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  چكيده
ين شاخص هـاي ارزيـابي عـدالت    امروزه وضعيت زنان در هر كشوري به يكي از مهمتر

اجتماعي تبديل شده است. از سوي ديگر پژوهشـهاي بـين المللـي در دهـه هـاي اخيـر        
توصيف مي كننـد. آمارتيـا سـن ايـن      "زنانه شدن فقر  "وضعيت زنان در جهان را با واژه

وضعيت را ناشي از ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي مي بيند كه قابليت هاي محدود تري 
زنان نسبت به مردان جهت بيرون رفت از وضعيت  فقر ايجاد مي كند.اين پـژوهش   را در

با روش تحليل ثانويه قصد دارد روند زنانه شدن فقر در ايران را در طول سـه دهـه اخيـر    
نـرخ  « ،»شاخص نـرخ رشـد تعـداد زنـان شـاغل     «مطالعه كند. پژوهش ازچهار شاخص : 

ــان  ــان سرپرســت  «و » تيشــاخص شــكاف جنســي «، »مشــاركت اقتصــادي زن ســهم زن
دهـد،نرخ رشـد تعـداد شـاغلين زن در بـازه      استفاده كرده است. يافته ها نشان مي»خانوار

درصـد   20.7بـه   95- 85درصد بوده اما اين نرخ در سـالهاي   78، معادل 75- 65سالهاي 
در  15.9به  65درصد در سال  6.98كاهش يافته است.همچنين نرخ مشاركت اقتصادي از 

افزايش يافته اما اين نرخ در مقايسـه بـا كشـورهاي خاورميانـه نيـز از وضـعيت        95سال 
، سهم مردان از 95مطلوبي برخوردار نيست. در رابطه با شاخص شكاف جنسيتي، در سال 

درصد بوده است. بعالوه،  17.3درصد و سهم زنان تنها  82.7بگيري مشاغل مزد و حقوق
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سـال گذشـته داشـته     30درصـد در   77.46ل سهم خانوارهاي زن سرپرست رشدي معاد
 است.

 فقر زنانه، زنان سرپرست خانوار، مشاركت اقتصادي، شكاف جنسيتي :ها كليدواژه

 

  . مقدمه1
ما اغلب خودآگاه و ناخودآگاه از منظر جنسيت خود اين جهان را تجربه مي كنيم. مي توان 

ه به آنها نشـان مـي دهـيم،    گفت،آنچه از پيرامون خود درك مي كنيم و همچنين واكنشي ك
پژوهشهاي پيشين نشان  همگي بخشي از آموخته هاي ما از زنانگي و مردانگي است. ادبيات

مي دهد، فقر نيز طبيعت جنسيتي دارد. تجربه زنان و مردان از فقر متفاوت است.اين سـوال  
ده است. كه تفاوت از كجا نشات مي گيرد، سالهاست ادبيات  نظري گسترده اي را ايجاد كر

بي شك نمي توان انكار كرد كه بخش زيادي از اين تفاوت وابسته به ويژگي هاي سـاختار  
  اجتماعي و فرهنگي هر جامعه اي شكل مي گيرد.

آنچه در آمارهاي اقتصادي در رابطه با زنان مشهود اسـت،اين اسـت كـه آنـان همـواره      
 2015. بـه طوريكـه در سـال    شانس كمتري از مردان براي مشاركت در بازار كار داشته اند

درصــد كمتــر از مــردان بــوده است(صــفاكيش و  27شــانس زنــان در دســتيابي بــه شــغل 
). شايد به دليل تقسيم كار مردانه اي كه در اقتصاد سرمايه داري ثبـات بيشـتري   1395فالح،

 نسبت به گذشته پيدا كرد. تقسيم كاري كه امور خانه و خانه داري را زنانه تعريف مي كند.
در نتيجه اين تعريف، زنان قرن ها است از قابليت ها و پتانسيل هاي اشتغال و كسب درآمد 
دور مانده اند. از سوي ديگر وضعيت اقتصادي زنان امـروزه تبـديل بـه يكـي از مهمتـرين      
شاخص هاي بين المللي ارزيابي دموكراسي، عدالت اجتماعي وسـطح توسـعه يـافتگي در    

