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چکیده:
هاي در ایران و تفاوتهدف از این مقاله بررسی روند اشتغال زنان 

است. این مطالعه نشان 1385تا 1335هاي جنسیتی در این حوزه طی سال
هاي سنی، شاهد کاهش مشارکت ي اخیر در تمام گروهدهد که در سه دههمی

نیروي کار زنان هستیم. گر چه فراز و فرودهاي زیادي در میزان مشارکت 
ح اشتغال بسیار پایین است. نیروي کار زنان رخ داده است اما همواره سط

ي اخیر نیز بررسی شده است. نتایج نشان الگوي سنی اشتغال در سه دهه
کند. با استفاده از شکل تبعیت نمیMدهد که این الگو عمدتاً از نمودار می

شناسی ریاضی، تغییرات در میزان خام اشتغال به هاي تحلیل درجمعیتروش
ها عبارتند از تغییرات در ساختار سنی ؤلفهدو مؤلفه تجزیه شده است. این م

دهد که نقش ساختار سنی هاي اشتغال. نتایج نشان میو تغییرات در میزان
رو به افزایش است؛ اما در مجموع سهم اندکی از تغییرات در میزان اشتغال 

دهد. تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان نشان خام را به خود اختصاص می
لی در سطح کالن مانند مشکالت اقتصادي و سیاسی و در دهد که عواممی

بر ح باالتر تحصیالت، افزایش مخارج و، سطسطح خانواده مانند کاهش باروري
سطوح اشتغال زنان تأثیر بسزایی داشته است.    

اشتغال زنان، نابرابري، تجزیه، میزان خام اشتغال، الگوي سنیمفاهیم کلیدي:

شناسی، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزوارياستادیار گروه جامعه1
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مسألهیانبمقدمه و 
ي پیشاصنعتی و قبل از مجزا شدن زندگی کاري از خانه، تمایز میان ر دورهد

ي خانه و کار، عموماً یکی هاي زنان و مردان چندان مشخص نبود. در فئودالیته، حیطهنقش
اما به موازات تغییر در ؛بود و زن و مرد در راستاي منافع اقتصادي خانواده مشارکت داشتند

زندگی اجتماعی، این واحد خانه و کار و همچنین تولید و مصرف، ي اقتصاديِشالوده
تضعیف شد. تغییر تدریجی از کار دهقانی به سمت کار دستمزدي، بدین معنی بود که 

تولیدي ادغام شود، توانست با کارکمتر میي فرزندآوري و شیردهیِ فرزندان،وظایف زنانه
چه شد. بدین ترتیب زنان هرخانه انجام میاي دور از چرا که کار تولیدي، در مجموعه

داري را ایفا کنند و مردان شدند. این امر که زنان باید نقش خانهبیشتر به مردان وابسته می
(واتسون، براي کسب درآمد به خارج از خانه بروند، تبدیل به یک هنجار فرهنگی شد

ترین مهمیکی از ،ندگیجدایی میان محل کار و زتوان گفت این ). می144-143: 2003
به تدریج در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. در اثر این جدایی مکانی، هادگرگونی

).139: 1376(اعزازي، پیدا کردندـشاغلـنقش زن متأهلـزنان نقش جدیدي
با اهمیت یافتن فرایند توسعه، اشتغال زنان از دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفت. از 

و، افزایش مشارکت زنان به معنی بکارگیري نیروي انسانی بیشتر است. محققان سیک
، متغیر اصلی و با هاي فیزیکی، تکنولوژیک و انسانیاین باورند که از میان سرمایهتوسعه بر

اي که در پرورش و تردید جامعهوري صحیح از آن است. بیي انسانی و بهرهاهمیت، سرمایه
(تودارو، ز نیروي کار انسانی، ناکارآمد باشد، قادر به توسعه نخواهد بودگیري متناسب ابهره

نسبت وابستگی و بار ،هاي اقتصاديدر فعالیتزنان پایین بودن میزان مشارکت ). 1364
، کمیت و کیفیت نیروي انسانی تحت ي این افزایشدهد. در نتیجهاقتصادي را افزایش می

از میزان بازدهی آن آورد ویوارد مبر نیروي انسانی فعالتأثیر قرار گرفته و فشار مضاعف
ه به اینکه چنانچه از این دیدگاه بنگریم، با توج). 398: 1383(محمودیان، خواهد کاست

ي سالخوردگی را تجربه خواهد کرد، اي نه چندان دور، پدیدهجمعیت ایران در آینده
که تصادي افزایش یابد، چراهاي اقاست بسترهاي ورود زنان به فعالیتضروري 

سالخوردگی جمعیت به معناي افزایش نسبت وابستگی است. 
چه بیشتر آنها شده و منجر به توانمندسازي هراز سوي دیگر، افزایش مشارکت زنان 

1975ي موقعیت زن، پس از کنفرانس سال نماید. مسألهبه بهبود پایگاه زنان کمک می
ود ساخت و به دنبال عمومی را در سراسر جهان متوجه خسازمان ملل در مکزیک، افکار

موقعیت، یک يهبود موقعیت زنان صورت گرفت. واژهجهت بهاي زیادي درآن تالش
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لی چون آموزش و ئالشعاع مسامفهوم چندبعدي و پیچیده است و در رابطه با زن، تحت
پردازان فمینسیم نیز ). در همین راستا، نظریه255: 1372(رجبی، گیرداشتغال قرار می

تأکید فراوانی بر متغیر اشتغال زنان دارند.
پس از جنگ جهانی دوم و در پی نفوذ دومین موج فمینیسم، زندگی بسیاري از زنان، 

تر زنان در اَشکال متفاوت خانواده و مشارکت وسیعتغییر یافت. تغییر ماهیت روابط انسانی،
هاي جدیدي عالوه بر مادر بودن، بوجود که گزینهدزا، همه بدین معنی بوداشتغال درآم

ي دوم قرن بیستم، آمده است. علیرغم افزایش مشارکت زنان در نیروي کار در طی نیمه
الگوي کار بسیاري از زنان همچنان تفاوت اساسی با مردان داشت. افزایش مشارکت زنان 

از آن یاد » هاي دوگانهشنق«در بازار کار با نقش مادري ترکیب شد که اغلب به عنوان 
ابر « تصویر هاي اشتغال و مادري،ي حضور بیشتر زنان و ترکیب نقششود. در نتیجهمی
).   144: 2001(گیلسپاي، ظهور یافت» 1زن

ها مواجه بوده هاي اخیر با افزایش قابل توجه درصد زنان در دانشگاهایران در دهه
سسات ؤها و مرصد از دانشجویان دانشگاهد1/51، 1385است، به طوري که در سال 

اما از سوي دیگر آیا افزایش سهم اشتغال زنان نسبت به مردان، اند؛آموزش عالی، زنان بوده
کشور خاورمیانه از 22اي که بین حصیالت آنها بوده است؟ در مقایسهبه موازات افزایش ت

برابر، در 8/1یران با مقدار صورت گرفته است، رشد اشتغال زنان در ا2008تا 1990سال 
1990ي اول قرار دارد. اما این رتبه تنها مربوط به رشد اشتغال زنان است. در سال رتبه

میالدي، در بین کشورهاي خاورمیانه، ایران پس از کشورهاي ترکیه، اسرائیل و عراق قرار 
ار هستند. در نفر زن مشغول به ک21ازاي هر صد نفر مرد شاغل، ه دارد. در این سال ب

نیز ایران پس از کشورهاي ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و کویت قرار 2008سال 
).   91(همان: دارد. بدین ترتیب ایران جایگاه مناسبی در بین کشورهاي خاورمیانه ندارد

