
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة زنان پژوهش
  109 -  89صص ، 1393 ستانزمو  پاييز، دومشمارة ، پنجمسال 

  بازار كار به تفكيك جنسيت در ايران ةبررسي سطح توسع

  *پور محمدعلي فيض

  ***موبد بابك ده، **فيروزآباديگلسا صالحي 

  چكيده
هاي برابر  س از قانون اساسي، ايجاد فرصتپسند باالترين  حكم درا .ا.انداز ج سند چشم

كه  كرده استقلمداد  1404انداز در افق  و توزيع مناسب درآمد را يكي از اهداف چشم
اين  ةتوسعبررسي سطح  ،رو ينااز موزون بازار كار است و  ةتوسعاين مهم نيز در گرو 

 كاربازار  ةتوسعبراي تعيين سطح . استبازار به تفكيك جنسيت هدف اصلي اين مقاله 
چهار شاخص نرخ بيكاري، سهم جمعيـت داراي   ،هاي متعدد اين بازار از ميان شاخص

در اشتغال ناقص، سـهم شـاغالن بخـش صـنعت و سـهم شـاغالن بخـش خصوصـي         
حـل   از روش برتـرين پيشـنهاد از راه   شانو براي تلفيقانتخاب  1390 تا 1384 هاي سال
سـطح  مـذكور   ةدوركـه در  دهـد   مـي  نتايج اين بررسي نشان. استفاده شده استل ئاايد

 .استبه نفع بازار كار مردان بوده و دوگانگي دچار بازار كار به تفكيك جنسيت  ةتوسع
اهـداف   راستايدر  فقط نه دوره نيز اين تفاوت پاياني اينو  آغازينهاي  سال ةمقايسدر 
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 ،عوامل دخيل در ايـن موضـوع  ) 1388(نظر اميني و احمدي  ربنابرو   از اين ؛كشورهاست
و با فراتررفتن از اين متغيرها، عواملي ديگر مانند  شانآموزش زنان، الگوي مالكيتاز جمله 

قتصـادي و  هاي زنان و شرايط ا فعاليت دربارةو جامعه  خانواده  ترتيبات اشتغال، طرز تلقي
 توسـعة ي لـ م ةبرناماين مهم با قوانيني نظير به در ايران نيز . دارنداجتماعي اهميت خاصي 

توجـه   هتوسـع چهـارم   ةبرنامدر  هتوسعكار و  ةعرصگفتمان جديد  منزلةبه » كار شايسته«
از جمله تساوي مزدهـا بـراي زن و مـرد در     ،در اين برنامه حقوق بنيادين كار. است شده

ها بـراي زنـان    هاي اجتماعي به معني برابري فرصت ارزش، گسترش حمايت  ر هممقابل كا
هاي شغلي مناسب مـدنظر قـرار    به فرصت دستيابيمندسازي زنان از طريق نو مردان و توا
اهميت بررسي به  چهارم نيز ةبرنامپيش از  ةتوسعهاي  بر آن، در برنامه افزون. گرفته است

مركز امـور مشـاركت    توسعةسوم  ةبرنام 158 ةمادمثال،  براي. شده بوداشتغال زنان توجه 
هـاي   هاي الزم بـراي افـزايش فرصـت    است طرح كردهزنان رياست جمهوري را موظف 

شده در اين قانون و  بيني ارچوب تمهيدات پيشهشغلي آنان را در چ يارتقااشتغال زنان و 
ت ئـ هيمنظور تصويب بـه  متضمن اصالحات ضروري در امور اداري و حقوقي تهيه و به 

هاي گذشته در ايران به تفكيك  شده در سال انجام، مطالعات اين با وجود. دكنوزيران ارائه 
تعـادل در   عـدم  ةدهند نشان )1383(اميني مطالعة ، همانند هاي گوناگون بازار كار شاخص

بـه   اما بايد توجه داشت كه بررسي شاخص ،بازار كار ايران به تفكيك جنسيت بوده است
بـازار كـار كشـور     توسـعة و روشني از سطح كلي  دقيقتواند نتايج  شاخص بازار كار نمي

بنـدي   طبقـه  ،ها و درنتيجـه  ها و روش تجميع آن اين اساس، يافتن شاخص  و بر دهدنشان 
كوشـد   ن پژوهش مييا ،رو  اين از .استت يافته يبازار كار زنان و مردان اهم توسعةسطح 

 ئالايـد حـل   بـازار كـار و روش برتـرين پيشـنهاد از راه     ةعمـد  يهـا  شاخصبا استفاده از 
)topsis (هـاي   سـال در را  شـان ها و روند تغييرات بازار كار زنان و مردان را در استان توسعة

  .كند ميو مقايسه  بررسي 1390تا  1384
 

 مباني نظري ؛بازار كار توسعةجنسيت و . 2

بازار كار با تأكيد بر جنسيت يكي از رويكردهايي است كه در ادبيـات   توسعةبرآورد سطح 
انـد   كوشـيده پـردازان متعـددي نيـز     نظريـه . شـود  مـي مشـاهده   گوناگونكشورهاي  توسعة

كلي به  ةدستدر چند  شانكه نظريات كنندبازار كار را تبيين و بررسي  درتأثيرگذاري جنسيت 
  :شود مي  تقسيم ذيلشرح 
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 ئوكالسيكنظريات ن 1.2

بودن ميـزان اشـتغال،    پايينعدم تعادل موجود در بازار كار و  ةزميننظريات نئوكالسيك در 
ي يـ مـردان بـه فـروض عقال    در برابـر سطح دستمزد و سطح مهارتي و امنيتي شغل زنـان  

، انسـاني  ةسـرماي تـر از   كه زنان به دليل برخـورداري كـم   كند  ميو بيان است متوسل شده 
داري از كودكان  ازدواج و نگه سببوري و لزوم ترك شغل به  بهره همچنين مانند آموزش

دسـتمزد  مردان  مقايسه بادر نبودن آموزش شغلي به اين قشر از جمعيت،  بهينه ،و درنتيجه
 متعـدد شده در كشورهاي  انجامهاي  بررسي ،اين با وجود. دارندتري  و جايگاه شغلي پايين

هـاي بـازار كـار زنـان و      بخشي از تفاوت فقطانساني  ةسرمايكه تبعيض در  دهد مي نشان
  .دكن ميمردان را توجيه 

  
  نظريات تفكيك بازار كار 2.2

و در اسـت  تكميل نظريـات نئوكالسـيك ارائـه شـده      راستاينظريات تفكيك بازار كار در 
دوگانگي بازار كار يكي از نظريـاتي  . گيرد در نظر ميتري را  طيف وسيعبندي بازار كار  طبقه

عبارت  )dual labour market theory( دوگانگي ةنظري. شود  مياست كه در اين زمينه مطرح 
 ؛كشـور از است از وجود ناهماهنگي يا عـدم تعـادل در سـاختار اقتصـاد ملـي يـا بخشـي        

