
10077مجله برنامه و بودجه، شماره 

بررسي وضعيت نابرابري جنسيتي در 

ايرانبازار كار

)با استفاده از نماگرهاي كار شايسته(

∗فاطمه هرندي

∗∗خانيمحسنزهره فالح

چكيده 
80تقريباً نيمي از كاركنان در كل دنيا در مشاغل خاص جنسيتي كـه در آن حـداقل                  

قع مشـاغل غيـر كشـاورزي       در وا . درصد شاغالن، از يك جنس هستند، اشتغال دارند       
اين پديده انعطاف ناپذيري .  برابر اين مشاغل براي زنان استهفتخاص مردان تقريباً 
خصـوص بـراي زنـان    هاي شغلي به  دهد كه باعث كاهش فرصت    بازار كار را نشان مي    

تبعيض شغلي بر   ). 1998آنكر،(دهد  شود و در نتيجه كارايي اقتصادي را كاهش مي        مي
ـ      ته از نابرابري فرصت   حسب جنس، گذش   ةهاي شغلي به نابرابري نرخ دستمزد و مرتب

 مشـاغل خـاص زنـان اغلـب داراي          ،در واقـع  . حسب جنس نيـز اشـاره دارد      شغلي بر 
تر و امكانات محدودتر براي پيشرفت در مقايسه با مشـاغل           پرداختي كمتر، مقام پايين   

و مرد در يك شغل، اثر شود كه افزايش برابري زن خاص مردان است و حتي ثابت مي

harandi@srtc.ac.irعضو هيئت علمي پژوهشكدة آمار∗
zohrehf@srtc.ac.irعضو هيئت علمي پژوهشكدة آمار∗∗

:نويسندگان



بررسي وضعيت نابرابري جنسيتي در بازار كار ايران78

براي بررسي وضعيت ). 2002گولدن، (گذارد معكوس بر نرخ دستمزد در آن شغل مي
 ابعاد مختلف بازار كـار      ةدهندتبعيض جنسيتي در بازار كار الزم است نماگرهاي نشان        

.به تفكيك جنس محاسبه و مقايسه شوند

 وضعيت  ةكنندته كه تبيين  در اين مقاله، با استفاده از مجموعه نماگرهاي كار شايس         

بازار كار يك كشور هستند، ميزان تبعيض جنسي در بازار كار ايران در ابعاد مختلـف                

ـ . شودمي و روند تغييرات آن طي زمان بررسي و تحليل           ،محاسبه  ابتـدا   ،ين منظـور  دب

19معرفـي  شـده و پـس از    نماگر كار شايسـته ارائـه   23تعاريف و مفاهيم مربوط به      

 آنهـا بـا   ة نمـاگر كـه امكـان محاسـب        11نماگري كه به بحث جنسيت مرتبط هستند،        

هاي اطالعات سري زماني آمارگيري اشتغال و بيكاري خانوار مركز آمار ايران در سال            

.  شده استه وجود داشته براي كل كشور به تفكيك جنس محاسب1382تا1376

د كه هر چند حضور زنـان در بـازار كـار            دهنتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي      

 مورد بررسي برخوردار ةكشور و جايگاه آنان در اين بازار از روند رو به رشدي طي دور

هاي برابر با مردان در بازار كار برخـوردار   هنوز در اغلب موارد زنان از موقعيت     ،است

. نيستند

مقدمه 

عنـوان ضـرورت اخالقـي     اقتصادي نه تنها به  -امروزه برابري جنسيتي در ابعاد گوناگون اجتماعي      

انكارناپـذيري  شواهد   .اي دارد ها اهميت ويژه  عنوان راهي به سوي آباداني و پيشرفت ملت       بلكه به 

دهد در تمامي دنيا برابري جنسيتي موجب تسريع رشد اقتصادي، تقويـت            وجود دارد كه نشان مي    

يكـي از ابعـاد برابـري    ). 2005درويـس،  (ود شـ ها، كاهش فقر و ايجاد امنيت اجتماعي مـي        دولت

هاي اشتغال، نـوع مشـاغل و سـطح پرداخـت بـراي          توان بر حسب برابري فرصت    جنسيتي را مي  

 تبعـيض جنسـيتي در بـازار كـار،          نبوددر صورت   . مقدار مساوي كار، بين زنان و مردان بيان نمود        

، تابعي از جنسيت    آنهاو ميزان ثبات شغلي     شرايط ورود افراد به اين بازار، جايگاه آنان در اين بازار            

براي نشان دادن سطح و روند تبعيض جنسيتي در بازار كار الزم است اخـتالف بـين                 . نخواهد بود 

از آنجـا كـه اخيـراً    . زنان و مردان در ابعاد مختلف بازار كار به صورت كمي بيان و تحليـل شـوند              
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گيري وضعيت بازار كار كشورها توسـط  اندازهعنوان مفهومي جامع براي  به1»كار شايسته «مفهوم  

 در ادبيات بازار كار وارد شده است، در اين مقاله با اسـتفاده از ايـن                 ILO(2(المللي كار سازمان بين 

مفهوم، برخي از ابعاد تبعيض جنسيتي در بازار كـار ايـران بـا اسـتفاده از اطالعـات آمـارگيري از                      

گيـري و رونـد تغييـرات آن طـي دوره هفـت سـاله        ازههاي اشتغال و بيكـاري خـانوار انـد        ويژگي

