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جدول شماره یک

نرخ مشارکت اقتصادی زنان

سال
1355
1365
1375
1385
1390
1395

نرخمشارکتاقتصادیزنان(درصد)
12/9
8/2
9/2
16/4
12/6
14/9

مردان ،بار سنگین رقابت جهانی را تحمل میکنند .تحقیقات
کمیســیون فرصتهای برابر نشــان میدهد موسســاتی
که بیشــتر از نیروی کار زنان اســتفاده میکنند ،نسبت به
موسساتی که از نیروی کار مردان استفاده میکنند ،سه برابر
بیشــتر احتمال دارد کارکنانی را به کار گیرند که دستمزد
کمتر دریافت میکنند (فیگز .)29:1383 ،بر اساس تازهترین
گزارش آکسفام در مورد نابرابری در جهان ،زنان از افزایش
شکاف طبقاتی بیشتر آســیب می بینند و هم اکنون دارایی
مردان به طور متوسط  ۵۰درصد بیشتر از زنان است .زنان به
دلیل شغلهای بدون درآمد (کار خانگی) کمتر امکان فعالیت
سیاسی و اقتصادی دارند و به همین دلیل سیستم اقتصادی و
نهادی تحت سلطه مردان باقی مانده است (.)2018,Oxfam

در بررسی تجربی
هزار و  3نفر از
کارمندان 50
سازمان ،موسسه
و کارخانه در
سطح شهر تهران،
مشخص شد نظر
مدیران ارشد این
موسسات درباره
توانایی زنان در
احراز مشاغل
باال و مشاغل
مدیریتی ،بسیار
مثبت است ،ولی
در هنگام انتخاب
از بین زنان و
مردان متقاضی
مشاغل مدیریتی،
مردان را بر زنان
ترجیح میدهند
56

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

بهرغم افزایش نیروی کار زنان در
سراســر جهان ،این روند در ایران
کمیت اشتغال زنان
ثابت و همواره رو به افزایش نبوده و
سه دوره مشخص در مشارکت زنان
در بازار کار وجود دارد .دوره پیش
از انقــاب تــا ســال  1355که
مشــارکت اقتصادی زنان افزایش یافت ،دوران فترت که به
دالیلی مانند جنگ ،مالحظــات فرهنگی و بحران اقتصادی
مشــارکت اقتصادی زنان کاهــش یافــت و دوران بازیابی
اقتصادی که ساختار اقتصاد ســرمایهداری در کشور ،بهبود
نسبی را در مشارکت اقتصادی زنان به دنبال داشت .در ادامه
دوره اخیر ،در دوره موسوم به اصالحات برخی محدودیتها
برای اشــتغال زنان از لحاظ فرهنگی و اجتماعی برداشته و
زمینه فعالیت بیشتر آنها فراهم شد.
توسعه پرشتاب ســرمایهداری در دوره پس از کودتای 28
مرداد سال  ،1332بخصوص در دهه  ،1340نرخ مشارکت
زنان را در بازار کار شــتاب بخشــید .در ســال  ،1335نرخ
مشــارکت نیروی کار زنان  9/2درصد بود .یــک دهه بعد،
در ســال  37 ،1345درصد افزایش یافت و به  12/6درصد
رسید و در سال  ،1355این نرخ  12/9درصد بود .همچنین
نســبت محصالن دختر در جمعیت  10سال به باال ،بیش از
دو برابر شد و از  3درصد به  7/4درصد بین سالهای 1335
تا  1345رسید .تا سال  1355نسبت محصالن دختر یکبار
دیگر دو برابر شد و به  14/9درصد رسید .مشارکت زنان در
دوره سالهای 1335تا  1355با ورود زنان به بازار رو به رشد
کشور ،افزایش یافت .زنان تحصیلکرده طبقه متوسط ،وارد
مشاغل حرفهای و اجرایی شــدند ،بهویژه در بخش دولتی.
فرصتهای شغلی در کارهای دفتری ،خرید و فروش ،خدمات
و تولید در مناطق شهری و در صنایع کشاورزی و دستی در
مناطق روستایی زنان کارگر را به خود جذب کرد.
پس از انقالب ،در ســال  ،1365نرخ مشــارکت نیروی کار
زنان  36درصد کاهش یافت و به  8/2درصد رسید .این افت،
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