اجتماعي بهتـري   در شرايط اقتصادي وديگري  مقايسه بادر طوري كه يكي از دو بخش   به
ساختار اقتصاد ملي يا بخشي از اقتصـاد   هم،اين دو بخش دوش به دوش . قرار گرفته باشد

حتي مسـير حركـت ايـن دو     .دهند حالتي نامتجانس و غيرهمگن به نظام مي وسازند  را مي
و رشـد كـامالً متضـاد باشـد      هتوسـع از  شـان هاي كامالً متفاوت و برداشتتواند  ميبخش 

توانـد   بازار كار مـي  ،مفهوم بازار كار دوگانهبه بيان  ،اساس همين بر). 69: 1375آسايش، (
در بازار كار اوليـه، وجـود تقسـيم    . شوداوليه و ثانويه تقسيم  يبا توجه به دو بخش مجزا

ثبـات شـاغالن   شاغالن ماهر، دستمزدهاي باال و بازبودن راه بـراي ارتقـاي شـغلي و     كار،
در بـازار كـار   . شـود هاي اين بازار به بازار كار مردان بسيار نزديـك   ويژگيشود   ميباعث 

، تغييـرات  اسـت ، دسـتمزدها كـم   نـدارد ثانويه برخالف بازار كار اوليه، تقسيم كار وجود 
 ).Launov, 2004: 5( تـر از بـازار كـار اوليـه اسـت      شغلي زياد و امكان ارتقاي شغلي كـم 

دارنـد، تـا    يتـر  كـم  ي، سـودآور نـد مجهزگـران   يهسـرما تر به  عمدتاً كم يززنانه ن مشاغل«
كسـب   يـز ن يتر دارند و دستمزد كم يتر كم يشرفتپ ي، دورنمااند و ناامن يموقت يحدود

را  يثبـات  بـي و  ييـرات تغ يـژه و بـه  ها، يژگيو ينكه ا) 2: 1380 افشاري، و يبانيش( »كنند يم
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هاي موجود در  اين نظريه در توضيح تفاوت. كردتوان در بازار كار ثانويه مشاهده  يعمدتاً م
بر اساس نظر محققـاني چـون    ،اينبا وجود . داردهاي زيادي  قابليتبازار كار مردان و زنان 

بااهميـت در   يمتغير در نقشپردازند كه چرا جنسيت  به اين موضوع نمي) 1383(نوروزي 
در بيرون علت اصلي  فراوانبه احتمال  ،نظران صاحببه باور . دكن مي تقسيم بازار كار عمل

  . قلمرو اقتصاد و درواقع در ميان ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي جوامع قرار گرفته است
  
  جنسيتي هاي هنظري 3.2

هاي جنسيتي اين است كه موقعيت زنان در بـازار كـار و در خانـه و     فرض اصلي در نظريه
زنـان تـابع    ،ديگر مرتبط و جزئي از نظـام كلـي اجتمـاعي اسـت كـه در آن      يك هبخانواده 
به زنـان  است كه ويژه مراقبت از كودكان  به ،ها كار خانگي مهم در اين نظريه ةنكت. اند مردان

دارنـد كـه ارزش    جنسيتي بيان مي هاي هنظري). 5 :1382شيباني و افشاري، (دارد  اختصاص
ارزش و  كـم مشـاغل زنـان    بنابراين است؛در خانواده  آنان رمشاغل زنان تابعي از ارزش كا
هاي جنسـيتي شـامل    مشاغل زنان در نظريه ،بر آن افزون. شود بدون نياز به مهارت تلقي مي

نيـاز بـه صـداقت     و بـودن  دستيهاي  بودن، نيازمند مهارت مراقبتيهايي مانند ماهيت   كليشه
هـاي   ئـوري تهمچنين از نظـر  . شود تر ديده مي تر داشتن است كه در مشاغل مردان كم بيش

رغبتـي   بي و تر به سفر تر، تمايل كم نيروي جسماني كم اي مانند خصوصيات زنانه ،جنسيتي
از ديگـر  . شـود  مـي اي از مشاغل براي مردان  شدن پاره تخصصيبه نظارت ديگران منجر به 

است كه  يهاي پردازد مزاحمت يتي براي تفكيك بازار كار بدان ميجنس هاي يهنظرمسائلي كه 
هاي  شود اين قشر به انجام فعاليت در محيط باعث مي و وجود دارددر محيط كار براي زنان 

  .داشته باشندتري  تمايل كمكاري مردانه 
 يتجنسـ  يكبازار كار به تفك رود ميانتظار شده  ارائهاساس و با توجه به مطالب  ينا بر 

عـدالت   راستايا در .ا.جانداز  چشمو  هتوسع يها توجه به اهداف برنامه با وباشد  ونهمگ نا
 تحقيـق  يـن ، در ارو ينااز . است يداربه توسعة پا يابيدست براي مانعي ،برابر درآمد يعو توز

  .است شده يران بررسيدر ا يتجنس يكسطح توسعة بازار كار به تفك
  

 ات موضوعيادب. 3
است و مطالعات متعـددي   بسيار مهم از مفاهيم جنسيتبازار كار بر حسب  توسعةتفكيك 

بـازار كـار بـه تفكيـك      توسـعة ان مطالعاتي كـه بـه   ياز م. در اين زمينه صورت گرفته است
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. دكراشاره  )Assaad and Arntz( )2005( اسد و آرتز ةمطالعوان به ت مياند  پرداخته جنسيت
 هـاي  سـال هاي بازار كار زنان و مردان مصـر در   استا به بررسي تفاوتاسد و آرتز در اين ر

هاي موجود در سطح حقوق و دستمزد زنـان   اند تفاوت پرداخته و نشان داده 1998تا  1988
 انمحققـ اين همچنين . در بخش خصوصي افزايش يافته است ويژه به ،دورهاين و مردان در 

  .اند وجود محدوديت دانسته سببزنان به  نبودن فعالترين دليل اين مسئله را  عمده
به بررسـي نـابرابري در    تحقيقيدر ) Farooq and Sulaiman( )2005( روغ و سليماناف

زنان  ةماهيانها با بررسي حقوق و دستمزد  آن. اند بازار كار زنان و مردان در پاكستان پرداخته
 .نـد ا در پاكسـتان نشـان داده  زنان  هاي در قبال پرداختي ي راتوجه درخورتبعيض  ،و مردان

كه نيروي كار مرد به برتري اقتصـادي بـر نيـروي كـار زن در      ،اين فرضيه ،اساس همين  بر
كردن تبعيض جنسـيتي   براي برطرفاين محققان . شده استييد أت ،شرايط مشابه تمايل دارد

 .اند كرده مطرحرا تحصيالت و آموزش زنان  ،در بازار كار
بـه تشـريح   ) Azmat, Güell and Manning( )2006( و همكارانازمت در تحقيق 

پرداختـه   OECDكـاري در كشـورهاي   يشكاف جنسيتي در بازار كار بر اساس نرخ ب
در ايـن كشـورها    يبيكـار  شـكاف جنسـيتي   در  ،ايـن پـژوهش  بر اسـاس  . استشده 

