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  چكيده
 ١٣٨١-١٣٥٥ي  كاري زنان ايران در دوره اين مقاله به بررسي مشاركت اقتصادي، اشتغال و بي

گذشته،  هاي هههاي نسبي طي د رغم پيشرفت  عليدهد كه نتايج به دست آمده نشان مي. پردازد مي
اين . تر است  فعاليت و اشتغال زنان در ايران نسبت به مردان ايران و زنان كشورهاي ديگر پايينيزانم

ي  فعاليت زنان براي مدت چهل سال بدون تغيير باقي مانده است، نياز به توجه جّدميزانحقيقت كه 
مشاركت مستقيم در هاي اقتصادي و  با اين وجود، هنوز به اهميت و لزوم شركت زنان در فعاليت. دارد

  .اي نشده است توليد ملي به داليل زيادي توجه شايسته
  
  :هاي كليدي واژه

  .مشاركت اقتصادي، ميزان فعاليت اقتصادي، زنان، اشتغال، نيروي كار، ايران
  
 
  مقدمه

.  در اقتصاد ايران داراي اهميت فراواني استمشاركت اقتصادي نيروي كاربحث 
 ايران بوده ي هاي توسعه ي برنامه ي كار همه ر سرلوحهي اشتغال د تاكنون، توسعه

يابي به سطح باالي اشتغال بستگي به عوامل متنوعي دارد و با موانع  دست. است
  پايين فعاليتميزانزايي،  عدم كفايت الزم در اشتغال. روست ه ب رو نيز گوناگوني
 ت اصلي بازار و به خصوص كمبود تقاضاي نيروي كار از مشكال كاري بي اقتصادي،

  
 

  دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه اقتصاد  استاديار *
 دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه اقتصاد   مربي**

احي و به كارگيري ي اين مشكالت، به طّر براي حل همه. رود كار در ايران به شمار مي
ي  است كه بايد با يك برنامه نياز شديدي  اي استخدامي مؤثر و جسورانهه سياست
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حمايت ايجاد و هايي به عنوان تعّهدات ملي  بايد چنين سياست. همه جانبه همراه باشد
تري  وسيع د به اهدافنتوا نمي هاي اشتغال  آشكار است كه سياست،با اين وجود .شود

  .استخدام زنان بشوداي به  دست يابد، مگر آن كه توجه ويژه
اشتغال زنان در ايران به صورت ويژه فعاليت اقتصادي و بنابراين، اين مقاله به 

 اشتغال ميزاندهد كه فعاليت اقتصادي زنان و  مي تحقيق حاضر نشان. پردازد مي
مقايسه  در نيز در ايران مردان براي شده اشاره   ميزانالبته، .است پايين بسيار زنان

.  ولي توجه اصلي در اين جا به زنان محدود شده است؛ديگر پايين استبا كشورهاي 
 .پردازد ي تحقيق به اختصار مي  پيشينهبه اول بخش .شود مي تقسيم بخش نه به مقاله اين

 فعاليت زنان ميزانال اقتصادي و داليل پايين بودن جمعيت زنان فّعبخش دوم به 
استخدام و ميزان ن است كه شامل وم مربوط به استخدام زناسبخش . پردازد مي
سواد زنان .  به اشتغال زنان اختصاص داردچهارمبخش . كاري و ساعات كاراست بي

شود  بررسي ميو ششم هاي پنجم  در بخش ترتيب به هاي قانون كار از زنان و حمايت
 به پايين هفتمبخش . استخدام زنان روشن شودميزان تا برخي از داليل پايين بودن 

هاي زنان و  فعاليت اقتصادي زنان و نياز زنان به اشتغال و تمايز بين فعاليتبودن 
هاي اقتصادي در اين بخش  داليل مشاركت اندك زنان در فعاليت. پردازد مردان مي

آخرين . اي از استخدام زنان درجهان است  خالصههشتمبخش . شود بررسي مي
   .زداپرد تحقيق ميهاي اصلي  گيري از يافته بخش به نتيجه

  
  ي تحقيق  پيشينه-١

  ترين موضوعات اقتصاد است،  زنان يكي از مهمهاي اقتصادي فعاليتاگر چه 
هايي  در بيشتر بحث. مطرح شده استبه صورت جدي به ندرت در مباحث اقتصادي 

مشاركت اشتغال صورت گرفته است، به فعاليت اقتصادي و كه در ايران در مورد 
 در اين ميان . به صورت شايسته پرداخته نشده استاستخدام زناناقتصادي و 

به بررسي مشاركت ) ١٣٧٣(ي كارشناسي ارشد خود  نژاد در رساله سهيال عليرضا
هاي  ي فعاليت مطالعه: هاي توليدي و دگرگوني آن با ورود تكنولوژي زنان در فعاليت

ن تحقيق وي در اي. پرداخته است) روستاي گوهردان(زراعي زنان روستايي گيالن 
مورد بررسي  ي منطقه در تجاري با ورود تكنولوژي و تسلط كشت كه است داده نشان



  ٨٤سال / ي هفدهم   شماره/ سال پنجم / انساني و اجتماعي  ي علوم   پژوهشنامه.................... ٧٩

  

از ميزان فعاليت زنان كاسته شده است و فعاليت زنان هم چنان در مناطقي كه هنوز 
اين در حالي است كه . ها نفوذ نكرده است، متمركز شده است تكنولوژي نوين در آن

 تغييري ايجاد نشده و تكنولوژي بيشتر بر كميت كار ي كار زنان روستايي در شيوه
هايي از كار زنان موجبات  ضمناً ورود تكنولوژي به حيطه. زنان مؤثر بوده است

  .ي فعاليت مردانه فراهم كرده است انتقال اين وظايف را به حوزه
ي كارشناسي ارشد خود به بررسي  نامه در پايان) ١٣٧٦(پور عربي  حسين رسول

نتايج اين تحقيق . هاي روستايي شهرستان رامسر پرداخته است ن در فعاليتنقش زنا
 درصد از زنان روستايي، حداقل داراي يك فعاليت ٩٦دهد كه بيش از  نشان مي

هاي اقتصادي آنان تحت  اما نوع و ميزان فعاليت. اقتصادي مكمل درآمد خانواده بودند
نتايج هم . ، اقتصادي و فرهنگي استاي از عوامل جغرافيايي اجتماعي تأثير مجموعه
دهد كه زنان روستايي فعال در اقتصاد روستا و خانواده، خود مالك  چنين نشان مي

هاي اقتصادي  رغم حضور گسترده در فعاليت به همين دليل علي. عوامل توليد نيستند
ن اين تحقيق نشا. در استفاده از اعتبارات دولتي با موانع متعددي رو به رو هستند

 درصد از زنان مورد مطالعه، نيازهاي اقتصادي ٨٧بيش از  فعاليت ي دهد كه انگيزه مي
هاي  در فعاليت را روستايي دار خانه زنان اين مسأله اهميت حضور. بوده است خانواده

متعّدد اقتصادي در جهت كمك به اقتصاد خانواده و رهاندن خانواده روستايي از فقر 
  . دهد مطلق نشان مي

ي كارشناسي ارشد خود به بررسي  نامه در پايان) ١٣٧٨(نوش ميرزايي بافقي مهر
. وري و دستمزد نيروي كار زنان و مردان در بخش كشاورزي پرداخته است بهره

وري نيروي كار زنان مزدبگير كمتر از نيروي كار مردان  دهد كه بهره نتايج نشان مي
عيض دستمزدي بين نيروي كار زنان ي خود باعث تب اين امر به نوبه. مزدبگير است

  . ومردان شده است
ي مشاركت زنان در آموزش فني و  نحوه) ١٣٦٩(وزرات آموزش و پرورش 

در .  بررسي كرده است٦٩ و ٦٨هاي  هاي مناسب با آنان در سال اي را در رشته حرفه
اي قبل و بعد از  ي مشاركت زنان در مشاغل فني و حرفه اين بررسي چگونگي نحوه

هاي موجود در رابطه با اشتغال زنان و معايب و  انقالب با هم مقايسه شده و ديدگاه
ي  عالوه بر آن، اثرات جانبي و منفي كار خارج از خانه. محاسن آن بيان شده است
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اي  در پايان اين تحقيق، مطالعه. جامعه مورد بررسي قرار گرفته است و خانواده بر زن
نان در ايران در مقايسه با چند كشور از جمله آلمان، تطبيقي از آموزش و اشتغال ز
  .ژاپن و هند صورت گرفته است
در پژوهشي به بررسي ساز و كارهاي مناسب ) ١٣٨٠(مركز امور مشاركت زنان 