مطالعات زیادي پیرامون اشتغال و نیز اشتغال زنان در ایران انجام شده است. اما در 
شناختی و یا اقتصادي غالب است. هدف از این مقاله آن است که آنها دیدگاه جامعهبیشتر 

شناسی نیز براي تحلیل وضعیت هاي جمعیتشناسانه از روشعالوه بر نگاهی جامعه
هاي اشتغال زنان استفاده کند و با مروري بر روند اشتغال و مشارکت زنان در ایران به جنبه

منظور ابتدا بطور خالصه نظریات پیرامون اشتغال زنان را بررسی مختلف آن بپردازد. بدین 
تا 1335هاي کنیم سپس به تحوالت صورت گرفته در اشتغال زنان در طول سالمی

هاي مختلف اقتصادي تر، روند اشتغال زنان در بخشپردازیم. براي شناخت دقیقمی1385

1 super woman
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و سطح تحصیالت زنان شاغل هاي عمومی و خصوصی و نیز الگوي سنی و همچنین بخش
هاي جمعیتی بر سطوح اشتغال و بیکاري و نقش شود. در ادامه به تأثیر پدیدهبررسی می

بدین ؛پردازیمدر سطوح اشتغال می1385تا 1345ي ساختار سنی جمعیت زنان در دوره
استفاده شده است. 1منظور از تکنیک تجزیه

مبانی نظري
هاي بازار کارتئوري

بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن، الزم است نظریاتی که در این زمینه براي
ي نئوکالسیک و نظریات معطوف اند، بررسی شود. در اینجا بطور خالصه نظریهمطرح شده

شود. به نقش جنسیت، بررسی می
اساس این نظریه، سطح دستمزدها در بازار کار و در شرایطی بر:نئوکالسیکينظریه

دربراساس ارزش نهایی عامل تولید (کند،تی عمل میبهاي رقاه این بازار مطابق فرضیهک
هاي پرداختی به زنان و مردان را ناشی شود. این نظریه، تفاوتاینجا نیروي کار) تعیین می

ي پایین بودن کند، بلکه آن را نتیجهاز تبعیض میان نیروي کار به دلیل جنسیت تلقی نمی
ي انسانی تبلور یافته در آموزش از داند. سرمایهی زنان نسبت به مردان میتولید نهای

دتر بودن سطح تولیترین دالیلی است که در ادبیات نئوکالسیک براي توضیح پایینعمده
دهد که اگررود. مطالعات متعدد نشان میار زنان نسبت به مردان، بکار میکنیروي نهاییِ

توان با این مسأله توضیح داد، اما این تئوري بازار کار را میي تفاوت در چه بخش عمده
ي اختالفات جنسیتی در بازار کار را ندارد. مثالً در کشور قبرس، تنها توانایی تبیین همه

توان با متغیرهاي مختلف ي دستمزد میان زنان و مردان را مینزدیک به یک سوم فاصله
ي انسانی توضیح داد. سرمایه

هاي دستمزد میان زنان و مردان در بازار کار تأکید بر تبیین تفاوتنظریهین اچه گر
مزدها آنجا که سطح دستتوان براي تبیین تفاوت سطح اشتغال بکار گرفت. ازدارد اما می

هاي توان با این نظریه، تفاوتتقاضا است، میوترین عوامل تبیین مقدار عرضه از عمده
ن را در بازار کار تعیین و توجیه کرد. اگر در بازار کار، کارفرمایان سطح اشتغال مردان و زنا

ون، تعیین کنند در این صورت تقاضا براي آن نمجبور باشند سطح دستمزدها را براساس قا

1 decomposition
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پور و (فیضدسته از نیروي کار که سهم کمتري در تولید نهایی دارند، کاسته خواهد شد
).1386محمدي، 

هاي تبعیض تئوريي نئوکالسیک، در مقابل نظریهش جنسیت:نظریات معطوف به نق
هاي نژادي قومی و جنسیتی در مشارکت نیروي کار به تفاوتقرار دارد کهبازار کار

هاي موجود ي انسانی براي تبیین تفاوتطبق این نظریات، متغیرهاي سرمایهپردازد. برمی
هایی در بازار کار است که مربوط به مکانیسمها در بازار کار، کافی نیستند. این تفاوت

).2005:213(سالیوان، کندکارگران خاصی را به مشاغل یا صنایع خاص هدایت می
هاي جنسیتی با پذیرش جنسیت بعنوان عامل هاي نئوکالسیک، نظریهبرخالف نظریه

.زدپردامیآنتفکیک مشاغل و در نتیجه وجود تمایزات در بازار کار، به تبیین 
توان از هم تمیز داد: در بازار کار دو نوع جداسازي جنسیتی را میبراهام معتقد است 

جداسازي افقی: که اشاره دارد به میزانی که مردان و زنان در مشاغل مختلف -1
کنند در مشاغلی کار می،، نیمی از کل مردان1988متمرکزند. مثالً در انگلستان در سال 

دهند و نیمی از زنان در مشاغلی کار آنها را مردان تشکیل میدرصد نیروي90که حداقل 
دادند. درصد نیروي کار آنها را زنان تشکیل می75کنند که حداقل کار می
هاي موجود در مشاغل از حیث دستمزد، مهارت، جداسازي عمودي: که به تفاوت-2

زنان را در انتهاي چنین منزلت، امید به ارتقا و امثال آن اشاره دارد. بطورکلی، ما معموالً
بینیمهاي ریاست و مدیریت میسلسله مراتبی و مردان را بیشتر در مشاغل با موقعیت

).286- 288: 1992(براهام،

شناسی پژوهشروش
ها از هاي سرشمارياساس روش تحقیق کمی است و با استفاده از دادهاین پژوهش بر

ي اشتغال زنان پرداخته است. به منظور تجزیه و هابه تحلیل پویایی1385تا 1335سال 
تحلیل متغیر مورد مطالعه، تکنیک تجزیه به کار رفته است. این تکنیک به دنبال آن است 

ي مورد نظر هایی تفکیک کند تا به شناخت ما از پدیدهلفهؤهاي جمعیتی را به مکه سنجه
ان باشیم، در این صورت در ي تغییرات در طی زمکمک نماید. چنانچه به دنبال تجزیه

). 2003(رومو، هاي جمعیت، سودمند استشناخت ما از پویایی
مرکز آمار ایران تعاریفهاي به کار رفته در این مطالعه بر اساس اصطالحات و شاخص

ساله و بیشتر 10است. بر این اساس جمعیت فعال اقتصادي عبارتست از تمامی اعضاي 
اند. محصالن، یکار بودهقبل از مراجعه مأمور آمارگیري شاغل و یا بخانوارها که در هفت روز 
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نیز بودند فعال اقتصادي چه شاغل و یا بیکار و دارندگان درآمد بدون کار، چنانداران خانه
شوند که افراد ده ساله و بیشتر که د. جمعیت شاغل نیز چنین تعریف میشونمحسوب می

حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار،
طور موقت کار را ترك کرده باشند. 

