنيا در جستجوي كار ميكه مشغول به كار هستند و 

  :عبارتند ازكه 
  ؛شودان در نيروي آماده به كار ميطول مدت تحصيل كه باعث مشاركت كمتر جوان) الف     
  ؛شود مي امكان دسترسي به شغل مناسب كه باز باعث تغيير نرخ مشاركت )ب     
اً پيرامون اشتغال ايجاد تغييرات در باورهاي عمومي )ج        ؛رج از خانهخا در زنان، مخصوص
هاي شغلي جـذاب را  فرصت نبود در واقع علل اين امر براي كشورهاي مختلف متفاوت است ولي     
  . )Gardner, 2003(دانستموضوع  مهمترين اين توان مي
  

  هاي سرشمارياشتغال زنان با استفاده از دادهبررسي وضعيت فعاليت و  

 ، بـويژه سرشـماري  هاي سرشـماري فاده از دادهاشتغال زنان با است براي شناخت وضعيت فعاليت و
ضـع فعاليـت، اشـتغال و بيكـاري     حسـب و بررسي توزيع نسبي جمعيـت زنـان بر   به) 1385(اخير 
هاي همچنين توزيع نسبي زنان شـاغل برحسـب ميـزان تحصـيالت، بخشـ      هاي سني جوان وگروه

پرداختـه  ي هـاي عمـده شـغل   ، گروه)بخش عمومي -بخش خصوصي( ليعمده فعاليت، وضعيت شغ
آمـوزش   هـا و مؤسسـات  ه شدگان دانشـگا براي بررسي وضعيت آموزش زنان، روند پذيرفته .شودمي

  . شد خواهد كرده كه در آينده متقاضي كار خواهند بود، بررسيعالي و تعداد نيروي تحصيل
     سـاله و بيشـتر را در نظـر     10يـت  براي بررسي وضعيت فعاليـت جمعيـت يـك جامعـه، جمع         
جمعيت شـاغل و جمعيـت   (ه دو گروه فعال از نظر اقتصادي ساله و بيشتر ب 10جمعيت . گيرنديم

بـدون كـار و    درامـد دار، داراي محصل، خانه( عال از نظر اقتصادي و غير ف) بيكار در جستجوي كار

                                                 
1. Gardner Edward 
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اشـتغال و   بندي نسـبت جمعيـت فعـال، غيـر فعـال،     شود و با توجه به اين تقسيم م ميتقسي) ساير
  .شوداري محاسبه ميبيك
كـه  ) فعـال و اشـتغال  ، نسبت جمعيت غيرسبت جمعيت فعالن( ها برخي شاخصجدول زير در      

شـود، بـه تفكيـك جـنس      ار بـرده مـي  براي تحليل وضعيت فعاليت و اشتغال نيروي انساني بـه كـ  
   ضـمن از نمـودار خطـي    در. شـده اسـت  آورده ) 1385 -1355(هاي گذشـته  برحسب سرشـماري 

)Line chart (ها استفاده شده استها طي سرشمارييرات شاخصدادن روند تغيبراي نشان.  
  

  *كل كشور 1385-1355درصد جمعيت فعال و اشتغال به تفكيك جنس و  برحسب سرشماريهاي : 2نمودار 

 
   كل كشور 1385-1355هاي مركز آمار ايران، نتايج سرشماري*
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نسـبت مشـاركت   (دهد كه نسبت جمعيت فعال از نظر اقتصـادي  نمودار فوق نشان مي جدول و     
در رابطـه  . روند كاهشي داشته اسـت  1375 - 1355براي هر دو جنس از سرشماري ) نيروي كار

افزايش سـطح پوشـش تحصـيلي در مقـاطع مختلـف      : توان به دو عامل اشاره كرد با اين كاهش مي
ب باعث شده كه نسبت زيادي از جمعيت دنبال تحصـيل و آمـوزش   تحصيلي نسبت به قبل از انقال
مـل ديگـر، وقـوع جنـگ تحميلـي و آثـار آن بـر        عا. فعـال قـرار بگيرنـد   رفته و جـزو جمعيـت غير  