زار كـار، مالحظـات   ها در مدلشان شرايط با آن. دارد وجود توجهي درخور ناهمگوني
عـواملي نظيـر    دهـد  مياين پژوهش نشان . اند كردهاخالقي و شرايط خانواده را لحاظ 

هـاي   هاي مالياتي، سـاعت  پرداخت متفاوت به زنان و مردان، مزاياي بيكاري، معافيت
نظارت مناسب دولت باعث اين تفاوت جنسيتي در بـازار كـار شـده    نداشتن كاري و 

  .استنرخ بيكاري متفاوت زنان و مردان  اش    است كه نتيجه
به تحليل بازار كار زنان  خود تحقيقدر نيز ) Su and Heshmati( )2011( و حشمتي سو

اين  .اند كيد بر تفاوت حقوق و دستمزد در بازار كار مناطق شهري چين پرداختهأو مردان با ت
از زنان حقـوق و دسـتمزد    تر تر موارد بيش مردان در چين در بيشكه  دهد ميمطالعه نشان 
بـازار كـار را    نيوهمگنـا تبعـيض در اسـتخدام هـم ايـن      بـر آن،  افزونو كنند  دريافت مي

كـاري و سـطح تحصـيالت دو     ةتجربدارد  همچنين اين پژوهش بيان مي. كند چندان مي  دو
  .اند كه باعث تفاوت در بازار كار زنان و مردان شده اند عاملي

بر اشاره به شـكاف در بـازار كـار     افزونخود  در پژوهش) Bicakova( )2012( بيكاكوا
در اين . است پرداختهنيز  اين شكافبه بررسي داليل  ،با توجه به نرخ بيكاري مردان و زنان

نرخ بيكاري به اثرات تولد فرزند بر مشـاركت نيـروي كـار     بارةشكاف جنسيتي در، تحقيق
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نشان داده شده است كه در كشورهاي در اين پژوهش  همچنين. زنان نسبت داده شده است
مسئله نيز عامل اين  و دارندتري  تمايل كمهل أمتاروپاي شرقي كارفرمايان به استخدام زنان 

  .شكاف جنسيتي در بازار كار است ايجاد
ويژه نرخ اشـتغال و بيكـاري و    به، بازار كار ةعمدهاي  در ايران نيز با استفاده از شاخص

تـرين ايـن    عمكـي از جـا  ي. صورت گرفته اسـت  مطالعاتي ،بندي جنسيتي بر تقسيم با تأكيد
ي امـدها يپ و پرتراكمي ها شغل شيدايپي بررس به كه است) 1383( ينيام تحقيقمطالعات، 

 نرخ ةدهند  نشان مطالعه نيا جينتا. است پرداخته 1381تا  1375 يزمانة باز در زناني برا آن
 باالتر سطح وي اقتصادي ها فعاليت ازي معدود در ها آن اشتغال تمركز زنان، مشاركت نييپا

. اسـت  مـردان ي كاريب نرخ در مقايسه باي شهر مناطق در جوانان ژهوي به ،زناني كاريب نرخ
 كشورگوناگون  مناطق در كار بازاري تيجنسي ها شاخص نگارنده، نظرات براساس همچنين
  . است كشوري ها استان در تعادلعدم ة دهند نشان واست  بوده متفاوت

 و ،1379 ،1375 هاي سال يها داده از استفاده با خود تحقيق در زين) 1383( ينوروز
 نيـ ا جينتـا . اسـت  پرداختـه  رانيـ ا كار بازار در يشغل ساختار يتيجنس يبررس به 1382

 رانيا زنان يبرا يشغل يارتقا يها فرصت و يشغل تنوع تيمحدود ةدهند نشان پژوهش
 مـردان  بـا  برابـر  يليتحص سطوح در يحت زنان كار از حاصل درآمد آن، بر عالوه. است

  .است تر كم مراتب به
 اقتصادسـنجي  هـاي  مـدل  از اسـتفاده  بـا  خـود  تحقيق در) 1387( همكاران و سعادت

 كيـ تفككـردن   لحـاظ بـا   ايـران،  آمـار  مركـز  1385 اجتماعي ـ اقتصادي هاي داده و فضايي
 در را ايران اي منطقه بيكاري هاي تفاوت فضايي ساختارها،  از اين تحليلدر برخي  يتيجنس
 هـر  در كـه  است آن ةدهند نشان مطالعه نيا هاي يافته. اند كرده بررسي شهرستان 336 سطح
 ،شد خواهد منطقه آن يكاريب نرخ شيافزا باعث زنان و مردان مشاركت نرخ شيافزا ،منطقه

  .است بوده مردان مشاركت نرخ از تر شيب زنان مشاركت نرخ شيافزا اثر اما
 ةنـ يزم در گرفتـه  صـورت  مطالعات گريد از) 1388( لريچ ارضروم و يرشجاعيم تحقيق

 ،متفـاوت  جهـات  ازرا  كار بازار پژوهش نيا. است تيجنس گرفتن  درنظر با رانيا كار بازار
عدم  كه كرده است گيري نتيجه واست  كرده يبررس 1378 در سن و اي منطقه كيتفك مانند
  .رود يم شمار به رانيا كار بازار مختصات از يكي ،يتيجنس بعد از كار بازار تعادل
 يهـا  ويژگـي  يبررسـ  بـه  زين مطالعات از گريد يگروه ،شده انجام مطالعات انيم در
) 1380( يافشـار  و يبانيشـ  تحقيـق  به توان مي جمله آن از كه اند پرداخته زنان كار بازار
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 در زنـان  اشـتغال  ضـريب  به ستانده ـ داده روش از استفاده با تحقيق اين در. كرد اشاره
 و دولتـي  بخـش  دو در مهـارت  و سـواد  ميـزان  حسب بر اقتصادي گوناگون هاي بخش

 سـاختار  بـه  توجـه  بـا  كه دهد مي نشان مطالعه اين جينتا .است شده پرداخته خصوصي
 و متوسـط  آموزش با زنان يبرا زايي اشتغال بر نديافر نيا تداوم ،يخصوص بخش فعلي
دارنـد   يعـال  التيتحصـ كه  يزنان يبرا شغل ايجاد در آن اثر اما ،دارد مثبت اثر تر پايين

 زنـان  يبـرا  را اشـتغال  بيضـر  نيبـاالتر  منسوجات بخش آن، بر افزون. است محدود
 هآموخت دانش زنانبراي  و بهداشت بخش متوسط التيتحص با زنانبراي . ددار سواد يب

  .را دارند اشتغال بيضر نيباالتر بهداشت و آموزش و يعال آموزش بخش دو
 و ييروسـتا  زنـان  ياقتصـاد  يياتكـا  خود خود، تحقيق در زين) 1388( ياحمد و ينيام
 ازيـ ن كـه  انـد  داده نشـان  و اند كرده يبررس اصفهان استان مركز در را آن در رگذاريتأث عوامل
 ،نيـ ا وجـود  با .است ييروستا زنان از يتوجه قابل درصد اشتغالِ ياصل ليدل خانواده مبرم
  .اند نداشته مستقل صورت به را خود درآمد از استفاده امكان زنان نيا اغلب