 ١٣٨٠-١٣٧٩ي  هاي دولتي طي دوره هاي اشتغال زنان در بخش در ايجاد فرصت
هاي دولتي از  اشتغال زنان در بخشدر اين تحقيق ارتقاي كّمي و كيفي . پرداخته است

هاي فعلي اشتغال زنان و مهندسي مجّدد ساختار آن برآورد  طريق بازنگري سياست
  ).١٣٨٠وزرات كشور، مركز امور مشاركت زنان، (و ارزشيابي شده است 

ي كارشناسي ارشد خود با عنوان بررسي عوامل  در رساله) ١٣٨٠(ليال عظيمي 
ي موردي زنان شهر شيراز به بررسي عوامل   زنان مطالعهمؤثر بر مشاركت اجتماعي

هاي پايگاه  دهد كه بين شاخص نتايج نشان مي. مؤثر بر مشاركت زنان پرداخته است
يابانه،  گيري ارزش و جهت) درآمد و ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي(اقتصادي 

گيري  درآمد و جهتاما بين . هاي معناداري وجود دارد احساسي و شناختي رابطه
هم چنين، مشاهده شد كه بين . داري وجود ندارد ي مثبت و معنا احساسي رابطه

) گرايي سنت و ارتباطي ي شبكه ي گستره تحصيالت، شغل،( اجتماعي پايگاه هاي شاخص
هاي مثبت و  رابطه) ي ارتباطي ي شبكه به غير از گستره(يابانه  گيري ارزش و جهت

   .معناداري وجود دارد
اي به بررسي وضعيت زنان در روند  در مقاله) ١٣٨١(السادات  سيد رضا نقيب

هاي  در اين مقاله تعريف مفهوم جهاني شدن، ديدگاه. جهاني شدن پرداخته است
نظران در اين خصوص و سهم فعاليت زنان در روند توسعه بررسي شده  صاحب
كار در جهان به زنان  درصد از ساعات ٦٧دهد كه  ي تحقيق نشان مي نتيجه. است

  . تعلق دارد، ولي زنان كمتر از يك درصد از دارايي جهان را در اختيار دارند
 Nihar Ranjan Mishra & Sanjay Kumar)سآن جاي كومار و جان رآن نيهار

Mohanty, 2003)ها و مناطق  الگوي نقش نيروي كار در ايالت«اي با عنوان   در مقاله
ه اياالتي كه فقر بيشتري دارند، تمركز بيشتري بر كارگران نشان دادند ك» هندوستان

با اين . در بخش كشاورزي حضور زنان بسيار چشمگير بوده است. كشاورزي دارند
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رغم افزايش ميزان مشاركت زنان، وضعيت اقتصادي آنان بهبود نيافته  وجود، علي
 .است

كشور  در زنان ركتمشا ميزان بررسي به تحقيقي در (P. Basset, 1994) بست پني
 ١٩٩٢-١٩٩٠هاي  دهد كه مشاركت زنان بين سال نتايج نشان مي. كانادا پرداخته است

تر  كاهش ميزان مشاركت زنان جوان. در اثر ركود اقتصادي اندكي كاهش داشته است
با توجه به اين كه زنان جوان بيست درصد نيروي . بيشتر از ساير زنان بوده است

با رشد  گروه اين مشاركت سريع هاي دهند، كاهش ادا تشكيل ميكار زنان را در كان
تر همراه شده و در مجموع باعث افت ميزان مشاركت زنان شده  ضعيف زنان مسن

هاي اخير روندي كاهشي داشته   سال در سال٤٥زير  زنان مشاركت كه حالي در .است
  .  سال افزايش يافته است٥٠ تا ٤٥اين ميزان براي زنان . است
ي كار  در تحقيق خود به بررسي عرضه(T. Callan, 1998) يم كاالن و ديگران ت

 ١٩٩٤ تا ١٩٨٧هاي  زنان و عدم تساوي درآمد زنان و مردان در ايرلند طي سال
ي مورد  نتايج حكايت از افزايش همبستگي بين درآمد زوجين، در دوره. اند پرداخته

بين (ها  ن و افزايش ميزان دستمزد آندر عين حال، افزايش مشاركت زنا. مطالعه دارد
. باعث كاهش تبعيض درآمد ميان مردان و زنان در ايرلند شده است)  درصد٥٠ تا ٢٠

. ساير عواملي كه باعث كاهش اين تبعيض شده است، به درآمد زنان بستگي ندارد
دهد كه با وجود افزايش سريع ميزان مشاركت زنان،  عالوه بر اين، نتايج نشان مي

 هم چنان تنها پانزده درصد از كل درآمد خانوار را ١٩٩٤آمدهاي آنان در سال در
  . داده است تشكيل مي

اي به بررسي آموزش، ميزان مشاركت   در مقاله(Y. Ling, 2000)لينگ يانگ 
دهد كه فزاينده  نتايج نشان مي. زنان متأّهل، باروري و رشد اقتصادي پرداخته است

دار شدن و  شتن فرزند باعث كاهش تمايل زنان به فرزندهاي فرصت دا بودن هزينه
هم چنين مدل ارائه شده در اين . هابه فعاليت اقتصادي شده است افزايش تمايل آن

دهد كه در مراحل مختلف  مقاله با استفاده از آمارهاي اجتماعي تايوان نشان مي
اركت زنان هاي آموزش بيشتر باشد، ميزان مش ي اقتصادي، هر چه هزينه توسعه

  .باالتر است و افزايش مشاركت زنان سهم مهمي در رشد پايدار اقتصادي دارد
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ي ميزان كل باروري و   در تحقيقي به مطالعه(E. Delbano, 2002)اميل دلبونو 
ي  ي رابطه در اين بررسي فرضيه. مشاركت زنان در انگلستان و ايتاليا پرداخته است

ري زنان در دو كشور ايتاليا و انگلستان مورد كاري با ميزان مشاركت و بارو بي
  . آزمون قرار گرفته است

اي به بررسي ميزان   در مقاله(P. Beaudry, 1998)پائول بيوردي و ديگران 
در اين بررسي . اند  پرداخته١٩٩٤-١٩٧٦هاي  مشاركت زنان در كانادا بين سال

مشاركت نيروي كار زنان تأثيرات شرايط سني و نيز عوامل كالن اقتصادي بر ميزان 
دهد كه ميزان  ي اصلي اين تحقيق نشان مي نتيجه. در كانادا بررسي شده است

ثابت ماندن ميزان مشاركت و استخدام . مشاركت زنان از ثبات نسبي برخوردار است
  . زنان يك نوع پديده ساختاري است

  
   زنان در ايرانال اقتصادي جمعيت فّع-٢

در اين مورد كه زنان در جامعه و . دهند ر را تشكيل ميزنان نيمي از جمعيت كشو
نظر وجود داشته   ترين نقش را دارند، هميشه اتفاق هم چنين زندگي اقتصادي مهم

ي  ي نظام اقتصادي، بلكه به وسيله با اين وجود، نقش زنان نه تنها به وسيله. است
ري از كشورهاي در بسيا. عوامل فرهنگي و اجتماعي تحت تأثير قرار گرفته است

دهند،   درصد جمعيت فعال اقتصادي را زنان تشكيل ميپنجاهتوسعه يافته نزديك به 
نقش زنان .  كمتر استي  فعاليت زنان در كشورهاي در حال توسعهميزاندر حالي كه 

هاي مختلف به ويژه توسعه منابع انساني،  در بازار كار ايران نياز به بررسي از جنبه
مشاركت  از ميزان. داردهاي اشتغال  ي، شرايط خانوادگي و سياستاجتماع هاي ارزش

اين . شود تعبير مياقتصادي فعاليت ) خام( كل ميزاناقتصادي افراد در جامعه غالباً به 
. است) ي سنين همه( عبارت از نسبت كل جمعيت فعال اقتصادي به كل جمعيت ميزان

 سال و باالتر است پانزدهن ي سني براي جمعيت فعال اقتصادي س حداقل محدوده
 پانزدهاما در ايران افراد زير .  سال منع قانوني داردپانزدهزيرا به كارگيري افراد زير 

بنابراين، براي به حساب آوردن كل نيروي كار . آيند سال جزء بازار كار به حساب مي
دهند،  يم ي نيروي كار را تشكيل ي افراد از هر دو جنس، كه ذخيره همه بهتر است كه

 هاي مربوط به جمعيت فعال آغاز بحث داده در. گرفته شوددر نظر مبنا به عنوان 
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ال اقتصادي  جمعيت فّع)١( ي  شمارهجدول. شود  و باالتر ارائه ميهسالده اقتصادي 
  .دهد دهه گذشته را نشان مي چهاربيش از زنان و مردان طي 