بنـابراين   .اسـت هاي اقتصادي است كه امكان دسترسي به شغل مناسب را دشوار سـاخته  زيرساخت
نسـبت   1385در سرشـماري  . اسـت يدا كرده پنسبت مشاركت نيروي كار يا جمعيت فعال كاهش 

درصد براي مردان  6/65(است پيدا كرده ي هر دو جنس افزايش جمعيت فعال از نظر اقتصادي برا
ناشـي از  ( ساله و بيشتر 10اين افزايش به دليل افزايش نسبت جمعيت  .)درصد براي زنان 9/12و 

در  1365 -1355  دهـه  توليـد مثـل   افزايش. باشد مي) 1365 -1355توليد مثل در دهه  افزايش
حاضر به سن فعاليت رسيده و باعث افزايش نسبت جمعيت فعـال بـراي هـر دو جـنس شـده        دهه
توان گفت كه عرضه جمعيت فعـال در ايـران طبـق مـدل عرضـه       با توجه به مطالب فوق مي. است

ـ                 اروري دهــهنيـروي انسـاني قاضـي فـاروق تـابع عوامــل جمعيتـي و در اينجـا ناشـي از افـزايش ب
  .باشد مي 1365 -1355
نسـبت بـه    1375دهـد كـه در سرشـماري     ها نشـان مـي  سه وضعيت اشتغال در سرشماريمقاي     

اسـت و بـا افـزايش نسـبت      پيدا كرده نسبت اشتغال براي هر دو جنس افزايش 1365سرشماري 
به نتـايج سرشـماري    ، اما با توجهپيدا كرده استاشتغال، نسبت بيكاري براي هر دو جنس كاهش 

   نسبت اشتغال براي هر دو جنس كاهش يافته است كه اين كاهش براي زنان بيشـتر اسـت   1385
اً ( نسبت بيكاري نيز بـراي مـردان   ). درصدي براي مردان 2درصدي براي زنان و  10كاهشي تقريب
. ين افزايش براي زنان بيشتر از مردان اسـت درصد رسيده است كه ا 3/23و براي زنان به  8/10به 

تـوان بـه افـزايش جمعيـت      كاهش نسبت اشتغال و افزايش نسبت بيكاري براي هر دو جنس را مي
 .نسـبت داد ناتواني كشور در ايجاد شغل متناسب با حجم ورود متقاضيان شغل به بازار كـار   و فعال
ـ    خصوص ميزان عرضه و مشاركت نيروي كار،ديگر در  نكته ويژه تأثير عوامل فرهنگـي و اجتمـاعي ب

اً نيمي از جمعيت در مورد زنان است؛  دهنـد،   ساله و بيشتر كل كشور را زنان تشكيل مي 10تقريب



  

     ...وضعيت فعاليت و اشتغال زنان در ايرانبررسي 

 

از  درصـد  63باشـد و   درصـد مـي   4/15درصد و سهم زنان  5/84اما سهم مردان از جمعيت فعال 
  ).1385مار ايران، مركز آ( دهند دار تشكيل ميجمعيت غير فعال را زنان خانه

اني، نمـودار درصـد بيكـاري در    تـر وضـعيت فعاليـت و اشـتغال نيـروي انسـ      براي بررسي دقيق     
  : شده است زير عنوانبه تفكيك جنس در  1385هاي سني جوان بر اساس سرشماري گروه
 

  ∗∗∗∗)1385سرشماري ( هاي سني جوان به تفكيك جنس درصد بيكاري گروه: 3نمودار 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  كل كشور 1385مركز آمار ايران، نتايج سرشماري  ∗

  
هاي سني جوان خيلي بيشـتر از  دهد كه نسبت بيكاري در گروه ن ميجدول و نمودار فوق نشا     

نسبت بيكاري جمعيت ( باشد  ساله و بيشتر براي هر دو جنس مي 10نسبت بيكاري براي جمعيت 
افـزايش نسـبت بيكـاري در دو    ). باشـد  مي 4/23ان و براي زن 9/10ساله و بيشتر براي مردان  10
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در  و ساله ناشي از افزايش جمعيت فعال در اين دو گروه سني 24-20ساله و  19 -15گروه سني 
هاي انـد و فرصـت   ه بـه سـن فعاليـت رسـيده    باشد ك مي 1365-1355نتيجه افزايش جمعيت دهه 