  جهان شده است.
 "زنانـه شـدن فقـر   "بـا واژه   1970رايط توجه به وضعيت فقر زنان در دهه تحت اين ش

شدت بيشتري يافت. آمارهاي بسياري از كشورها نشان مي داد با اتفاقاتي نظير افزايش زنان 
سرپرست خانوار و يا اشتغال زنان در بخش غير رسمي اقتصاد شـهري، آنـان بـه ميـزان و     

قر را تجربه مي كنند. مهم ترآنكه بررسي روند اين همچنين شدت بيشتري نسبت به مردان ف
  ه و شدت يافتن آن نيز وجود دارد.وضعيت نشان مي دهد احتمال ادام

مختلفـي در كشـورها بـه بررسـي     با مطرح شدن مباحث زنانه شدن فقـر، پژوهشـهاي   
زنان جامعه خود پرداخته و همچنين پژوهشهاي بين المللي زيادي با هدف مقايسه  وضعيت
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عيت اقتصادي زنان در كشور هاي مختلف انجام شده است. آمارهاي بين المللـي نظيـر   وض
 144مجمع جهاني اقتصاد در مطالعه خود رتبه شاخص مشاركت اقتصادي ايران را در ميان 

اعالم كرده است. همچنين طبق آمارهاي فراملي  رتبه وضـعيت   140، 2016كشور در سال 
  بت به خاورميانه مطلوب نيست.ي نساقتصادي زنان در ايران حت

نيز مدتي است مسئوالن و پژوهشگران به خصوص با توجه بـه افـزايش قابـل     در ايران
توجه زنان سرپرست خانوار، به وضعيت زنانه شدن فقر اشاره مي كننـد.اما بـا ايـن وجـود     

هاي علمي زيادي در اين حوزه انجام نگرفته است. پژوهش حاضر قصد دارد زنانه پژوهش
شدن فقر در ايران را در سه دهه اخير با توجـه بـه جديـدترين آمارهـاي موجـود مطالعـه       

اين دوره زماني به جهت ثبات شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعهپس از جنگ تحميلي كند.
هاي موجـود در ايـن حـوزه،    انتخاب شده است.شايان ذكر است يكي از خألهاي پژوهش

ده است اما  پژوهشپيش رو با بررسي روند زنانه شدن فقر مطالعه صرفاً مقطعي فقر زنانه بو
تـري  در سه دهه اخير، تالش كرده است تا تحوالت اين موضوع را در بازه زماني گسـترده 

هاي قبلي تنها با مطالعه وضعيت زنان سرپرست خـانوار بـه   ترسيم نمايد. همچنين پژوهش
هاي صـورت گرفتـه در   صورتيكه پژوهشاند. در دنبال ترسيم زنانه شدن فقر در ايران بوده

دهد، بررسي زنانه شدن فقربا تمركـز صـرف بـر ايـن گـروه داراي      ديگر كشورها نشان مي
  هاي زنان نيز توجه داشت.ها و گروهبايد بر ديگر شاخصسوگيري بوده و بنابراين مي

ر در زنانه شـدن فقـ  «با توجه به مطالب برشمرده، سوال اصلي اين تحقيق عبارتست از: 
بمنظور پاسخگويي به اين سـوال و  »  ايران در سه دهه اخير چه روندي را طي كرده است؟

شاخص نـرخ رشـد تعـداد    «هاي موجود در تحقيقات پيشين از چهار شاخص : رفع كاستي
سـهم زنـان   «و » شـاخص شـكاف جنسـيتي   «، »نرخ مشاركت اقتصادي زنان« ،» زنان شاغل

  .استفاده شده است» سرپرست خانوار
  

  ادبيات تجربي. 2
فقردرآمدي فقط يك جنبه از فقر زنان سرپرست  ")، در مقاله1384شادي طلب و همكاران(

با بررسي جامعه زنان سرپرست خانوار اراك به لزوم توانمند سازي زنان در كاهش  "خانوار
فقراشاره مي كند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد: فقر زنان فقـط جنبـه اقتصـادي نـدارد.     
جنبه هاي رواني و اجتماعي فقر زنان نيز مهم است. براي مبارزه با فقـر توانمنـدي زنـان و    
تحوالت ساختاري از جمله  لزوم توجه به رويكرد توانمند سازي يعني خود اتكايي بيشـتر  
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 1383مقاله ديگر شادي طلب و همكاران در سـال  "فقر زنان سرپرست خانوار"الزم است. 
در "زنان سرپرسـت خـانوار فقيرتـرين فقـرا    "ي تعميم پذيري گزارهاست. هدف مقاله بررس