  
  )ميليون نفر(*١٣٨١-١٣٣٥ و باالتر  ه سال١٠اقتصادي فّعال  جمعيت)١(ي   شمارهجدول

  
 ١٣٨١  ١٣٨٠  ١٣٧٧ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥  ١٣٣٥  شرح

 ٠٠/٣٢  ٦١/٣١  ٠٣/٢٨ ٣٧/٢٢ ٠٣/١٦ ٢٠/١١  ٢٠/٨  ٢٤/٦  جمعيت كلي زنان
  ٤٢/٣  ٤٧/٣  ٦٣/٢  ٠٣/٢  ٣٠/١  ٤٤/١  ٠٣/١  ٥٧/٠  ال زنانجمعيت فّع

 )٧/١٠(  )٧/١١(  )٣٧/٩(  )١/٩(  )١/٨( )٩/١٢( )٥/١٢(  )٢/٩( **(%)زنان  فعاليت ميزان 
 )٨/٦٢(  )٤/٦٠(  )٧٥/٦٠( )٧/٦٠( )٣/٦٨( )٧/٧٠( )٤/٧٧(  )٩/٨٣(  (%)مردان  فعاليت ميزان 

 )٢/٣٧(  )٥/٣٦(  )٧٤/٢٨( )٣/٣٥( )٩/٣٨( )٥/٤٢( )١/٤٦(  )٤/٤٧(  ( %)ميزان فعاليت كل
  
، ٤٥، ١٣٣٥هاي  لآمار مربوط به سا. شود  سرشماري مركز آمار ايران هر ده سال يك بار انجام مي*

  .اي است  حاصل از سرشماري و مابقي آمارها نمونه٧٥ و ٦٥، ٥٥
  . درصد هستندي نههاي ديگر نشا اعداد درون پرانتز در اين جدول و جدول **

  مركز آمار ايران: مأخذ
  

 ايراني زنان از درصد ٧/١٠ فقط ١٣٨١ سال در كه دهد مي نشان )١( ي شماره جدول
 خانه مشغول  زن فقط يك نفر در خارج ازدهاز هر يعني  ؛اند ال بودهاز نظر اقتصادي فّع

. حقايق بسياري در وراي اين اعداد نهفته است. به كار يا در جستجوي كار بوده است
  درصدي٨/٦٢  درصدي فعاليت زنان ايراني در مقايسه با فعاليت٧/١٠ ميزانكه  اين اول

تر   دو در مقايسه با كشورهاي ديگر پايينمردان ايراني بسيار پايين است؛ اگر چه هر
 فعاليت زنان ايراني در مقايسه با زنان ميزانثانياً، ). نگاه كنيد به بخش بعدي(هستند 

 جغرافيايي كه ايران در ي  براي منطقهمقداراين . تر است كشورهاي ديگر بسيار پايين
 . درصد بود٣٧  درصد و متوسط جهاني آن٤٧ بيش از ١٣٨١د، در سال رداار آن قر

اد ، نشان د انجام داده است(M. Zarra Nezhad, 1998)نژاد  زراءاي كه  نتايج مطالعه
ايران در ميان بيش از صد كشور مورد مطالعه كمترين  كه ميزان مشاركت زنان در
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 تنها اندكي بيشتر از مقدار آن در سال  فعاليت زنان ميزان١٣٨١ثالثاً، در سال . است
اين در حالي است كه جهان در اين .  بودز ميزان آن درچهل سال پيش و كمتر ا١٣٣٥

  .  فعاليت زنان بوده استميزاندر قابل توجه مدت شاهد يك افزايش عمومي 
 . زنان ايراني كامالً پايين استاقتصادي مشاركت ميزانبنابراين، واضح است كه 

كشور در اقتصادي در ت  كل فعاليميزان خود منجر به پايين آمدن ي به نوبهامر اين 
 سال به پانزدهزنان غيرفعال اقتصادي در سنين . شود مقايسه با كشورهاي ديگر مي

از آن جا كه سن متوسط ازدواج براي دختران ايراني تقريباً . دار هستند باال اغلب خانه
 دار  سال و باالتر به عنوان زنان خانه٢٣ال اقتصادي غيرفّع زنان است، سال ٢٣

  .گرفته شده انددر نظر 
  

   ١٣٨٢-١٣٨٠زنان غيرفعال اقتصادي پانزده ساله و باالتر در  )٢( ي  شمارهجدول
  )به هزار نفر(

  
  ساير  بازنشسته  محصل  دار خانه  كل  سال
٠/٣  ٧٤/١  ١٤/٢٦  ٤٤/٥٧  ٣١/٨٨  ١٣٨٠  
٩/٢  ٤/١  ٨/٢٥  ٣/٥٨  ٤/٨٨  ١٣٨١  
٠/٣  ٤/١  ٧/٢٦  ١/٥٨  ١/٨٩  ١٣٨٢  
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رصد از زنان  د٥٨، تقريباً ١٣٨٢كه در سال دهد   نشان مي)٢(ي  دول شمارهج
تحصيل  به اشتغال دليل به درصد ٧/٢٦ و داري خانه دليل به عموماً باالتر و سال پانزده

  . اقتصادي و توليد ملي به طور مستقيم شركت ندارنديها در فعاليت
  

   اشتغال زنان -٣
 هاي ها و توانايي  ظرفيتي صادي نه تنها در توسعههاي اقت مشاركت زنان در فعاليت

كشوري كه به .  كليدي داردي اقتصادي و اجتماعي جامعه نقشي زنان، بلكه در توسعه
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تواند نيمي از نيروي انساني خود را  دنبال توسعه يا تسريع فرايند توسعه است، نمي
 -  اعم از زن و مرد-  امعهي اعضاي ج يابد كه همه جامعه هنگامي توسعه مي. ناديده بگيرد

  . هاي اقتصادي را داشته باشند ي قوي براي مشاركت در فعاليت فرصت برابر و انگيزه
هاي اجتماعي و دانشگاهي نسبت به  مشاركت اجتماعي زنان و دختران در عرصه

 درصد از متقاضيان شركت در ٦٤هاي گذشته بيشتر شده است به طوري كه  سال
با توجه به شرايط اقتصادي جامعه، . اند ، دختران بوده١٣٨٣ آزمون استخدام ادواري

نگرش عمومي نسبت به اشتغال و تحصيل دختران تغيير يافته است و اين امر باعث 
بر اساس تحقيقات صورت گرفته، در . شده است كه نيروي كار زنان افزايش يابد

با مردان برابر خواهد شوند،   تعداد نيروي كار زناني كه وارد بازار كار مي١٣٨٥سال 
شود  ي نيروي كار زنان يك و نيم برابر مردان مي  نيز عرضه١٣٩٠شد و در سال 

  ).١٣٨٣مركز آمار ايران، (
  

   اشتغالميزان - ١-٣
 پايين فعاليت اقتصادي زنان، واضح است كه تعداد زنان شاغل ميزانبا توجه به 

رغم موانع قانوني، تعدادي از  علي. پايين است خيلي مطلق نظر از چه و نسبي نظر از چه
 چهارده  تادهها زير سن   سال به كار اشتغال دارند كه بيشتر آنپانزدهدختران زير 

گيرد  مي  سال به باال را در نظرده زنان شاغل درصدبنابراين، جدول زير  .هستند سال
  . اشتغال زنان ارائه دهدمقدارتري از  تا تصوير واقعي

  
  )درصد (١٣٨٢-١٣٣٥ي  زنان شاغل ده ساله و باالتر در دوره )٣( ي  شمارهجدول

  
  ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ ١٣٣٥ شرح

  )٦/١٣()٢٥/٩( )٠/٨( )٢/٦( )١/٦()٠/١١( )٥/٩((%)زنان شاغل
)٧/١٢(  
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  درشود، مالحظه می) ١(ي  و نمودار شماره )٣(ي   شمارهجدولدر گونه كه   همان
 نسبت به جمعيت زنان ده ساله و  و باالتره سالده نسبت زنان شاغل ١٣٨٢سال 

نشان قبل تقريباً يك درصد كاهش سال يك  درصد بود كه نسبت به ٧/١٢باالتر 
تا  درصد بوده است، اما از آن به بعد ١١ به ميزان ١٣٤٥اين نسبت در سال . دهد مي

اول، در : شود  سه نكته روشن ميابراين،بن. روندي نزولي طي كرده است ١٣٨٠
تا  ١٣٥٠ي  فقط اندكي از زنان شاغل بودند؛ دوم، از دهه) و پيش از آن (١٣٨٢سال
؛ و سوم، نسبت به زنان شاغل در سال نسبت زنان شاغل كاهش يافته است ١٣٨٠
 درصد بيشتر از اين نسبت در چهل سال پيش است؛ به عبارتي ديگر ٧/١ تنها ١٣٨٢
  . گذشت چهل سال هنوز ميزان اشتغال زنان تغيير محسوسي نكرده استپس از