ي اين دو گروه سني تحصـيالت پـايين   علت ديگر افزايش بيكار. شغلي براي آنها فراهم نشده است
  نكتـه . باشد كه بيشتر آنان تحصيالت دانشگاهي دارنـد  ساله مي 29 -25آنها نسبت به گروه سني 

توان گفت اين است كه ميزان تحصيالت  در اين سه گروه سني  ديگر كه با توجه به اين جدول مي
اً برابر است اً دو برابر نسـبت بيكـاري مـردان    اما نسبت بيكاري زنا ،براي هر دو جنس تقريب ن تقريب

  .است
  

  ∗1385-1365توزيع درصد زنان شاغل برحسب تحصيالت در سرشماري سالهاي:  4نمودار 

  
  كل كشور 1385و  1375،1365مركز آمار ايران، نتايج سرشماري  ∗   
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هاي ان شـاغل بـا تحصـيالت پـايين طـي سـال      نتوان گفت از نسبت زبا توجه به نمودار فوق مي     
كاسته شده و نسبت زنان شاغل با تحصيالت باالتر ) بيسواد، سواد آموزي و ابتدايي( 1365-1385
) درصـد  35(بيسـواد   ،درصد بـااليي از زنـان شـاغل    1365در سرشماري . استكرده  پيداافزايش 
ايـن   .انـد داشـته ل تحصيالت عـالي  درصد از زنان شاغ 7/41، 1385اما براساس سرشماري  ؛بودند

افزايش تحصيالت زنان در افزايش نسبت اشتغال آنان تأثير داشته است و  كه دهد نشان ميموضوع 
نكتـه ديگـر كـه از    . غلي دارنـد هاي شنس بيشتري براي استفاده از فرصتزنان با تحصيالت باالتر شا

كه زنان با تحصيالت پـايين بيشـتر    توان به آن اشاره كرد اين است مي 1385هاي سرشماري داده
كارفرمايان، كاركنان مستقل، مزد و حقوق بگيـران و كاركنـان فـاميلي بـدون     ( در بخش خصوصي

 7/71(اشتغال به كار دارند و زنان با تحصيالت باالتر بيشتر در بخش عمـومي فعاليـت دارنـد   ) مزد
تـوان   بنابراين مي). ليت هستنددرصد زنان شاغل با تحصيالت عالي در بخش عمومي مشغول به فعا

نتيجه گرفت كه تحصيالت عالي راه را براي ورود زنان به عرصه و حوزه اشـتغال عمـومي و دولتـي    
  .است كردهفراهم 
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به تفكيك مناطق شهري و ) با درصد باال( توزيع درصد زنان شاغل برحسب گروههاي عمده فعاليت :  5نمودار 

  ∗∗∗∗13851روستايي در سال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  كل كشور  1385مركز آمار ايران، نتايج سرشماري *                    

       
هاي عمده فعاليت براي مناطق شهري و روسـتايي  توزيع درصدي زنان شاغل برحسب گروه     

هاي عمده فعاليت آموزش، بهداشـت و  ند گروهمان( شاغل دولتي و عموميوجود م. متفاوت است
كـه بيشـتر در   (ط به كشاورزي در مناطق روسـتايي  در مناطق شهري و مشاغل مربو) مددكاري

مطابق جدول فـوق زنـان در منـاطق    . باشد دليل عمده اين تفاوت مي) بخش خصوصي هستند 
درصـد و   2/18درصد، صـنعت و سـاخت بـا     6/31هاي عمده آموزش با شهري بيشتر در گروه

در منـاطق   كنند، در حـالي كـه زنـان    فعاليت مي درصد 4/11بهداشت و مددكاري اجتماعي با 

                                                 
اي كـه زنـان   فعاليت ذكر نشده است بلكه گروههاي عمده هاي عمدهفوق همه گروهذكر است در نمودار  الزم به. 1