 يبازار كار مفهـوم  توسعةكه  دهد مي گرفته نشان صورتدر مجموع، عمده مطالعات 
 شـده  انجامگر، با وجود مطالعات يد ياز سو. استاست كه با توجه به جنسيت متفاوت 

شده  انجاممطالعات  تر بيشد توجه داشت يبازار كار به تفكيك زنان و مردان، با ةنيزمدر 
 يـك  هـيچ و در  انـد  بررسـي كـرده   آن هـاي  با يكي از شاخص فقطدر ايران بازار كار را 
بازار كار  توسعةبراي بررسي سطح  همگنواحد سنجش  منزلة  ها به تركيب اين شاخص

بـازار كـار    توسعة شده است ين پژوهش سعيدر ا ،اساسهمين   بر. نشده استاستفاده 
هاي  با استفاده از تركيب شاخص1390تا  1384 ةدر دوركشور  يها زنان و مردان استان

  .شود يبازار كار بررس
 

  ها هاي آن بازار كار و ويژگي يها شاخص. 4
اسـت   ييهـا  شاخص ييشناسا مرحله نياول ،كار بازار يافتگي هتوسع ليتحل وي بررس يبرا

 ،هـاي گذشـته   ران اگرچه مركـز آمـار در سـال   يدر ا. ت بازار كار باشديفيك ةدهند كه نشان
نفـوس و   يسرشـمار  يها ق طرحيدر كشور را از طر يانسان يرويبخش ن يآمار يازهاين

جا كـه   ، اما از آنكرد يمن يتأم يوزارت كار و امور اجتماع يريگ نمونه يها مسكن و طرح
و اسـت  كار نبـوده   يروين يها به شاخص يابيدستنفوس و مسكن  يها طرح يهدف اصل

شود، آمـار   قلمداد مي يطوالن يا ها فاصله يسرشمار ياجرا ميانده ساله  يزمان ةفاصلز ين
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 نبودكار  يرويمربوط به ن يزير برنامه يازهاين يگو وه پاسخين شيآمده با استفاده از ا  دست هب
 از يريآمـارگ  يبـرا  يمتعـدد  يهـا  طـرح  1373رو، از   از اين). 4: 1385مركز آمار ايران، (
از  يريطرح آمـارگ  1384كه در آن ميان، از  است كار در سطح كشور صورت گرفته يروين
ك جنسيت آغاز يها به تفك ز استانيكل كشور و ن يبرا يانه و فصليصورت سال بهكار  يروين

هاي  بازار كار زنان و مردان استان يها ن پژوهش نيز از شاخصيرو، در ا  ايناز . است شده
بازار كـار مركـز آمـار     يريج آمارگيمنتشرشده در گزارش نتا 1390تا  1384 ةدوركشور طي 

مانند نرخ مشاركت،  ،بازار كار ةعمد يها ها شاخص ن گزارشيدر ا. ايران استفاده شده است
 يهـا  اشتغال ناقص، نسبت اشتغال، سهم اشـتغال در بخـش   يت دارايجمعنرخ اشتغال، نرخ 

 يشود، برا طور كه مشاهده مي همان. ها ارائه شده است استان جنسيت درك يبه تفك گوناگون
در  يسـان  كيـ  يهـا  وجود دارد كـه الزامـاً وزن   ياديز يها بازار كار شاخص توسعة يبررس
شـده نظـر و    انجـام  ياز كارها ياريل در بسين دليو به هم اند بازار كار نداشته توسعة ةمحاسب

دهي به  وزن يمناسب برا يافتن روشين، يبنابرا. شود ميل يز در محاسبات دخيمحقق ن ةقيسل
بازار كـار   يها از شاخص يبرخ مياند يشد يبستگ هم. دارد ييار بااليت بسيها اهم شاخص

  .كند مي مواجه تورشج را با يبه آن نتا يتوجه بياست كه  يگريموضوع د
  

  و روش انجام پژوهش مدل. 5
 ميـان بسـتگي   ن پژوهش نخست ضرايب هميانجام ا يشده، برا مطرحبا توجه به مشكالت 

پوشـاني انتخـاب    بسـتگي و هـم   ب هـم يترين ضر هايي با كم ها محاسبه و شاخص شاخص
اشـتغال نـاقص    يدارات يـ ، سـهم جمع يكـار يند از نـرخ ب ا ها عبارت اين شاخص. اند شده

و  2، سهم اشتغال در بخش صنعت)ت شاغليبه جمع 1اشتغال ناقص يت داراينسبت جمع(
شـاخص   سـيزده شـاخص از   نه حذفو با اين وجود  با. يسهم اشتغال در بخش خصوص

بـه سـطح    يابيتـا بـا دسـت    شوندديگر تلفيق  كيهاي انتخابي با  الزم است شاخص ،موجود
 هاي آمـاري  روش. دشوها فراهم  آن ةمقايسها امكان  زنان و مردان در استان بازار كار توسعة

برتـرين   روش ،كـه در ايـن ميـان   اسـت  ده شـ متفاوتي براي اين منظور طراحي  ةچندمتغير
يونوهوانـگ  كـه   ،در ايـن روش . ودر مار ميش  بهها  ترين آن از مهم لئاايدحل  پيشنهاد از راه

ها وزني متناسـب   روش آنتروپي شانن به هريك از شاخصاز با استفاده  كرده است،معرفي 
 صورت بهل ئاايدحل  مراحل دو روش آنتروپي و برترين پيشنهاد از راه ،در ذيل. شود داده مي

 .است شدهخالصه ارائه 
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  ها با استفاده از روش آنتروپي شانن دهي شاخص وزن. 6
  .هاست شاخص  nو ) ها استان(مناطق كشور  mكه در آن  m*n تشكيل ماتريس با درجه. 1

 .هاي ماتريس بر آن مجموع هر شاخص و تقسيم هريك از درايه ةمحاسب. 2
 .دوم ةمرحلدوم و ضرب آن در ماتريس  ةمرحلتشكيل ماتريس لگاريتم طبيعي . 3
 .)(چهارم  ةمرحلمجموع هر شاخص در ماتريس  ةمحاسب. 4
 ):تعداد مناطق كشور است m(صورت  به Kو  Eمقادير  ةمحاسب. 5

      )4(  

  :ها و وزن شاخص) اهميت ةدرج( d ةمحاسب. 6
     )5(  

  
  لئاايدحل  ها با روش برترين پيشنهاد از راه سازي و تلفيق شاخصداستاندار .7
  .)هاست شاخص nمناطق كشور و  m*n )mتشكيل ماتريس با درجه . 1