 روندو  اشتغال ميزانوضعيت اشتغال زنان در مناطق روستايي و شهري از 
 نسبت ١٣٨١در سال . است  بودهنسبتاً مشابه ١٣٨١-١٣٣٥ي  آن در دورهتغييرات 

. ه است بود١٣٣٥زنان شاغل در مناطق روستايي كمي بيشتر از اين نسبت در سال 
  )١٣٨٢مركز آمار ايران، (

  
  ١٣٨٢-١٣٣٥زنان شاغل ده ساله و باالتر در دوره ) ١(ي  نمودار شماره
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  كاري زنان  بيميزان - ٢-٣
نان طي كاري در ميان آ اند، بي رغم اين كه زنان سهم كمي در اشتغال داشته علي
 ه سالده جدول زير تعداد و نسبت زنان غير شاغل.  اخير افزايش يافته استي چند دهه

  .دهد  نشان مي١٣٨١-١٣٣٥ هاي  سالبه باال را طي
  ١٣٨٢-١٣٣٥ي  و باالتر در دوره ه سالده با سن كار بي زنان )٤(ي   شمارهجدول
  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٧٥  ١٣٦٥  ١٣٥٥  ١٣٤٥  ١٣٣٥  شرح

 جمعيت زنان فعال
  اقتصادي

١/٣٥٤٠ ٠/٣٤٢١ ٠/٣١٦١ ٧/١٣١٩ ٤/٢٠٥٠  ٨/٩٩٩  ٦/٥٧٥ 

 ٨٢/٧٧٨ ٨٣/٧٨٦ ٤٢/٥٩٧  ٦/٣٣٢  ١/٢٠٢  ٨/٨٩  ٣/٢  كل
ان   )٢٢(  )٢٣(  )٩/١٨(  )٢/٢٥(  )٩/٩(  )٠/٩(  )٤/٠(  درصد

زن
 بي

  كار

  شاخص
)٥٥٠٠  ٥٧٥٠  ٤٧٢٥  ٦٣٠٠  ١٧٢٧  ٢٤٧٥  ١٠٠  )١٣٣٥=١٠٠  
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اما پس از . كار بودند صد از زنان فعال اقتصادي بي در٤/٠باً تقري ١٣٣٥در سال 
 برابر افزايش يافت و پس از يك اوج در سال ٢٢ به بيش از ١٣٤٥يك دهه در سال 

 تقريباً دو برابر ميزان ١٣٨٢هاي بعد اندكي كاهش نشان داد و در سال   در دهه١٣٦٥
كار  زنان فعال اقتصادي بي درصد از ٢٢تقريباً  ١٣٨٢در سال . كاري مردان شد بي

  كاري زنان ي مورد مطالعه، مدت بي كاري طي دوره  عالوه بر نرخ باالي بي.بودند
  ).٥جدول( استداشته يندي طوالني آ نيز فر)و مردان(

  
  ترباالو  ه سالدهكاري در ميان زنان با سن   طول مدت بي)٥(ي   شمارهجدول

  )درصد (١٣٨٢-١٣٨٠در 
  سال بيشتر٣  ٩/٢ تا ٢  ٩/١ تا١  لتا يك سا  كل  سال  شرح

٤٨/٢٤(  )٤٨/٢٣(  )٨٢/٢٩(  )٨٧/٢١(  )١٠٠(  ١٣٨٠(  
٧/٢٤(  ٣/٢٣  ٩/٢٧  )١/٢٤(  )١٠٠(  ١٣٨١(  

كار  بيزنان 
  و

  )٩/٣٠(  ٤/٢٣  ٦/٢٧  )١/١٨(  )١٠٠(  ١٣٨٢  جوياي كار
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 از زنان درصد ٣١ تقريباً ١٣٨٢ در سال دهد كه  نشان مي)٥(ي  جدول شماره
كار بيشتر   درصد از زنان بي٧٨ و اند كار بودهدر جستجوي  سال سه بيش از كار بي

  .اند كار بوده از يك سال بي
   ساعات كار- ٣-٣

در ايران . ي ديگر اشتغال مربوط به ساعات كار در هر روز يا هفته است جنبه
لي كه متوسط در حا. همانند كشورهاي ديگر، ساعت كاري زنان از مردان كمتر است

 ساعت بود، متوسط ٢/٥١) زنان و مردان( ١٣٨٢در ايران در سال ت كار هفتگي اساع
 ساعت كمتر از ساعت كار  دهاين رقم تقريباً.  ساعت بود١/٤٠ساعات كار زنان فقط 

كار نيمه وقت براي زنان متأّهل در اغلب كشورها . بود) ساعت در هفته ٨/٥٢(مردان 
اياني كرده است، در حالي كه در ايران كمتر به نقش و اهميت به اشتغال زنان كمك ش

  ).١٣٨٢مركز آمار ايران،  (كارهاي نيمه وقت و پاره وقت توجه شده است
  شغل زنان -٤

زنان اغلب به كارهايي مشغول هستند كه مستلزم مهارت يا آموزش اندك و با 
  .يافتتوان به اين حقيقت دست  از جدول زير مي. دستمزد پايين است

  )درصد (١٣٨١-١٣٨٠ده ساله و باالتر در توزيع زنان فعال اقتصادي ) ٦( ي  شمارهجدول
 ١٣٨١ ١٣٨٠ شرح

  ٦/١  ٧١/١  قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مديران
  ٧/٢٠  ٨٨/٢١  متخصصان

  ٥/٤  ٥٥/٤  ياران ها و دست تكنسين
  ٥/٥  ٢٧/٥  كارمندان امور دفتري و اداري

  ٧/٤  ٥٣/٤  روشندگان در بازاركاركنان خدماتي و ف
  ٤/٣٠  ٠٣/٢٧  كاركنان ماهر، كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

  ٩/٢٦  ٨٥/٣٠  صنعتگران و كاركنان شاغل مرتبط
ها، مونتاژ كارها و رانندگان  آالت و دستگاه متصديان ماشين

  وسايل نقليه
٥/٠  ٣٦/٠  

  ٥/٤  ٥٢/٣  كارگران ساده
  ٥/٠  ٢٩/٠  ساير اظهار نشده

  )١٠٠(  )١٠٠(  جمع
  مركز آمار ايران: مأخذ



  ٨٤سال / ي هفدهم   شماره/ سال پنجم / انساني و اجتماعي  ي علوم   پژوهشنامه.................... ٨٩

  

 درصد از زنان ٨/٢٦ فقط ١٣٨١دهد كه در سال   نشان مي)٦( ي  شمارهجدول
)  اول مذكور در جدولي سه دسته(فعال اقتصادي در كارهاي نسبتاً نيازمند مهارت 

عدم  ي  هاين امر نشان.  درصد بوده است٢٨ ،١٣٨٠اين نسبت در سال  .اند مشغول بوده
مشاغل به  بعد ي اي و در مرحله يابي به مشاغل حرفه يت چشمگير زنان در دستموفق

  .ه استاداري بود
مشاغل خدماتي به سه بخش . اند بوده خدماتي مشاغل در كار به متمايل عمدتاً زنان
 بخش و تربيتي مراكز كارمندان و مانمعلّ شامل آموزشي بخش :شوند مي تقسيم

 ها و پزشكان و بخش خدمات اداري شامل منشيان وپرستاران، ماما درماني شامل
 اندك هستند و ،كنند صنعتي كار ميي ها زناني كه در بخش. شاغالن اداري ديگر است

 ها در صنايع ساختمان معدن و آب و برق بسيار محسوس است عدم اشتغال آن
  )٧ ي  شمارهجدول(

  
  )هزار نفر (١٣٨٢و  ١٣٣٥ ر سالتر د باالو ه سالده زنان فعال اقتصادي )٧( ي  شمارهجدول

  
١٣٨٢ ١٣٣٥ 

زنان فعال 
 اقتصادي

زنان فعال 
 اقتصادي

  
 شرح

جمعيت 
  درصد  كل فعال

جمعيت 
 فعال

  درصد  كل
 )٣/٢٢( ٢٦٨١٠٥٩٧٨)٩/٢٤(٢/١٤٣ ٧/٣٣٢٥ *كشاورزي

 )٤/٣( ٣٠ ٨٧٢)٠٧/٠( ٤/٠ ٦/٢٤ معدن

 )٥/٢٦( ٥٨٠ ٢١٨٦)٣/٤٨(٧/٢٧٧ ٧/٨١٥ توليدي

 )٧/٠( ١٦٢٩٢١١٥)٢٤/٠( ٤/١ ٧/٣٣٥ مانساخت

 )١٦/٩( ١٢٩ ١٤٠٩)٠٥/٠( ٣/٠ ٧/١١ برق، گاز، آب بهداشتي

 )٠/٣٧( ٤٨٥٤٦١٧٩٧)٧/٢٦(٢/١٥٠  ٢/١٣٩٤ خدماتي و غيره
  

*
  .شامل شكار، جنگلباني و ماهيگيري است 

  .كاري خانوار هاي اشتغال و بي مركز آمار ايران، آمارگيري از ويژگي:  مأخذ
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 درصد از ٥/٢٦ در حدود ١٣٨٢دهد كه در سال   نشان مي)٧(ي   شمارهجدول
 درصد در ٣/٢٢خدمات و بخش  درصد در ٣٧زنان فعال اقتصادي در بخش توليدي، 

