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چكيده
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افزايش نرخ پوشش تحصيلي و تعداد باره  گرديده و در اين ثر بر آن تحليلؤم

ايين پ. ن به عنوان دليل اصلي كاهش نرخ فعاليت زنان شناخته شده استمحصال

، ورود بيشتر و زودتر زنان شهري و در نتيجه كل زنانبودن نرخ فعاليت زنان 

. است آمده،به دستروستايي به بازار كار در مقايسه با زنان شهري از ديگر نتايج 

 مذكور و ةدر بخش ديگري از مقاله روند تغييرات نرخ بيكاري زنان طي دور

ي عمده فعاليت مورد هاگروه و هابخشهمچنين توزيع نسبي شاغالن زن به تفكيك 

اثبات نقش غالب مردان در بازار كار استان، . بررسي و كنكاش قرار گرفته است

يسه با زنان روستايي، تعادل نسبي در توزيع نرخ بيكاري باالتر زنان شهري در مقا

پذيري بيشتر زنان ي شغلي بين زنان در مناطق شهري و روستايي، آسيبهافرصت

جوان و نوجوان در بازار كار، كاهش نقش صنعت و افزايش سهم بخش خدمات در 

ترين از عمدهكرده از كل بيكاران زن، بيكاران تحصيل افزايش سهم  واشتغال زنان

.رود ميايج اين بخش به شمارنت

مقدمه. 1

 عوامل باثباتي و پايداري زندگي چه از ديدگاه فردي و چه از ديـدگاه اجتمـاعي،      ترينمهميكي از   

 مكاتـب اقتصـادي و حتـي اعتقـادي          تمـامي چرا كه كـار در      . استكار و فعاليت مفيد و مثمرثمر     

.رود ميبهترين و باالترين ثروت و اندوخته به شمار

. معتقد است، زندگي و كار انسان پيوند ناگسستني با هم دارنـد  11»مونكرتين«متفكر فرانسوي   

وقـوع بيكـاري را پـس از زنـدگي         22»لمپـارد «.دانـد  مي وي كار و زحمت را طريق سعادت انسان       

دانـد   ميهاي مشترك زناشوييداري از زندگي از هم گسيختگي و فساد تعداد معنا    مشترك موجب 

پيونـدد  مي وقوعه  افتد و يا در زمان ديرتري ب      صورت اين گسيختگي يا اتفاق نمي     اينكه در غير    

).1378فرجادي، (

هزينـه  . اقتصادي و اجتماعي فراواني اسـت     هاي  آنچه مسلم است اينكه بيكاري داراي هزينه      

ر و  توانـد بـا كـا      مـي  اي است كه در صورت اشتغال     اقتصادي بيكاري، اتالف نيروي انساني بالقوه     

١. A. Montchretien
٢. R. Lampard
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از . فعاليت، ضمن سروسامان دادن به زندگي فردي، موجبات افزايش توليد ملـي را فـراهم نمايـد                

طرفي از بعد اجتماعي نيز بيكاري باعث افزايش قابل توجه جرم و جنايت و اعتياد در سطح جامعه   

وجـود  چرا كه   . ترين مانع توسعه، مطرح گردد    تواند به عنوان بزرگ    مي همچنين بيكاري . گرددمي

 شديد منابع شـده   رفتنبيكاري و عدم شناخت صحيح و درست از داليل و عوامل آن موجب هدر   

.و انحراف از مسير اصلي توسعه و يا كندي روند آن را به دنبال خواهد داشت

. توان كار و اشتغال مفيد را پايه و اساس توسعه و بالندگي هر جامعه دانسـت  ميبر اين اساس 

.آيد ميشمارف هر دولت و نظام سياسي به اهد اترين اصلي ازال كامل و مولد، اشتغجهتدر اين 

بازار نيروي كار به دليل ماهيت و همچنين وجود انسان به عنوان عنصر اصلي آن در مقايسـه    

متغير اساسي بازار كار يعني انسـان  . با ساير بازارهاي اقتصاد از حساسيت دوچنداني برخوردار است   

در . رود مـي  هاي رشد و توسعه به شـمار      )نظريه (ترين عامل در تمامي تئوري    اس و حس  ترينمهم

پـذيرد و    مـي  رغم ساير بازارها كه با خريد و فروش و يا معاوضه، عمليات پايان            بهبازار نيروي كار    

تعامالت به طور نسبي محدود است، به دليل وجود انسان در هـر دو طـرف عرضـه و تقاضـا، بـا                    

.يابد ميها به طور نامعلوم و نامحدودي ادامهنساني در بازار، تعامالت و تقابلتبادل نيروي ا

رو با رشد جمعيت و افزايش مشكالت اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن، تنها در سـايه                 از اين 

،توان از ايـن نيـروي بـالقوه        مي  است كه  مناسبريزي  قيق از وضعيت بازار كار و برنامه      شناخت د 

.ه را نمودنهايت استفاد

در ميان نيروهاي حاضر در بازار كار، قشر زنان به دليل نقش غيـر قابـل انكـار در خـانواده و                      

پايگاه اجتماعي خاص به لحاظ تربيت نيروهاي بالقوه بـازار و تغييـر و تحـوالت روحـي و روانـي                   

را بـه خـود     با وجود اينكه زنان حدود نيمي از جمعيت جامعه          . جامعه، از اهميت خاصي برخوردارند    

هـاي خـاص نظيـر فرهنـگ و         رسد به خاطر وجـود محـدوديت       مي دهند اما به نظر    مي اختصاص

داري از كودكان، عدم تناسب تعدادي از مشاغل با مسائل          اعتقادات حاكم بر جامعه، مسئوليت نگه     

ار كـار داشـته و از موقعيـت         ، نقـش كمتـري نسـبت بـه مـردان در بـاز             ...رواني و فيزيكي آنها و    

.تري نيز برخوردار باشندندهشكن
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بسياري از كارشناسان معتقدند كه در ساليان اخير تغيير در تركيب سني و جنسي نيـروي كـار        
زنان و جوانـان بـا ورود بـه         . رود مي يكي از عوامل اصلي و مهم در افزايش نرخ بيكاري به شمار           
عالوه تمايل زيادي به عوض كردن بازار كار، قبل از يافتن شغل در زمره بيكاران قرار گرفته و به         

رو با افزايش نسبت زنان و جوانان در بـازار كـار و تغييـر تركيـب سـني و      از اين. شغل خود دارند  
.يابد ميجنسي بازار، بيكاري از جمله بيكاري اصطكاكي افزايش

يي اسـت كـه تغييـر و    هـا استان و مناطق مختلف كشور، استان يزد از جمله    هااستاندر ميان   
كـه ايـن    به طـوري  .  تغييرات نرخ فعاليت و به ويژه بيكاري داشته است         ةتحوالت زيادي در زمين   

ي برتر در زمينه اشتغال قرار      هااستان در زمره    1375 درصد در سال     2/5استان كه با نرخ بيكاري      
 استان آخـر كشـور قـرار گرفتـه          چند درصد، در رديف     7/16 با نرخ بيكاري     1382داشته، در سال    

1.تاس

شود تا نقـش و سـهم نسـبي زنـان در بـازار       مي ، در اين مقاله سعي    مذكوربا توجه به مطالب     
بـدين ترتيـب كـه ابتـدا        .  مورد بررسي قـرار گيـرد      1381-1345ي  هاسالنيروي كار استان طي     

 و پس از آن روند تغييرات نـرخ بيكـاري و            ،هشد بر آن بررسي     مؤثرتغييرات نرخ فعاليت و عوامل      
ي هـا گـروه ي اقتصادي، منـاطق شـهري و روسـتايي و    هابخشسبي شاغالن به تفكيك     توزيع ن 

.شودو ارزيابي ميعمده فعاليت تحليل 
 بـر آن و  مـؤثر  تغييـرات نـرخ فعاليـت و عوامـل       ةها ضمن مشخص نمودن نحـو     اين بررسي 

 روشـني از  تواند تصوير واضـح و     مي گذار بر روند تغييرات بيكاري زنان،     تأثيري  هافعاليتهمچنين  
هـاي بهتـر   ريزيريزان و سياستگزاران جهت برنامهتغيير و تحوالت بازار كار زنان در اختيار برنامه  

. توسعه استان قرار دهدجهتدر 

 تحقيقةمباحث نظري و پيشين. 2

 نيازمند حضور حداكثري نيروهاي بـالقوه و آمـاده          ،دستيابي به رشد سريع اقتصادي در يك كشور       

سطح سواد و تحصـيالت،     ي نظير   عوامل. استتوليدي و خدماتي  ي  هافعاليت زنان در    از جمله كار

 مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن و سالنامه آماري كشور.1
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، تركيـب سـني     ، سـطح درآمـدي خـانوار      به كار زنان  نسبت  نوع نگرش، باورها و اعتقادات جامعه       

 قـرار داده و   تـأثير شـدت تحـت     ه  روند كه بازار كار زنان را ب       مي شماره  از جمله عواملي ب   جمعيت  

.سازد ميچندانر مقابل بازار كار مردان دوپيچيدگي آن را د

نظري و تجربي، بيـنش بسـيار       هاي  بر اين اساس شناخت و آگاهي از اين موضوعات از جنبه          

در ادامه، بـا اسـتفاده از     . مناسبي در تجزيه و تحليل وضعيت زنان در بازار كار به دست خواهد داد             

.شود ميصر به اين موضوع پرداختهمطالعات صورت پذيرفته داخلي و خارجي به صورت مخت

بررسي عوامل مـؤثر بـر ميـزان اشـتغال     خواجه نوري و حاتمي تحت عنوان       ي كه   امطالعهدر  