 :اول با فرمول ةمرحلماتريس  كردناستاندارد. 2

       )6(  

  آمده از روش آنتروپي شانن  دست هاي به دوم در وزن ةمرحلماتريس  كردن ضرب. 3
 مثبت و منفيل ئاايدحل  راه ةمحاسب. 4

    )7(  

     )8(  

  لئاايدتعيين نزديكي نسبي هر گزينه به پاسخ . 5
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   )9(  

را داشته نسبي  ةترين فاصل بزرگها  ساير گزينه در مقايسه بااي كه  گزينه ،بندي براي رتبه
  .باشد، باالترين رتبه را به خود اختصاص خواهد داد

  
 ها بازار كار زنان و مردان به تفكيك استان توسعةسطح  ةمقايستعيين و . 8

بـازار   توسعةسطح  ةمقايسن و يين مقاله تعيا ي، هدف اصلشدتر اشاره  شيگونه كه پ همان
الزم به يادآوري است كـه دو شـاخص نـرخ    . كشور است يها كار زنان و مردان در استان

و دارنـد  اي  هتوسـع  ماهيت ضدار كار بيكاري و سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص در باز
بـر آن،   افـزون . اند صورت معكوس وارد شده بهل ئاايدحل  در روش برترين پيشنهاد از راه

از ايـن اسـتان جـدا     1390در  است، بخشي از استان تهران بوده 1389 دركه  ،استان البرز
هـاي ديگـر دوره    بازار كار اين استان براي سـال  توسعةنتايج بررسي  ،بنابراين .استشده 

ج سـطح  يسپس نتا ،بازار كار زنان توسعةج سطح ينتا نخستن قسمت يدر ا. وجود ندارد
  .است شدهبازار كار مردان ارائه  توسعة
  
  كشور يها بازار كار زنان در استان توسعةتعيين سطح  1.8

بيـان شـد، يكـي از    ل ئاايـد حـل   طور كه در معرفي روش برترين پيشنهاد از راه همان
دهـي آن بـه    وزن ةتحليـل چنـدمتغير   ،هاي ديگر روش در مقايسه بامزاياي اين روش 

روش آنتروپـي شـانن    رااين مهـم   ،ها در محاسبات است كه در اين پژوهش شاخص
گونـه كـه    همـان . ارائه شده است 1نتايج اين محاسبات در جدول  و داده استانجام 

شـاخص نـرخ   . متفاوت است گوناگونهاي  ها در سال شود، وزن شاخص مشاهده مي
ن يتـر  تيـ اهم پـر  1388و شاخص سهم اشـتغال بخـش صـنعت در     1384در  يكاريب

شاخص  شده هاي بررسي در اغلب سال ،اينبا وجود . اند بوده شده يهاي بررس شاخص
شاخص . ترين وزن را به خود اختصاص داده است اشتغال ناقص بيش يت دارايجمع

ن وزن را يتـر  كـم  شـده  يهاي بررسـ  سال ةهمنيز در  يسهم اشتغال در بخش خصوص
شاخص  ،بازار كار زنان توسعةكه در بررسي سطح  گفتني است ،اساس همين بر. دارد

هـاي   شـاخص  بـا در مقايسـه  تر  پراكندگي بيش علتجمعيت داراي اشتغال ناقص به 
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ايـن بـازار توجـه بـه ايـن       توسـعة افزايش سـطح   برايو  دارنداهميت خاصي  ،ديگر
 .تواند راهگشا باشد شاخص مي

  يدهي آنتروپ بازار كار زنان با روش وزن ةعمد يها وزن شاخص .1جدول 

  شاخص
 سال

 اشتغال سهم
 يخصوص بخش

 بيكاري نرخ
 تيجمع سهم

 ناقص اشتغال با
 اشتغال سهم
 صنعت بخش

1384 0/002 0/484 0/384 0/129 

1385 0/008 0/178 0/671 0/143 

1386 0/012 0/140 0/545 0/302 

1387 0/018 0/174 0/429 0/379 

1388 0/029 0/223 0/336 0/412 

1389 0/025 0/122 0/567 0/286 

1390 -0/048 0/097 0/670 0/281 

  1391 ،قياساس محاسبات تحق بر

اسـت، نشـان    شـده ارائـه   2كـه در جـدول    ،بازار كار زنان توسعةنتايج بررسي سطح 
و استان سيستان  ،در سال اول، استان قم در سال دوم ياريدهد استان چهارمحال و بخت مي

ث بـازار  يـ هـا از ح  ن استانيتر يافته هتوسع شده بررسي ةدورهاي  و بلوچستان در ديگر سال
 توسـعة ن سـطح  يتـر  الم و لرسـتان در كـم  يا يها گر، استانيف دياند و در ط كار زنان بوده

بازار كار زنـان در طـول    توسعةسطح  ةزمينتوجه در  درخور ةنكت. اند بازار كار قرار داشته
 يـك  هيچطوري كه   به ؛هاي دوره، تغيير روند افزايش يا كاهش آن در هر استان است سال

 فقـط و  اند نكردهرا تجربه  يدي يا نزولي منظمهاي كشور در اين زمينه روند صعو از استان
كه به طور نسبي در طـول   كردتوان به استان چهارمحال و بختياري اشاره  در اين زمينه مي

اين روند اندكي صعودي شـده و   1388در  فقطو است روند كاهشي منظمي داشته ، دوره
هـا، ايـالم،    در ميان اسـتان  اين با وجود. تري كاهش يافته است با شدت بيش ،در سال بعد

تـرين   و يـزد بـيش   ،تـرين و سيسـتان و بلوچسـتان، تهـران، قـزوين      كرمانشاه و فارس كم
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تـرين   ذكر است كـه كـم   شايان. اند بازار كار زنان به خود ديده توسعةتغييرات را در سطح 
يي بـا  هـا  و تغييرات شديدتر در اسـتان  هتوسعهايي با سطح پايين  اغلب در استان ،تغييرات

  .باالتر رخ داده است توسعةسطح 

  

  1390 -  1384، لئاحل ايد ها با روش برترين پيشنهاد از راه بازار كار زنان در استان توسعة .1ر يتصو
  1391 ،كشور يها سطح توسعة بازار كار استان يقيتطب سةيحاصل از مقا ق،ياساس محاسبات تحق بر

 ٣شـده  بررسية دورو پاياني  آغازينهاي  بازار كار زنان در سال توسعةسطح  ةسيمقا
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افته ي  هاي كشور كاهش استان تر بيشبازار كار زنان در  توسعةگر آن است كه سطح  بيان
آذربايجان شـرقي، آذربايجـان   (بازار كار نه استان  توسعةسطح  فقط ،در اين ميان. است

ش يبـا افـزا  ) و گيالن، گلستانقم، كرمانشاه،  ستان و بلوچستان،يغربي، اردبيل، ايالم، س
  .مواجه بوده است
  1390 -  1384 ،ها با روش تاپسيس بازار كار زنان در استان توسعةب يضرا .2جدول 