. شود نشان داده مي1376-1382

تعاريف و مفاهيم 
هاي اشتغال، نـوع مشـاغل و       توان بر حسب برابري فرصت    طرفانه در اشتغال را مي    وجود رفتار بي  

كـار  المللـي    سـازمان بـين    111قطعنامه شماره   . سطح پرداخت براي مقدار مساوي كار بيان نمود       

هر تفاوت، حذف يا ترجيح بر اسـاس نـژاد، رنـگ، جـنس، مـذهب،               «عنوان  تبعيض را به  ) 1958(

عقايد سياسي، مليت و اصـل و نسـب يـا خاسـتگاه اجتمـاعي كـه تـأثيري مخـرب بـر كيفيـت                         

تـوان  هـا مـي   به فهرست اين ويژگي   . بيان كرده است  » هاي شغلي يا رفتار در اشتغال دارد      فرصت

بـه  ) 1951(المللي كـار     سازمان بين  100قطعنامه شماره   . ماري را نيز اضافه كرد    سن، ناتواني و بي   

عالوه بر رفع . مسئله تبعيض در پرداخت و لزوم اجرت مساوي در برابر كار مساوي اختصاص دارد          

طرفانه همچنين به معني كار بـدون آزار و خشـونت،   تبعيض در كار و در دستيابي به كار، رفتار بي      

ـ . هاي مربوط به كـار اسـت      طرفانه به شكايت  الل نسبي و رسيدگي بي    داشتن استق  ي نمـودن   كم

تواند از طريق نماگرهاي  مي ،طور اخص سطح تبعيض در بازار كار به طور اعم و تبعيض جنسي به           

. انجام شود» نماگرهاي كار شايسته«كننده وضعيت بازار مشخص

ده و كـر ادبيات بازار كـار وارد  به آن راهاي اخير در سالILOكار شايسته مفهومي است كه  

جا هدف اصلي خود قرار داده است  همهرااين سازمان ترويج كار شايسته براي همه زنان و مردان  

گيري وضعيت بازار كار خود از اين مفهوم جـامع اسـتفاده          كند براي اندازه  و كشورها را تشويق مي    

1. Decent Work
2. International Labor Office
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ـ     كار شايسته مفهومي چند بعدي است كه        . نمايند ت اشـتغال بـه كيفيـت آن نيـز          عـالوه بـر كمي

» كار شايسـته «عبارت . پردازد و در نتيجه نه تنها به كار بيشتر بلكه به كار بهتر نيز توجه دارد           مي

هـايي  فرصـت «عنوان وي كار شايسته را به.  مطرح كرد1999 در سال ILOرا اولين بار دبير كل     

 كار خوب و سودمند از لحاظ اقتصادي در شـرايط  دست آوردن و حفظ براي زنان و مردان براي به     

در ايـن تعريـف چهـار بعـد مختلـف           . تعريـف كـرد   » آزادي، برابري، امنيت و حفظ شأن انسـاني       

 گفتمـان  .4 و 3 حمايـت اجتمـاعي   .23 اشـتغال  .2،  1 حقوق كار  .1:  است كه عبارتند از    پذيرتفكيك

4.اجتماعي

 از اي كشورها قادر نبودند بدون وجود مجموعه،هر چند مفهوم كار شايسته كامالً ملموس بود
 كار شايسته، وضعيت نيروي كار خود، رونـد تغييـرات آن طـي زمـان و                 ةكنندنماگرهاي مشخص 

مجموعـه  ILOبه همين منظـور   .  بيان و ارزيابي نمايند    ،المللي دارند كه در سطح بين   را  جايگاهي  
ايـن مجموعـه بـراي    . ده اسـت كـر شـنهاد   كار شايسـته را پي ةكنندحداقلي از نماگرهاي مشخص 

 نزديـك اكثـر     ةرود در آيند   نماگر است كه انتظار مي     23كشورهاي نواحي آسيا و اقيانوسيه شامل       
در انتخاب مجموعـه نماگرهـاي پيشـنهادي، عـالوه بـر            . گيري كنند كشورها بتوانند آنها را اندازه    

ةهاي الزم براي محاسب   گرها و وجود داده   دار بودن نما  الحاظ نمودن ابعاد مختلف كار شايسته، معن      
 وسيعي از كشورهاي نواحي آسيا و اقيانوسيه        حجمدر  )  نزديك ةدر حال حاضر يا در آيند     (نماگرها  

بيشتربراي توضيحات (. در ذيل نماگرهاي مربوط به هر بعد ارائه شده است  . نيز مدنظر بوده است   
).1384دي و همكاران،  مراجعه كنيد به هرنهادر مورد هر يك از نماگر

حقوق كار) الف

نام نكرده در مدرسه؛ ساله ثبت14 تا 6ميزان كودكان .1

؛)ISCO-885 در 1مشاغل گروه عمده (سهم زنان در مشاغل اجرايي و مديريتي .2

؛ILO يا هاي كارموارد شكايات منعكس شده به دادگاه.3

1. Rights at Work
2. Employment
3. Social Protection
4. Social Dialogue
5. International Standard Classification of Occupation
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اشتغال) ب