هاي  با استفاده از دادهوهاي نوسازي نظريه، با توجه به اندانجام دادهبغري هااستانزنان جوان

 ميـزان  بين كه   ه شده نشان داد 1375از سرشماري نفوس و مسكن      شده  ج  استخراكالن جمعيتي   

مـورد  ي هـا اسـتان ي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با ميزان اشـتغال زنـان در   هابخشاشتغال در   

ـ  . درداوجـود  اري اد معنةرابط،)كرمانشاه، ايالم، كردستان (مطالعه   دسـت آمـده از مـدل    ه نتـايج ب

متغير ميزان اشـتغال در بخـش       ها دو    ساير متغير  تأثيربيانگر آن است كه با كنترل       نيز  رگرسيوني  

 درصـد تغييـرات در   65 سال به باال بر روي هـم نزديـك بـه    دهصنعت و ميزان تحصيالت زنان      

ةدو متغير با ميزان مشاركت زنان داراي رابط       اين  . اندميزان اشتغال زنان را به خود اختصاص داده       

خواجـه نـوري و      (يابـد  مـي  يشمثبت بوده و با افزايش در دو متغير ميزان اشتغال زنان نيـز افـزا              

.)1385حاتمي، 

 بر روي مشاركت اقتصادي زنـان روسـتايي   شاننهمكارانوري و  كه خواجه ديگري ةمطالعدر

ي هـا فعاليـت مشاركت در  معكوسي بين سطح تحصيالت وةاند كه رابط، نتيجه گرفتهدادهانجام

ـ  . وجـود دارد روستايي اقتصادي روستا در بين زنان   ـ  ين متغيـر سـن  همچنـين ب ان و مشـاركت زن

 بـين سـطح   ،از سـوي ديگـر  . مثبتي وجود داشـته اسـت  ةي رابطي اقتصادهافعاليتروستايي در 

 معكوسـي وجـود داشـته       ةرابطـ ي روستايي هافعاليتتحصيالت و درآمد مرد و مشاركت زنان در         

.)1384نوري و ديگران، خواجه(است 

ي جنـوبي  هااستان ساله در   40 تا   15 اشتغال زنان    بر روي ميزان  در تحقيقي كه    نوري  خواجه

، نتيجه گرفته است كه ميزان اشتغال در بخش صنعت، نسبت دانشجويان دختـر             دادهانجام  كشور
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هم روي، ساله به كل جمعيت   1 تا   0به پسر، ميزان اشتغال در بخش كشاورزي و نسبت كودكان           

.)1383نوري، خواجه(كند  مين را تبيين درصد تغييرات ميزان اشتغال زنا76نزديك به رفته 

زنان در ايـران در مقايسـه بـا          بامداد بر اين باور است كه وضعيت اشتغال        ،در بررسي ديگري  

شغلي كمتري دارند و اغلب يهافرصتزنان . ساير كشورهاي در حال توسعه دو ويژگي مهم دارد

ديگر اينكه نقش زنان ايراني در  و  مشغولند به كار گونه دستمزدي   در بخش غير رسمي بدون هيچ     

دسـتي در  ي بخـش كشـاورزي و صـنايع   هـا فعاليتبازار كار سنتي به ويژه در مناطق روستايي و   

گيري نشده است هاي آماري، به درستي اندازهطرحها و ديگر آماري سرشماريهايارقام و جدول

).1376بامداد، (

بيني مقـادير آن تـا      هاي عرضة نيروي كار و پيش     اي تحت عنوان برآورد الگو    فليحي در مقاله  

، 19 تـا  10ي سـني  هاگروهپايان برنامه چهارم توسعه، الگوي عرضة نيروي كار مردان و زنان در       

بيشتر به تفكيك زن و مرد را با روش حداقل مربعات معمولي تخمين زده              و   ساله   25 و   24 تا   20

 منفي بر عرضـة نيـروي كـار مـردان و        تأثيربرآوردها نشان داده است كه پوشش تحصيلي      . است

التحصيالن ي سني، توليد ناخالص داخلي، تعداد فارغ      هاگروه ساله داشته و جمعيت      24 تا   10زنان  

افـزايش   همچنـين  . مثبتي بر عرضـة نيـروي كـار دارد   تأثيرها و شاخص دستمزد واقعي،      دانشگاه

20اري در عرضة نيروي كار زنـان و مـردان           دا مثبت و معن   تأثيرالتحصيالن دانشگاهي   تعداد فارغ 

داري بر عرضه نيروي كار مـردان    مثبت و معنا تأثيرشاخص دستمزد واقعي نيز     . ساله و بيشتر دارد   

دار بر عرضة نيروي كار زنـان نـدارد  ا مثبت و معنتأثير ساله داشته ولي 24 تا 20 ساله و 19 تا   10

.)1382فليحي، (

خـانوادگي و جامعـه   كت اجتمـاعي زنـان در سـه سـطح فـردي،          موانع مشـار   ،توالييبه نظر   

سـواد زن و نگـرش بـه زن؛ موانـع خـانوادگي              موانع فردي عبارتند از سطح     .گردد مي بنديدسته

انواده، وضعيت اقتصادي خانواده و سـطح درآمـد؛ موانـع     خعبارتند از تربيت سنتي، شمار فرزند در      

زش از راه وسـايل ارتبـاط جمعـي، تبعـيض موجـود در              حمايتي، آمو جامعه عبارتند از كاركردهاي   

نهادينه كردن اوقات فراغت كودكان، نوجوانان و جوانان، چگـونگي  جامعه، ايفاي نقش جامعه در

).1379تواليي،  (وضع قوانين، نوع جامعه
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 در ميانمار انجـام     1983-1973كار  هاي نيروي  سرشماري داده  ةاي كه برپاي  مانگ در مطالعه  
سست شـدن هنجارهـاي سـنتي و تشـويق زنـان،       كه با باال رفتن سطح سواد،كند مييانبداده،  

).1995مانگ،  (يابدميزان مشاركت آنان افزايش مي
در ي سـني مختلـف      هاگروهبررسي نرخ مشاركت زنان و همچنين نرخ باروري در          با  اسپراك  

س با نـرخ مشـاركت زنـان در    اي عكرسد كه نرخ باروري رابطه   به اين نتيجه مي   كشور انگلستان   
نرخ مشاركت نيروي كار زنان تابعي از متوسط درآمد خالص واقعـي زنـان، متوسـط      . بازار كار دارد  

 ساله،  5 تا   1 واقعي، تعداد فرزندان     درآمد خالص واقعي مردان، نرخ پست خالي، آموزش، نرخ بهره         
 درآمدي  ياهوي با توجه به اثر    . است ساله   15 تا   11 ساله و تعداد فرزندان      10 تا   6تعداد فرزندان   

رسد كه بـا افـزايش متوسـط درآمـد زنـان، نـرخ            و جانشيني در مورد دستمزدها به اين نتيجه مي        
هـايي كـه    گيـرد در دوره   همچنين وي نتيجه مي   . يابدمشاركت افزايش و نرخ باروري كاهش مي      
و نرخ باروري كاهش يافته و يابد، نرخ مشاركت افزايش دستمزد زنان نسبت به مردان افزايش مي

از طـرف ديگـر بـا افـزايش      . يابدبا افزايش نرخ پست خالي، نرخ مشاركت نيروي كار افزايش مي          
).1988اسپراك، (يابد خ مشاركت نيروي كار كاهش ميتعداد فرزندان در سنين مختلف، نر

به بررسي  » ديهاي فعاليت اقتصا  بيني نرخ پيش«اي تحت عنوان    بريسكو و ويلسون در مقاله    
ي سـني در كشـور   هـا گـروه هاي مشاركت نيروي كار به تفكيـك مـردان و زنـان و      وضعيت نرخ 
نرخ مشاركت مردان در نه گروه سـني و الگـوي نـرخ     در اين مطالعه الگوي   . پردازندانگلستان مي 

دمدت مدت و بلناين الگوها در كوتاه  . گرددمشاركت نيروي كار زنان در هشت گروه سني ارائه مي         
براساس اين مطالعـه نـرخ مشـاركت تـابعي از شـاخص             . اند شده برآورد شده و با يكديگر مقايسه     

نكتـة  . اسـت ) عمدتاً جمعيتـي  (دستمزد واقعي، توليد ناخالص داخلي، نرخ بيكاري و ساير متغيرها           
دارن مثبـت و معنـا   در اين الگو آن است كه توليد ناخالص داخلي در الگوهاي مشـاركت زنـا      مهم

اين متغيـر،  . است ولي در الگوي مشاركت مردان، ضريب اين متغير داراي عالمت يكساني نيست          
دهندة درآمـدهاي   نشان) در مورد كار يا فراغت    ( جانشيني و درآمدي     ياهعالوه بر نشان دادن اثر    

غيركاري و ساير عوامل اقتصادي و اجتماعي است كه روي نـرخ مشـاركت نيـروي كـار زنـان و                     
ن غيـر از صـنعت      گيرند كه با افزايش سهم شاغال     آنها همچنين نتيجه مي   . گذار است يرتأثمردان  
.)1992بريسكو و ويلسون،  (يابداي، نرخ مشاركت زنان كاهش ميكارخانه
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بررسي تغيير و تحوالت بازار كار زنان در استان يزد .3

در اين بخش از مطالعـه  ،   تحقيق ةبا توجه به مطالب بررسي شده در قسمت مباني نظري و پيشين           

 تـا   1345ي  هـا سـال  از سرشماري عمومي نفوس و مسكن        برگرفتهآمار و اطالعات    با استفاده از    