 درصد در ساختمان، سيزدهكشاورزي مشغول بودند، در حالي كه كمتر از بخش 
ها در جستجوي  ين بخشيا در اخدمات بهداشتي اشتغال داشتند  و آب گاز برق، معدن،

 در مشاغلفعال بيشتر دهد كه زنان در تركيب جمعيت  نشان ميامر اين . اند بودهكار 
نجام اتحقيقات . شوند جذب ميدر ساير مشاغل  و كمتر توليدي، كشاورزي خدماتي،

دهد كه زنان در بخش روستايي،  نشان مي شده در سطح استاني و مطالعات موردي
هاي كشاورزي و دامداري   فعال به حساب بيايند يا نه، در فعاليتچه از نظر اقتصادي

هاي توليدي در  به همين دليل نسبت زنان شاغل در فعاليت. و صنايع دستي مشغولند
روستايي ) و مردان(زنان . مناطق روستايي، و بنابراين در كل كشور، نسبتاً باال است

 صورت پاره وقت و با دستمزد است، بافي و نساجي كه به هايي مانند قالي در فعاليت
فروش  ها و دالالن براي پيش  روستاييان به واسطه،در مناطق روستايي. اشتغال دارند

  .محصوالت خود وابسته هستند
چه تعدادشان اندك است، اغلب به كارهاي  اگر مشغولند، زناني كه در بخش شهري

ي، كفاشي، پوشاك و بندي در نساجي، غذاسازي، محصوالت شيمياي بستهو دستي 
 درصد از زنان در بخش ٣٢، تقريباً ١٣٨٢در سال  .پردازند كاغذ و صنايع شيشه مي

درصد  شصت تقريباً .داشتند اشتغال خصوصي بخش در درصد ٦٨ و تعاوني و  عمومي
 از زنان شاغل در بخش خصوصي و عمومي به عنوان كارمند به كار اشتغال داشتند

 درصد ديگر ١/٤٤و پرداختند  هاي خود اشتغالي مي  فعاليتدرصد از آنان به ٢/٢٦و 
  .شدند  به كار گرفته ميكاركنان فاميليبه عنوان 
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  )هزار نفر (١٣٨٢-١٣٨٠ به باال از نظر شغل و بخش، هسال ده زنان شاغل) ٨(ي   شمارهجدول
  

  بخش خصوصي
بخش   كل  سال  شرح

 تعاوني
بخش 
ركنان كا كارمند  شاغل  كارفرما  كل  عمومي

  فاميلي
٦/٤٦()١/٢١( )٠/٣١( )١/١()٨٠/٧٠()٠٠٢/٢٩( )١/٠( )١٠٠(١٣٨٠( 

٤/٥٢()٠/٢٣( )٩/٢٢( )٥/١( )٢/٧٢( )٦١/٢٧( )١/٠( )١٠٠(١٣٨١( 

زنان 
  شاغل

 ١/٤٤(  )٩/٢٧(  )٢/٢٦(  )٧/١( )٩١/٦٧(  )٩٨/٣١(  )١/٠(  )١٠٠( ١٣٨٢(  
  

  مركز آمار ايران: مأخذ
  

  سواد زنان -٥
نان به شمار آ فعاليت ميزاناز آن جا كه سطح سواد زنان يكي از علل پايين بودن 

هاي گذشته تعداد زنان  طي سال. پردازد رود، اين بخش به سواد زنان در ايران مي مي
توجه به جدول زير اين واقعيت را . با سواد به طور قابل توجهي افزايش يافته است

  .دهد نشان مي
  در مقايسه با مردان با سواد) ي سنين همه(جمعيت زنان با سواد  )٩(ي   شمارهجدول

  )ميليون نفر( ١٣٨٢-١٣٣٥
  

  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  ١٣٧٠  ١٣٦٥  ١٣٥٥  ١٣٤٥ ١٣٣٥  شرح
  ٣٠/٢٦ ٨٩/٢٤  ٣٣/٢٤  ٩/١٤  ٨/٩  ٧/٤  ٦/١  ٥/٠  كل

  )٧/٧٩( )٨/٧٧( )٩٧/٧٦(  )٠/٥٥(  )٥/٤٠(  )٩/٢٨(  )٩/١٢(  )٤/٥(  درصد

واد
 س

ن با
زنا

  

  شاخص
)١٣٣٥=١٠٠( 

٥٢٦٠  ٤٩٧٨  ٤٨٦٦  ٢٩٨٠  ١٩٨٠  ٩٤٠  ٣٢٠  ١٠٠  

  ٠١/٣١ ٦٤/٢٩  ٢٥/٢٩  ١/١٩  ١/١٤  ٢/٨  ٩/٣  ٤/١  كل
  )٨/٨٨( )٢/٨٧( )٠٧/٨٦(  )٣/٦٦(  )٧/٥٥(  )١/٧٤(  )١/٢٩( )٦/١٤(  درصد

واد
 س

ن با
ردا

م
  

  شاخص
)١٣٣٥=١٠٠( 

٢٢١٥  ٢١١٧  ٢٠٨٩  ١٣٦٤  ١٠٠٧  ٥٨٦  ٢٧٩  ١٠٠  

  
  مركز آمار ايران: مأخذ
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  نسبت زنان با سواد به كل جمعيت١٣٨٢، در سال )٩(ي   شمارهدولجبا مطابق 
 نفر ٥ از هر صد نفر تنها ١٣٣٥ درصد بود، در حالي كه در سال ٨٠زنان تقريباً 
 رشد نسبت جمعيت با سواد كشور ً،هاي ارائه شده، اوال با توجه به داده. باسواد بودند

اد مردان باسواد از تعداد زنان باسواد ثانياً، تعدو  ؛تر بوده است از رشد جمعيت سريع
 افزايش جمعيت ميزاناما، . هنوز زياد استنسبت بيشتر است و شكاف بين اين دو 

   براي زنان ١٣٨٢شاخص سال . تر از مردان بوده است باسواد زنان خيلي سريع
  . است٢٢١٥ و براي مردان ٥٢٦٠برابر با ) ١٣٣٥=١٠٠(

  دهد كه طي سال تحصيلي وجود نشان مي اطالعات م،آموزان در مورد دانش
 ٥/٩آموز در ايران وجود داشته است كه   ميليون دانش١/١٧ بيش از ١٣٨٢-١٣٨١

 ميليون نفر از ٠٢/٧بيش از .  ميليون دختر بوده است٥/٨ ها پسر و ميليون نفر آن
 درصد از ٤٧ ،در همان سال. اند كرده آموزان ايراني در سطح ابتدايي تحصيل مي دانش
 ٥٧-١٣٥٦آموزان دختر بودند، حال آن كه اين درصد نسبت در سال تحصيلي  دانش
  .  درصد بود١٢حدود تنها 

در مناطق اين سطح دهد كه  در مورد سطح سواد زنان در روستاها، آمار نشان مي
  ).١٠ ي  شمارهجدول(شهري و روستايي هنوز متفاوت است 

  
  با توجه به منطقه) ي سنين همه( سطح سواد در ميان زنان)١٠( ي  شمارهجدول

  )درصد (١٣٨٢-١٣٣٥
  

  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  ١٣٧٥  ١٣٦٥  ١٣٥٥  ١٣٤٥  ١٣٣٥ شرح
  )٠/٨٥(  )٢/٨٤(  )٤/٨٣(  )٦/٨١(  )٨/٥٤(  )٨/٥٤(  )٦/٢٩(  )٣/١٤(  شهري

  )٦/٦٩(  )٨/٦٩(  )٤/٦٨(  )٤/٦٢(  )٠/٢٨(  )٦/١٣(  )١/٣(  )٧/٠(  روستايي
  )٧/٧٩(  )٠/٧٨(  )٩/٧٦(  )٢/٧٤(  )٥/٤٠(  )٩/٢٨(  )٩/١٢(  )٤/٥(  كل كشور
  ١٤٥٧  ١٤٤٤  ١٤٢٤  ١٣٧٤  ٧٥٠  ٥٣٥  ٢٣٨  ١٠٠ باسوادي  شاخص