ميزان مشاركت نيروي كار؛. 4
 جمعيت؛نسبت اشتغال به. 5
ميزان اشتغال غير رسمي؛. 6
درصد و متوسط دستمزد شاغالن روزمزد؛. 7
ميزان بيكاري جوانان؛. 8
ميزان جوانان غير فعال؛. 9
ميزان بيكاري؛. 10
 اقتصادي؛مختلفهايتوزيع اشتغال بر حسب وضع شغلي و بخش. 11
دمات؛هاي كشاورزي، صنعت و خسهم اشتغال مزد بگيري زنان در بخش. 12
وري نيروي كار؛بهره. 13
؛)هاي مليبر اساس حساب(نه واقعي درآمد سرا. 14

حمايت اجتماعي) ج

ميزان پوشش تأمين اجتماعي؛. 15
؛)GDP1درصد هزينة تأمين اجتماعي در بودجة دولت نسبت به ( هزينة تأمين اجتماعي عمومي .16
؛)ز فوتمنجر به فوت، منجر به غير ا(ميزان حوادث شغلي . 17
؛) ساعت در هفته49بيشتر يا مساوي (درصد شاغالن با ساعات كار بيش از حد . 18
ميزان دستمزد ساعتي نامناسب؛. 19

گفتمان اجتماعي) د

هاي كارگري؛ميزان عضويت در اتحاديه. 20
؛2هاي كارفرماييهاي متعلق به تشكلميزان بنگاه. 21

1. Gross Domestic Product
هاي داراي فعاليـت    هاي كارفرمايي از كل بنگاه     تحت پوشش تشكل   (Enterprises)هاي  درصد بنگاه .2

هـا از   شوند تا در مقابل ايـن اتحاديـه       هاي كارگري تشكيل مي   ها در پاسخ به اتحاديه    اين بنگاه . اقتصادي
.حقوق كارفرمايان دفاع كنند
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درصد مزد و حقوق بگيران تحت پوشش  (زني جمعي دستمزدميزان پوشش چانه. 22

؛)جمعيههاي دستپيمان

.)ميزان روزهاي بيكاري ناشي از آن (1هاها و تعطيلي اعتصاب.23

 ماهيتـاً بـه تفكيـك جـنس قابـل محاسـبه       23 و 22، 21، 16 نماگر مذكور نماگرهاي   23از  

پردازنـد و  ال زنـان مـي    نماگرهايي هستند كه منحصراً به بحـث اشـتغ         12 و   2هاينماگر. نيستند

سـاير  . دهنـد هـاي اشـتغال نشـان مـي    در بازار كار از ديدگاه حقوق كار و فرصت       را  وضعيت زنان   

نماگرها نيز اگر به تفكيك جنس محاسبه و مقايسه شوند، وضعيت تبعيض جنسي در بازار كـار را                  

. دهندنشان مي

روش پژوهش 

هاي اشتغال و بيكاري خانوار كه از سـال   از ويژگي براي انجام اين پژوهش از اطالعات آمارگيري        

 هزار خانوار در هر سال آن       110اي حدود    به صورت ساالنه، مركز آمار ايران با حجم نمونه         1376

 سـوم  هاي طرح مذكور در ماه ميـاني فصـل    از آنجا كه ويژگي   . كند، استفاده شده است   مياجرا  را  

هـاي مزبـور بـراي محاسـبه        اطالعات طرح در سـال     ثابت بوده، فقط از      1382-1376هاي  سال

. نماگرها استفاده شده است

جامعه آماري اين طرح را كليه خانوارهاي معمولي ساكن در نقاط شهري و روسـتايي كشـور                 

.  بوده است2اياي دو مرحلهگيري خوشهروش آمارگيري در اين طرح، نمونه. دهندتشكيل مي

ةآوري شـده تنهـا محاسـب   ه اطالعاتي كه در ايـن طـرح جمـع      با توجه ب  ذكر شود   الزم است   

. پذير بوده است امكان18 و 15، 12، 11، 10، 9، 8، 5، 4، 2، 1نماگرهاي 

 توسـط كارفرمـا را   )Lockout(محل كـار  اعتصاب كاركنان يا تعطيلي ميزان روزهاي بيكاري ناشي از   .1
.دهدنشان مي

2. Two Stage Cluster Sampling 
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هاي مختلف با توجه    هاي خام حاصل از آمارگيري مذكور در سال       براي محاسبه نماگرها ابتدا داده    

پاسخي و  هاي پايه براساس نرخ بي    س وزن و سپ ) وزن پايه (دهي  ها، وزن به احتمال انتخاب نمونه   

پاسـخي و بهنگـام نبـودن چـارچوب         د تا اثر سوء ناشـي از بـي        شهاي جمعيتي تصحيح    بينيپيش

 نمـاگر مـذكور   11سپس مقادير هـر يـك از      ). 1381هرندي و همكاران،    (آمارگيري تعديل گردد    

بـا اسـتفاده از ايـن    . ه است آمد 1د كه نتايج آن در جدول       ش ساله محاسبه    هفتبراي دوره زماني    

عـالوه بـر آن مقـادير    . ه اسـت شـد  ساله بررسي هفتمقادير روند كلي وضعيت بازار كار در دوره      

 به تفكيك جنس نيز محاسبه شده كه نتايج حاصـل           18 و   15،  11،  10،  9،  8،  5،  4،  1نماگرهاي  

ار براي زنان در مقايسـه  از اين مقادير براي بررسي تغييرات شرايط بازار ك     .  آمده است  2در جدول   

تر نمودن موقعيت زنان در مقايسه با مردان در همچنين براي ملموس. با مردان استفاده شده است 