تحوالت اشتغال زنان در ایران
تغییرات قابل توجهی ،میزان مشارکت زنان در نیروي کاردهد که آمارها نشان می

ر ها باید توجه داشت که بسیاري از زنان، متقاضی کادر بررسی این سنجهه است.داشت
گیرند و همچنین سهمی از زنان دار قرار میها جزء زنان خانههستند اما در سرشماري
هاي غیررسمی مشغول به کار هستند، بعنوان شاغل به حساب شاغل که عمدتاً در بخش

رسد درصد جمعیت زنان بیکار و نیز زنان شاغل، بیش از آیند. بدین ترتیب به نظر مینمی
. مقادیر اعالم شده باشد

دهد. در جمعیت ده ساله نشان می1385تا 1335روند تغییرات را از سال 1نمودار 
با یک روند و بیشتر، درصد جمعیت زنان فعال، که مجموع زنان شاغل و بیکار است،

و رسیده1365درصد در سال 8به حدود 1355درصد در سال 13حدود از کاهشی 
و نهایتاً در افزایش یافته است1375صد در سال در9سپس با یک روند افزایشی به حدود 

درصد است. البته شایان ذکر است که بیشترین درصد جمعیت 12، این رقم، 1385سال 
ي آخر مورد مطالعه تنها یک درصد به بوده است و در طی دهه1385بیکار، در سال 

جمعیت زنان شاغل افزوده شده است.   
تا 1355ي شهري با اندکی کاهش تقریباً در طی دورهمیزان فعالیت زناندر این بین 

يثابت مانده است اما میزان فعالیت زنان روستایی یک کاهش شدید در دوره1375
را تجربه کرده 1365-1375ي سال هاي ه در فاصلهجو یک افزایش قابل تو1365-1355
). 131- 157: 1383الدینی و رضوي،(عالءاست
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1385تا 1335هاي طی ساليروند تغییرات درصد جمعیت شاغل و بیکار:1نمودار 

ي دیگر متفاوت اي به نقطهنرخ مشارکت اقتصادي زنان از نقطهالزم به ذکر است، 
هاي گیالن، یزد و بیشترین درصد زنان شاغل مربوط به استان1375در سال است. 

هاي بوشهر، سیستان و مترین درصد زنان شاغل در استانچهارمحال بختیاري بوده و ک
).167: 1378(بالدي موسوي، بلوچستان و هرمزگان ساکن بودند

هاي اقتصادي و بخش هاي عمومی و خصوصیاشتغال در بخش
هاي مختلف اقتصادي و نیز تر، وضعیت اشتغال زنان در بخشبه منظور مطالعه دقیق

در مسیر توسعه، به تدریج از ررسی شده است. بطور کلی هاي عمومی و خصوصی ببخش
سهم جمعیت شاغل در بخش کشاورزي کاسته و ابتدا به سهم جمعیت در بخش صنعت 

شود، سهم شاغلین در بخش خدمات شود و زمانی که بخش صنعت اشباع میاضافه می
عت به حد اشباع ه در ایران، قبل از اینکه بخش صنکند. در صورتی کاینده پیدا میزسیر ف

ر از نظر صنعتی خودکفا شود، درصد شاغلین در بخش صنعت افزایش نیافته و وبرسد و کش
وض بخش خدمات به صورت کاذب متورم شده است. این روند منجر به پیدایش عدر

بیکاري پنهان یا اشتغال کاذب در کشور شده است، زیرا شاغلین بخش خدمات معموالً در 
رزي و صنعت هستند و زمانی که کشش و افزایش بخش خدمات هاي کشاوخدمت بخش

تر از دو بخش دیگر باشد، بسیاري از شاغلین این بخش، در خدمت دو بخش دیگر سریع
وري در جام کارهاي خدماتی بدون بازده و کاهش زیاد بهرهنکاري، اقرار نداشته و به دوباره

-35: 1385پور، (کاظمیبرنده سر میکار دچار هستند و به طور کلی در بیکاري پنهان ب
34.(
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هاي زنان به ترتیب در بخش1365هاي مرکز آمار ایران، در سال بر طبق داده
سهم بخش صنعت بیشتر 1375خدمات، کشاوري و صنعت مشغول به کار بودند. در سال 

از سهم بخش خدمات کاسته شده و به بخش 1385از بخش کشاورزي است. در سال 
افزوده شده است، اما باز هم شاغلین در بخش خدمات بیش از دو بخش دیگر کشاورزي

هستند. در مورد مردان نیز بخش خدمات بیشترین درصد شاغالن را دارد. 
ناچیز بودن سهم زنان در ،جالب توجهينکتهدر بررسی شاغلین در بخش صنعت، 

درصد از 96حدود 1375در سال هاي بخش صنعت، بجز تولیدات صنعتی است. زیر بخش
ي مطالعهبافی فعال هستند. بافی و گلیمزنان شاغل در تولیدات صنعتی، در صنایع قالی

نشان 1384تا 1379هاي ابونوري و غالمی در مورد زنان شاغل در بخش صنعت طی سال
دهد که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تولید منسوجات، داراي بیشترین تعداد می

ها داراي باشد. کارگران ماهر داراي بیشترین سهم و مهندسان و تکنسینزن میکارکنان
). 31: 1388(ابونوري و غالمی، کمترین سهم هستند

در بخش خدمات اجتماعی و در مشاغلی از قبیل هاي خدمات نیز عمدتاًدر زیر بخش
از مفهوم توان کنند که در اینجا هم میمعلم، مدرس، پزشک و پرستار فعالیت می

جداسازي افقی استفاده کرد. این موضوع حاکی از غلبه نوعی تقسیم جنسی کار در ایران 
بر مبناي شناخت زن بر مبناي شناخت زن در دو نقش مادر و همسر و ثانیاًاست که اوالً

در واقع تبعیض جنسی در بعنوان نیروي کار و نه نیروي فکر و اندیشه بوجود آمده است.
به معناي افزایش نقش ، لزوماًشود افزایش میزان اشتغال زنانباعث می،غالاشتي حوزه

توسعه نباشد.آنان در
درصد 62درصد و نهایتاً 58درصد به 55سهم بخش خصوصی در طی این مدت از 

بیشتر مربوط به افزایش نسبت کارکنان خانوادگی بدون افزایش یافته است. این افزایش، 
التحصیالن دانشگاهی زیادي ندارند و مربوط به اشتغال به کار فارغمزد است که تحصیالت

درصد زنان شاغل، در بخش 50در مناطق شهري تنها 1385. بعنوان مثال در سال نیست
درصد در بخش خصوصی بودند.89خصوصی مشغول به کار بودند اما در مناطق روستایی 

تحوالت سنی
هاي مشارکت زنان بر حسب کار، تغییر در میزانترین تغییرات در نیرويیکی از مهم

Mها به شکل نمودار این میزانیافته،در کشورهاي توسعهسن است. در اواسط قرن بیستم،

پس از ازدواج یات؛یافتر افزایش میهاي سنی جوانها در گروهمیزانبدین ترتیب که بود. 
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يکردند دوبارهرزندان خانه را ترك میپس از آنکه فکرد؛پیدا میاولین فرزند کاهش تولد
هاي در طی سالروندیافت. اما این کاهش می،افزایش و سرانجام پس از سن بازنشستگی

درصد نیروي کار بودند، اما تا سال 30زنان کمتر از 1950بعد، تغییر شکل یافت. در سال 
،شکلMمرکز نمودار درصد رسید. همراه با افزایش مشارکت زنان، 42به این رقم 1980

کم از بین رفت. با کاهش باروري و احتمال ترك کار به مدت طوالنی پس از تولد فرزند، کم
). 2005تبدیل شد (کارولی، Uاین نمودار به شکل معکوس 

شود. هاي مختلفی اشاره میاند به پدیدهدر تبیین عواملی که منجر به این تغییر شده
صاد صنعتی با افزایش مشاغلی همراه بود که عمدتاً به زنان ي اقتعنوان مثال، توسعهب