آورده شده است، بنابراين جمع توزيع درصدي براي مناطق شهري و مناطق روسـتايي   ،بيشتر در آنها فعاليت دارند
  .شود نمي 100
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درصـد، صـنعت و    4/43داري بـا  روستايي بيشتر در گروههاي عمده كشاورزي، شـكار و جنگلـ  
  .كنند درصد فعاليت مي 7/5درصد و آموزش با  7/35ساخت با 

  :شودپرداخته مي 1385در ادامه به بررسي وضعيت شغلي زنان بر اساس سرشماري 
  

حسب وضعيت شغلي به تفكيك ساله و بيشتر بر 10دي زنان شاغل زيع درصتو :6نمودار 

  ∗∗∗∗1385نقاط شهري و روستايي در سال 
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  كل كشور  1385مركز آمار ايران، نتايج سرشماري ∗       

  

در منـاطق شـهري نسـبت زنـان شـاغل در بخـش        ،شود مشاهده مي 6 همچنان كه در نمودار     
اً برابر اما زنان در مناطق روستايي بيشتر در بخش خصوصي شـاغل   ،است خصوصي و عمومي تقريب

تـوان   از داليل عمده مي). درصد در بخش عمومي8/10درصد در بخش خصوصي و  2/85(هستند 
نــين فعاليـت زنـان در بخــش   بـه كمبـود مشـاغل دولتــي و عمـومي در منـاطق روسـتايي و همچ      

الزم به ذكر  اسـت در  . اشاره كرد) شوند مي كه به عنوان كاركنان فاميلي بدون مزد تلقي(كشاورزي
درصد از زنان شـاغل در بخـش خصوصـي را كاركنـان فـاميلي بـدون مـزد         4/37مناطق روستايي 
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     درصـد   6/4اين در حالي است كـه ايـن نسـبت بـراي زنـان در منـاطق شـهري         .ندده تشكيل مي
ايـن نكتـه را مـد     بايد اشتغال زنانهاي  است كه در تحليل دادهنيز معنا  همچنين به اين. باشدمي

نـان  نظر داشت كه افزايش اشتغال زنان در بخش خصوصي بيشتر مربوط بـه افـزايش نسـبت كارك   
اشتغال به كار فارغ التحصـيالن  و مربوط به ) صيالت زيادي ندارندكه تح(باشدفاميلي بدون مزد مي
  .دانشگاهي نيست

     
ناطق ماله و بيشتر برحسب گروههاي عمده شغلي به تفكيك س 10توزيع درصدي زنان شاغل : 7نمودار 

 ∗∗∗∗1385شهري و روستايي در سال 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

   كل كشور  1385مركز آمار ايران، نتايج سرشماري               *
     

هـاي عمـده   روهشود، توزيع نسبي زنان شاغل برحسـب گ مشاهده مي 7 نمودار در همچنان كه     
نـاطق روسـتايي زنـان بيشـتر در     در م. شغلي در مناطق روستايي و مناطق شهري متفـاوت اسـت  

باشـند، در حـالي    شاغل مي) درصد 3/34(و صنعت) درصد 8/35(هاي عمده شغلي كشاورزيگروه
. شـاغل هسـتند  ) درصـد 39.4(كه زنان در مناطق شهري بيشتر در گروه عمده شغلي متخصصـان  
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هـاي  يالت باال در مشاغل بخش عمـومي بـويژه گروه  توان به وجود زنان با تحص اوت ميبراي اين تف
  .دكرعمده فعاليت آموزش و بهداشت در مناطق شهري اشاره 

زيـع  هاي مـديريتي كشـور بـه تحليـل تو    اي بررسي وضعيت شـغلي زنـان در بخشـ   در اينجا بر     
  :  شودپرداخته ميبه تفكيك جنس  رتبهذاران و مديران عاليدرصدي گروه عمده شغلي قانونگ

  

رتبه به افراد شاغل در گروه عمده شغلي قانونگذاران و مديران عاليتوزيع درصدي  : 8نمودار

  ∗∗∗∗1385تفكيك شاغل در بخش خصوصي و دولتي و جنس در سال 
 

                    

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كل كشور  1385مركز آمار ايران، نتايج سرشماري       ∗
      
رتبـه بـه تفكيـك جـنس     هد كه توزيع نسبي مديران و قانونگـذاران عـالي  د نشان مي 8نمودار      