سـعي  و نيـز سـاير اسـناد موجـود،      و نيز اطالعات آمارگيري از اشـتغال و بيكـاري خـانوار     1375

ـ 1345ي هـا سـال گردد تا تغيير و تحوالت بازار كار زنان در استان يـزد طـي        مي  مـورد  1381ا  ت

.بررسي و كنكاش قرار گيرد

بررسي روند تغييرات نرخ فعاليت .3-1

 بـه  1345 نفـر در سـال     342209، جمعيـت اسـتان يـزد از         1بر اساس آمار و اطالعـات جـدول         

در . است درصد برخوردار  69/2 رسيده كه از نرخ رشد متوسط ساالنه         1381 نفر در سال     891137

 نفـر در سـال   165816 درصد از70/2ان با متوسط نرخ رشد ساليانه     همين مدت جمعيت زنان است    

. رسيده است1381 نفر در سال 433007 به 1345

1381-1345ي هاسال تغييرات جمعيتي زنان استان يزد طي .1جدول 
) درصد–نفر (

جمعيت زنانكل جمعيت استان

ميزان
متوسط نرخ 
رشد ساليانه طي 

دوره

ميزان رشد نسبت 
مقطع  قبليبه 

ميزان
متوسط نرخ 
رشد ساليانه طي 

دوره

ميزان رشد نسبت 
به مقطع  قبلي

1345342209-165816-
13554296662,32069212,2
13656689134,53110284,2
13707447372,23545732,7
13758104011,73942832,1
1381891137

2,69

1,6433007

2,70

1,6

؛ طرح جاري 1375و 1365، 1355، 1345ي هاسال سرشماري عمومي نفوس و مسكن  نتايج تحقيق برمبناي اطالعات:خذĤم
. استان يزد1381سالنامه آماري سال ؛ 1370جمعيت سال 

. بازسازي شده است1381سياسي سال هاي جمعيت بر اساس محدوده: تذكر
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2/4 بـا متوسـط رشـد   1365-1355ه دوره ده سـاله    بيشترين تغييرات جمعيتي زنان مربوط ب     

1381-1375 درصد مربـوط بـه دوره شـش سـاله            6/1درصد و كمترين تغييرات با متوسط رشد        

 كـاهش    مرتبـاً  1381-1365هـاي   نرخ رشد جمعيت زنان همگام با كل جمعيت طي سـال          . است

د جمعيـت بـه بـازار كـار،         اما تغييرات جمعيتي در مقاطع مختلف، بسته بـه دوران ورو          . يافته است 

.تغييرات جمعيت فعال را به دنبال خواهد داشت

دهـد كـه ميـزان فعاليـت زنـان در            مي بررسي روند تغييرات نرخ فعاليت زنان در استان نشان        

 كـه در آن  1365بـه جـز سـال    . )2جدول (انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره كاهش يافته است     

ل انقالب، تغيير نگـرش بـه كـار         ي فرهنگي حاكم در اوا    دليل جو شايد به   (مقطع نرخ فعاليت زنان     

به شدت كاهش يافته، در ساير مقـاطع پـس از           ...) زنان در بيرون از خانه، افزايش نرخ باروري و          

.انقالب نرخ فعاليت زنان كاهشي بوده است

در و تركيب آن  زنان استان يزد  ده ساله و بيشتر تغييرات جمعيت.2جدول 

1381-1345ي هاسالطي مقايسه با كل استان 
) درصد–نفر (

134513551365137013751381
كل
استان

زنان
كل
استان

زنان
كل
استان

زنان
كل
استان

زنان
كل
استان

زنان
كل
استان

زنان

جمعيت 
ده ساله و 

بيشتر
19282598818249870125885382145183821482445228460579012280658775217378306

جمعيت 
فعال

95547254641223813686216250021701206236414622261284625529256745662

جمعيت 
غيرفعال

972787335412748989023219645162120270584184550346110231860482185332342

نرخ 
فعاليت

49,625,84929,342,511,842,818,139,116,537,712,1

نرخ 
بيكاري

1,70,71,90,78,610,44,44,45,24,414,226,4

نسبت 
جمعيت 
غيرفعال 
به فعال

1,022,91,042,41,357,51,34,451,5351,647,3
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؛ طرح جاري   1375 و   1365،  1355،  1345يهاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن      نتايج تحقيق برمبناي اطالعات     : خذĤم

. استان يزد1381؛ سالنامه آماري سال 1370جمعيت سال 

ها از نرخ فعاليت كـل بـه ميـزان قابـل      قابل توجه آنكه نرخ فعاليت زنان در تمامي دوره     ةنكت
ـ أتر مردان در بازار نيروي كار را مورد ت        تواند نقش غالب   مي اين امر . توجهي كمتر بوده است    د و  يي

.كيد قرار دهدأت
فعاليـت  كلـي   نرخ  گرديده تا   باعث  مناطق شهري در   زنان   نرخ پايين فعاليت  رسد،   مي به نظر 

بسـياري هر چند بين حجم جمعيت زنان در مناطق شهري و روسـتايي تفـاوت               . باشدپايين  زنان
ال زنـان   هاي جمعيت فعال زنان شهري و روستايي به كل جمعيت فع          وجود دارد، با مقايسه نسبت    

استان و همچنين نسبت جمعيت زنان ده ساله و بيشتر اين مناطق به كل جمعيت زنان ده ساله و                   
.)1375فرجادي،  (ها را بررسي نمودتوان چگونگي توازن بين اين نسبت ميبيشتر استان،

 ساله و بيشتر شهري و روستايي به كل دههاي جمعيت زنان  نسبت.3جدول 

عال زنان شهري و روستايي به كل جمعيت فعال زنان دراين جمعيت، جمعيت ف

1381-1345ي هاسالاستان يزد طي 
)درصد(

مناطق روستاييمناطق شهري

 ساله و دهنسبت جمعيت 

بيشتر زنان شهري به كل 

جمعيت ده ساله و بيشتر 

زنان استان

نسبت جمعيت فعال 

هري به كل زنان ش

جمعيت فعال زنان 

استان

 ساله و دهنسبت جمعيت 

بيشتر زنان روستايي به 

جمعيت ده ساله و بيشتر 

زنان استان

نسبت جمعيت فعال 

زنان روستايي به كل 

جمعيت فعال زنان 

استان

134545,342,754,757,3

135561,242,938,857,2

136566,456,433,643,1

137067,750,332,349,7

137574,956,625,143,5

138174,26425,835,9

 طـرح  ؛1375 و 1365، 1355، 1345ي هـا سـال سرشماري عمومي نفوس و مسـكن       نتايج تحقيق برمبناي اطالعات     : خذĤم

.1381هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال  آمارگيري از ويژگي؛1370جاري جمعيت سال 
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دهد كه نسبت جمعيت فعال زنان شـهري بـه    مي نشان3ده در جدول   هاي به دست آم   نسبت

كل جمعيت فعال زنان در مقايسه با نسبت جمعيت زنان ده ساله و بيشتر شهري به كل جمعيـت                   

ي كمتر بوده و در مقابل براي زنان مناطق روسـتايي بـه   چشمگيرزنان ده ساله و بيشتر، به مقدار  

 نتايج بيانگر ورود بيشتر زنـان روسـتايي و ورود كمتـر زنـان               اين. ميزان قابل توجهي بيشتر است    

از جمله استان در مناطق شهري  پايين بودن نرخ فعاليت زنان     ،رواز اين . استشهري به بازار كار   

 از ديگـر نتـايج قابـل        .دشو مي زنان محسوب موضوعات اصلي در پايين بودن سطح كلي فعاليت         

ول براي مناطق روسـتايي و افـزايش آن بـراي منـاطق     هاي جدتوجه در اين بحث كاهش نسبت 

از مناطق روستايي بـه     ) به تبع كل جمعيت   ( مهاجرت زنان    ةدهندشهري طي دوره است كه نشان     

.مناطق شهري است

ي سـني از  هـا گروهسهم ، عواملي همچون تغييرات نرخ باروريآنچه حائز اهميت است اينكه     

 عـالي در بـين زنـان و در نتيجـه افـزايش سـطح                گسترش آموزش به ويژه آموزش    كل جمعيت،   

زندگي، توجه بيشـتر بـه نقـش        هاي  تحصيالت، نياز به كار و فعاليت زنان به دليل افزايش هزينه          

، همگي ...هاي جامعه و   زنان و تالش در جهت كاهش تبعيض بين مردان و زنان بر اساس آرمان             

.گردد مي،مختلف سنيمقاطع در ويژه ه ب زنان فعاليتموجب تغييرات ميزان 

دهـد كـه در تمـامي مقـاطع          مي  نرخ فعاليت زنان در مناطق شهري و روستايي نشان         ةمقايس

توانـد بـه    مـي اين امر نيز. سني، نرخ فعاليت زنان روستايي بيش از نرخ فعاليت زنان شهري است         

جمعيـت زنـان    مقايسـه رونـد تغييـرات نسـبت         . دليل ورود بيشتر زنان روستايي به بازار كار باشد        

دار از كل جمعيت زنان ده ساله و بيشتر به تفكيك منـاطق شـهري و روسـتايي و همچنـين               خانه

ييد ورود بيشتر زنان روستايي در      أدار دليل قاطعي در ت    سهم هر يك از مناطق از كل جمعيت خانه        

مراجعـه  5در اين مورد به اطالعـات موجـود در جـدول       (استكارمقايسه با زنان شهري به بازار     

.)شود

 پيداست كه بيشترين تغييرات نرخ فعاليـت بـه تفكيـك            4همچنين از آمار و اطالعات جدول       