بر گري. از سوي دیگر ساختار خانواده هنوز هم اختصاص داشت، مانند فروشندگی و منشی
ثباتی در ازدواج و نیز طالق منجر به پیوستگی بیشتر در مشارکت زنان اثرگذار است و بی

وي سنی اشتغال را تغییر در غییر در الگترین علت تاشتغال زنان شده است. محققان مهم
دانند. کاهش باروري نیز نقش مهمی در این زمینه داردي بین باروري و اشتغال میرابطه

). 2005(سالیوان، 
1345ي هاي سنی در دورهتغییرات فعالیت اقتصادي زنان را برحسب گروه2نمودار 

عالیت اقتصادي به جاي درصد اشتغال، دهد. در این نمودارها از درصد فنشان می1385تا 
استفاده شده است. این امر بدین دلیل است که اوالً سهم زنان بیکار از کل جمعیت فعال 

شوند که بر بندي میاقتصادي چندان زیاد نیست و دوم اینکه زنانی بعنوان بیکار طبقه
ا داشته باشند: طبق تعریف مرکز آمار ایران در هفت روز قبل از سرشماري سه خصوصیت ر

چه این فاقد کار باشند، آماده براي کار باشند، و در جستجوي کار باشند. بدین ترتیب گر
زنان در زمان آمارگیري و یا سرشماري، شاغل نیستند اما کسانی هستند که به احتمال 

زیادي در آینده مشغول به کار خواهند بود.  
1365و 1375هاي ا به غیر از سالهشود در تمام دورهطور که مشاهده میهمان

کند. بعبارتی زنان جوان پس از ازدواج یا شکل تبعیت نمیMالگوي سنی از نمودار 
دهد، دوباره به کار خود فرزندآوري که احتمال خروج از فعالیت اقتصادي را افزایش می

ین سال، توان گفت در اشکل است. میMتقریباً 1375گردند. الگوي سنی در سال برنمی
تأثیر ازدواج و فرزندآوري بر کاهش اشتغال زنان، کمتر شده است. این الگو تداوم نیافته و 

شاهد افزایش اشتغال پس از کاهش آن نیستیم.  1385در سال 
يدههتغییر قابل توجهی در الگوي سنی فعالیت صورت گرفته است. در ،از نظر سنی

است. در رخ دادههاي سنی گروهيیت همهکاهش شدیدي در فعالاول مورد مطالعه،
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؛اله افزایش یافتس20-54میزان فعالیت زنان در سنین1365-1375هاي ي سالفاصله
ساله کاهش بیشتري را تجربه کرده است.15- 19و 10- 14چند میزان فعالیت زنان هر

هاي هژه گروهاي سنی بویي آخر نیز شاهد افزایش میزان اشتغال در بیشتر گروهدر دهه
ساله هستیم. 30-34و 29-25

توان گفت تغییرات در الگوي سنی فعالیت زنان نقش مهمی را در روند فعالیت می
تا حد 1355-1365هاي . نصف شدن تقریبی میزان فعالیت زنان در سالکندمیزنان بازي 

تر بوده جوانبه ویژه در سنینسنی هاي زیادي ناشی از کاهش عمومی میزان فعالیت گروه
).1383(محمودیان، است

1345-1385هاي هاي سنی، در سالدرصد فعالیت اقتصادي زنان در گروه:2نمودار 

تر است. هاي سنی جوانها بیشترین فعالیت در گروهي دیگر اینکه در تمام دورهنکته
دهد آغاز نشان میي نمودارها به سمت سنین باالتر درحرکت است کهي بیشینهالبته نقطه

افتد. شاهد این امر افزایش ي تحصیل به تعویق میفعالیت اقتصادي زنان به دلیل ادامه
درصد در 3است که از 1385تا 1335ي درصد زنان مشغول به تحصیل در طی دوره

دار نیز رو به کاهش است اما صرفاً درصد رسیده است. سهم زنان خانه22ابتداي دوره به 
زنان مشغول به تحصیل اضافه شده است نه به زنان فعال اقتصادي. به سهم
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تحصیالت زنان شاغل
وضعیت و هاي تغییر در اشتغال زنان، تحصیالت زنان شاغل است. یکی دیگر از جنبه

گیري داشته است. کنون تغییر و تحول چشمتا1335ح سواد زنان شاغل از سال سط
و 1375سالدرصد در80به1335سال درصد در5/11بطوري که سهم زنان با سواد از 

1375درصد در سال 22درصد به 9/0(باالي دیپلم) از سهم زنان با تحصیالت عالی
).221-222: 1376(بامداد، رسیده است
هم از نرخ بیسوادي جمعیت فعال و شاغل کاسته شده و هم 1375- 1385يدر دهه

ترین تحول، افزایش سهم جمعیت شاغل و فعال مهمبر سطح سواد آنها افزوده شده است.
ها در این دوره التحصیالن دانشگاهداراي تحصیالت عالی و متوسطه است. نرخ بیکاري فارغ

بیشترین افزایش آن مربوط به زنان است. نرخ بیکاري افراد نیم برابر شده ووحدود دو
درصد افزایش یافته 9/34به درصد و در مورد زنان25/17داراي تحصیالت متوسطه به 

التحصیالن مقطع متوسطه و عالی وجود دارد است. بنابراین مشکل جدي بیکاري براي فارغ
بحران بیکاري آنها هاي قبل تداوم یابد،و در صورتی که روند اشتغال همانند سال

گرفتشکل حادتري به خود خواهد،ناپذیر است. این بحران بویژه در مورد زناناجتناب
).1387(امینی، 

ضریب اشتغال زنان يستانده به محاسبهتبا استفاده از روش دادهشیبانی و افشار
خصوصی وهاي مختلف اقتصاد بر حسب میزان مهارت در دو بخش دولتی در بخش
. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به ساختار فعلی بخش خصوصی، اندپرداخته

تر اثر مثبت دارد، اما براي زنان با آموزش متوسط و پایین،د در ایجاد شغلتداوم این فراین
عالوه بخش صنعت داراي تحصیالت عالی محدود است، باثر آن در خلق شغل براي زنان 

. در مورد زنان با تحصیالت دسواد دار(منسوجات) باالترین ضریب اشتغال را براي زنان بی
آموخته دو بخش آموزش عالی و آموزش و ان دانشمتوسطه بخش بهداشت و درمورد زن

).1380(شیبانی و افشار، باشندبهداشت داراي باالترین ضریب اشتغال می
، زنان با تحصیالت پایین، بیشتر در بخش 1385هاي سرشماري بر اساس داده

خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران و کارکنان فامیلی بدون مزد) 
مشغول به کارند و زنان با تحصیالت باالتر، بیشتر در بخش عمومی فعالیت دارند، بدین 

درصد زنان شاغل با تحصیالت عالی در بخش عمومی مشغول به کار 1/71ترتیب که 
توان نتیجه گرفت که تحصیالت عالی، راه را براي ورود زنان به بخش هستند. بنابراین می

).  35-138654(یزدخواستی و احمدي، استعمومی و دولتی فراهم نموده
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هاي جمعیتی بر سطوح اشتغال و بیکاريتأثیر پدیده
جوي کار وي نیروي کار عبارت است از شمار افرادي که در یک کشور در جستعرضه

یک ي نیروي کار به رشد جمعیت، ترکیب سنی، جنسی و نرخ مشارکت هرهستند. عرضه
ي نیروي ته است. رشد زیاد جمعیت موجب تسریع رشد عرضههاي جمعیتی وابساز گروه

