کمتوسعه است.
در بررســی مقطعیای که «ویم دیرکسن» ( )2000دربار ه
رابطه بین درصد بیکاران جمعیت فعال و نســبت دستمزد
زنان به دستمزد مردان در کشــورهای مختلف جهان انجام
داده ،مشــاهده میشــود هرچه درصد بیکاران مرد بیشتر
شده ،نســبت دســتمزد زنان به مردان نیز باال رفتهاست.
از این بررســی و نتایج حاصل از آن میتــوان نتیجه گرفت
اشــتغال زنان بخصوص در بین اقلیتهای قومی ،ساکنان
مناطق دورافتاده که به کارهای غیرحرفهای با دستمزدهای
بسیار کم و طبیعتا بهرهکشی بیشتر بهکار گرفته میشوند،
رابطه مستقیمی با افزایش بیکاری مردان دارد (رییسدانا،
.)453 :1383
نوع کارها و ميزان حضور زنان در انواع مشــاغل ،نسبت به
مردان متفاوت است .زنان حتي در کشورهاي توسعهيافته
به ترتيب در سطح مشاغل دفتري ،کارهای خانگي بدون
دستمزد ،فروشندگي و کار خدماتي ،کار فني و حرفهای،
اشتغال در ســطوح پارلماني و اجرايي باال و سطوح پايين
اجرايي فعالیت دارند .در کشــورهاي در حال توســعه نيز
زنان به ترتيب در کار خانگي بدون دستمزد ،فروشندگی،
خدماتي ،دفتــري ،فنی و حرفهای ،مديران و مباشــران و
ســطوح اجرايي باال فعاليت دارند .با رقم باالي کار خانگي
بدون مزد و درصد پايين مشاغل سطوح باال ،تفاوت ميان
زنان و مردان مشــهود اســت .بنابراين ،ميتــوان چنين
استنباط کرد چه در کشورهاي صنعتي و چه در کشورهاي
در حال توسعه ،حضور زنان در برخي انواع مشاغل محدود و
فعاليت آنان در مشاغل سطوح باال و تصميمگیریها بسيار
اندک بوده ،در حالیکه بيشتر در مشــاغل سطح پايين،
خدماتي و دفتري فعالیت دارند.
این اســتدالل در مورد ایران نیز صادق اســت .بررسیهای
انجام شده درباره جنســیت و کار در ایران ،حاشیهای شدن
( )Marginalizationرا تلویحــا طرد زنان از بازار کار تعریف
کرده است (بهداد و نعمانی .)185:1393 ،پژوهشها نشان
میدهد حداقل 82/30درصد زنان در گروه «فنی و حرفهای»
در سال  1375کارکنان آموزشی و بهداشتی بودند .این کارها
فعالیتهای شــغلی بود که بهطور ســنتی ،زنان با سهولت
بیشتری به آنها راه یافتند ،بهویژه ب ه عنوان آموزگار و پرستار.
یکی از گامهای اولیه جداســازی محیط کار پس از انقالب،
تعلیم دختران و پرستاری از بیماران زن بود که ورود مردان
به این کارها مطلقا ممنوع شد (بهداد و نعمانی.)192:1393 ،
بهرغم وجود نابرابری کلی میان نرخ اشــتغال زنان و مردان،
 51/4درصد زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت میکنند.
 18/5درصد زنان و  16/9درصد از مردان شــاغل در بخش
کشاورزی مشــغول به کار هســتند .با توجه به اینکه اکثر
مشــاغل کشــاورزی و خدماتی که زنان در آنها مشغول
هستند ،مشــاغل سطح متوســط و پایین هســتند و زنان
در پســتهای مدیریتی جایگاه مناســبی ندارند ،میتوان
پیشبینی کرد سهم عمدهای از اشتغال زنان را مشاغل ساده
با درآمدهایی پایین در برمیگیرد .در ارتباط با ســهم زنان
در مشاغل مدیریتی ،یک بررسی نشــان میدهد فقط 0/5
درصد از زنان ،در بخش خصوصی دارای پستهای مدیریتی
و فقط یک درصد از زنان ،صاحب کســبوکار خود هستند.