 سـال و    24-20 و   19-10هاي سني در بخش شهري و روستايي، مربـوط بـه گـروه سـني                گروه

در مناطق شهري در هر دو گروه سـني  .  سال است64-25كمترين تغييرات مربوط به گروه سني  
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19-10 سال نرخ فعاليت كاهشي و در مناطق روسـتايي تنهـا در گـروه سـني                  24-20 و   10-19

اين تغييرات با توجه به افزايش پوشش تحصـيلي، توجـه بيشـتر بـه فراغـت                 . سال كاهشي است  

 كـار بـه   ، حضور پايدارتر افراد ميانسـال در بـازار  )به ويژه در شهرها( كودكان، نوجوانان و جوانان     

امـا  . شـود  كمك به امرار معاش خانواده امري مثبت و طبيعـي شـمرده مـي              داري و يا  دليل عهده 

توان به داليل پوشـش كمتـر تحصـيلي در     ساله روستايي را مي 24-20افزايش نرخ فعاليت زنان     

روستاها به ويژه در مقاطع تحصيلي باالتر، فرهنگ و اعتقادات روستاييان و نگرش خاص آنان به                

باالترين ميزان مشـاركت    . ن نياز بيشتر به كار زنان در روستا، دانست        كار و فعاليت زنان و همچني     

. است24-20 و 19-10هاي سني نيز مربوط به دو گروه سني در گروه

ي سني و مناطق هاگروه نرخ فعاليت زنان استان يزد به تفكيك .4جدول 

1381-1345ي هاسالشهري و روستايي طي 
)درصد(

خ فعاليت زنان روستايينرنرخ فعاليت زنان شهري

 زنان كل

شهري

10-19

ساله

20-24

ساله

25-64

ساله

 ساله 65

و بيشتر

 زنان كل

روستايي

10-19

ساله

20-24

ساله

25-64

ساله

 ساله 65

و بيشتر

134524,337,823,618,412,62746,72918,110

135520,529,629,114,28,443,167,454,629,115,7

136510,110,514,69,4 3,915,226,419,484,2

137013,58,221,416,14,62834,938,322,711,5

137512,45,519,517,62,628,527,648,528,88,9

138110,4----16,9----

پيشين: خذأم

ل، ميـزان مشـاركت زنـان     سـا 24-20 و 19-10 ديگر اينكـه در دو مقطـع سـني       مهمةنكت

يـد  ؤروستايي با اختالف قابل توجهي از ميزان مشاركت زنان شهري باالتر اسـت كـه بيـانگر و م        

اين مهم به دليل پوشش تحصيلي كمتـر در منـاطق           . استورود زودتر زنان روستايي به بازار كار      
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 موجـه و منطقـي بـه نظـر      ،...روستايي، نياز بيشتر روستاييان به ورود زودتر زنان به بـازار كـار و               

. رسدمي

بررسي روند تغييرات جمعيت غيرفعال . 3-2

ررسي گرديد نرخ فعاليت زنـان در انتهـاي دوره نسـبت بـه ابتـداي دوره                 ب نيز   طور كه قبالً  همان

ي هابخشبررسي داليل اين كاهش قابل توجه، در اين قسمت تغييرات           براي  . كاهش يافته است  

.يمكنمي را تحليل ) بر نرخ فعاليتمؤثرعوامل به عنوان (فعال جمعيت غيرةدهندتشكيل

زنان استان يزد به تفكيك ) از نظر اقتصادي( ساختار جمعيت غيرفعال.5جدول 

1381-1345ي هاسالمناطق شهري و روستايي طي 
)نفر(

سايرداراي درآمد بدون كاردارخانهمحصلكل

تعداد

درصد از 
جمعيت

 ساله و 10
بيشتر 
زنان

تعداد

درصد از 
جمعيت

 ساله و 10
بيشتر 
زنان

تعداد

درصد از 
جمعيت

 ساله و 10
بيشتر 
زنان

تعداد

درصد از 
جمعيت

 ساله و 10
بيشتر 
زنان

تعداد

درصد از 
جمعيت 

 ساله 10
و بيشتر 
زنان

13457335474,259056,06021260,967016,85360,5
13558902370,71482211,86542052,073465,814351,1
136516017687,12730014,912519168,119061,057793,1
137018455080,84899321,412904056,54130,261042,7
137523186082,68145229,014115350,356342,036211,3 ان

ست
ن ا
زنا
ل 
ك

1381-87,8-30,1-53,4-3,4 -0,8
13453389075,743839,82587757,833167,43140,7
13556124179,51196415,54383656,945435,98981,2
136510845988,82016716,58426169,09780,830532,5
137013197985,33730924,19071458,62390,237172,4
137518217186,76574931,311106552,828511,425061,2 ي

هر
 ش
ان
زن

1381----------
1345394647315222,83433563,533856,32220,4
13552778256,928585,92158444,228035,75371,1
13655171783,8713311,64093066,39281,527264,4
13705255671,31168415,93831552,01720,223853,2 ي

تاي
وس
ن ر
زنا

13754968970,51570322,33008842,727834,011151,6
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1381----------

پيشين: خذأم

جمعيتي است كه وضعيتشان جمعيت فعال و غيرفعال با جمعيت ده ساله و بيشتر به خاطر وجود اختالف سرجمع : توضيح

.ستاظهار نشده ا

دهـد كـه نسـبت جمعيـت      ميبررسي ساختار جمعيت غيرفعال اقتصادي زنان در استان نشان        
ي قبـل از    هـا سـال  (1355-1345ي  هـا سـال مذكور به كل جمعيت ده ساله و بيشتر زنان طـي            

ي چشـمگير  از افـزايش  1365 سـال  در(كاهش و پس از انقـالب افـزايش يافتـه اسـت       ) انقالب
سبت در بين زنان شهري در هـر دو مقطـع افزايشـي و در بـين زنـان           اين ن ). برخوردار بوده است  

مشـخص ) 5جـدول  (بـا توجـه بـه ايـن اطالعـات          . روستايي در هر دو مقطع كاهشي بوده است       
ي قبل از انقالب به دليل سهم باالتر زنان روستايي از كل جمعيت زنـان و                هاسالد كه در    شومي

ييرات نرخ فعاليت كل زنان با نـرخ فعاليـت زنـان روسـتايي           تر آنها در بازار كار، تغ     نيز حضور فعال  
صورت گرفته و افزايش سهم جمعيت زنان هاي ي پس از آن به دليل مهاجرتهاسالهمسو و در 

.ي تغييرات نرخ فعاليت زنان شهري بوده استپشهري اين جهت در 
در ات را   ي جمعيت غيرفعال زنان، جمعيت محصـل بيشـترين درصـد تغييـر            هابخشدر ميان   

6ن از جمعيت ده ساله و بيشتر زنـان از            كه سهم محصال   به طوري . ي مذكور داشته است   هاسال
بـه عبـارتي سـهم      . ده اسـت  رسـي 1381 درصـد در سـال       1/30بيش از    به   1345درصد در سال    

 رو هرچند سهم از اين. است درصد6/4 داراي نرخ رشد متوسط ساالنه    هاسالن طي اين    محصال
توان يكـي   ميدار در جايگاه دوم قرار دارد،        كل جمعيت غيرفعال پس از جمعيت خانه       ن از محصال

از داليل اصلي كاهش نرخ مشاركت زنـان را افـزايش نـرخ پوشـش تحصـيلي و افـزايش سـهم         
يـد ايـن   ؤم)6جدول  (مختلف سني   روند افزايشي نرخ باسوادي زنان در مقاطع        .ن دانست محصال
به هر حال. اندازد ميخيرأتحصيلي، ورود جمعيت به بازار كار را به ت      هايعموماً دوره .استمطلب

ي هـا فرصـت افـزوده و  بـازار  اين هاي ورود هر چند با وقفه اين جمعيت به بازار كار، بر پيچيدگي         
.نمايد ميشغلي خاص خود را طلب

ي هاسال طي سنيهاي رده زنان استان يزد به تفكيك نرخ باسوادي. 6جدول 
1355-1375

)درصد(
135513651375

 79,8 61,6 41,0انزنكل 
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 94,5 93,9 80,8ساله6-9
 97,6 94,6 75,9ساله10-14
 78,6 51,6 28,2ساله15-65
 8,1 5,5 6,1ساله و باالتر65

.1375 و 1365، 1355ي  هاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن نتايج تحقيق برمبناي اطالعات : خذأم

سـهم ايـن    . آيـد  مـي  دار به حسـاب   رين بخش در جمعيت غيرفعال زنان، جمعيت خانه       تعمده

بررسـي  .  رسـيده اسـت    1381 درصـد در سـال       4/53 به   1345 درصد در سال     61بخش از حدود    

دهد كه سهم اين بخش از كل جمعيت ده ساله و بيشتر در هر دو مقطع قبـل و     مي تر نشان دقيق

 ذكر گرديد نظير كـاهش نـرخ        كه با توجه به مواردي كه پيشتر      است  بعد از انقالب كاهش داشته      

زندگي و نياز به كار زنان، توجه بيشتر به حقـوق زنـان در   هاي  ، افزايش هزينه  )7جدول  (11باروري

.امري مسلم و بديهي است... سطح جامعه و 

1375-1345ي هاسال نرخ باروري و بار تكفل در استان يزد طي .7جدول 

مناطق روستاييمناطق شهريكل استان

بار تكفل خالص
نرخ باروري 

عمومي
نرخ باروري عموميبار تكفل خالصنرخ باروري عموميبار تكفل خالص

13452163,32,1-1,9-

135521512,4145,21,5160,4

13652,9162,63157,42,6173,6

13702,5114,22,8110,12123,5

13752,569,52,868,91,971,5

 طرح جاري ؛1375 و 1365، 1355، 1345ي هاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن مبناي اطالعات نتايج تحقيق بر: Ĥخذم