ساله و باالتر به کل جمعیت، بیشتر باشد، 10چه نسبت جمعیت شود. هرکار در آینده می
ينیروي کار بیشتر است. کم یا زیاد بودن سهم زنان در بازار کار نیز در عرضهيعرضه

). 1385پور، (کاظمینیروي انسانی نقش مهمی دارد
هاي متعددي که روند رشد کلی جمعیت را به رشد نیروي کار مرتبط در میان جریان

چه باشد، سازد، باید به دو نکته اشاره کرد: اول اینکه اندازه نرخ کلی رشد جمعیت هرمی
درصد، 3اي دارند. یک نرخ رشد طبیعی متغیرهاي موالید و مرگ و میر، اهمیت جداگانه

درصد داشته باشد. هر یک از 4و 1درصد و یا 5و 2ر و موالید ممکن است نرخ مرگ و می
هاي مرگ و میر و موالید، اثرات متفاوتی بر نیروي کار دارد. این امر بدین این دو نوع نرخ

دلیل است که حتی اگر نرخ رشد طبیعی در دو جمعیت یکسان باشد، ساخت سنی 
در آن باال است از اقتصاد دیگري که جمعیت در اقتصادي که نسبت موالید به مرگ و میر 

تري دارد، متفاوت خواهد بود. نرخ موالید تنها بر تعداد نسبت موالید به مرگ و میر پایین
هاي سنی را که نرخ مرگ و میر، تمام گروهحالیگذارد درافراد تازه بدنیا آمده تأثیر می

سازد. در اقتصادي که نرخ موالید و مرگ و میر در آن باال است درصد بیشتري از متأثر می
بنابراین کاهش سریع نرخ مرگ ؛گیرندسال قرار می15کل جمعیت در گروه سنی کمتر از 

و میر که در کشورهاي درحال توسعه رخ داد، حجم نیروي کار را گسترش داد و این در
موجب خواهد شد که نسبت وابستگی بیشتر شود و نیروي حالی است که نرخ باالي موالید 
هاي موالید و ). بطور خالصه میزان343: 1364(تودارو، کار در آینده سریعاً افزایش یابد

شناختی نام دارد بر ساختار سنی و در مرگ و میر از طریق مکانیسمی که گذار جمعیت
ثر است.  ؤي نیروي کار، منتیجه عرضه

اثر باروري بر رشد جمعیت در سنین فعالیت، همراه با تأخیر زمانی نکه، ي دوم اینکته
سال بعد وارد 15شوند، است. به این معنا که جمعیتی که در هر سال معین متولد می

میر به دو صورت فوري و تأخیري است. در اثر شوند. اثر مرگ وجمعیت در سن فعالیت می
سال، احتمال بقاء جمعیت از تولد تا 15یت زیر جمعمیرِوتأخیري، با کاهش سطح مرگ

سال در آینده وارد 15سالگی افزایش یافته و بنابراین نسبت بیشتري از جمعیت زیر 15
میر در سنین فعالیت باعث شوند. در اثر فوري، کاهش سطح مرگ وسنین فعالیت می
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در ).1380اسی، (عبشودافزایش جمعیت در سنین فعالیت و تسریع رشد این جمعیت می
تواند هاي مهاجرت و نیز ساختار سنی مهاجرین میکنار سطوح موالید و مرگ و میر، میزان

بر ساختار سنی مناطق مهاجر فرست و مهاجرپذیر اثر گذارد. 
ایران در حال حاضر در مراحل آخر گذار جمعیتی است. امانی و میرزایی استدالل 

هاي مرگ و میر از معیتی در ایران با کاهش میزانهاي گذار جکنند که اولین نشانهمی
) و 1384و میرزایی، 71- 83: 1375ظاهر شده است (امانی، 1320تا 1300هاي سال

ي گذار باروري هستیمشاهد مرحله1379ي شصت تا سال پس از آن از اواسط دهه
). 2009(عباسی شوازي و همکاران، 

ز ساختار جوان به سمت سالخورده پیش در طی این گذار، ساختار سنی جمعیت ا
ي جمعیتی قرار دارد که در آن نسبت جمعیت ي این دو حالت، دریچهرود. در میانهمی

5/0به کمتر از رقم 1فعال، بیشتر از هر زمان دیگري است و نسبت وابستگیيبالقوه
تنها یک بار اتفاق رسد. این مرحله حدود چهار دهه ادامه دارد و معموالً در هر جمعیتی می
ي هفتاد، آغاز و تا ي جوانی جمعیت در ایران از اواخر دهه). مرحله1388(سرایی، افتدمی

به بعد بر 1410ي سالخوردگی نیز از سال ي هشتاد ادامه یافت. مرحلهاواخر دهه
). ساختارهاي سنی جوان و 1387(میرزایی و مشفق، شودساختمان سنی ایران غالب می

رده با مشکالت اقتصادي روبرو هستند. در ساختار سنی جوان، نسبت جمعیت در سالخو
یابد و کند اما جمعیت کمتر از پانزده سال افزایش میسال تغییري نمی65سنین باالتر از 

رود. در ساختار سنی سالخورده نیز نسبت جمعیت بدین ترتیب نسبت وابستگی باال می
: 1388(سرایی، رودبد و از این طریق نسبت وابستگی باال مییاسال افزایش می65باالتر از 

اي طالیی است که در صورت وجود ي جمعیتی، دورهي دریچه). اما مرحله45-33
فعال، کمک شایانی به نظام اقتصادي يهاي الزم براي استفاده از نیروي بالقوهپتانسیل

کند. می
1365، 1345هاي فعالیت را در سالنمودارهاي زیر، هرم سنی جمعیت زنان در سن

سال 15-19بیشترین جمعیت در گروه سنی 1345دهد. در هرم سنی نشان می1385و 
نیز تا1365هاي دیگر شاهد کاهش جمعیت هستیم. هرم سنی است و به تدریج در گروه

اند که ناشی ازهاي سنی، افزایش یافتهاست اما تمام گروه1345حدي مشابه با سال 
هاي موالید که در اوایل کاهش مرگ و میر و افزایش امید زندگی است. افزایش میزان

ي فعالیت.نسبت وابستگی عبارتست از نسبت جمعیت در سن فعالیت به جمعیت خارج از محدوده1
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هاي سنی اثري نداشته است. در مجموع هرم1365شصت رخ داد، در هرم سنی يدهه
(البته در جمعیتی از زنان که در سنین کامالً به صورت مالتوسی است1365و 1345

شود. یکی از علل هرم، پهن و انتهاي هرم، باریک میي فعالیت هستند). بعبارتی قاعده
ي گذار دهد که در مراحل اولیهي آن باال بودن میزان موالید است و نشان میعمده

جمعیتی قرار دارد.  
ي هرم، کاهش شود. بدین ترتیب که قاعدهتغییراتی دیده می1385در هرم سنی 

کاهش هاي بعدي است. این امر ناشی از ساله کمتر از گروه15- 19یافته و جمعیت گروه 
ي شصت آغاز شد. با توجه به تداوم کاهش باروري در ایران، باروري است که از اواسط دهه

هاي سال کنونی، همواره بیش از گروه15- 29هاي آینده، جمعیت توان گفت در سالمی
ن در سنین ، بیشترین جمعیت زنا1425سنی دیگر باشد و بدین ترتیب مثالً در سال 

ي بازنشستگی هستند و فشار سال قرار دارند که در آستانه45-64فعالیت، در سنین 
ي هاي پایین اشتغال زنان، پدیدهمضاعفی بر نیروي کار جوان، خواهد بود. با توجه به میزان

ثر نیست اما سالخوردگی در جمعیت مردان، امري ؤسالخوردگی در جمعیت زنان، چندان م
یت اقتصادي کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. است که وضع