درصـد و مـردان بيشـتر در بخـش      64باشد و زنان بيشتر در بخش عمومي و دولتي با  متفاوت مي
بـا محاسـبه   . رتبـه هسـتند  گروه عمده شغلي مديران و قانونگذاران عـالي ر درصد د 60خصوصي با 

هاي عمـده فعاليـت   رتبه برحسب گروهگذاران عاليران و قانونيع درصدي گروه عمده شغلي مديتوز
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، اداره عمـومي، دفـاع و   )درصد8/60(دهد كه زنان اين رده شغلي بيشتر در بخش آموزش نشان مي
باشند، در حالي كه مـردان در   شاغل مي) درصد 6/6(، صنعت و ساخت)درصد 4/8(تأمين اجتماعي
، اداره امـور  )درصد 4/17(ساخت  -، صنعت)درصد 8/18(لي بيشتر در بخش ساختماناين رده شغ

مركز آمـار  (باشند شاغل مي) درصد 8/11(و آموزش ) درصد 9/11(عمومي، دفاع و تأمين اجتماعي
هاي مديريتي كشـور مربـوط بـه    افزايش نسبت زنان در بخش: ان گفتتو بنابراين مي). 1385ايران، 

 ؛است چون نصف مدارس كشور دخترانه هستند) بخش دولتي(سسات آموزشي مديريت آنان در مؤ
كليـدي   شـغلهاي رسـد زنـان در    به نظر مي. به تبع آن مديريت اين مدارس نيز به عهده زنان است

  .، مواجهنداي كه در مباني نظري به آن اشاره شد در سطح كالن با مسأله سقف شيشه و مديريت
ه بـه افـزايش   ال زنـان بـا توجـ   غدن ضرورت توجه بيشتر به وضعيت اشـت دادر ادامه براي نشان     

ها و مؤسسات آموزش عالي و به تركيب جنسي دانشجويان دانشگاههاي اخير تحصيالت آنها در سال
بـر اسـاس   : شـود  وردي تقريبي از متقاضيان بالقوه نيـروي كـار بـا تحصـيالت عـالي اشـاره مـي       ابر

نفر  2555283ها و مؤسسات آموزش عالي جويان دانشگاهكل كشور تعداد دانش 1385سرشماري 
بنـابراين بيشـتر از   . انددرصد نيز زنان بوده 1/51درصد آنان مردان  و  8/48گزارش شده است كه 

زنـان تشـكيل    ،هاي آينـده متقاضـي كـار خواهنـد بـود     كـه در سـال  را نصف دانشجويان كل كشور 
رود كـه      مـوزش عـالي انتظـار مـي    و مؤسسـات آ  هابا توجه به افـزايش ظرفيـت دانشـگاه   . دهند مي

، به دانشگاه راه پيـدا  دانشگاهي در حال تحصيل هستندكه در مقطع متوسطه و پيشآموزاني دانش
 دانشـگاهي و دانشـجويان و  ، پيشآموزان مقاطع متوسطهراين با توجه به آمار تعداد دانشبناب. كنند

كـه ايـن افـراد بعـد از اتمـام دوره      و بـا فـرض اين   1385ر سرشماري سال با توجه به آما همچنين
وردي تقريبي از متقاضيان نيـروي  توان برا ، ميدانشگاهي جزو افراد متقاضي نيروي كار خواهند بود

  .دآورسال آينده با تحصيالت عالي به دست  8كار در 
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  ∗∗∗∗سال آينده 8ورد تقريبي نيروي كار در برا:  9جدول 

  زن  مرد  كل  دوره
  1307026  1248257  2555283  عالي

  452050  313475  765525  پيش دانشگاهي
  2062082  2272679  4334761  متوسطه
  3821158  3834411  7655569  جمع

  كل كشور  1385مركز آمار ايران، نتايج سرشماري       ∗

     
در مقـاطع متوسـطه، پـيش     1385دهـد كـه در سـال     جدول فوق تعـداد افـرادي را نشـان مـي      