 1390 1389 1388 1384138513861387استانكداستان نام
 0/570/82 0/72 30/480/710/610/67شرقيآذربايجان
 0/180/27 0/36 40/090/040/280/28غربيآذربايجان

 0/160/12 0/20 240/020/130/150/14 اردبيل
 0/590/60 0/78 100/820/930/700/68اصفهان

 0/36- - ---- البرز
 0/050/08 0/03 160/010/030/010/02 ايالم

 0/270/21 0/32 180/490/270/170/22 بوشهر
 0/210/31 0/28 230/840/680/210/26 تهران

 0/420/38 0/55 140/910/840/600/47يبختياروچهارمحال
 0/500/61 0/71 290/630/120/500/53جنوبيخراسان
 0/200/25 0/42 90/290/430/280/25يرضوخراسان
 0/210/26 0/37 280/430/380/340/32شماليخراسان

 0/190/19 0/21 60/490/630/090/04خوزستان
 0/260/27 0/54 190/450/320/510/41 زنجان
 0/240/30 0/22 200/430/580/160/28 سمنان
 0/970/89 0/97 110/820/221/000/99بلوچستانو سيستان
 0/300/34 0/28 70/380/320/360/25 فارس
 0/120/19 0/13 260/230/710/090/11 نيقزو
 0/530/55 0/84 250/320/960/670/72 قم

 0/140/22 0/35 120/340/090/320/29كردستان
 0/120/25 0/30 80/340/410/280/26 كرمان

 0/100/11 0/09 50/090/140/090/05كرمانشاه
 0/100/15 0/11 170/420/470/040/05بويراحمدويلويهگكه

 0/330/37 0/50 270/270/090/380/41گلستان
 0/300/27 0/13 10/200/190/150/16 گيالن
 0/040/08 0/05 150/250/480/010/01 لرستان

 0/070/19 0/18 20/400/450/110/13مازندران
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 1390 1389 1388 1384138513861387استانكداستان نام
 0/310/32 0/55 00/360/660/290/47يمركز

 0/350/56 0/48 220/620/140/300/27هرمزگان
 0/250/26 0/31 130/390/210/330/32 همدان

 0/440/29 0/75 210/840/910/640/69 زدي

  1391 ،بازار كار كشور يها شاخص قيحاصل از تلف ق،ياساس محاسبات تحق بر

بـازار كـار    توسـعة گرفته در سطح  صورتالبته الزم به يادآوري مجدد است كه افزايش 
  .ها افزايشي دائمي و پايدار نبوده است زنان اين استان

 
  كشور يها بازار كار مردان در استان توسعةتعيين سطح  2.8

 يبـه هـر شـاخص وزن خاصـ    نظمـي هـر سـال     با توجه به بي نخست بخش قبليهمانند 
 ،دورهدر طـول  . كردمشاهده  3توان در جدول  را مي شكه نتايج است اختصاص داده شده

ترين وزن را بـه   نظمي و در نتيجه كم ترين بي شاخص سهم اشتغال در بخش خصوصي كم
شاخص سهم اشتغال در صنعت در دو سال اول  ،از سوي ديگر. خود اختصاص داده است

نظمـي   ترين بي چهارم بيش توسعة ةبرنامت با اشتغال ناقص در طول پنج سال يو سهم جمع
با  شود ميگونه كه مشاهده  همان. به خود اختصاص داده است ترين وزن را نتيجه بيش و در
ها در بازار كار زنان و مردان، در كل سهم اشـتغال بخـش خصوصـي     وزن شاخص ةمقايس
. انـد  ترين وزن را به خود اختصاص داده ترين وزن و سهم جمعيت با اشتغال ناقص بيش كم
ها بازار كار زنان و مردان در  ان شاخصتوان بيان داشت كه از نظر تفاوت ميز مي ،رو  ايناز 

  .اند شرايطي نسبتاً مشابه قرار داشته
 يدهي آنتروپ بازار كار مردان با روش وزن ةعمد يها وزن شاخص .3جدول 

 شاخص
 سال

اشتغالسهم
 يخصوص بخش

 بيكاري نرخ
 تيجمع سهم

 ناقص اشتغال با
 اشتغال سهم
 صنعت بخش

1384 0/014 0/2360/348 0/402 

1385 0/0140/2360/348 0/402 
1386 0/0060/2520/614 0/128 
1387 0/0080/1620/725 0/106 
1388 0/0080/2180/653 0/121 
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1389 0/0100/2590/612 0/119 
1390 -0/6050/4061/577 -0/378 

  1391 ،قياساس محاسبات تحق بر

بـازار   توسـعة تا سطح  شوندق يتلفديگر  الزم است با يك ،ها ن وزن شاخصييپس از تع
ارائـه   2ر يو تصـو  4اين نيـز در جـدول   . شودن ييكشور تع يها كار مردان به تفكيك استان

 .شده است

  

  1390 -  1384، لئاحل ايد ها با روش برترين پيشنهاد از راه بازار كار مردان در استان توسعة. 2ر يتصو
  1391 ،كشور يها سطح توسعة بازار كار استان يقيتطب سةيحاصل از مقا ق،ياساس محاسبات تحق بر
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در  ويـژه  بـه  ه،توسـع نظمي در ميزان سطح  بازار كار مردان نيز بي توسعةسطح  ةدر زمين
طوري كه استان بوشـهر طـي     بهاست؛ كامالً مشهود بوده  شده بررسي ةدورهاي پاياني  سال

 دست 1390در سال  هتوسعسطح به باالترين  هتوسعترين سطح  با پايين ييك سال از استان
هايي مانند قم و چهارمحال و بختياري با كاهش شـديد سـطح    و در مقابل استاناست يافته  

توان بيان داشت كـه   سال اول و آخر دوره مي ةمقايسبا . اند در سال آخر مواجه بوده هتوسع
 ، فقـط ايـن بـا وجـود   . اسـت اسـتان افـزايش يافتـه     پانزدهبازار كار مردان در  توسعةسطح 
 .كنندهمواره مثبتي را تجربه  توسعةاند روند  هاي آذربايجان غربي و ايالم توانسته استان

  1390 -  1384 ،ها با روش تاپسيس بازار كار مردان در استان توسعةضرايب  .4جدول 
 1390 1389 1388 1384138513861387استانكداستان نام

 0/17 0/52 0/81 30/720/860/860/80شرقيآذربايجان
 0/43 0/08 0/07 40/020/030/030/05غربيآذربايجان

 0/44 0/11 0/12 240/200/160/160/09 اردبيل
 0/28 0/72 0/79 100/930/950/950/79 اصفهان

 0/9- - ---- البرز
 0/70 0/41 0/21 160/050/190/190/19 ايالم

 0/78 0/04 0/08 180/270/290/290/27 بوشهر
 0/56 0/67 0/61 230/280/760/760/66 تهران

 0/28 0/88  0/95 140/720/930/930/90يبختياروچهارمحال
 0/44 0/44 0/37 290/850/160/160/24جنوبي خراسان
 0/30 0/21 0/41 90/350/470/470/39يرضو خراسان
 0/40 0/17 0/36 280/440/330/330/18شمالي خراسان