بازتابی از کاهش مطلق در اشتغال زنان از  1/2میلیون نفر در
ســال  1355به  975هزار نفر در سال  1365بود .در مقابل،
نرخ مشارکت نیروی کار مردان که در طی زمانی بلندمدت،
گرایشی نزولی داشــت ،تنها با نرخی به مراتب کندتر (3/4
درصد) در دهه پس از انقالب کاهش یافت اما در همان دوره
سهم زنان از اشتغال از  13/8درصد به  9/8درصد رسید و به
طرز چشــمگیری کمتر از میزان آن در  1335شد (بهداد و
نعمانی.)197:1393 ،
شواهد آماری مربوط به  40سال گذشته نشان میدهد بین
ســالهای  1335تا  1355نرخ فعالیت زنان در بازار کار ،رو
به افزایش بوده اســت .این نرخ ،همانطور که سرشــماری
سال  1365نشان میدهد ،در دهه اول پس از انقالب ،نزولی
بود .سرشماری سال  1375نشان میدهد از سال  1365به
بعد و در دهه دوم انقالب ،نرخ فعالیت زنان روســتایی فقط
اندکی بهتر شد .کاهش نرخ مشــارکت نیروی کار زنان بین
سالهای  1355تا ( 1365و ادامه کاهش آن در مورد نیروی
کار زنان شهری) رویدادی قابل تامل است .در این میان ،در
تمام این سالها ،همچون ســایر کشورهای در حال توسعه،
نرخ مشــارکت مردان به تدریج کاهش یافت ،به جز فاصله
ســالهای  1355تا  1365که نرخ مشارکت مردان شهری
افزایش یافــت (همان .)198 :همانطور کــه در جدول باال
آمده ،نرخ مشــارکت اقتصادی زنان بعد از انقالب ،فقط بین
سالهای  1375تا  1385دارای رشد قابل توجهی نسبت به
دوران دیگر است ( 7/2درصد) .این رشد را میتوان مرتبط
با سیاستهای اقتصادی و فرهنگی دولت اصالحات دانست
که زمینه را برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان فراهم کرد،
اما برخالف این روند ،در دولتهای نهم و دهم نرخ مشارکت
اقتصادی زنان کاهش یافت.
روند حضور زنان در بازار کار و همچنین درآمدهای پایینتر
آنها نسبت به مردان ،در شرایطی است که بنا بر آمار رسمی،
تعداد خانوارهای زنسرپرســت افزایش یافته است .یکی از
عوامل موثر بر افزایش این امر را میتوان افزایش آمار طالق
دانست.
در سرشماری سال  ،1375نسبت خانوارهای مردسرپرست و
زنسرپرست  91/63درصد در برابر  8/37درصد بود .در سال
 1385به نسبت خانوارهای زنسرپرست افزوده شد و سهم
آنان از کل خانوارها به  9/46درصد رسید ،در حالیکه سهم
خانوارهای مردسرپرست  90/54درصد شد .در سرشماری
نفوس و مسکن ســال  ،1393باز هم به ســهم خانوارهای
زنسرپرست افزوده شد و به  12درصد از کل خانوارها رسید.
تبعیض و نابرابری جنسیتی حاکم بر بازار کار موجب شد تا
در  5سال منتهی به سال  1392زنان زیادی ترک شغل کنند.
پایین بودن درآمــد ( 22/4درصد) ،موقتی بودن کار (15/7
درصد) و مســائل خانوادگی ( 13/2درصد) هر یک سهمی
در این روند خانهنشین شدن زنان داشــتهاند .پایین بودن
درآمد و موقتی بودن کار ،با سهم  40درصدی ،از دالیل اصلی
خروج زنان از بازار کار بودهاند .همچنین زنان در کارگاههای
صنعتی  80درصد متوسط حقوق مردان را دریافت میکنند
که با محاسبه سایر مزایایی که به زنان پرداخت نمیشود ،این
نسبت به  72درصد میرسد (مدنی.)167:1396 ،
بر اساس آخرین آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ،1397
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بیشتر از  10سال در مردان،