سال ديگـر از دانشـگاه    8تدريج تا بنابراين اين افراد ب. اند اهي و عالي مشغول به تحصيل بودهدانشگ
ورد ابا توجه بـه ايـن بـر   . كرده متقاضي كار خواهند بودحصيل خواهند شد و از افراد تحصيلفارغ الت
اً يك ميليون نفر با تحصـيالت عـالي بـه جمع     توان گفت طي يك دهه مي يـت  اخير  هر سال تقريب

فزونـي جمعيـت    ،اي كه در اينجا حايز اهميت است نكته. شود فعال و متقاضي كار كشور افزوده مي
سـال آينـده    5باشد كـه حـداكثر تـا     دانشگاهي و عالي ميان نسبت به مردان در دو مقطع پيشزن

ضي كار كه اين دانشجويان در چند سال آينده متقابنابراين با توجه به اين. ند بودمتقاضي كار خواه
ويژه براي زنان بيشـتر ضـرورت   كار فارغ التحصيالن دانشگاهي ب خواهند بود، توجه به وضعيت بازار

  .كندمي پيدا 
  

  گيري نتيجه

نشـأت   1365 -1355  رويه جمعيت در دههكه از وضعيت هرم سني و افزايش بيجواني جمعيت 
. ر تابع ساختار سني جمعيت باشدگيرد، باعث شده است كه عرضه نيروي انساني در ايران بيشت مي

هـاي   آمـوزش و افـزايش تعـداد تحصـيلكرده     ،اين عرضه نيروي انساني كه با افـزايش سـطح سـواد   
تواند به عنوان يك روزن فرصت براي جامعه ايـران مطـرح شـود و     دانشگاهي همراه شده است، مي

قتصادي را افزايش چشـمگيري  گيري از اين نيروي انساني انباشته شده و با كيفيت، نرخ رشد ا بهره
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كمبود تقاضاي نيروي انساني نه تنها موجـب  . دهد، اما بايد با تقاضاي نيروي انساني هماهنگ شود
بلكه بيكاري شديد و شرايط بحرانـي را در جامعـه حـاكم     ،شود هرز رفتن اين فرصت استثنايي مي

باشد كـه بـه   بيشتر قوانين كار مي هر چه كردنپذير قدامات مؤثر در اين زمينه انعطافااز . كند مي
  . هـاي بـازار عوامـل توليـد پاسـخ دهنـد      بـه عالمت   تـا  دهـد نگاههاي اقتصادي ايـن امكـان را مـي   ب

بـه  بخش عمومي و يا همان دولتها در اين كشورها بايد نقش خود را در ايـن زمينـه    در اين صورت
زيـر سـاختارهاي    كردن ايد با فراهمجاي تأمين شغل ب همعنا كه ب به اين. تغيير دهندطور اساسي 

عـالوه   .شود مهيا ن شغل و اشتغالزايي در اين بخشهاميأزمينه ت ،الزم براي فعاليت بخش خصوصي
باشـد،   بر اين چون تركيب جنسي نيروي انساني تابع عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مـي 

ناشي از كار با شرايط متفـاوتي   درامدزان زنان در بازار كار از لحاظ نوع شغل، موقعيت اشتغال و مي
هـا شـكل    به منظور تحليل و تبيين ايـن تفـاوت  هايي  رو هستند و حتي نظريههنسبت به مردان روب

بنابراين زنان شـرايط   .)شدن بازار كار و نظريه جنسيتنظريه نئوكالسيك، نظريه تفكيك( دان گرفته
-1355  پيامد ديگـر افـزايش رشـد جمعيـت دهـه     . دتري در بازار كار نسبت به مردان دارن بحراني
باشد كـه بـا توجـه بـه اخـتالف سـني        براي زنان مضيقه ازدواج مي 1390-1380در دهه  1365

وردهايي كه اطبق بر. دشو زوجين به هنگام ازدواج منجر به عدم تعادل جنسي در سنين ازدواج مي
جعفـري مژدهـي،   (باقي خواهنـد مانـد  همسر درصد از اين دختران بي 10است، حداقل انجام شده 

بررسـي  . رسـد  ريزي مناسبي براي بازار كار زنان ضروري بـه نظـر مـي    ، بنابراين برنامه)95: 1382
ساله به  10دهد ايجاد شغل در جامعه متناسب با  افزايش تعداد جمعيت  وضعيت فعاليت نشان مي