 نماگر مذكور، نسـبت مقـادير نمـاگر زنـان بـه مـردان            9ابعاد گوناگون بازار كار، براي هر يك از         

بـه شـرح زيـر      ه نماگرهـا  هاي محاسب فرمول.  آمده است  3محاسبه گرديد كه نتايج آن در جدول        

:است

 = ميزان مشاركت نيروي كار•

 = نسبت اشتغال به جمعيت•

 = ميزان بيكاري•

توزيع اشتغال بر حسب وضع شغلي و بخش فعاليت اقتصادي•

صورت زير محاسبه  گانه وضع شغلي و بخش فعاليت، شاخص به     نُههاي  براي هر يك از زير گروه     

: شده است

 = يكاري جوانانميزان ب

 ساله يا بيشتر15جمعيت شاغل 

رت ساله يا بيش15جمعيت 

 ساله يا بيشتر15جمعيت بيكار 
 ساله يا بيشتر15جمعيت فعال 

در زير گروه مورد نظر ساله يا بيشتر15جمعيت شاغل 

 ساله يا بيشتر15جمعيت شاغل 

 ساله بيكار 24-15جمعيت 

 ساله فعال 24-15جمعيت 

 ساله يا بيشتر15) شاغل يا بيكار(جمعيت فعال 

 ساله يا بيشتر15جمعيت 
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يي و مديريتي  ساله يا بيشتر شاغل در مشاغل اجرا15زنان 

 ساله يا بيشتر شاغل در مشاغل اجرايي و مديريتي 15جمعيت 

 ساعت كار در هفته 48 ساله يا بيشتر با بيش از 15شاغالن 

 ساله يا بيشتر15شاغالن 

 =فعالميزان جوانان غير

سهم اشتغال مزد بگيري زنان در بخش كشاورزي، صنعت و خدمات •

:صورت زير محاسبه شده استهاي فعاليت اقتصادي شاخص بهدر هر يك از بخش

نسبت سهم زنان در مشاغل اجرايي و مديريتي به سهم آنها در كل اشتغال•

: دو شاخص زير به دست آمده استاين نسبت از تقسيم 
 =سهم زنان در مشاغل اجرايي و مديريتي-

 = سهم زنان در كل اشتغال-

=نام نكرده در مدرسه ساله ثبت14 تا 6ميزان كودكان •

 = شاغالن با ساعت كار بيش از حد•

 = ميزان پوشش تأمين اجتماعي•

هاي پژوهش يافته

ايج بررسي وضعيت كلي بازار كار كشور و روند تغييرات آن طي دوره مورد نظر و         در اين قسمت نت   

همچنين وضعيت زنان در اين بازار و روند تغيير وضعيت آنان در مقايسه با تغييرات كلي بازار كار،                  

. شودارائه مي

محصل ساله غير14-6جمعيت 

 ساله14-6جمعيت 

 ساله يا بيشتر داراي بيمه درماني در شغل اصلي 15يت شاغل جمع

 ساله يا بيشتر15جمعيت شاغل 

بگير در بخش مورد نظر  ساله يا بيشتر مزد و حقوق 15تعداد زنان 

بگير در بخش مورد نظر  ساله يا بيشتر مزد و حقوق 15جمعيت 

 ساله يا بيشتر15زنان شاغل 

 ساله يا بيشتر15جمعيت شاغل 

 ساله غيرفعال 24-15جمعيت 

 ساله24-15جمعيت 
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تقاضا اين مشكالت در بعد     . رو شده است  ه اخير، بازار كار ايران با مشكالت جدي روب        ةدر ده 

از كمبود تقاضاي نيروي كار در اقتصاد و در بعد عرضه از مازاد عرضه نيروي كار به وجـود آمـده                     

هاي مختلف اقتصادي، نـرخ پـايين انباشـت         در طرف تقاضا، محدود ماندن نرخ رشد بخش       . است

ن  به جاي نيروي كار ناشي از پـايين بـود        هاي جديد و جايگزيني سرمايه    سرمايه، پيدايش فناوري  

در طـرف   .  سرمايه نسبت به نيروي كار، موجب فشار بيكاري بر بازار كار كشور شده اسـت               ةهزين

 و افـزايش نـرخ مشـاركت، بـه ويـژه نـرخ           1367-1357ةعرضه، نرخ باالي رشد جمعيـت دهـ       

 اخير، و همچنين تغيير رفتار نسبت به تعـداد شـغل و سـاعت كـار موجـب               ةمشاركت زنان در ده   

از طرفي عملكرد اقتصاد ايران در چند سال        .  كار در اقتصاد ايران شده است      افزايش عرضه نيروي  

 كاهش نرخ بيكاري است كه علت آن فزوني رشد ساالنه جمعيت شاغل بر رشد               ةدهنداخير نشان 

دليـل اصـلي كـاهش رشـد       . ساالنه جمعيت فعال به دليل كاهش رشد ساالنه جمعيت فعال است          

 بوده 1381 از سال بيشتر ساله و 15ند نزولي رشد ساالنه جمعيت  ساالنه جمعيت فعال نيز آغاز رو     

بررسي ارقام سري زماني نرخ مشاركت كل،       ). 1384ريزي كشور،   سازمان مديريت و برنامه   (است  

 است كه داليل عمده آن افزايش سـطح تحصـيالت           1379 روند افزايشي آن تا سال       ةدهندنشان