 0/52 0/44 0/59 60/130/730/730/63خوزستان
 0/26 0/48 0/34 190/830/330/330/32 زنجان
 0/53 0/73 0/61 200/280/640/640/62 سمنان
 0/46 0/32 0/27 110/950/420/420/22بلوچستانو سيستان
 0/33 0/23 0/31 0/380/380/37 70/40 فارس
 0/10 0/74 0/71 260/200/700/700/64 نيقزو
 0/33 0/68 0/85 250/990/950/950/84 قم

 0/40 0/06 0/04 120/570/130/130/10كردستان
 0/40 0/28 0/29 80/380/460/460/32 كرمان

 0/51 0/05 0/22 50/170/120/120/12كرمانشاه
 0/75 0/32 0/60 170/090/530/530/62بويراحمدو كهگيلويه
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 0/39 0/21 0/22 270/420/240/240/20 گلستان
 0/44 0/07 0/21 0/19 10/200/170/17 گيالن
 0/46 0/30 0/52 150/070/520/520/48 لرستان

 0/33 0/35 0/42 20/200/490/490/40مازندران
 0/29 0/59 0/68 00/520/700/700/73 يمركز

 0/57 0/08 0/20 220/530/280/280/10هرمزگان
 0/36 0/27 0/29 130/610/240/240/29 همدان

 0/41 0/97 0/87 210/850/960/960/90 زدي

  1391 ر،بازار كار كشو يها شاخص يقحاصل از تلف يق،اساس محاسبات تحق بر

  4كار زنان و مردانيافتگي بازار  هتوسعسطح  ةمقايس 3.8
 كرد كـه توان مشاهده  مي 5يافتگي بازار كار زنان و مردان در جدول  هتوسعسطح  ةمقايسبا 

بازار كار  توسعةسطح در مقايسه با بازار كار مردان  توسعةسطح  ،شده بررسية دوردر طول 
 ةمقايسـ هـر دو بـازار در    توسـعة سـطح   ،ايـن با وجـود   .است داشتهميانگين باالتري زنان 
  .دوره كاهش يافته است آغازين و پايانيهاي  سال

  

 بازار كار زنان و مردان توسعةميانگين و واريانس ضرايب . 5جدول 

 سال
 شاخص

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

 0/324 0/283 0/392 0/325 0/4220/4190/323)زنان(كاربازارتوسعةبيضرا نيانگيم
 0/038 0/038 0/062 0/056 0/0580/0790/055)زنان(كاربازارتوسعةبيضرا انسيوار
 0/423 0/380 0/434 0/423 0/4700/470 0/441)مردان(كاربازارتوسعةبيضرا نيانگيم

 0/022 0/068 0/067 0/071 0/0860/0790/079)مردان(كاربازارتوسعةبيضرا انسيوار

  1391 ،تحقيق محاسبات اساس بر

سـپس تـا    يافتـه، همـواره افـزايش    1386اين بازارها نيز تا سـال   مياناختالف ميانگين 
بازار كار مردان و زنان  توسعةاختالف  ،اين با وجود. روندي نزولي داشته است 1388  سال

هـاي   سال ةمقايس. ثابت مانده است مذكور ةو تا آخر دوراست افزايش يافته  1389از سال 
در بـازار كـار زنـان و     هتوسعترشدن اختالف سطح  گر بيش ه نيز نشاندور آغازين و پاياني

كـاهش   ةدهنـد  نشـان آمده در ايـن بازارهـا نيـز     دست هبواريانس نتايج  ةمقايس. مردان است
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توان  مي 2و  1اما با بررسي تصاوير  ،دو بازار است هر توسعةگرايي در سطح  اختالف و هم
يافتـه و   هتوسـع هـاي   اسـتان  توسـعة سـطح   شـديد گرايـي بـا كـاهش     كه اين هـم  كردبيان 

  .از نظر بازار كار رخ داده است هتوسع درحال
  

  يريگ جهينت. 9
هـاي   باالترين سند باالدستي پس از قانون اساسي ايجاد فرصت در حكما .ا.انداز ج سند چشم
كرده قلمداد  1404انداز در افق  ع مناسب درآمد را به عنوان يكي از اهداف چشميبرابر و توز

هـاي   در برنامه ،بر آن افزون. موزون بازار كار است توسعةكه اين مهم نيز خود در گرو  است
ـ زنيز بـر اهميـت تسـاوي مـ     هتوسع ارزش و گسـترش   در مقابـل كـار هـم    انو مـرد  اند زن

ي زنـان از  ها براي زنان و مردان و توانمندسـاز  هاي اجتماعي به معني برابري فرصت حمايت
كـار  « توسـعة ملي  ةصورت قوانيني نظير برنام بههاي شغلي مناسب  طريق دستيابي به فرصت

هاي گذشـته در ايـران    شده در سال جامن، مطالعات ااين با وجود. پرداخته شده است» شايسته
عـدم تعـادل در بـازار كـار ايـران بـه        ةدهند نشانهاي گوناگون بازار كار  به تفكيك شاخص

اما بايد توجه داشت كه بررسي شاخص به شـاخص بـازار كـار     ،جنسيت بوده استتفكيك 
و  دهدوضعيت بازار كار به تفكيك جنسيت در كشور نشان از تواند اطالعات جامعي را  نمي
بـازار   توسعةبندي سطح  ها و درنتيجه طبقه ها و روش تجميع آن اين اساس، يافتن شاخص  بر

بـا اسـتفاده از   اسـت  ن پـژوهش كوشـيده   يا ،رو  و از ايناست ه ت يافتيكار زنان و مردان اهم
بازار  توسعة، )TOPSIS( ئالايدحل  بازار كار و روش برترين پيشنهاد از راه ةعمد يها شاخص

  .كندمقايسه  1390تا  1384هاي  سال دررا  شها و روند تغييرات كار زنان و مردان را در استان
هـاي   دهد كـه در طـول سـال    بازار كار زنان نشان مي توسعةآمده از سطح  دست هبنتايج 

بازار كار زنان روند صعودي يا نزولي منظمي را تجربـه   توسعة، تغييرات سطح مذكور ةدور
بازار كار زنان اغلب  توسعةگرفته در سطح  صورتترين تغييرات  بر آن، كم افزون. اند نكرده

بـاالتر   توسعةهايي با سطح  ت شديدتر در استانو تغييرا هتوسعهايي با سطح پايين  در استان
 مذكور ةدورپاياني  آغازين وهاي  بازار كار زنان در سال توسعةسطح  ةسيمقا. رخ داده است

افتـه  ي هاي كشور كاهش استان تر بيشبازار كار زنان در  توسعةآن است كه سطح  گر انيبنيز 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، (بازار كار نه استان  توسعةسطح  فقط ،در اين ميان. است