1385و 1365، 1345هاي هرم سنی جمعیت زنان در سنین فعالیت در سال:3نمودار 

تجزیه میزان فعالیت اقتصادي خام
هایی است که تحت تأثیر ساختار سنی است. میزان اشتغال و فعالیت خام از سنجه

هاي با ساختار سنی جوان، غال، ممکن است در جمعیتبدین ترتیب که فارغ از سطح اشت



43ال زنان در ایران و ...فراز و فرود اشتغ

هایی که شناسی یکی از راههاي سالخورده باشد. در جمعیتاین میزان بیشتر از جمعیت
هاي خام در دو جمعیت یا یک بتوان تشخیص داد که چه میزان از تفاوت بین میزان

است، استفاده از روش ط هاي مختلف، به تفاوت آنها در توزیع سنی مربوجمعیت در زمان
سازي است. اما مشکل این ابزار اتکاي آن به یک معیار قراردادي است. در نتیجه استاندارد

هاي مختلفی براي تجزیه شد که تکنیک تجزیه نام دارد. روشرهیافت جایگزینی پیشنهاد 
1اگاوالفه است، تفسیر نتایج تکنیک کیتؤوجود دارد اما در مواردي که هدف، تجزیه به دو م

هاي خام جمعیتی به الف) ). در این روش، تغییرات میزان2005(پرستن، تر استراحت
ختار و ترکیب جمعیت نسبت تغییر مستقیم در ویژگی مورد بررسی و ب) تغییري که به سا

تغییرات در میزان ). در اینجا نیز 2005(رسکاوتز و دیگران، شودشود، تجزیه میداده می
ي سنی هاي فعالیت ویژهدر ساختار سنی و تغییر در میزاني تغییرؤلفهفعالیت به دو م

کنیم. جزیه به روش کیتاگاوا استفاده میشود، بنابراین از تکنیک تتجزیه می
در طی نیم قرن اخیر، ابتدا شاهد بررسی روند فعالیت اقتصادي زنان، نشان داد که 

روند نزولی 1355- 1365يدر طی دورهایم، سپسایش درصد زنان فعال اقتصادي بودهافز
پیدا کرده و پس از آن دوباره افزایش یافته است. به دلیل وجود این فراز و فرودها، الزم 

دهیم. دوره به صورت مجزا انجام میسهرا در این اقتصاديمیزان فعالیتيتجزیهاست 
15-19نی (گروه سنی هاي سهاي فعالیت به تفکیک گروههاي مورد استفاده، میزانداده

است. نتایج تجزیه در 1385و 1345،1355،1365هاي سال) براي سال60- 64سال تا 
1345- 1355ي نشان داده شده است. بر این اساس در دوره1هاي مذکور در جدول دوره

3/17تغییرات عمل کرده وهمسو بااست، ساختار سنی ثبتکه تغییرات در جهت م
در میزان خام اشتغال، مربوط به تغییر در ساختار سنی است. در مقابل درصد از تغییرات

ي سنی است. به عبارت در میزان فعالیت ویژهافزایشدرصد از تغییرات مربوط به 7/82
هاي در فعالیت گروهافزایشمیزان خام فعالیت در این دوره عمدتاً مربوط به افزایشِدیگر 

. تأثیر بسزایی نداردو ساختار سنیِ جمعیت سنی است
شی به کاه،1365تا 1355هاي سالي دوم،در دورهدهد که نشان می1جدول 

تغییرات ساختار سنی در طی این مدت شود.در میزان فعالیت خام دیده می047/0مقدار 
بر خالف جهت تغییرات است، بعبارت دیگر در راستاي افزایش میزان فعالیت اقتصادي 

ي سنی در جهت هاي فعالیت اقتصادي ویژهي دیگر تغییرات در میزانما از سواست، ا
کاهش آن است. در مجموع سهم ساختار سنی و میزان فعالیت اقتصادي در گروه هاي 

1 Kitagava
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درصد است. علت آنکه مجموع دو عامل ساختار سنی و 75/100و 75/0سنی به ترتیب 
تا نبودن این دو ه است، هم راسهاي سنی، بیش از صد شدمیزان فعالیت اقتصادي در گروه

گونه که ذکر شد، در این دوره تغییرات ساختار سنی در جهت افزایش مؤلفه است. همان
ي سنیِ فعالیت اقتصادي در هاي ویژهت اقتصادي است، در حالی که میزانمیزان خام فعالی
ش فعالیتکنند. بطور خالصه کاهمیزان خام فعالیت اقتصادي عمل میجهت کاهش 

هاي صرفاً مربوط به کاهش فعالیت در گروه1365تا 1355هاي اقتصادي زنان در طی سال
سنی است و تغییرات در ساختار سنی، نقشی در کاهش فعالیت اقتصاديِ زنان نداشته 

است. 
، سهم ساختار سنی و میزان فعالیت 1365-1385هاي در نهایت در طی سال

درصد. 9/94و 1/5غییرات به ترتیب عبارت است از هاي سنی از تي گروهاقتصادي ویژه
ي قبل سهم بیشتري تغییرات ساختار سنی در جهت افزایش فعالیت است و نسبت به دوره

دهد.از تغییرات را به خود اختصاص می

ي میزان خام اشتغالنتایج تجزیه:1جدول
1355-13451365 -13551385-1365
%مقدار%مقدار%مقدار

127/0139/0093/0میزان فعالیت خام در ابتداي دوره
139/0093/0144/0میزان فعالیت خام در انتهاي دوره

051/0- 013/0047/0تغییرات میزان فعالیت خام
002/03/170004/075/0003/01/5سهم تغییرات در ساختار سنی
75/100049/09/94- 011/07/82047/0سهم تغییرات در میزان فعالیت

توان گفت علیرغم تغییرات در ساختار سنی جمعیت زنان و افزایش بنابراین می
جمعیت در سن فعالیت، میزان فعالیت زنان چندان تحت تأثیر قرار نگرفته است و عواملی 

هاي فعالیت و اشتغال زنان اثرگذار است.هاي جمعیتی بر میزانغیر از ویژگی

يگیرنتیجه
با اهمیت یافتن فرایند توسعه، اشتغال زنان از دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفت. از 

پایین بودن سو، افزایش مشارکت زنان به معنی بکارگیري نیروي انسانی بیشتر است. یک
نسبت وابستگی و بار اقتصادي را افزایش ،هاي اقتصاديدر فعالیتزنان میزان مشارکت 
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، کمیت و کیفیت نیروي انسانی تحت تأثیر قرار گرفته و ین افزایشي ادهد. در نتیجهمی
. این از میزان بازدهی آن خواهد کاستآورد ووارد میفشار مضاعف بر نیروي انسانی فعال

اي نه ي فرصت طالیی جمعیت است و در آیندهپدیده در مورد ایران که در حال تجربه
د کرد، از اهمیت زیادي برخوردار است. از چندان دور سالمندي جمعیت را تجربه خواه

چه بیشتر آنها شده و به بهبود منجر به توانمندسازي هرسوي دیگر، افزایش مشارکت زنان 
نماید. پایگاه زنان کمک می

وند هاي منتشر شده از سوي مرکز آمار ایران، ردر این مقاله ابتدا با استفاده از داده
بررسی نمودیم. 1385تا 1335هاي هاي آن را در طی سالتغییرات اشتغال زنان و ویژگی

اما ه استداشتتغییرات قابل توجهی ،میزان مشارکت زنان در نیروي کاردر طی این دوره، 
(زنان در مجموع، سطح اشتغال زنان در ایران، بسیار پایین است. درصد جمعیت زنان فعال