ار، افـزايش ميـانگين سـن ازدواج، كـاهش قـدرت خريـد       به ويژه در مورد زنان، كاهش بعد خـانو  

 دانشـجويان پذيرفتـه شـده در    تعـداد بسـياري از  التحصـيل شـدن   دستمزد سرپرست خانوار، فارغ   

). 1383امينـي،   (هاي قبل و تغيير نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار كار بوده است                سال

رفت بر اساس شواهد موجود، انتظار مي. ر استت، در زنان ملموس1379روند افزايشي نرخ تا سال      

.است كاهش يافته 1381 و 1380هاي نرخ مشاركت به روند افزايشي خود ادامه دهد اما در سال

يعنـي  اسـت  1380 و 1379هـاي  نرخ بيكاري كلي، باالترين ميزان مربوط به سـال        مورددر  

اين نمـاگر پـس از   .  است مواجه بودهبيشتر ساله و 15 كه با باالترين نرخ رشد جمعيت        هاييسال

گونه كه قبالً نيز بيـان گرديـد، آغـاز رونـد             سير نزولي يافته كه دليل اصلي آن همان        1380سال  

يـك دليـل    .  نيـروي كـار بـوده اسـت        ةنزولي رشد جمعيت جوان و در نتيجه كاهش فشار عرضـ          
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هاي قبـل،  ي بيكاري در سال است كه به دليل نرخ باال1اي شده احتمالي ديگر اثر كاركنان دلسرد    

ايـن رونـد در     . اند و در نتيجه موجب كاهش فشار عرضه نيروي كار شده          نيروي كار را ترك كرده    

شود اما در مورد زنان پس از افزايش قابـل مالحظـه نـرخ در               نرخ بيكاري مردان نيز مشاهده مي     

.  آغاز شده است1382، روند كاهشي از سال 1381-1379دوره 

 اقتصادي  مختلفهايي زماني نماگر توزيع اشتغال بر حسب وضع شغلي و بخش          بررسي سر 

 درصـد در    53/ 18 درصد در ابتداي دوره به       93/51بگيري از   دهد كه سهم اشتغال مزد      نشان مي 

بخـش  . انتهاي دوره افزايش يافته كه ناشي از كاهش سهم خود اشـتغالي طـي دوره بـوده اسـت       

. طي دوره نيز جذب اشتغال كاركنان فاميلي بدون مزد شده اسـت           ديگري از كاهش خود اشتغالي      

 درصد افزايش سهم    26/0 و   75/0هاي كشاورزي و صنعت با      هاي اقتصادي، بخش  در بين بخش  

با توجه به اينكه . اند ساله مواجه بوده هفتة درصد كاهش سهم طي دور     01/1و بخش خدمات با     

وط به افزايش سهم اشـتغال مـزد بگيـري در بخـش             افزايش سهم اشتغال مزد بگيري عمدتاً مرب      

رونـد  . گيري اين تغيير همسو با هدف ترويج كار شايسته است         رسد جهت  به نظر مي   ،صنعت است 

طـور مشـابه    مشاهده شده در شاخص كل بين ابتدا و انتهاي دوره تقريباً در زنان و مردان نيز بـه                 

. وجود دارد

 و از آن بـه بعـد رونـد          1380ميزان نرخ مربوط به سال      ين  بيشتر نرخ بيكاري جوانان،     بارةدر
با وجـود د، ش گونه كه در قسمت توضيحات نرخ بيكاري بيان همان. كاهشي آن شروع شده است 

چون زنـان و جوانـان نـرخ     هايي هم  به بعد، هنوز در حوزه     1381كاهش كلي نرخ بيكاري از سال       
توان بر اساس مدل ميزان طبيعي بيكـاري بيـان          ها را مي   دليل اين تفاوت   .بيكاري بسيار باالست  

هـاي  ميـزان كـم فرصـت   : بر اساس اين مدل، دو دليل براي نرخ باالي بيكاري وجـود دارد          . دكر
اند و اغلب هنوز در افراد جوان چون به تازگي وارد بازار كار شده    . شغلي يا ميزان باالي ترك شغل     

گيري نهايي براي يك شغل مشخص، مورد مسير شغلي آينده خود مطمئن نيستند، قبل از تصميم      
رود اين گروه ميزان تـرك شـغل بـاالتري           بنابراين انتظار مي   ،كنند مختلف كار را تجربه مي     انواع

شود احتمال يافتن  ي دارند كه موجب مي     كاري كمتر  ةاين افراد تجرب  از طرف ديگر،    . داشته باشند 

1. Discouraged Workers
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ر به اين ترتيب چون جوانان ميزان ترك شغل باالتر و ميزان يافتن كـا           . كار براي آنها كاهش يابد    
همچنـين در   . هاي سني دارند، نرخ بيكاري باالتري نيـز دارنـد         تري در مقايسه با ساير گروه     پايين
آور خـانوار هـم   كنند و عمومـاً نـان   افراد جوان قبل از ازدواج با خانوار خود زندگي مي      بيشترايران  

پذيرش پيشـنهادهاي   آور خانوار هستند، احتمال عدم      نيستند، بنابراين در مقايسه با افرادي كه نان       
 بـراي افـراد جـواني كـه در          1ين ترتيـب بيكـاري سايشـي      د ب . است بيشترشغلي نامناسب در آنها     