  
  مركز آمار ايران: مأخذ
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  كه   درصد از زنان روستايي با سواد بودند، حال آن٦/٦٩ فقط ١٣٨٢در سال 
 به ١٣٣٥ها در سال  اين نسبت. مند بودند  درصد از زنان شهري از سواد بهره٨٥

پس سواد در ميان زنان روستايي در مقايسه .  درصد بود٣/١٤  درصد و٧/٠ترتيب 
  .تر رشد كرده است، اگر چه هنوز پايين است  خيلي سريعيبا زنان شهر

 با سوادي در ميان زنان، به خصوص در مناطق روستايي، ميزانواضح است كه 
زايش  اما اين بهبودي به اف.پايين استمقدار آن به سرعت رشد داشته، اگر چه هنوز 

پس داليل را . چشمگيري در مشاركت زنان در فعاليت اقتصادي منتهي نشده است
 پايين باسوادي و كم سوادي بدون شك در ميزان ؛بايد در جاي ديگري جستجو كرد

  .اين مورد دخيل است
  

   قوانين و مقررات حمايت كننده از زنان شاغل-٦
زنان حمايت قانون كار و دي اقتصا فعاليت ميزانشايد يكي از عوامل پايين بودن 

حمايت قانوني از زنان شاغل پس از انقالب . مقرارت مربوط از زنان شاغل است
بنا به قانون كار، زنان از اشتغال به كارهاي سخت و خطرناك . بهبود يافته است

شود تا  به زنان زماني داده مي. شود به زنان مرخصي زايمان داده مي. اند  شدهعافم
 عالوه. آيد ها به حساب مي شان شير دهند و اين وقت جزء ساعت كاري آنبه فرزندان

 بر اين، زنان حق دارند در محل كار براي فرزندانشن تقاضاي تسهيالت كنند و
  )قانون كار ايران. (دن آن هستندكركارفرمايان ملزم به فراهم 

مايان بخش شود كه كارفر آيد كه حمايت قانوني از زنان شاغل باعث مي به نظر مي
خصوصي و حتي مؤسسات دولتي كمتر مايل به استخدام زنان باشند، مگر اين كه 

البته، حمايت قانوني از زنان شاغل الزم است و به . استخدام آنان ضروري باشد
ها، قانون بايد از زنان حمايت  هاي ديگر آن منظور اجتناب از صدمه زدن به مسؤوليت

براي حمايت از استخدام زنان، بايد براي . ط الزم است البته اين حمايت تنها شر.كند
براي رسيدن به اين هدف، . آنان شرايط مساوي براي رقابت با مردان فراهم آورد

فراهم آوردن شرايطي كه تحت آن زنان بتوانند همانند مردان به كار دسترسي داشته 
 فراهم آوردن به منظور. اين حمايت شرط كافي است. باشند، غيرقابل اجتناب است

ن نبايد براي به كارگيري زنان متحمل افرصت برابر براي اشتغال زنان، كارفرماي
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دهند كه مردان را  ها ترجيح مي  در غير اين صورت، قاعدتاً آن؛ اضافي شوندي هزينه
هاي برابر  در مراحل اوليه و به منظور ايجاد فرصتالزم است دولت . استخدام كنند

  .ال زنان را به عهده بگيرد اضافي اشتغي هزينه
هايشان را پيدا  عالوه بر اين، زنان بايد فرصت تحصيل، آموزش و افزايش مهارت

توانند در  شود و به همين دليل بهتر مي كارايي زنان ميافزايش اين فرصت باعث . كنند
به طور خالصه، دولت نبايد براي استخدام زنان به . بازار كار به رقابت بپردازند

ي اضافي تحميل كند و در عوض بايد براي بهبود شرايط تحصيل،  رمايان هزينهكارف
مند شدن زنان از  ند تا اين وضعيت منتهي به بهرهكآموزش و مهارت زنان تالش 

حق شير دادن باعث و با اين وجود، تولد نوزاد . شرايط مساوي و استخدام زنان شود
تمايل  آنان شود و يكن است مانع ارتقاشود و اين مم ايجاد وقفه در اشتغال زنان مي

  . استخدام زنان را كاهش دهدبه كارفرمايان 
  

  هاي متفاوت اشتغال زنان بهنج -٧
هاي بعد به  بخش. هاي گوناگون بررسي كرد توان اشتغال زنان را از جنبه مي

 اول، مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان؛ دوم، نياز: پردازد مي بررسي سه جنبه
ي  ان به اشتغال و نياز جامعه به استخدام زنان؛ و سوم، وظايف سه گانهشخصي زن

  .داري و مادري ، خانهيخاص زنان شامل همسر
  

   فعاليت اقتصادي زنانميزان پايين بودن - ١-٧
 بهينه از ي  عزت انسان، استفادهييابي به توسعه و آسايش و ارتقا به منظور دست

توان به اين مهم دست  نمي. ميتي فراوان استهاي انساني داراي اه منابع و مهارت
ها به سوي تشويق و تسهيل مشاركت مؤثر مردم در جامعه  ي تالش يافت، مگر همه
به حساب آوردن : مشاركت بايد از دو جهت اساسي در نظر گرفته شود. منعطف شود

ت  در اين خصوص و در ارتباط با فعالي.ها ي فعاليت ي مردم و استقبال از همه همه
هاي  زنان بيشرين توجه و تأكيد تا كنون معطوف به مشاركت مؤثر زنان در فعاليت

با اين كه فراهم آوردن شرايط مورد نياز براي مشاركت زنان در . اجتماعي شده است
حدود  هاي اقتصادي زنان تا جامعه بسيار ضروري است، فعاليت اقتصادي هاي فعاليت
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ي ايران  از اين رو، مشاركت زنان در جامعه. زيادي مورد غفلت قرار گرفته است
 مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، در حالي كه اجتماعيهاي  بيشتر از جنبه

  ي اقتصادي و اجتماعي هعاهميت فعاليت اقتصادي زنان به عنوان پيش نياز توس
هاي  اهميت مشاركت زنان در فعاليتكه رسد  مي ه نظرب. الشعاع قرار گرفته است تحت

 ي مورد توجه و پذيرش جامعه بيشتر آنان اقتصادي هاي فعاليت به نسبت غيراقتصادي
هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي زنان  ولي اهميت فعاليت. ايراني قرار گرفته است

 .هاي اقتصادي آنان را تحت تأثير قرار دهد نبايد فعاليت
 

   نياز زنان به اشتغال- ٢-٧
نان اغلب براي كمك به خانواده، تضمين آ زنان، عالوه بر نياز جامعه به اشتغال

مين أول تؤاين امر كه مردان مس. آينده و حتي به عنوان نان آور به اشتغال نيازمندند
  .  با نياز شخصي زنان به اشتغال منافاتي ندارد،مخارج زندگي هستند

حق را دهد كه زنان اين  ي اقتصاد خانواده نشان مي نگاهي به ديدگاه اسالم درباره
درخواست  حتي شيردادن نوزاد و دهند مي نجام اخانه در كه كاري مقابل در كه دارند

بر اين كه زنان نياز به اشتغال و استقالل است اين امر تأكيد و تاييدي . دستمزد كنند
  .اقتصادي دارند

  
   تمايز بين وظايف زنان- ٣-٧

انوادگي آنان به عنوان  خي ي ديگر اشتغال زنان تمايز ميان وظايف سه گانه جنبه
قاعدتاً هيچ يك از اين وظايف نبايد مانع از استخدام . دار و مادر است همسر، خانه
ي  وظيفه.  وظايفي ويژه استي هاي زنان در برگيرنده وليتؤهر يك از مس. آنان شود

داري   خانهي وظيفه. شود لزوماً باعث انفعال اقتصادي زنان در جامعه نمي بودن همسر
اي مشترك   اما اين وظيفه؛دارند  دهد كه زنان نقش مهمي در مديريت خانه  مينشان

هاي زندگي بين زن و مرد تقسيم شده است و بايد  وليتؤمس. بين زن و مرد است
برخالف تلقي . زندگي مشترك زن و مرد در كانون خانواده فرآيند هماهنگي باشد

از داري  نجام وظايف خانها قبول و .داري تنها به زنان سپرده نشده است عموم، خانه
همان گونه كه . پذيري مردان در امر خانواده نيست وليتؤ زنان به معني عدم مسجانب
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داري زنان نبايد  ي خانه كند، وظيفه عقالً وظيفه مردان خللي در شغل آنان ايجاد نمي
ت فرزندان ي مادري در تربي اگر چه وظيفه. ي داشته باشدعمالً با اشتغال آنان تضاّد