به 1335درصد در سال 13حدود ازهشی با یک روند کاشاغل و بیکارِ در جستجوي کار)،
درصد در سال 9و سپس با یک روند افزایشی به حدود رسیده65درصد در سال 8حدود 

درصد رسیده است. البته شایان ذکر 12به 1385و نهایتاً در سال افزایش یافته است75
بوده است.1385است که بیشترین درصد جمعیت بیکار در سال 

میزان فعالیت زنان شهري با مناطق شهري و روستایی بررسی شود، اگر به تفکیک
ثابت مانده است اما میزان فعالیت زنان 1375تا 1355ي تقریباً در طی دوره،اندکی کاهش

ه در فاصله جو یک افزایش قابل تو1355-1365روستایی یک کاهش شدید در دوره 
. را تجربه کرده است1365-1375هاي سال

اقتصاد در طی این دوره سهم بخش يگانههاي سهاظ فعالیت در بخشاز لح
بیشتر مربوط به افزایش نسبت کارکنان خانوادگی خصوصی رو به افزایش بوده اما این امر 

التحصیالن بدون مزد است که تحصیالت زیادي ندارند و مربوط به اشتغال به کار فارغ
. دانشگاهی نیست

نقش مهمی را در روند فعالیت ،الگوي سنی فعالیت زنانتوان گفت تغییرات درمی
تا حد 1355- 1365هاي . نصف شدن تقریبی میزان فعالیت زنان در سالستاداشته زنان

به ویژه در سنین سنی هاي گروهدر تمامزیادي ناشی از کاهش عمومی میزان فعالیت
هاي سالکل در شMالگوي هاي تحقیق نبودترین یافته. یکی از مهمتر بوده استجوان

است. به عبارتی زنان جوان پس از ازدواج یا فرزندآوري که احتمال 1385و 1355، 1345
گردند. نتایج دهد، دوباره به کار خود برنمیخروج از فعالیت اقتصادي را افزایش می

گران و صنعت«دهد که پس از گروه متخصصان، زنان در گروه نشان می1385سرشماري 
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تواند تاحدي توجیه گر الگوي سنی مشغول به کارند. این امر می» کارگران مربوط به آن
که شاغلین در این گروه عمدتاً از مزایاي شغلی برخوردار نیستند و اشتغال زنان باشد، چرا

هاي هاي طوالنی مدت استفاده کنند. الگوي سنی فقط در سالتوانند از مرخصینمی
حالی است که الگوي سنی زنان شاغل در شکل است. این درMتقریبا1375ًو 1365

تبدیل شده Uشکل به معکوسِ Mیافته از اواسط قرن بیستم از حالت کشورهاي توسعه
کند.است. بدین معنی که ازدواج و فرزندآوري خللی در مشارکت اقتصادي زنان ایجاد نمی

ال و بیکاري، هرم سنی زنان در هاي جمعیتی بر سطوح اشتغي تأثیر پدیدهدر مطالعه
هاي سنی، ي هرمبررسی شد. از مقایسه1385و 1375، 1365هاي سنین فعالیت در سال

ي هرم، شود. بدین ترتیب که قاعدهتغییراتی دیده می1385مشخص شد که در هرم سنی 
نکه هاي بعدي است. با توجه به ایساله کمتر از گروه15-19کاهش یافته و جمعیت گروه 

است و 1375تا 1365هاي کاهش جمعیت در این سنین مربوط به کاهش موالید در سال
، بیشترین 1425توان گفت در سال روند کاهشی باروري همچنان ادامه دارد، بنابراین می

ي سال خواهند بود که در آستانه45-64جمعیت زنان در سنین فعالیت، در سنین 
مضاعفی بر نیروي کار جوان، خواهد بود. براي بررسی بازنشستگی قرار دارند و فشار 

تر اثرات ساختار سنی بر اشتغال زنان، از تکنیک تجزیه و روش کیتاگاوا استفاده شد. دقیق
نتایج نشان داد که نقش ساختار سنی روبه افزایش است اما در مجموع سهم اندکی از 

درصد 17هد. اثر ساختار سنی از دتغییرات در میزان اشتغال خام را به خود اختصاص می
ي سوم افزایش یافته است. بنابراین تغییرات در میزان درصد در دهه5ي اول به در دهه

هاي هاي فعالیت در گروهخام فعالیت اقتصادي زنان، مستقیماً بدلیل تغییرات در میزان
سنی است. 

ت در ساختار سنی زنان اند سهم تغییرادر تحقیقی که رسکاوتز و همکاران انجام داده
در کشورهاي فرانسه، آلمان غربی و اسپانیا تا حدي 2000تا 1985هاي در بین سال

مشابه با ایران بوده و کمتر از ده درصد است اما در کشورهاي امریکا و انگلستان بیش از ده 
در اي که توان گفت علیرغم تغییرات گسترده). می2005(رسکاوتز و دیگران، درصد است

ساختار سنی جمعیت زنان رخ داده است، نقش عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی به 
شود که گذارد. پیشنهاد میقدري زیاد است که مجالی براي تأثیرگذاري ساختار سنی نمی

در تحقیقات بعدي، اثر ساختار سنی در اشتغال مردان در ایران نیز بررسی شود، به نظر 
هاي اشتغال در مقایسه با زنان، بیشتر اثر ساختار سنی بر میزانرسد در مورد مردان می

باشد.  
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توان به علل خرد و کالن اشاره در بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادي زنان، می
هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و نیز ساختارهاي د. در بخش کالن، عمدتاً نقش نظامکر

دیدگاه افراد و عوامل مؤثر بر آن مدنظر است. شود و در بخش خرد، جمعیتی مطرح می
الزم به ذکر است که این علل نه بطور مجزا بلکه در تعامل با هم بر مشارکت زنان اثر 

گذارند.می
ي میزان فعالیت زنان نشان داد که ساختار جمعیتی زنان در ایران تأثیر تجزیه

ز علل ساختاري و کالن، سطح هاي اشتغال زنان ندارد. یکی دیگر اچندانی بر میزان
میان نرخ يدهد که رابطهتحقیقات نشان میاقتصادي و اجتماعی جامعه است. يتوسعه

).153- 176: 1385، (پاسبانشکل استU،اقتصادييمشارکت نیروي کار زنان با توسعه
شهرنشینی، دريشدن و توسعهي صنعتیدر یک اقتصاد آزاد، در مرحلهبدین ترتیب که

شود که مشاغل به ب میجشود. این موفعالیت اقتصادي زنان و مردان افتراق ایجاد می
نسبت به ،دوم تقسیم شده و شانس مردان براي دستیابیياول و درجهيمشاغل درجه

شوند، این دوگانگی زنان بیشتر شود. از آنجا که زنان از آموزش کمتري برخوردار می
ينهایی توسعهيشود. در مرحلهن در بازار کار کمتر میجنسیتی تشدید شده و سهم زنا

یابد. این افزایش مشارکت زنان در نیروي کار دوباره افزایش می،اقتصادي و اجتماعی
تواند مشارکت تا حدودي به علت افزایش میزان تحصیالت زنان است. تحصیالتی که می

ي دیگر در این مرحله به علت توسعهزنان را براي شرکت در بازار کار مهیاتر سازد. از طرف
یابد. از آنجا که مشارکت در نیروي کار بخش خدمات، تقاضا براي اشتغال زنان افزایش می