 زيرا اين افراد ناگزير به پذيرش اولين پيشنهاد كاري كه        ،كنند باالست هاي مرفه زندگي مي   خانوار
. ندي صرف يافتن كار بهتر كنبيشترتوانند زمان كنند، نيستند و ميدريافت مي
 ادامـه   1381گونه كه ذكر شد در مورد زنان روند افزايشي نرخ كلي بيكـاري تـا سـال                  همان

وضعيت زنان جوان نيز به همين ترتيب       .  با كاهش نرخ مواجه هستيم     1382داشته و تنها در سال      

يك دليل بـاالتر بـودن   . است و عالوه بر اين سطح بيكاري آنها بسيار باالتر از مردان جوان است  

بـه بيـان    .  از مردان جـوان اسـت      بيشترين ميزان اين است كه بيكاري سايشي براي زنان جوان           ا

تـر از   هاي شغلي نظير محل كار و امكانات آن بـراي زنـان جـوان مهـم               ديگر، از آنجا كه ويژگي    

ها و ساليق آنهـا     كه با مهارت  كنند  ميي صرف يافتن كاري     بيشترمردان جوان است، زنان وقت      

كـه  باشد  تواند ناشي از محدوديت اشتغال در بخش دولتي         اين نرخ باال همچنين مي    . شدسازگار با 

. بخش ارجح زنان براي اشتغال است

 افزايش  ةدهندهاي مختلف اقتصادي، نشان   بررسي ارقام نماگر سهم زنان مزد بگير در بخش        

. اسـت 1378ل سهم زنان مزد بگير در اشتغال مزد بگيري هر يك از سه بخش اقتصادي تـا سـا       

 بـا افـزايش    1379هـاي اقتصـادي در سـال        آغاز كاهش سهم زنان در اشتغال مزد بگيري بخش        

 اين واقعيـت اسـت    ةدهندروند مذكور نشان  . واني دارد  همخ 1379 نرخ بيكاري زنان از سال       شديد

رونـد  ظـاهراً   . پـذيرتر از مـردان هسـتند      هاي اقتصادي در بازار كار آسيب     كه زنان در برابر بحران    

 متوقف شده كه با كاهش نسبي نرخ بيكـاري زنـان در ايـن سـال كـامالً                   1382كاهش در سال    

.هماهنگ است

1. Frictional
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 مهم از رفتار برابـر  يتوزيع متناسب زنان و مردان بر حسب سطح مسئوليت در اشتغال، معيار       

ميزان مشاركت زنان در مشاغل مـديريتي و اجرايـي، نمـاگري اسـت كـه ايـن                  . در اشتغال است  

دهد كه نسبت سهم زنـان در مشـاغل     بررسي ارقام اين نماگر نشان مي     . دهدموضوع را نشان مي   

 درصد در سال    2/85 به   1376 درصد در سال     4/84اجرايي و مديريتي به سهم زنان در اشتغال از          

 افزايش يافته كه حاكي از بهبود نگـاه بـازار كـار بـه توانـايي زنـان در مشـاغل اجرايـي و          1382

وضعيت در بين مزد بگيران زن باز هم بهتر است به نحوي كه نسبت سهم زنـان                 . ي است مديريت

 درصـد در سـال   128 به سهم زنان مزد بگير در كـل اشـتغال از   ISCO1-1مزدبگير شاغل در   

 زنـان  2 حضور بـيش از انتظـار     بيانگر افزايش داشته است كه      1382 درصد در سال     143 به   1376

. يريتي در مقايسه با مشاركت كلي آنها در مشاغل مـزد بگيـري اسـت              هاي مد مزد بگير در پست   

دهد كه تجمـع زنـان شـاغل در     ميهاي مختلف اقتصادي نشانبررسي ارقام اين نماگر در بخش  

1-ISCO   درصـد در سـال      146 و   1376 درصـد در سـال       133( خدمات اسـت      عمدتاً در بخش 

به اين ترتيب كه سـهم كمـي از مشـاغل          . وضعيت در بخش صنعت كامالً متفاوت است      ). 1382

1-ISCO         كه در مقايسه با سـهم زنـان       )  درصد 14/1( در بخش صنعت به زنان اختصاص دارد

 نيز تغييري   1382اين نسبت در سال     ).  درصد 8/7(در كل اشتغال بخش صنعت بسيار ناچيز است         

 تـا  32/13(ين بخـش   رغم سهم قابل توجه زنان در مشاغل ا       بهدر بخش كشاورزي،    . نكرده است 

13/0( در بخـش كشـاورزي       ISCO-1، به دليل سهم ناچيز مشـاغل        ) درصد طي دوره   50/18

.ايـم ن ايـن رده نداشـته     اي از شـاغال   هـا، مشـاهده   ، در نمونـه   )1375درصد بر اساس سرشماري     

 در وضـعيت شـغلي كاركنـان        ISCO-1هاي حاصل در مورد نماگر سهم زنان شـاغل در           برآورد

سـهم نـاچيز مشـاغل     (دون مزد نيز به دليل وجود مشكل مشـابه بـا بخـش كشـاورزي                فاميلي ب 

1-ISCO    اصلي آن تعداد بسيار انـدك  دليلو وجود نوساناتي كه )  در كاركنان فاميلي بدون مزد 

ايـن گـروه    .  تعريف شده اسـت    1المللي مشاغل در گروه     بندي استاندارد بين  مشاغلي كه بر طبق طبقه    .1
هاي خاص؛ مديران مؤسسات توليـدي، خـدماتي و         رتبه دولت و سازمان   ت عالي ن؛ مقاما اشغلي، قانونگذار 