ش مواجه بـوده  يبا افزا) و گيالن ،ستان و بلوچستان، قم، كرمانشاه، گلستانياردبيل، ايالم، س
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  .كه اين افزايش نيز افزايشي دائمي و پايدار نبوده استاست 
هـاي   در سـال  ويـژه  بـه  ه،توسعبازار كار مردان نيز در ميزان سطح  توسعةسطح  ةزميندر 
توان  سال اول و آخر دوره مي ةمقايسبا . كامالً مشهود بوده استنظمي  بي مذكور ةدورپاياني 

 ،اينوجود   با. استاستان افزايش يافته  پانزدهبازار كار مردان در  توسعةبيان داشت كه سطح 
  .كنندهمواره مثبتي را تجربه  توسعةاند روند  هاي آذربايجان غربي و ايالم توانسته استان فقط

برتري هميشگي مردان  ةدهند نشانيافتگي بازار كار زنان و مردان نيز  هتوسعسطح  ةمقايس
هر دو بازار در  توسعةسطح  ،اينبا وجود . استبوده  شده بررسي ةدوردر بازار كار در طول 

هـاي   سـال  ةمقايسـ ، عالوه بـر آن . دوره كاهش يافته است آغازين و پايانيهاي  سال ةمقايس
در بازار كـار زنـان و    هتوسعترشدن اختالف سطح  بيش دهندة  نشاندوره نيز  آغازين و پاياني

بازار  توسعةتوجه به كه  دهد مينتايج اين پژوهش نشان  ،يگذار استيساز نظر . مردان است
توانـد   بازار كـار مـردان در ايـران مـي     توسعةسوي سطح  بهكار زنان و توجه به همگرايي آن 

عـالوه بـر آن، بـا    . هاي برابر و توزيع مناسب درآمد قرار گيـرد  همسو با هدف ايجاد فرصت
توان بيـان داشـت كـه توجـه بـه ارتقـاي        قرار گرفته مي مذكورهاي  شاخص نگاهي به وزن

ديگـر   در مقايسـه بـا  تـر   سهم جمعيت از اشتغال ناقص بـه دليـل نوسـانات بـيش     شاخص
 نيهمچن. كند ياريسطح توسعة بازار كار  شيافزا راستايتواند مسئوالن را در  ها مي شاخص
 بـا  كـه  اسـت  آن دهنـدة  نشـان  زنـان  ويژه بهدر بازار كار زنان و مردان،  توسعه ثبات يروند ب
كـار از بـازار خـارج     يـروي از ن يا بخـش عمـده   اقتصادي، شرايط در تغييرات ترين كوچك

 را نامطلوبي پيامدهاي يزن اجتماعينظر  ازبلكه  اقتصادي، نظر از تنها نهمسئله  ينكه ا شوند يم
در  ويژه به يط،شرا ينا ييرتالش مسئوالن در تغ رسد يبه نظر م بنابراين. دربردارد جامعه براي

عالوه بر آن و با توجه به . كشور رقم زند يرا برا يبهتر يطشرا تواند يسطح بازار كار زنان م
 هـاي  بازار كـار در بخـش   توسعة يشافزا بهبازار كار، توجه مسئوالن  توسعةسطح  يها نقشه

   .باشد كشور بازار سطح در ناهمگنيكاهش  يراهگشا تواند يكشور م يجنوب غرب
  
  نوشت پي

 

ـ تما ياشتغال ناقص زمان ياست كه افراد دارا يمقدار اشتغال ناقص مجموع ساعت كار اضاف 1. ل ي
 ).ساعت 44تا سقف (به انجام آن دارند 

انتخاب سهم اشتغال در بخش صنعت در مناطق روستايي در مقايسه با بخش كشـاورزي بـه آن    .2
كاسـته  ) و نه الزامـاً توليـد آن  (دليل است كه در جريان توسعه، از سهم اشتغال بخش كشاورزي 
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شـامل  نيـز  را  يليو تكم يليع تبديعالوه بر آن، اشتغال در بخش صنعت اشتغال در صنا. شود مي
شاخص اشتغال در بخش صـنعت بـه شـاخص اشـتغال در      پژوهشن يدر ا ،رو  نياز ا .شود مي

 .ح داده شده استيترج يبخش كشاورز
 اريـ مع انحـراف  ةفاصـل  استان، هر در كار بازارة توسع سطح ةسيمقا يبرا قرارگرفته مدنظر اريمع .3

 .است شده  يبررس ةدور اول سال در مقابل سال هفت در توسعه سطح
كه است انجام شده  مذكورسال  هفتها در  در اين بخش آزمون تحليل واريانس برابري ميانگين .4

بازار كار در هفـت   ةرد فرض صفر آزمون به معني برابرنبودن ميانگين توسع ةدهند نتايج آن نشان
هـا   بازار كار در اين سال ةميانگين توسع ةمقايس ،با توجه به اين موضوع است ونظر بوده مدسال 

آزمـون تـوكي برابـري     عالوه بر آن، با استفاده از روش پـس . استاز نظر آماري خالي از اشكال 
  .شود صورت دو به دو نيز رد مي ها در هر هفت سال به ميانگين
 منابع

  .پيام نور :، تهرانروستايي يزير برنامه يها اصول و روش). 1375( آسايش، حسين
  .1دورة دوم، ش  ،زنان پژوهش ،»هاي بازار كار به عدم تعادلجنسيتي  رويكرد« ).1383( رضا علي، اميني
و تبيـين   خود اتكايي اقتصـادي زنـان روسـتايي   « ).1388(احمدي شاپورآبادي  اميرمظفر و محمدعلي، اميني

 ،»اي و كـويري مركـز اسـتان اصـفهان     عوامل اقتصادي مؤثر بر آن، مطالعة مـوردي در دو منطقـة جلگـه   
  .4دورة هفتم، ش  ،زنان پژوهش

  .69ش  ،مفيد نامة ،»تحليل فضايي بيكاري در ايران« ).1387( محمدجواد و همكاران، سعادت
ـتانده  ــ  با استفاده از روش داده(اثر رشد بخشي بر اشتغال زنان در ايران « ).1380(افشاري  و زهرا ابراهيم، شيباني  ،»)س

  .59ش  ،اقتصادي تحقيقات
 ،اقتصـادي  تحقيقات ،»اقتصادي در ايران ةنابرابري جنسيتي و توسع« ).1382(افشاري  زهرا ابراهيم و، شيباني

 .62ش 
ـ مركز آمـار ا  ـ ن يريج آمـارگ ينتـا ). 1388و  ،1387، 1386، 1385، 1384(ران ي معاونـت   :تهـران  ،كـار  يروي
 . يو نظارت راهبرد يزير برنامه

، »1378هـاي بـازار كـار در سـال      تحليلي بر شـاخص « ).1388( نسرين ارضروم چيلر و ميرشجاعي، فخري
 .125، ش 7س  ،اقتصاد يها تازه
 .1دورة دوم، ش  ،زنان پژوهش ،»هاي جنسيتي در ساختار شغلي تفاوت« ).1383(الدن ، نوروزي
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