این موضوع تا حدی بهعلت آن اســت که درصد کمتری از

زنان شــاغل در بخش خصوصی ،نســبت به زنان شاغل در
بخش دولتی ،دارای تحصیالت باال هستند .همچنین حدود
 4/9درصد از کل زنان شاغل ،در بخش تعاونی فعال هستند
که  1/8درصد از آنها در پســتهای بــاال فعالیت میکنند
(.)2000 ,Shaditalab
به اســتناد آمار مرکز آمار ایران 26.7 ،درصد زنان شاغل در
کشور در گروه متخصصان مشغول به کار هستند اما نسبت
مردان متخصص شاغل به کل جمعيت شاغل مردان تنها 6/5
درصد است .با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور و بیش
از نیمی از فارغالتحصیالن دانشــگاهی را شامل میشوند و
بهرغم اینکه یکچهارم زنان شاغل در کشور ،نیروی کار ماهر،
متخصص و تحصیلکرده هستند ،طبق آمارهاي منتشر شده
توسط بانک مرکزي در ســال  ،1395سهم زنان از جمعيت
کارفرمايان و کارکنان مستقل در کشور به ترتيب تنها  5و 9
درصد است .همچنین نزديک به نيمي از جمعيت کارکنان
فاميلي و کارآموزان بدون مزد کشور را زنان تشکيل ميدهند
و اگر کارآموزان بدون مزد را از اين گروه جدا کنيم ،نزديک
به  20درصد زنان شاغل کشور را کارکنان فاميلي بدون مزد
تشکيل ميدهد.
اشــتغال در بخش دولتی به دلیل امنیت شــغلی ،کم بودن
شکاف دستمزدی میان زن و مرد به نسبت بخش خصوصی و
مزایایی که دارد یکی از جذابیتهای بازار کار است و بهویژه
فارغالتحصیالن دانشــگاه ترجیح میدهند کاری در بخش
دولتی داشته باشند تا از آینده شغلی مطمئنتری برخوردار
شوند .دادههای بانک جهانی نشــان میدهد سهم اشتغال
زنان ایرانی در بخش دولتی به نسبت کل اشتغال آن ها طی
سالهای اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته و این کاهش
قابل توجه ،ارتباط مســتقیمی با سیاســتهای کلی ایران
در جهت کوچک کردن حجم دولــت دارد .با توجه به اینکه
ایران طی سالهای اخیر بیشتر از دیگر کشورهای منطقه از
اندازه دولت و اشتغال دولتی زنان کاسته اما جالب است که
بانک جهانی به عنوان یکی از بازوهای اجرایی جهانیسازی
نئولیبرالی ،همچنان از باال بودن اندازه دولت و حجم اشتغال
دولتی زنان در ایــران ابراز نگرانی میکنــد (بهرامیتاش و
دیگران .)72 :1397 ،بهرغم ابــراز نگرانی این نهاد جهانی،
کاهش اشتغال زنان در بخش دولتی میتواند منجر به افزایش
حضور آن ها در بخش خصوصی و بخش غیررسمی اقتصاد
شــود که امروز زنان در هر دو بخش با مشکالت اقتصادی و
اجتماعی بیشتری نسبت به بخش دولتی روبهرو هستند.
طی ســالهای  1376تا  1380با وجود جمعیت روزافزون
زنان دارای تحصیالت باال ،میزان دستیابی زنان به پستهای
ســازمانی در بخش دولتــی ،تقریبا نصف مــردان بوده که
تحصیالتی مشــابه آنان داشــتهاند .به عالوه ،تنوع شغلی
زنان نیز محدود بوده ،بــه گونهای که بخش عمدهای از زنان
تحصیلکرده در مشــاغلی مانند بهداشــت و آموزش به کار
اشتغال داشتهاند که عموما در نظر سیاستگذاران بهعنوان
مشاغل زنانه در نظر گرفته میشوند (مدنی .)165:1396 ،در
همین مورد ،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 ،بســیار مثبت است ،ولی در
هنگام انتخاب از بین زنان و مردان متقاضی مشاغل مدیریتی،
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397
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