،اقتصادييپذیرد، ممکن است توسعهنظیر ساختار خانواده تأثیر می،زنان از عوامل دیگر
ري در کاهش نابرابري تنها شانس مساوي در برخورداري از آموزش را فراهم کند و هیچ اث

).397-417: 1383(محمودیان، جنسیتی در بازار کار نداشته باشد
عالوه بر ، در سطح کالنبین جنسیت و اشتغال در ایرانيبه منظور درك رابطه

وجود نگرش باید در نظر گرفته شود. اول آنکهدیگر نیز اساسی يمقولهسطح توسعه، چند
آید. یکی از ف مشارکت زنان است، مانع مهمی به حساب میمردساالر در جامعه که مخال

ترین علل میزان مشارکت پایین زنان، تقسیم کاري است که بر آنان تحمیل شده استمهم
توان گفت علیرغم نظریات نئوکالسیک، زنان به عبارت دیگر می).83: 1375طلب، (شادي

هاي جنسیتی، موفق به لیل تبعیضانسانی مناسب، به ديدر ایران با وجود کسب سرمایه
ایران با برخی مشکالت اقتصادي و ي دوم این که نکته؛شوندورود به بازار کار نمی

. مواجه بوده استاز جمله جنگ، رکود اقتصادي و انفجار جمعیتاجتماعی 
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با استفاده از ،)1387(هرندي و جمشیدياي که در بخش علل خرد، به مطالعه
کنیم. اند، اشاره میانجام داده1380گیري اجتماعی، اقتصادي خانوار در سال هاي آمارداده

ساله، 50تا 20عوامل فردي و خانوادگی مؤثر بر اشتغال زنان متأهل در این تحقیق به
دهد که احتمال اشتغال زنان روستایی، زنان نشان می. نتایج این تحقیق شده استپرداخته 

تر به ترتیب نسبت به زنان شهري، خانوارهاي با درآمد پایینسرپرست خانوار و زنان در 
سرپرست، و زنان در خانوارهاي با درآمد باالتر، بیشتر است. زنان غیر

پذیر در نیروي کار ایران، زنان با تحصیالت باالتر ترین گروه آسیبعمدهدر مجموع، 
هاي اقتصاد آماده یتي انسانی براي حضور در فعالسو با کسب سرمایهاز یکهستند. 

شوند اما از سوي دیگر بازار کار، براي جذب زنان تحصیل کرده، توان الزم را ندارد.می
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:فهرست منابع
بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، ".)1388ابونوري، اسمعیل و نجمه، غالمی (

، مطالعات زنان، سال هفتم، "نعت ایرانثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صؤو عوامل م
. 1ي شماره

شناسی خانواده، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. جامعه.)1376اعزازي، شهال (
میر هاي موالید و مرگ ونگرش تاریخی به روند میرانکوششی در".)1375امانی، مهدي (

.14و 13هاي ي جمعیت، شماره، فصلنامه"و شناخت مراحل انتقال
تحلیل تحوالت بازار کار بر حسب سطح سواد و جنسیت بر مبناي .)1387علیرضا (امینی، 

، کنفرانس تحلیل یافته هاي 1385و 1375هاي عمومی نفوس و مسکن نتایج سرشماري
. مرکز آمار ایران. 1385سرشماري 

ن در چهل سال گذشته و ساختار اشتغال زنان کشور و تغییرات آ.)1383بامداد، شیدا (
، هاي ایراناجتماعی در شهرستانمیزان اشتغال زنان با عوامل اقتصادي ـيبررسی رابطه

دانشگاه تهران: ،هاي تهرانشناسی در دانشگاههاي جمعیتنامهبررسی تحلیلی پایاندر 
تهران. 

،"روستاییعوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان") 1385پاسبان، فاطمه (
.53ي اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال چهاردهم، شماره

پژوهی وضعیت اشتغال زنان در آینده".)1388البنی، پوالب (فرد، زهرا و امپیشگاهی
. 3ي ي هفتم، شماره، پژوهش زنان، دوره"گاه ایراني خاورمیانه با تأکید بر جایمنطقه

ي غالمعلی فرجادي، ترجمه،ي در جهان سومي اقتصادتوسعه.)1364تودارو، مایکل (
تهران: انتشارات مرکز مدارك اقتصادي ـ اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه.

هاي پژوهش، "هاي اشتغال زناني روستایی و چالشتوسعه".)1385دادورخانی، فضیله (
. 55ي جغرافیایی، شماره
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، "1345-1365زنان روستایی ایران تحوالت تکنولوژي و اشتغال ".)1372رجبی، ماهرخ (
در مجموعه مقاالت سمینار بررسی مسایل جمعیتی ایران، جلد اول، شیراز، مرکز جمعیت 

شناسی دانشگاه شیراز. 
ي اجتماعی ریزي رفاه و توسعه، برنامه"ي جمعیتی ایراندریچه".)1388سرایی، حسن (

.1ي شماره،ایران، زمستان
علوم ينامه،"دیدگاه مردان روستایی نسبت به کار زن").1375طلب، ژاله (شادي

. 8ي شماره،اجتماعی
اثر رشد بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با ".)1380زهرا افشاري (شیبانی، ابراهیم و

. 59ي شماره،تحقیقات اقتصاديي، مجله"استفاده از روش داده ـ ستاده)
اشتغال و بیکاري در جمعیت نیروي انسانی،يضهبررسی روند عر.)1380داوود (عباسی، 
علوم يشناسی. دانشکدهي کارشناسی ارشد جمعیتنامه، پایان1365-1379ایران: 

اجتماعی، دانشگاه تهران. 
،"وضعیت مشارکت و اشتغال زنان در ایران".)1383عالءالدینی، پویا و محمدرضا رضوي ( 

.12يشمارهرفاه اجتماعی، سال سوم،يفصلنامه
هاي ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه".)1386پور، محمدعلی و وحید محمدي (فیض

ي دوم هاي کوچک و متوسط تولیدي بخش تعاون طی برنامهتعاونی: شواهدي از بنگاه
. 2ي ، مطالعات زنان. سال پنجم، شماره"توسعه

یت اشتغال و بیکاري در ایران با ي وضعتحوالت اخیر و آینده".)1385پور، شهال (کاظمی
. 1يال یکم، شمارهشناسی، سي انجمن جمعیتنامه،"تأکید بر وضعیت اشتغال زنان

تفاوت روستا ـ شهري مشارکت زنان در نیروي کار، کار در ".)1381محمودیان، حسین (
،شناسی ایرانمجموعه مقاالت نخستین همایش انجمن جمعیت،"1355- 1375يدوره

ران: دانشگاه تهران. ته
هاي نیروي کار، تهران: مرکز آمار ایران.شاخص.)1389مرکز آمار ایران (
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ي یک الگو در جمعیت و توسعه سطح مرگ و میر و توسعه، ارائه.)1384میرزایی، محمد (
هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.تهران: مرکز مطالعات و پژوهش،با تأکید بر ایران
خالصه مقاالت ، "انتقال سنی در ایران".)1387و محمود مشفق (میرزایی، محمد

. 1385هاي سرشماري کنفرانس تحلیل یافته
چگونگی اثرپذیري احتمال اشتغال زنان ".)1387هرندي، فاطمه و فرشید، جمشیدي (

ي دانش و توسعه،، مجله"هاي فردي و خانوادگیمتأهل نقاط شهري و روستایی از ویژگی
. 22ي زدهم، شمارهسال پان

بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در ".)1386احمدي (بهجت و وکیل یزدخواستی، 
.3ي ، مطالعات زنان. سال اول، شماره"1385ایران با تأکید بر سرشماري 
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