.گيرد و مديران را در برمياسؤپشتيباني؛ و ساير ر
2. Over- Represented
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گيـري قابـل توجـه    و در نتيجـه خطـاي نمونـه   ) در صـورت وجـود  (مشاهدات نمونه در ايـن رده       

. دش حذف ها از جدول،برآوردهاي حاصل بود

 سـهم زنـان در      بـارة از آنجا كه نتايج حاصل در مورد ارقام اين نماگر با باورهاي عمـومي در              

واني نداشت، توزيع مشاغل اجرايي و مديريتي زنـان نيـز           شاغل اجرايي و مديريتي، چندان همخ     م

ن در   درصد مشاغل اجرايي و مديريتي زنا      80 كه نتايج حاصل حاكي از تمركز بيش از          شدبررسي  

 راهنمايي و دبيرسـتان     مؤسسات آموزشي از قبيل كودكستان، دبستان، مدرسه       يهاي مديريت پست

ا كه مشاغل مذكور سهم قابل توجهي از كل مشاغل اجرايـي و مـديريتي در كشـور را      از آنج . بود

دست آمده بـراي نمـاگر مـذكور در    ، دليل ارقام به)1382 درصد در سال 28حدود (شود شامل مي 

در واقع چون براي مؤسسـات آموزشـي        . شودغال مزدبگيري و بخش خدمات كامالً روشن مي       اشت

 ممكن براي احراز پست مديريت و معاونت هستند، در اين گونه مشاغل             ةدخترانه، زنان تنها گزين   

.ديگر بحث انتخاب مطرح نيست

 ساله 14 تا 6كان  نماگر ميزان كود ILO دستيابي مستقيم به آمار كار كودكان،        نبودبه دليل   

توانـد   مـي كار كودكان از دو جنبـه . ده استكرنام نكرده در مدرسه را نماگر جايگزين معرفي         ثبت

كه با مختل نمودن     آزار جسمي يا روحي و ايجاد اختالل در مدرسه رفتن            .آور باشد براي آنها زيان  

 در بزرگسـالي محـدود   هاي اشـتغال وي را هاي تجربي، مهارتي و تخصصي كودك، گزينهانباشته

 سـال  15 به طور كلي حداقل سـن كـار را        ILO. شودمي كردن فقر او منتهي مي     ينموده و به دا   

كار كودكـان اغلـب   . كند سال را كار كودك تلقي مي   15بنابراين كار افراد زير     . تعريف كرده است  

واردي نيـز كارهـاي     در مـ  . آور است استثمارگرايانه و براي سالمتي، امنيت و اخالق كودكان زيان        

.استكودكان، كارهايي خطرناك و غير اخالقي 

 بـه بعـد را      1379بررسي ارقام نماگر ميزان كودكان غير محصل، روند كاهشي نرخ از سـال              

 است كه نتيجه تأكيد     بيشتر ساله شدت كاهش     9 تا   6خصوص براي گروه سني      به ،دهدنشان مي 

.اسـت التعلـيم   ور بر پوشش همگـاني افـراد الزم       خاص برنامه سوم توسعه اجتماعي اقتصادي كش      

هاي مربوط به زنـان   مقادير نرخ  ،شودهاي مردان و زنان هم مشاهده مي      هر چند اين روند در نرخ     

.  ساله كه تقريباً دو برابر است14 تا 10 در گروه سني ويژهباالتر از مردان است به
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دهد كـه از گسـترش      اري را نشان مي   نماگر ساعت كار بيش از حد روند افزايش ساالنه آشك         

در مقايسه بـين انـواع   . گيردنشأت مي  پركاري در بازار كار كشور براي افزايش قدرت خريد           ةپديد

رفت باالترين درصد مربوط به خود اشتغاالن است چون معموالً          اشتغال، همان گونه كه انتظار مي     

هـاي  در بـين بخـش    . تفكيك نماينـد  توانند به دقت ساعت كاري خود را از ساعت غيركاري           نمي

هـاي صـنعت و خـدمات       اقتصادي نيز، افزايش درصد شاغالن با ساعت كار بيش از حد در بخش            

نوسانات مشاهده شده در ارقام بخش كشاورزي و كاركنان فاميلي بدون مـزد احتمـاالً      . وجود دارد 

ـ . ن مزبـور اسـت    گيري ساعت كـار شـاغال     ناشي از تأثير مشكالت اندازه     د مشـاهده شـده در      رون

رفت، سـطح نمـاگر     گونه كه انتظار مي   شود هر چند همان   ده مي ديهاي زنان و مردان نيز      شاخص

. براي زنان بسيار كمتر از مردان است

 مـورد بررسـي، رونـدي نزولـي را     هـاي ن تحت پوشش تأمين اجتماعي در سال   درصد شاغال 

غلي و در هريك از سه بخش فعاليـت         اين وضعيت در هر يك از سه گروه وضع ش         . دهدنشان مي 

ةدر واقع با توجه به افـزايش فشـار عرضـ          . شوداقتصادي و همچنين براي مردان نيز مشاهده مي       

ن مجبور به پذيرش مشاغل فاقد مزايـاي تـأمين          بيشتري از شاغال  نيروي كار به بازار كار، درصد       

ورد بررسـي همزمـان بـا كـاهش          مـ  ةتوان انتظار داشت در دور    ين ترتيب مي  دب. انداجتماعي شده 