اين دو . ي پدري را كم رنگ جلوه دهد يا از بين ببرد نقش كليدي دارد، اما نبايد وظيفه
 پدري ي  مادري همانند وظيفهي وظيفه. ديگرند هم مرتبط هستند و مكمل يك به وظيفه

  بنابراين، هيچ يك از وظايف زنان منطقاً. قاعدتاً نبايد با اشتغال تضادي داشته باشد
  .  آنان تضادي نداردبا اشتغال

داري هماهنگي داشته باشد، زنان  اقتضائات خانهبا براي اين كه نيازهاي يك حرفه 
 به خصوص هنگامي كه هنوز ،بپردازند قتو نيمه وقت يا پاره كار به كه دهند مي ترجيح
امنيت  وقت از نظر شرايط مختلف مانند حقوق، پاره يا نيمه مشاغل .دارند كوچك فرزند

. و شرايط كاري در مقايسه با شغل تمام وقت از مطلوبيت كمتري برخوردارندشغلي 
هاي افزايش  وقت يكي از راه   هاي شغلي نيمه يا پاره با اين وجود، افزايش فرصت

  .اشتغال زنان است
هاي  البته واضح است كه زنان مجرد از نظر وظايف و مشاركتشان در فعاليت

   چون زنان مجرد وقت بيشتري براي كار؛ هستنداقتصادي با زنان متأّهل متفاوت
  ).١١ي   شمارهجدول( و وظايف كمتري نسبت به زنان متأّهل دارند

 
  ل از لحاظ وضعيت ازدواجده سا زنان فعال اقتصادي باالي )١١( ي  شمارهجدول

  )درصد (١٣٨٢-١٣٨٠در 
  

  مجرد  همطلّق  بيوه  متأّهل  كل  سال  شرح
١/٢٩(  )٩/٢(  )٣/٤(  )٥/٦٣(  )١٠٠(  ١٣٨٠(  
  شاغل  )٢/٣١(  )٦/١(  )١/٤(  )١/٦٣(  )١٠٠(  ١٣٨١
٣/٣٠(  )٨/١(  )٩/٣(  )٠/٦٤(  )١٠٠(  ١٣٨٢(  
٠/٨٠(  )٨/٠(  )٨/٠(  )٢/١٨(  )١٠٠(  ١٣٨٠(  
 كار و جوياي كار بي  )٨/٧٩(  )٨/٠(  )٩/٠(  )٤/١٨(  )١٠٠(  ١٣٨١
٤/٧٨(  )٨/٠(  )٥/٠(  )١/٢٠(  )١٠٠(  ١٣٨٢(  
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  ١٣٨١مركز آمار : مأخذ
درصد  ١/٢٠ تقريباً ١٣٨٢ سال در دهد، مي نشان )١١( ي شماره جدول كه گونه همان
يعني نياز به . مجرد هستندها  از آن درصد ٤/٧٨متأّهل و كار جوياي كار  بياز زنان 

 درصد ٦٤ و مرخصي زايمان و مراقبت از كودكان، زنان را از كار غافل نكرده است
  )١٣٨١مركز آمار ايران، سالنامه آماري، .(اند  متأّهل بوده١٣٨٢از زنان شاغل در سال 

  
   مشاركت اقتصادي زنان پايين است؟در ايران ميزان چرا -٨

گيري  شكل  در زنان اول .گرفت قرار توجه مورد مقوله دو انقالب از پس هاي سال در
ي دانش زنان و مشاركت روزافزون  دهنده اين نشان. انقالب نقش قابل توجهي داشتند

 فعاليت اقتصادي زنان منجر نشده ي  جامعه است، ولي اين امر به توسعهآنان در
دوم، پس از انقالب به دليل تغيير شرايط به تدريج محيط كار براي زنان از نظر . است

اشتغال احتمالي ها و موانع  اين تغييرات قاعدتاً محدوديت. اسالمي تغيير كرده است
 با در نظر گرفتن اين دو مورد. اده استبه دليل مالحظات مذهبي كاهش درا زنان 

 پس از ي  فعاليت اقتصادي زنان و مشاركت آنان در جامعهميزان كه فتر انتظار مي
 فعاليت اقتصادي زنان پس مقدارشد، اما  انقالب از افزايش چشمگيري برخوردار مي

اين . ت كاهش داشته استجاي افزايش به شّدخصوص وقوع جنگ به به و از انقالب 
 درصد ٤/٥ تنها به ميزان ١٣٦٥ فعاليت زنان در سال ميزانكه   موجب شدعوامل

  .  اندكي افزايش يافته استمقدارباشد، اگرچه پس از آن اين 
هاي  فعاليت در آنان اندك مشاركت و زنان از بهينه ي استفاده عدم كه رفت مي انتظار

هاي اقتصادي و  يزياقتصادي مورد بحث و بررسي جدي قرار گيرد و در برنامه ر
  . اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، اما چنين نشد

 Human Development)ملل سازمان انساني ي توسعه هاي شاخص آمار براساس

Indicators, 2003) ١٣٦٥ درصد در سال ٤/٥ فعاليت اقتصادي زنان از ميزان  
ولي اين .  رسيد١٣٨١ درصد در سال ٧/١٠و سپس به  ١٣٧٥در سال  درصد ١/٩به 

ماندگي زنان از نظر فعاليت اقتصادي هم در مقايسه با شرايط  افزايش از عمق عقب
تحقيقي كه در سال . كاهد ي جهاني نمي كشور در چهل سال پيش و هم با روند توسعه

 براي ميزان فعاليت زنان پانزده ساله به باال انجام شده است، حكايت از اين ٢٠٠١
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 ايراني از نظر فعاليت اقتصادي در جهان در بين صد  زنان١٩٩٧دارد كه در سال 
. (Zarra Nezhad, 1998)ي صد و ششم بوده است  كشور مورد مطالعه در رتبه

پايين است و اين بسيار  هنوز ميزاني گذشته، اين  رغم اين بهبود نسبي طي دهه علي
 ،نده است فعاليت اقتصادي زنان براي مدت چهل سال بدون تغيير مامقدارحقيقت كه 

 فعاليت  ميزان اين است كه چرا،شود پرسشي كه مطرح مي. توجه بيشتري دارد به نياز
  ؟ هنوز به طور عجيبي پايين استمقداراقتصادي زنان كاهش يافت و چرا اين 

عالوه بر آن تأثيرات اقتصادي  و آن و داليل بحث اين داند، مي نويسنده هك جا آن تا
. شناسان مورد توجه قرار نگرفته است ددانان و جامعهو اجتماعي آن از سوي اقتصا

 فعاليت اقتصادي زنان و ميزانشود داليل احتمالي پايين بودن  در اين جا تالش مي
  :برخي از اين داليل به شرح زير است. مطرح شودن آنيز داليل كاهش 

  كمبود تقاضا براي نيروي كار -١
اري نسبي مردان در بازار ك كاري و به خصوص بي در همين ارتباط، وجود بي -٢

  كارفرمايان كمتر مورداز سويكار موجب شده است كه به كارگيري زنان 
 .توجه قرار گيرد

 افزون بودن جمعيت جوانان در ساختار جمعيتي كشور -٣

اشتغال  شاغل در مشاغلي) و هم چنين برخي از مردان(ايراني  زنان از بسياري -٤
كار جزء آمار جمعيت فعال اقتصادي دارند كه بنا بر تعاريف سازمان جهاني 

مختلفي  هاي فعاليت در روستايي مناطق در خصوص به زنان .روند نمي شمار به
غل خانوادگي مشغولند، اما از نظر اقتصادي اشمهمچون كشاورزي، دامداري، 

 .آيند فعال به حساب نمي

 ها افزايش چشمگير حضور دختران در مدارس و دانشگاه -٥

 در ميان زنان نسبت به مردان پايين سواد ميزان -٦

چون قدرت   تبعيض بر ضد زنان توسط كارفرمايان به داليل گوناگون، هم -٧
 .هاي قانوني براي شاغالن زن حمايت فقدان و مردان با مقايسه در كمتر فيزيكي

روزانه و هفتگي كار و ساعات غيرقابل انعطاف از حضور فعال زنان  تقويم -٨
وقت به راحتي با نيازهاي  اشتغال پاره. كند  ميمتأّهل در بازار كار جلوگيري

 .كند زماني خانواده مطابقت مي
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هاي اقتصادي تأكيد الزم صورت  بر اهميت و لزوم حضور زنان در فعاليت -٩
اقتصادي  يها فعاليت در زنان حضور براي الزم ي انگيزه بنابراين و است نگرفته