.1370جمعيت سال 

ه دشـ دار از كل جمعيت ده ساله و باالتر سهم زنان خانهمبحث مهم ديگري كه باعث كاهش   

بر اساس اطالعـات    . دكرجو  وجستاز كل جمعيت    سني  مختلف  هاي  در سهم رده  توان   مي ،است

 واقعي آماده به كـار،       سال به عنوان جمعيت    15سني باالي   هاي  سهم رده و نيز نمودار،    8جدول  

 سـال   49-15سال به كـل جمعيـت زنـان         ن در يك  است از نسبت متولد    ا  نرخ باروري عمومي عبارت    .1
.1000ضربدر 
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باالتر مادراني  باعث حضور   سو  از يك  كه اين موضوع      مورد نظر مرتباً افزايش يافته     يهاسالطي  

كـاهش سـهم    (اند در خانه به امور فرزندان مشغول بوده       د كه قبل از آن بيشتر     شو مي كاردر بازار 

 از طرفـي خـود ايـن        ).يد همين موضـوع باشـد     ؤ م تواند مي  ساله از كل جمعيت    چهارجمعيت زير   

ي هـا سـال  و در    شده،به تحصيالت مشغول  پيوندند و يا     مي  جويندگان كار  گروهجمعيت نيز يا به     

تـوان در   مـي  سـال را 64-25 سـني ةاليت زنـان در رد افزايش نرخ فع.شوند ميكاربعد وارد بازار  

. ارزيابي نمودبارههمين 

استان يزد طي از كل جمعيت زنان  سال 15زير  زنان سهم جمعيت. 8جدول 

1382-1345ي هاسال
13451355136513751382

15سهم جمعيت زنان زير 
سال از كل جمعيت زنان

4341,5 45,1 39,1 27,4 

 ساله از 4-0سهم جمعيت 
 استانكل جمعيت

15,8 15,5 18,5 9,4 7,1 

سـازمان  ؛1375 و 1365، 1355، 1345ي هـا سـال سرشماري عمومي نفوس و مسـكن     نتايج تحقيق برمبناي اطالعات   : خذĤم

.ريزي استان يزدمديريت و برنامه
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ريزي استان يزدازمان مديريت و برنامه؛ س1375 و 1365ي هاسالمركز آمار، سرشماري عمومي نفوس و مسكن : خذĤم

1382-1365هاي نمودار هرم سني زنان استان يزد طي سال

ي داراي درآمد بدون كار و ساير در مقايسه با دو بخش قبلـي، سـهم انـدكي از كـل       هابخش

ها بـراي بخـش     به دليل آنكه در سرشماري    . اندجمعيت ده ساله و بيشتر را به خود اختصاص داده         

 بـه  1370 و 1345ي هـا سالداراي درآمد بدون كار همگني وجود ندارد و آمارهاي اين بخش در          

 بررسـي رونـد آن چنـدان        بنـابراين ،  اسـت »بازنشسـته «و  » از كار افتاده  «ترتيب مربوط به افراد     

آمـد بـدون    اما آنچه مسلم است اينكه بعد از انقالب سهم افراد داراي در           . رسدمنطقي به نظر نمي   

از ايـن رو،   افـزايش يافتـه و      ) بگيـران و مسـتمري  شايد به دليل افزايش تعداد بازنشسـتگان       (كار

جمعيت ساير نيـز بـه      . توان آن را به عنوان يكي از عوامل كاهش نرخ مشاركت به شمار آورد             مي

رسد سهم  ميدليل يكسان نبودن تعاريف در مقاطع مختلف از نوساناتي برخوردار است، اما به نظر      

پـس از  در كشور، به داليلي از جمله بهبود وضعيت آمارگيري  اين بخش از جمعيت غيرفعال زنان       

.انقالب كاهش يافته است

در استان در دوران پـس      11 مشخص است، بار تكفل    7طور كه از آمار و اطالعات جدول        همان

بـار تكفـل در     .  بيشتر اسـت    ولي مقدار آن از مقطع قبل از انقالب        ،از انقالب اندكي كاهشي بوده    

روستاها در هر دو مقطع قبل و بعد از انقالب كاهشي و در شهرها قبل از انقالب افزايشي و پـس           

تـر  هرچند تغييرات بار تكفل و نرخ فعاليت زنان بـه دليـل نقـش غالـب            . از آن كاهشي بوده است    

 چندان همسـو و     ،طرف آنها داري بار اصلي امرار معاش خانواده از        مردان در بحث اشتغال و عهده     

د كـه جهـت   شو مي ويژه در مناطق روستايي مشخص    ه  يكنواخت نيست، با مقايسه اين تغييرات ب      

 در مواقعي كه نرخ فعاليت افـزايش يافتـه          ،به عبارتي . تغييرات آنها در جهت عكس يكديگر است      

.عكسرتر بوده است و ببار تكفل پايين

دي كه هر نفر شاغل به غير از خودش بايد بار معيشت آنها را به دوش  بار تكفل خالص يعني تعداد افرا   .1
.بكشد
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ري  بررسي روند تغييرات نرخ بيكا. 3-3

با نرخ رشد متوسط    استان  بيكاري زنان   بررسي،  ي مورد   هاسالطي  دهد كه    مي اين مطالعه نشان  

در .  درصد در انتهاي دوره رسيده اسـت 4/26 درصد در ابتداي دوره به 7/0 درصد از 6/10ساليانه  

ايـن در  .  اسـت رشد كـرده  درصد   1/6همين مدت نرخ بيكاري كل استان به طور متوسط ساليانه           

 دوره، نـرخ بيكـاري زنـان كمتـر از نـرخ             بقيـه  در   1381 و   1365ي  هاسالحالي است كه به جز      

.بيكاري استان بوده است

،  مسئله اشتغال و بيكاري از ديدگاه افراد و به طور كلي             1381 تا   1345ي  هاسالهرچند طي   

د بازار كـار و رشـد        نگرش آنها به كار تغييرات زيادي نموده، در مجموع تغيير و تحوالت زيا             ةنحو

كـار پذيري قابل توجه افراد در بـازار       ويژه در ميان زنان، بيانگر آسيب       بيكاري در استان به    فراوان

گـردد كـه تغييـرات نـرخ بيكـاري زنـان،        مـي همچنين از آمار و اطالعات موجود مشخص   . است

نـان از تعـداد   زيرا در حالي كـه سـهم ز  . است بر روي نرخ بيكاري كل داشته   يچشمگيرتغييرات  

 كاهش يافته، 1382 درصد در سال    15 به حدود    1377 درصد در سال     25شاغالن استان از حدود     

 درصـد در  39 بـه حـدود     1377 درصد در سـال      11حدود  در مقابل سهم آنها از بيكاران استان از         

. رسيده است1382سال 

يهـا سـال چـرا كـه طـي     چنين وضعيتي است، بيانگرمقايسه نرخ بيكاري زنان با مردان نيز     

 عموماً نرخ بيكاري زنان كمتر از نرخ بيكاري مـردان بـوده            ،1365 به غير از سال      1375 تا 1345

پيشـي گرفتـه    اي از مـردان     كاري زنان با اختالف قابل مالحظـه       به بعد، نرخ بي    1375 از سال    اما

.)9جدول  (است

بيكاري كل استان طي نرخ بيكاري زنان استان يزد در مقايسه با نرخ . 9جدول 
1381-1345ي هاسال

)درصد(
زنان

مردان)و زنمرد(كل استان 
زنان روستاييزنان شهريكل زنان

13451,72,10,70,80,7
13551,92,50,71,30,2
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13658,68,110,413,86
13704,44,44,46,52,3
13755,25,54,453,5
138114,21226,4 30,618,4

 طرح جاري   ؛1375 و   1365،  1355،  1345ي  هاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن      نتايج تحقيق برمبناي اطالعات     : خذĤم

.1381هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال  آمارگيري از ويژگي؛1370جمعيت سال 

ي عمده سني بيانگر اين مهم است كه چه در كل و چـه       هاگروهتفكيك نرخ بيكاري زنان به      

داشـتن  ساله و بيشـتر ضـمن   65 و 24-20، 19-10سني  هاي  در مناطق شهري و روستايي، رده     

از يـك  توانـد   مـي ند كه ايـن مـوارد  هستبيشترين نرخ بيكاري، از باالترين نوسانات نيز برخوردار 

 و از طرف    هدوپذيري و شكنندگي بيشتر قشر نوجوان و جوان در بازار كار ب            آسيب ةنندكبيانطرف  

 چرا كه زنان جوان پس از پايان تحصـيالت و   .باشدنقش آنان در تورم بازار كار       ةدهندنشانديگر

نپـذيرفتن  بـه دليـل   ( باعث افزايش نرخ بيكاري به ويـژه بيكـاري اصـطكاكي    حضور در بازار كار 

.ندشو مي)تر آنل و همچنين عوض نمودن راحتهرگونه شغ

ي سني و مناطق هاگروه نرخ بيكاري زنان استان يزد به تفكيك .10جدول 

1381–1345ي هاسالشهري و روستايي طي 
)درصد(

زنان روستاييزنان شهريكل زنان

10-19

ساله

20-24

ساله

25-64

ساله

65

ساله و 

بيشتر

10-19

ساله

20-24

لهسا

25-64

ساله

65

ساله و 

بيشتر

10-19

ساله

20-24

ساله

25-64

ساله

65

ساله و 

بيشتر

13451,20,60,20,11,31,10,20,21,20,20,20

13550,81,20,30,61,52,20,510,30,40,10,2

136515,29,34,3262612,74,434,67,33,54,112,5

13707,44,81,518,417,37,11,828,52,71,61,112,3

13759,26,51,55,714,28,21,79,16,14,51,13,9

پيشين: خذمأ
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ي مختلف سني از كل    هاگروهسهم  كه بيشترين   دهد   مي نشاننيز  11آمار و اطالعات جدول     