ن تحت پوشش تأمين اجتماعي، درصد اشتغال غير رسمي متناسـب بـا آن افـزايش                درصد شاغال 

هاي شـغلي، بـاالترين سـطح پوشـش بـراي مـزد بگيـران و در بـين         در بين وضيعت. يافته باشد 

در مقايسـه بـين مـردان و        . هاي اقتصادي، باالترين سطح پوشش در بخش خدمات اسـت         بخش

تر نان، نرخ كلي پوشش براي زنان باالتر از مردان است و روند كاهشي نرخ نيز براي زنان ماليم       ز

سه با مـردان و     آور خانوار در مقاي   شايد يك توجيه اين پديده درصد كمتر زنان نان        . از مردان است  

 بخـش  اين وضعيت در اشتغال مزد بگيـري و . تر آنها به پذيرش هر شغلي باشد   در نتيجه الزام كم   

عكس ن خود اشتغال و در بخش صنعت، وضعيت برشود اما در بين شاغالخدمات نيز مالحظه مي   

ـ  كه در اين دو زير گروه، در مقايسه بـا مـردان، درصـد ك     است، به اين معنا    ري از زنـان تحـت   مت

. پوشش تأمين اجتماعي قرار دارند
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گيرينتيجه

رو همـواره    از اين  .اي نسبتاً عمومي است   ي در بازار كار پديده    وجود تبعيض جنس  در اغلب كشورها    
 حاضر با استفاده از مفهـوم كـار شايسـته و            ةمطالع. ين توجه را به خود اختصاص داده است       بيشتر

گيري سطح و روند تبعيض جنسيتي در بازار كار ايران          كننده آن به اندازه   برخي از نماگرهاي تبيين   
طـور   عالوه بر نماگرهـايي كـه بـه     ،بدين منظور .  پرداخته است  1382-1376 هفت ساله    ةدر دور 

 آنهـا بـا     ةپردازند، ساير نماگرهـاي كـار شايسـته كـه محاسـب           اخص به وضعيت زنان در بازار مي      
اطالعات موجود، امكان پذير بود به تفكيك جنس محاسبه و از نسبت مقـادير زنـان بـه مـردان                    

منظـور تعيـين    بـه ،عالوه بـر آن . ان در بازار كار استفاده شدعنوان معياري از موقعيت نسبي زن   به
. تأثير وضعيت كلي بازار كار بر موقعيت زنان، مقادير نماگرها در كل جمعيت نيز محاسبه شد

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه توزيع زنان و مردان بر حسـب سـطح مسـئوليت در                   
در اشتغال است، از وضـعيت نسـبتاً مناسـب و رونـد رو بـه                 مهم از رفتار برابر      ياشتغال كه معيار  

 نگاه بازار كار به توانايي زنان در مشاغل اجرايـي     ةرشدي برخوردار است كه حاكي از بهبود فزايند       
ن و   مشـاغل اجرايـي و مـديريتي كشـور در كـل شـاغال               هر چند بررسي توزيع    .و مديريتي است  

ان در مشاغل اجرايي و مديريتي، در اغلب موارد بـه           ن زن نشان داد كه سهم قابل توجه زن        شاغال
هاي برابر با مردان نيست بلكه به اين دليل است كه بـراي ايـن نـوع                 دليل برخورداري از فرصت   

. ممكن هستندةزنان تنها گزين) مديريت و معاونت در مؤسسات آموزش دخترانه(مشاغل 
رغـم آغـاز رونـد كاهشـي نـرخ      بـه  ديگري كه از اين مطالعه حاصل شد اين است كه           ةنتيج

هاي بازار كار از جمله زنان و جوانان، همچنان         بيكاري در كشور طي دوره، هنوز در برخي از حوزه         
هاي مناسـب بـراي   اي وجود دارد كه براي كاهش آن، استفاده از مشوق     عدم تعادل قابل مالحظه   

 ويـژه زنـان جـوان ضـروري بـه نظـر             ترغيب بازار كار به استفاده از نيروي كار زنان و جوانان به           
. رسدمي

هـاي  حضور بيش از انتظار زنان در وضعيت شـغلي كاركنـان فـاميلي بـدون مـزد در بخـش                   

خوبي تبعيض موجود در استفاده از نيروي كار زنان در ايجـاد درآمـد بـراي        كشاورزي و صنعت، به   

. دهد نشان مي،بدون اينكه از مزاياي معمول اشتغال برخوردار باشندرا خانواده 
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التعليم غيرمحصل در مقايسه با پسران همين گروه سني حـاكي از ايـن   وضعيت دختران الزم  

التعليم غيرمحصل در هر دو جنس، هنـوز         روند كاهشي ميزان افراد الزم     با وجود موضوع است كه    

 آنجا از.  هستندبا مشكالت بيشتري رو به رو راهنمايي ةدختران براي تحصيل به خصوص در دور     

هـاي   كار يا ساير داليل، بـا مختـل نمـودن انباشـته    كه مدرسه نرفتن دختران به دليل اشتغال به       

 و  كـرده اسـت   در بزرگ سالي محـدود      را  شان  هاي اشتغال گزينهتجربي، مهارتي و تخصصي آنها،      

 مسـائل  مسـئوالن  الزم است اين موضـوع مـورد توجـه خـاص         ،تواند به فقرشان منتهي شود    مي

.  قرار گيردفرهنگي
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