 .شده استايجاد ني كافي  به اندازهبازار كار در 

از نقش زنان غالباً هاي اجتماعي  رضايت از مشاركت زنان در برخي از فعاليت -١٠
هاي   مشاركت زنان در فعاليتاًغالب. شود مي انقالب ناشي گيري در شكل
. شود مي هاي اقتصادي ارزيابي آنان در فعاليت مشاركت از تر مناسب اجتماعي

هاي اقتصادي  ز فعاليتتر ا هاي اجتماعي زنان را خيلي با ارزش جامعه فعاليت
 .كند آنان ارزيابي مي

 .ها مردان هستند آوران خانواده تفكر رايج و غالب جامعه اين است كه نان -١١

اي است كه زن   تقسيم كار بين زن و مرد به گونهي تفكر عمومي در زمينه -١٢
 .ل كارهاي داخل خانه و مرد مسؤول كارهاي خارج از خانه استؤومس

دار بيشتر مورد توجه و تأكيد  ي زن به عنوان خانه در فرهنگ جامعه وظيفه -١٣
 .داري تلقي شده است ي اصلي زن خانه در نتيجه وظيفه. قرار گرفته است

ي زنان به عنوان مادر براي بزرگ كردن و تربيت فرزندانشان تا به آن  وظيفه -١٤
رسد زن تنها كسي   مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است كه به نظر ميحّد

در همين حال، . بايد زندگي خويش را صرف تربيت فرزندان كنداست كه 
  .ي ناديده گرفته شده استهاي مردان در اين مورد تا حّد وظايف و مسؤوليت

ي مشاركت زنان ايراني در ها بر كاهش جّد باتوجه به عوامل ياد شده و تأثير آن
 فعاليت اقتصادي زانميبودن  پايين اصلي دليل كه رسد مي نظر هاي اقتصادي، به فعاليت

زنان كمبود تقاضا براي نيروي كار در ايران است و در دسترس بودن تعداد زيادي 
ي هر فرصت شغلي زمينه را براي اشتغال زنان محدود اكار يا كم كار بر از مردان بي
  . كرده است

با اين وجود، شكي نيست كه زنان در همه جاي كشور با صرف ساعات زيادي به 
ت مشغولند و اين كارهاي سخت و نامشهود در آمارهاي رسمي نه به كارهاي سخ
ها و  ترديد اين فعاليت گيرد؛ بي آيد و نه به آن حقوق و دستمزدي تعلق مي حساب مي

داري و مراقبت از فرزندان بسيار فراتر  فرسا از حدود وظايف خانه كارهاي طاقت
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رد، اگر چه به لحاظ آمار و يگ  حيات اقتصادي را در بر ميي هص عري رود و همه مي
  .ارقام ثبت نشود و در برابر دريافت حقوق و دستمزد نباشد

 ، جامعهي نهاد اصلي سازنده عنوان به را خانواده بقاي مردم اغلب اگرچه حال، هر به
داري و  همسرداري، خانه( زنان ي نجام منظم و مستمر وظايف سه گانهاوابسته به 

 كس تا كنون نتوانسته است ثابت كند كه تنها زنان هستند كه دانند، هيچ مي) داري بچه
  .باشند مينجام دادن اين وظايف اساسي اهميشه محكوم به 

  
   اشتغال زنان در دنيا-٩

 زنان ايراني را با ديگر زنان دنيا لاغ مناسب است تا وضعيت اشتاين جادر 
 يك درسي و اقتصادي جايگاه زنان از ديدگاه اجتماعي، فرهنگي، سيا. مقايسه كنيم

 ولي اين تفاوت و تغيير موضوع اين . كشور ديگر متفاوت و متغير استاكشور ب
مطالعات نشان . كند اي از اشتغال زنان را ارائه مي  خالصهبخشتحقيق نيست، اين 

ت تحت تأثير ي و هم از لحاظ كيفي، به شّددهد كه اشتغال زنان هم از لحاظ كّم مي
 معموالً اين گونه است كه هر چه توسعه بيشتر باشد . استي كشورها سطح توسعه

به اين معني نيست كه در امر  با اين حال، اين .سهم زنان در نيروي كار بيشتر است
 اين ي هكشورهاي توسعه يافته هيچ تبعيضي بر ضد زنان وجود ندارد، بلكه نشان

هاي  ها و ظرفيت يكرده، آگاه از حقوق، تواناي است كه هر چه زنان بيشتر تحصيل
با اين حال، افزايش اشتغال زنان به معني . دهد خود باشند، تبعيض كمتري رخ مي

. هاي نامحدود آنان نيست كاهش تبعيض بر ضد زنان يا اعتقاد به توانايي و ظرفيت
در بسياري از كشورها قوانيني وجود دارد كه مانع تبعيض در حقوق بر  اگر چه

 وجود واقعيت اين است كه زنان كمتر از مردان حقوق و اساس جنسيت است، با اين
هاي اقتصادي به طور   كشورها عايدات زنان از فعاليتي در همه. گيرند دستمزد مي

 گاهي اوقات ،بر اساس گزارش سازمان جهاني كار. چشمگيري كمتر از مردان است
 در  درصد كمتر از دستمزد مردان است، حتي٢٥دستمزد زنان به طور متوسط 

 زنان در ٢٠٠٣ اين روند هم چنان نيز ادامه دارد به طوري كه در سال مشاغل يكسان
  . ) ٢٠٠٣جزايري، ( درصد كمتر از مردان درآمد داشتند ٣٠آلمان به طور متوسط 
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  چون ساعات طوالني كار و حقوق بسياري از زنان شاغل با مشكالت زيادي هم
   از زنان اغلب مشكل، با دستمزد اندككار بسياري. رو هستنده ب و دستمزد كم رو

  اين واقعيت باعث شده است كه بيشتر زنان شاغل به تدريج. و بدون ثبات است
به هر حال، امروزه زنان در دنيا . شوند بندي  دستهكار به عنوان طبقات فقيرتر نيروي 

  توجه كافيعدم  مشتركي از وابستگي، عدم دسترسي به حقوق مالكيت، ي با تجربه
ها  اين تبعيض. بيني مواجه هستندتر ها و خود كم كار آن گرفتن كم  دست ه نقش آنان،ب
 بيني زنان با شكاف حس خود كم. گذارد مشاركت زنان در هر سطحي تأثير سوء مي بر
 منابع، اطالعات، دانش، به زنان دسترسي در زن و مرد جنس بين رشد حال در

 خانه تشديد ي هم در خارج از محدودهها، قدرت و اختيار هم در داخل و  فرصت
 كند، اما اي ديگر تغيير مي تبعيض بين مرد و زن از يك منطقه به منطقه. شود مي

 ي اصلي تبعيض تقريباً همه جا با مظاهري چون دسترسي محدودتر به مشخصه
تر ولي ساعات كار بيشتر،  تكنولوژي، تحصيل كمتر، آسايش اندك، دستمزد پايين

گيري انعكاسي از توزيع قدرت اقتصادي،  اين جهت. دهند را نشان مي خود ي چهره
  .اجتماعي و سياسي در تمامي جهان است، نه فقط در كشورهاي در حال توسعه

  
  گيري  نتيجه- ١٠

اگر چه مشاركت زنان در جامعه نه تنها در آسايش خود آنان بلكه كل جامعه 
 از نظر اقتصادي ١٣٨٠ در سال  درصد از زنان ايراني٧/١١عامل كليدي است، فقط 

 در مقايسه با مردان كشور و زنان ديگر كشورها و عالوه بر ميزاناين . فعال بودند
 ايراني بر ي در جامعه.  در ايران خيلي پايين است١٣٣٥ مربوط به سال ميزانآن 

تا  هاي اقتصادي تأكيد الزم نشده است اهميت و لزوم مشاركت زنان در فعاليت
 اشتغال زنان در ميزان. دآيالزم و شرايط مناسب براي اشتغال زنان فراهم  ي انگيزه
 ميزانممكن است . سال پيش استچهل  در مقدار اين به نزديكهاي اخير بسيار  سال
هاي  حمايتعلت توسط كارفرمايان به  زنان ضد بر تبعيض اعمال و زنان سواد تر پايين

  . يت باشدقانوني زنان شاغل از جمله داليل اين وضع
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هاي زنان به  حاضر به اين بحث پرداخته است كه هيچ يك از مسؤوليتي   مقاله
دار، و مادر عقالً مانع از اشتغال آنان نيست، اگر چه هر مسؤوليتي  عنوان همسر، خانه

به طور كلي وضعيت زنان از يك كشور به كشور ديگر متفاوت . نياز به وظايفي دارد
 مشتركي از توجه ناكافي به نقش زنان و دست كم گرفتن ي هاست، زنان دنيا با تجرب

  .رو هستنده ب سراسر جهان رو در بلكه ،توسعه حال در كشورهاي در تنها نه كارشان،
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