بيشـتر  سـاله و   65 و   64-25،  24-20،  19-10ي سني   هاگروهزنان بيكار به ترتيب مربوط به       

 سـاله، از سـهم   24-20 و 19-10سني هاي  به عبارتي هرچند با كاهش نرخ فعاليت در رده     .است

 كاسته شـده، سـهم قابـل توجـه آنهـا از كـل        سال19-10بيكاران اين دو رده سني به ويژه رده     

.است نقش خاص نوجوانان و جوانان در بازار كاردربارةمطلب اين بيكاران مؤيد 
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ي سني از كل بيكاران زن استان يزد طي هاگروهسهم بيكاري . 11ل جدو

1375-1345ي هاسال
) درصد-نفر(

 و بيشتر ساله65 ساله64-25ساله24-20ساله19-10 بيكاران زنكل

ميزان

درصد از كل 

بيكاران 

استان

ميزان

درصد از 

كل بيكاران 

زن استان

ميزان

درصد از كل 

بيكاران زن 

استان

ميزان

درصد از كل 

بيكاران زن 

استان

ميزان

درصد از كل 

بيكاران زن 

استان

134518711,215381,8147,51910,210,5

135525010,514357,26827,23313,262,4

1365226416,614506434215,134215,11245,5

1370182720,299654,535119,229716,31799,8

1375201817,1103751,454126,838619,1542,7

پيشين: خذأم

مطابق اطالعـات  . استديگر اين قسمت به سطح سواد بيكاران زن مربوط        نكته حائز اهميت    

سواد كاسته و بر سهم بيكاران باسـواد افـزوده شـده    در طول زمان از سهم بيكاران بي  ،  12جدول  

از سـهم  ، بيكاران داراي تحصيالت عالي نيز     )و قاعدتاً پس از آن     (1375 مهم آنكه در سال      .است

.اندقابل توجهي برخوردار گرديده

ي هاسالاز بيكاران زن استان يزد طي  سهم مقاطع مختلف تحصيلي .12جدول 

1345-1375
)درصد(

فوق ديپلم و باالترابتدايي تا ديپلمسوادبي

134572,227,30

135523,671,62,8

136522,171,51,8

13759,477,19,5

.1375 و 1365، 1355، 1345ي هاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن نتايج تحقيق برمبناي اطالعات : خذأم
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بررسي روند تغييرات اشتغال و تركيب آن  . 3-4

دوان در   دهد كه نسبت شاغالن زن بـه كـل شـاغالن اسـت             مي  نشان 13آمار و اطالعات جدول     

 مـذكور  ةسير صعودي داشته، اما به طور كلي طي دور        ) 1375تا سال   (مقطع قبل و بعد از انقالب       

اين روند كاهشـي در مـورد سـهم شـاغالن زن از كـل شـاغالن                 . اين نسبت كاهش يافته است    

 آنكه زنان تنها در بخش صـنعت، سـهم          مهمةنكت. ي صنعت و خدمات نيز مصداق دارد      هابخش

تـر  اند و اين موضوع بار ديگر نقـش مسـلط         شاغالن را به خود اختصاص داده     كل  ي از   قابل توجه 

.دهد ميكيد قرارأمردان در بازار كار استان و همچنين شكنندگي موقعيت شغلي زنان را مورد ت

 نسبت شاغالن زن استان يزد به كل شاغالن استان و به تفكيك .13جدول 

1375-1345يهاسالي عمده اقتصادي طي هابخش
)درصد(

نسبت شاغالن زن از 

كل شاغالن استان

نسبت شاغالن زن از 

شاغالن بخش صنعت

نسبت شاغالن زن از 

شاغالن بخش كشاورزي

نسبت شاغالن زن از 

شاغالن بخش خدمات

134526,943,28,714,5

135530,544,116,913,1

136513,118,93,810,4

137520,631,57,413,2

138113,4---

هـاي   آمارگيري از ويژگي   ؛1375 و   1365،  1355،  1345ي  هاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن    نتايج تحقيق برمبناي اطالعات     : خذĤم

.1381اشتغال و بيكاري خانوار سال 

)  14جـدول   (ي عمـده اقتصـادي      هابخشبررسي توزيع نسبي اشتغال زنان استان به تفكيك         

ين سهم را در اشتغال زنان داراست،       رغم اينكه بخش صنعت بيشتر    بهين واقعيت است كه     بيانگر ا 

 به ميزان قابل توجهي از نقـش آن كاسـته شـده و در عـوض سـهم      1381-1375ي هاسالطي  

همچنين بخـش كشـاورزي كـه در ابتـداي      . اي برخوردار بوده است   بخش خدمات از روند فزاينده    

اي در اشتغال زنان داشته در انتهاي دوره كمترين سـهم را             عمده دوره بعد از بخش صنعت، نقش     

.به خود اختصاص داده است
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ي عمده هابخشتوزيع نسبي اشتغال زنان استان يزد به تفكيك . 14جدول 

1375-1345ي هاسالاقتصادي و مناطق شهري و روستايي طي 
)نفر(

13451355136513751381

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
57,9-20228802794976,41124557,92987767,5صنعت
2,6-276010,9516114,110095,222555,1كشاورزي

ان
ست
ن ا
زنا
ل 
ك

38,8-20888,333469,1609331,41140325,8خدمات

42-890082,51242079,6432240,91370455,1صنعت
0,7-940,92881,91201,13341,3كشاورزي

ن 
زنا

ي
هر
ش

57,4-166915,5279717,9541751,11035641,7خدمات

82,5-1132878,21552973,9692378,41617383,4صنعت

5,8-266618,4487323,288910,119219,9كشاورزي

ن 
زنا

يي
ستا
رو

9,3-4192,95492,66767,710475,4خدمات

هاي گيري از ويژگي آمار؛1375 و 1365، 1355، 1345ي هاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن نتايج تحقيق برمبناي اطالعات : خذĤم

.1381اشتغال و بيكاري خانوار سال 

ريبـاً   اشتغال زنان كاسته شـده و تق        از سهم بخش صنعت در     به طور مرتب  در مناطق شهري،    
در منـاطق روسـتايي   . با همين شدت و در جهت عكس بر سهم بخش خدمات افزوده شده اسـت    

هرچند به داليل مختلف . سهم بخش صنعت افزايشي و سهم بخش كشاورزي كاهش يافته است     
ي مرتبط با آن، افزايش سطح تحصـيالت  هافعاليتبافي و از جمله كاهش قابل توجه فعاليت قالي    

نها به ورود در بخش خدمات بـه ويـژه مشـاغل دولتـي، كمبـود اشـتغال پايـدار و           زنان و تمايل آ   
، روند ...مطمئن در بخش كشاورزي به دليل وجود اقليم خشك و كمبود بارندگي و نوسانات آن و       

ي مختلف قابل توجيـه اسـت، در ايـن قسـمت سـعي             هابخشتغييرات  توزيع نسبي شاغالن در       
.تر آن پرداخته شودعات به تحليل دقيقد با ارائه آمار و اطالشومي

پيداسـت در تمـامي مقـاطع، صـنعت سـاخت           16و  15هايطور كه از اطالعات جدول    همان
 درصد شاغالن زن بخش صنعت را به خود اختصـاص         99بيش از   ) ايصنايع كارگاهي و كارخانه   (

 منسوجات و پوشاك    ي توليد هابخشسازد كه زير   مي بررسي ماهيت اين فعاليت آشكار    . داده است 
ـ . اندره باالترين سهم اشتغال را داشته     دارد، هموا را در بر  ... بافي، گليم بافي و   كه صنايع قالي   ةنكت

بگيـران   را كاركنـان مسـتقل، مـزد و حقـوق          هابخشقابل توجه آنكه قسمت اعظم شاغالن اين        
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وجه به مهاجرت عده حال با ت. دهند ميبخش خصوصي و يا كاركنان خانوادگي بدون مزد تشكيل 
قابل توجهي از زنان روستايي به شهرها و كاهش نسبت جمعيت زنان روسـتايي در مقابـل زنـان                   

رغم افزايش نقـش بخـش     بهبافي،   زنان شهري به فعاليت قالي     تمايل كمتر شهرنشين و همچنين    
 در مجموع سـهم ايـن بخـش در اشـتغال زنـان اسـتان               ،صنعت در اشتغال زنان مناطق روستايي     

.)دهددست ميه ، اطالعات مناسبي در اين مورد ب17جدول  (كاهش يافته است

ي عمده فعاليت استان هاگروه توزيع نسبي شاغالن زن به تفكيك .15جدول 
1381-1345ي هاساليزد طي 

) درصد�نفر(
135513651375

تعداد
سهم از 
كل

تعداد
سهم از 
كل

سهم از كلتعداد

366121001961810044230100
516114,110145,222545,1ي، ماهيگيريجنگلدار، شكار،يكشاورز

790,2300,2280,1استخراج ساير معادن
00,000,040,0طبيعيگازنفت خام وتوليد

730,21520,810632,4...وهاساخت محصوالت غذايي، نوشيدني
2761475,41086755,42810863,5چرم وپوست، صنايع نساجي، پوشاك