بنابراين ميزان بيكاري با توجه به  .دباش باال كه ناشي از تغيير ساختار هرم سني جمعيت است، نمي
اسـت كـه ايـن افـزايش بـراي زنـان        پيدا كردهبراي هر دو جنس افزايش  1385نتايج سرشماري 
ميزان بيكـاري در گـروه   ). درصد براي زنان 4/23درصد براي مردان و  9/10( باشد چشمگيرتر مي

ه بـر اسـاس سرشـماري    سـال   24-20درصد و در گـروه سـني    49ساله براي زنان  19-15سني 
-هسال به باال ب 10الزم به ذكر است كه افراد زيادي از جمعيت . باشد درصد مي 44برابر با  1385
انـد و جـزو جمعيـت غيـر فعـال از نظـر اقتصـادي         ايجاد شغل مشغول به تحصيل شـده  نبوددليل 

 .شوند محسوب مي
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باالتر شـانس زيـادي بـراي شـاغل     زنان با تحصيالت  كه دهد نشان مي 1385نتايج سرشماري      
تر بيشـتر در بخـش خصوصـي    ر حالي كه زنان با تحصـيالت پـايين  شدن در بخش عمومي دارند، د

نكته ديگر در خصوص توزيع شغلي زنان، افزايش آنهـا در بخـش خصوصـي    . اند مشغول به كار شده
فـزايش بـه نظـر    در مناطق روستايي است كه بيشتر كاركنان فاميلي بدون مزد هسـتند كـه ايـن ا   

در مناطق روستايي بيشـتر در   زنان .رسد ارتباط چنداني با افزايش تحصيالت زنان نداشته باشد مي
شاغل هستند، در حالي كـه  ) درصد 3/34(و صنعت) درصد 8/35(هاي عمده شغلي كشاورزيگروه

  .   دارندبه كار اشتغال ) درصد 4/39(زنان در مناطق شهري بيشتر در گروه عمده شغلي متخصصان 

هاي عمده فعاليت براي مناطق شهري و روسـتايي متفـاوت   نسبي زنان شاغل برحسب گروه توزيع
هـاي عمـده آمـوزش، صـنعت و سـاخت و بهداشـت و       ر مناطق شهري زنان بيشتر در گروهد. است

در منـاطق روسـتايي بيشـتر در گروههـاي     كنند، در حالي كه زنان  مددكاري اجتماعي فعاليت مي
  .دارندداري، صنعت و ساخت و آموزش فعاليت ورزي، شكار و جنگلعمده كشا

هاي شـغلي بـه تفكيـك جـنس متفـاوت      رتبه برحسب ردهنسبي مديران و قانونگذاران عالي توزيع
درصد و مردان بيشتر در بخش خصوصي بـا   64باشد و زنان بيشتر در بخش عمومي و دولتي با  مي
  .  درصد حضور دارند 60
گذاران و مقامات عـالي  بت زنان در گروه عمده شغلي قانونتوان گفت كه افزايش نس مي بنابراين     

باشـد و بـه نظـر     مـي ) بخـش دولتـي  (رتبه و مديران مربوط به مديريت آنان در مؤسسات آموزشـي 
  .اي مواجه هستند هاي كليدي مديريت در سطح كالن با مسأله سقف شيشه رسد زنان در پست مي
را  افـراد شـاغل  درصـد از كـل    5/13كه  1385اساس سرشماري ضعيت موجود بربا توجه به و     

اً نده زنان تشكيل مي درصدي زنان و دختـران در حـال تحصـيل، حـداقل بـه       50د و نسبت تقريب
 ؛كنند، تناسبي وجود نـدارد  لحاظ حجم اشتغال زنان و تعداد افرادي كه در حال حاضر تحصيل مي

نسبت زنان شاغل افـزايش   ،هاي زنان بيشتر شده است تحصيلكردهيعني به همان نسبتي كه درصد 
بنـابراين  . به وجـود خواهـد آمـد   پيدا نكرده است و در آينده نزديك مشكالت زيادي در اين زمينه 

  . ويژه بازار كار زنان ضروري است، بريزي فوري براي بازار كار برنامه
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