1150,3310,2160,0محصوالت چوبيساختصنايع چوب و
10,0140,1150,0نشروپ  چايمحصوالت كاغذوساخت كاغذ

100,060,0750,2... و شيميايي، نفتيساخت محصوالت
90,0140,11250,3يغيرفلزساخت محصوالت كاني

30,010,0330,1فلزات اساسيليدصنايع تو
20,0340,21290,3يمحصوالت فلزوابزارآالتساخت ماشين

10,0250,1310,1صنايعديگر
50,070,0520,1گازآب وبرق و

370,11550,81920,4ساختمان
610,2920,52700,6فروشيخردهفروشي وعمده
20,0200,1270,1رستورانو كافه، مهمانخانه،هتل

220,1400,21040,2ينقل انباردارحمل و
40,060,0540,1ارتباطات و مخابرات

110,0200,11000,2سسات ماليؤم
20,010,080,0بيمه

00,0140,1830,2يتجارخدمات ملكي و
1330,45572,811632,6دفاعيعمومي واداره امور

31118,5534627,3959421,7شخصيساير خدمات اجتماعي و
1560,411726,07021,6 نامشخصيهافعاليت

.پيشين: خذأم
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ي عمده فعاليت در هاگروه توزيع نسبي شاغالن زن به تفكيك .16جدول 
1381-1345ي هاسالي عمده اقتصادي استان يزد طي هابخش

)درصد-نفر(
بخش خدماتبخش كشاورزيخش صنعتب

كشاورزي، شكار و جنگلداريصنعت ساخت

شامل (خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي

اداره امور عمومي و دفاع، آموزش، بهداشت، 

...)خدمات اجتماعي و شخصي و

درصد از بخشتعداددرصد از بخشتعداددرصد از بخشتعداد

13452018399,82760100201196,3

13552782899,65161100324497

13651106598,41009100590196,8

13752959599225499,91075794,3

1381-99-99,8-89,6

.پيشين: خذأم

ي نساجي، خدمات اجتماعي و ادارا امور عمومي از هابخش سهم زير.17جدول 
1375-1355ي هاسالكل اشتغال مردان و زنان استان يزد طي 

)درصد(
135513651375

12,187,9مردان
75,455,463,5كل

78,337,748,6شهري
صنايع نساجي، پوشاك 

زنانو چرم
73,376,682,7روستايي

4,97,48,1مردان
6,725,920,3كل

13,44332,9شهري
خدمات اجتماعي 

زنان)آموزش و بهداشت(
1,75,54روستايي

3,613,110,6مردان
0,42,82,6كل

0,74,34,2شهري
موميعاداره امور 

زنان
0,11,10,6روستايي

.1375 و 1365، 1355ي  هاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن نتايج تحقيق برمبناي اطالعات : خذأم

ومي، اجتمـاعي و شخصـي شـامل اداره      در بخش خدمات نيز گروه عمده فعاليت خدمات عمـ         

بيشـترين  داراي  ، همواره   ...امور عمومي و دفاع، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي و شخصي و            
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نمايـد كـه اكثريـت ايـن     تر مشخص ميبررسي دقيق. تعداد شاغالن زن در اين بخش بوده است      

هـاي خـدمات اجتمـاعي    بگيران بخش دولتي به ويژه در فعاليـت      دسته از شاغالن را مزد و حقوق      

كه عمده مشـاغل بخـش عمـومي و دولـت در     از آنجايي. دهندتشكيل مي ) آموزشي و بهداشتي  (

ترين عامل  رسد كه بخش خدمات طي زمان به مهم        طبيعي به نظر مي    بنابراين،شهرها قرار دارد،    

.در اشتغال شهري تبديل گردد

ت بـه ويـژه فعاليـت صـنعت        گـردد كـه بـدانيم بخـش صـنع         اين تحليل زماني تكميـل مـي      

 به  .)18جدول  ( شاغل را داراست      قبالً ساخت بيشترين سطح تغييرات و ميزان افزايش در بيكاران        

 مربـوط بـه صـنعت سـاخت        1375-1345عبارتي بيشترين درصد بيكاران قبأل شاغل طـي دوره          

.است

ي عمده اقتصادي استان هابخش شاغل زن در  توزيع بيكاران قبالً.18جدول 
1381-1345ي هاساليزد طي 

)درصد(
1345135513651375

1,5-3,613,9كشاورزي

صنعت
صنعت ساخت

6,3
6,3

33,3
30,6

-
66,8
64,9

29--3,6خدمات

يهاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن نتايج تحقيق برمبناي اطالعات : خذأم

.1375 و 1365، 1355، 1345

ي مورد مطالعه نيز نشـان     هاسالزن استان برحسب وضعيت شغلي طي       توزيع نسبي شاغالن    

دهد كه در اين مدت از سهم بخش خصوصي در اشتغال زنان به ميزان قابل تـوجهي كاسـته                   مي

افـزايش يافتـه اسـت   با شدت بيشـتري  بگيران بخش عمومي سهم مزد و حقوقدر مقابل شده و   

سـازي دولـت  هـاي كوچـك  ش عمـومي و سياسـت      اين موارد با توجه به ساختار بخ       .)19جدول  (
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كـاهش  همچنـين  . هاي اساسي مواجه سـازد با چالشي آينده هاسالدر تواند بازار كار زنان را      مي

، 1381-1355ي  هـا سـال  بـه ويـژه طـي        سهم كاركنان خانوادگي بدون مزد از كل شاغالن زن        

گردد، در صورت فراهم نبودن  تواند سبب خروج بازار كار از حالت معيشتي و سنتي            مي ضمن آنكه 

 وضـعيت   .ي مناسب و جايگزين، التهابات بيشتر بازار كار را به دنبال خواهد داشت            هافعاليتزمينه  

كاهش قابـل مالحظـه     رسد، زيرا    مي كننده به نظر  نگرانبگيران بخش خصوصي نيز     مزد و حقوق  

ان بدون مـزد بـه ايـن جمـع     ، بيانگر اين موضوع است كه نه تنها كاركنسهم آنها از كل شاغالن 

كاركنان مستقل و   . اندجرگه بخش خصوصي جدا گشته    ، بلكه بخشي از خود آنها نيز از         اندنپيوسته

.دو بخش قبلي را در خود جاي دهنداند، بخش كوچكي از كارفرمايان تنها توانسته

 توزيع نسبي شاغالن زن استان يزد برحسب وضعيت شغلي طي .19جدول 
1381-1345ي هاسال

)درصد(
بخش خصوصي

كل
كاركنان خانوادگي 

بدون مزد
حقوق بگيرانومزد

كاركنان 

مستقل
نكارفرمايا

بخش عمومي

بگيران حقوق(

)بخش عمومي

134597,917,461,918,20,41,7

135592,845,926,619,90,46,8

136560,721,46,931,11,328,3

137573,134,410,6 27,60,523,4

138170,933,511,424,51,529,1

 طرح ؛1375 و 1365، 1355، 1345ي هاسالسرشماري عمومي نفوس و مسكن نتايج تحقيق بر مبناي اطالعات : خذĤم

.1381هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال  آمارگيري از ويژگي؛1370جاري جمعيت سال 

ي هافرصترسد  ميست كه به نظر    ا د، اين شو مي نجا مطرح  قابل توجه ديگري كه در اي      ةنكت

طور كـه از     باشد، زيرا همان   ي متعادل شهرمناطق  به  نسبت  وستايي  ردر مناطق   براي زنان   شغلي  

 پيداست، مقايسه نسبت شاغالن زن روستايي به كـل شـاعالن زن اسـتان و          20اطالعات جدول   

ا نسبت جمعيت فعال اين مناطق بـه كـل          نسبت شاغالن زن شهري به كل شاغالن زن استان ب         

عبـارتي همـراه بـا كـاهش نسـبت          به.جمعيت فعال زنان استان حكايت از متعادل بودن آنها دارد         
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جمعيت فعال زنان روستايي به كل جمعيت فعال زنان استان، نسبت شاغالن زن روستايي به كل                

ها در مناطق شهري افـزايش   و بر عكس آن، اين نسبت  كرده،شاغالن زن استان نيز كاهش پيدا       

. يافته است

هاي جمعيت فعال زنان شهري و روستايي به كل جمعيت فعال  نسبت.20جدول 

زنان، شاغالن و بيكاران زن شهري و روستايي به كل شاغالن و بيكاران زن در

1381-1345ي هاسالاستان يزد طي 
)درصد(

بخش روستاييبخش شهري

نسبت جمعيت 

 شهري فعال زنان

به كل جمعيت 

فعال زنان استان

نسبت 

بيكاران زن 

شهري به كل 

بيكاران زن 

استان

نسبت شاغالن 

زن شهري به 

كل شاغالن زن 

استان

نسبت جمعيت 

فعال زنان شهري 

به كل جمعيت فعال 

زنان استان

نسبت 

بيكاران زن 

روستايي به 

كل بيكاران 

زن استان

نسبت 

شاغالن زن 

روستايي به 

كل شاغالن

زن استان

134542,747,642,757,352,457,3

135542,98042,657,22057,4

136556,47554,543,12545,5

137050,374,649,149,725,450,9

137556,664,756,243,532,343,8

13816474,760,135,925,239,6

.پيشين: خذأم

بت بيكاران زن مناطق شهري و روستايي بـه كـل بيكـاران زن    مطلب ديگر آنكه، مقايسه نس 

استان با نسبت جمعيت فعال آنها به كل جمعيت فعال زنان استان بيانگر فزوني نرخ بيكاري زنان                 

زيرا همواره نسبت بيكاران زن شهري به كـل بيكـاران           . شهري در مقايسه با زنان روستايي است      

 كل نرخ فعاليت زنان بيشتر بوده و اين مـورد از مقايسـه           زن از نسبت نرخ فعاليت زنان شهري به       

.دشو ميهاي بيكاري زنان شهري و روستايي نيز مشخصنرخ
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سياستيهاي توصيه و بنديجمع.4

با توجه به نقش و اهميت انسان در توسعه، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار، لزوم استفاده           
 زيرا در صورت عدم استفاده مناسـب از آن در جهـت منـافع            .رسد مي بهينه از آن ضروري به نظر     

.تواند به تهديدي جدي براي جامعه و اهداف آن تلقي گردد ميالعادهجامعه، همين ثروت فوق
اي را  تواند موجبات پيشرفت و ترقي جامعـه       مي طور كه  انساني همان  ةالعادهاي فوق توانمندي

رو و با توجه به     از اين . با بحران مواجه سازد   ند جامعه را    توا مي توجهيفراهم نمايد، در صورت بي    
اي دقيق  افزايش جمعيت و بالطبع بروز مشكالت اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن، تنها با مطالعه              

 منفي ناشي آثارو مديريت حساب شده امكان به كارگيري انسان به عنوان موتور توسعه و كاهش        
.از افزايش جمعيت وجود دارد

د، سعي بر آن بود تا نقش زنـان در بـازار نيـروي كـار                شطور كه مالحظه     اين مقاله همان   در
بر اين اسـاس   . تحليل قرار گيرد  و  استان يزد از منظر تغييرات نرخ فعاليت و بيكاري مورد بررسي            

:ها و نتايج حاصل را به صورت زير بيان نمود يافتهةتوان خالصمي
 با نرخ رشد كل جمعيت استان 1381-1345ي هاسال طي   نرخ رشد جمعيت زنان در استان     . 1

) -8/0(به مراتب از نرخ رشد فعاليت كل ) -1/2(برابر بوده ولي نرخ رشد ميزان فعاليت آنها    
.كمتر است

 سال، بـه دليـل گسـترش نـرخ          24-20 و   19-10نرخ فعاليت زنان شهري در مقاطع سني        . 2
ولـي  . ن قابل توجهي كاهش يافته است  ن، به ميزا  پوشش تحصيلي و افزايش تعداد محصال     

 سـال داراي  19-10در مناطق روستايي به دليل پوشش تحصيلي كمتر تنهـا مقطـع سـني         
.كاهش نرخ فعاليت بوده است

، باعث افزايش نـرخ     ... زندگي و نياز به كار زنان و        هاي  كاهش نرخ باروري، افزايش هزينه    . 3
24-20ي سني   هاگروهنان روستايي در     سال و ز   64-25فعاليت زنان شهري در گروه سني       

.ده استش سال 64-25و
مقايسه نسبت جمعيت فعال زنان شهري و روستايي به كل جمعيت فعـال زنـان بـا نسـبت               . 4

ةدهندمعيت زنان ده ساله و بيشتر، نشان ساله و بيشتر اين مناطق به كل ج      دهجمعيت زنان   

.استازار كارورود بيشتر زنان روستايي نسبت به زنان شهري به ب
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پايين بودن نرخ فعاليت زنان در مناطق شهري استان با توجه به حجم باالي جمعيتي آنهـا                 . 5

.گردد مياز جمله موضوعات اصلي در پايين بودن سطح كلي فعاليت زنان محسوب

ي عمـده   هـا بخـش بيكـاري و سـهم شـاغالن زن از          مقايسه روند تغييرات نرخ فعاليـت و      . 6

بوده ضمن  تر مردان و شكنندگي بيشتر زنان در بازار كار استان           الباقتصادي بيانگر نقش غ   

.ي بر روي نرخ بيكاري كل داشته استچشمگيرآنكه تغييرات نرخ بيكاري زنان، تغييرات 

ي سـني  هـا گـروه بيشترين نرخ بيكاري و همچنين باالترين ميزان تغييرات آن، مربوط بـه             . 7

و همچنين نقش   تر زنان جوان و نوجوان      پذيري بيش  كه آسيب  است سال 24-20 و   10-19

.كندرا بيان ميبازار كارعمده آنان در التهابات 

سواد كاسته و بر سهم بيكـاران باسـواد افـزوده شـده            بيزن  در طول زمان از سهم بيكاران       . 8

 و پس از آن، بيكاران داراي تحصيالت عـالي نيـز از سـهم               1375مهم آنكه در سال     . است

.اندر گرديدهقابل توجهي برخوردا

ها، چه   و نرخ فعاليت زنان در اكثر دوره       وجود ارتباط معكوس بين روند تغييرات نرخ بيكاري       . 9

تواند بيانگر ايـن واقعيـت باشـد     ميدر كل، چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستايي،     

كه با بهبود اوضاع اقتصادي و كاهش نرخ بيكـاري و احتمـال يـافتن كـار، نـرخ مشـاركت        

 در مواقع نابساماني اوضـاع و اميـد كمتـر بـه يـافتن شـغل، نـرخ                   رعكسيش يافته و ب   افزا

ي در شكنندگي نـرخ بيكـاري و نوسـانات    بسزايتأثيراين وضعيت   . يابد مي مشاركت كاهش 

. بازار كار خواهد داشت

ي مورد مطالعه از نسبت شاغالن     هاسالدر مجموع و در هر سه بخش عمده اقتصادي طي           . 10

ي مـذكور افـزايش   هابخش به بعد اين نسبت در كل و         1365ده ولي از مقطع     زن كاسته ش  

.داشته است

از گـروه عمـده   ... بـافي و ي توليد منسوجات و پوشاك شامل گليم بـافي، قـالي   هابخش زير .11

عمـده  . صنعت ساخت بيشترين نقش را در اشتغال زنان به ويـژه زنـان روسـتايي داراسـت                

بگيـران بخـش خصوصـي، كاركنـان مسـتقل و           زد و حقوق  ي مذكور را م   هابخششاغالن  

.دهند ميكاركنان خانوادگي بدون مزد تشكيل
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، بيشترين سـهم را در اشـتغال زنـان       و بهداشت  بخش خدمات اجتماعي شامل آموزش    زير  . 12

بگيران بخش دولتي   عمده شاغالن اين بخش را حقوق     . شهري به خود اختصاص داده است     

.دهند ميتشكيل

 مهاجرت روستاييان به شهرها و كاهش نسبت جمعيـت آنهـا و همچنـين اشـتغال        به دليل . 13

بافي و افزايش تمايل آنها به مشاغل دولتي، در مجموع از           كمتر زنان شهري به فعاليت قالي     

.نقش بخش صنعت در اشتغال زنان كاسته و بر سهم بخش خدمات افزوده شده است

ري به كل شاغالن زن با نسبت جمعيت فعال      با مقايسه نسبت شاغالن زن روستايي و شه       . 14

ي هـا فرصـت بين نسبت متعادلي كه دشو ميمشخصزن اين مناطق به كل جمعيت زنان،    

.استارزنان در مناطق شهري و روستايي برقرشغلي

 مورد مطالعه مربوط به گروه فعاليت صنعت سـاخت       ة شاغل طي دور   بيشترين بيكاران قبالً  . 15

.است

 سهم بخش خصوصي و افزايش سهم بخش عمومي در اشتغال زنـان و              با توجه به كاهش   . 16

تري  به معضل بزرگ   تواند مي هاي حاكم  در بخش عمومي، بازار كار زنان        همچنين سياست 

.در آينده تبديل گردد

:شود كه ميبه عنوان راهبرد كلي پيشنهاد،به دست آمدهبا توجه به نتايج  در نهايت 

هـاي توسـعه    ريـزي هش بيكاري بايد سرلوحه و مقصود تمام برنامه       مسئله بهبود اشتغال و كا    . 1

ريزي بدون توجه به اين مسئله نه تنها كارايي چنداني نداشـته            گونه برنامه زيرا هر . قرار گيرد 

.د و نتايج مطمئني را نيز در برنخواهد داشتوشميرو هبلكه در خيلي از موارد با شكست روب

صـنايع دسـتي و خـانگي از     تعامل و برخورد با ةاساسي در نحو  سازي و تجديد نظر     با فرهنگ . 2

هاي  زمينهتريناصلييكي از ، همچون گذشته    مرتبطهاي  بافي و زمينه  ي قالي هافعاليتجمله  

ي شغلي خصوصي و غيردولتـي بـراي   هافرصت منبع ايجاد ترينمهمهمچنين و فعاليت زنان  

. احيا گرددآنها

ي مختلف به ويژه خدمات بـه عنـوان         هافعاليت خصوصي در    تر بخش حضور جدي هاي  زمينه. 3

.جذب زنان، مورد بررسي و توجه قرار گيردهاي  گزينهترينمهميكي از 
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هاي توسعه اشتغال به نحـوي      طور كلي سياست  ه  سعي گردد اعطاي تسهيالت اشتغالزايي و ب      . 4

ـ    وجود آمده متناسب با وضعيت و نيـاز جوينـد         ه  ي شغلي ب  هافرصتباشد تا     تـا   هدوگان كـار ب

ويژه در ميان زنان، بتوان به ثبات بيشـتري در بـازار            ه  ضمن كاهش فشار روزافزون بيكاري ب     

.كار دست يافت

 مقتضيات بازار كار  وي آنهاهاتوانايي و  با روحيات،آموزش زنان در سطوح مختلف سعي گردد   . 5

.تناسب و هماهنگي بيشتري داشته باشد
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