ايران است. با اين هدف به بررسي داده هايي در سطح كالن ملـي در زمينـه فقـر مطلـق و     
مي پردازد. طبق يافته ها همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بيشتر  1380-  1370نسبي 

گروه به مرور زمان كاهش يافته است. اما  با از مردان بوده است. اما فاصله و شكاف اين دو 
  اين وجود زنان كم سواد شهري به شدت در معرض فقر هستند.

)،به بررسـي برخـي از   1383( "زنان فقر مضاعف"افسانه كمالي نيز در مقاله اي باعنوان 
ويژگيهاي خانوارهاي فقير مانند تركيب اعضاي خانوار، وضـع تاهـل و اشـتغال و سـواد و     

درآمد برحسب جنس سرپرست خانوار مي پردازد. يافته هاي پژوهش زنانه شدن  مسكن و
)، در 1392فقر در سالهاي آتي را پيش بيني مي كند. علي شكوري و علي اصـغر سـعيدي(  

با تاكيد بر اينكه كالن شهرهايي مانند تهـران   "فقر خانواده و زنان شهري"مقاله اي با عنوان 
رابري و فقر فزاينده مواجه اند، به مطالعه فقر زنان مي پردازد. در به دليل مهاجر پذيري با ناب

يافته هادر نابرابري درآمدي تفاوتهاي چشمگيري در بين خانوارهاي زن سرپرست در بـين  
مناطق شهر تهران مشاهده مي شود. تفاوت در نابرابريهامولفه هاي اصلي رفاه خانوارهايعني 

  طق تهران بسيار زياد است.بين مناتغذيه، بهداشت، آموزش در 
در مقالـه اي بـا عنـوان آزمـون فـردي       1اما در رابطه با پژوهشهاي خارجي افريه اسـون 

) در ابتدا به مسئله مشكالت سنجش تجربي زنانه 2014فرضيه هاي زنانه شدن فقر در غنا (
بـي  شدن فقر پرداخته است. از نظراين پژوهش سالهاست اين ادعا تنها متكي بر آزمون تجر

مقايسه بين موقعيت زنان سرپرست خانوار  و مردان سرپرست خانوار مي باشدآنچه يافته ها 
نشان مي دهند فقر بيشتر در بين زنان بي سواد و يا بـا آمـوزش ابتـدايي ديـده مـي شـود،       
وواقعيت آن است كه ما با كمبود آمارهاي تفكيكي بيشتر در مورد موقعيت زنـان ديگـر در   

ر مقاله زنانـه شـدن فقـر در آفريقـاي     د2مواجه هستيم. سارانل بنجامين  پيمايشهاي موجود
)، به توصيف وضعيت زنان سياه پوست فقير در آفريقاي جنـوبي مـي   2007پست آپارتايد(

پردازد. اگرچه فقر با توجه به شرايط استعماري تاريخي طوالني در اين جامعه داشته اسـت  
ل از آپارتايد به دموكراسي اتفاق افتـاد شـرايط را بـراي    اما اقتصاد نئوليبرالي كه پس از انتقا

زنان سخت تر كرده است. در واقع ميليونها فقير ي كـه بـا اميـد بـه انتقـال از آپارتايـد بـه        
دموكراسي راي دادند قربانيان اين شرايط بودند. بـه خصـوص زنـان در ايـن شـرايط فقـر       

  بيشتري را تجربه مي كنند.
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) 2011آمد جنسي و كاهش فقر در ازبكستان پست كمونيست(در مقاله در 3بهات احمد
با مطالعه تجربي زنانه شدن فقر در ازبكستان معتقد است كه زنان همـواره از منـابع مـادي،    
پايگاه اجتماعي، قدرتو فرصت هاي كمتري در مقايسه با مردان در همان موقعيت بهره مـي  

قوميـت، مـذهب، آمـوزش و مليـت اسـت.      برند. موقعيتي كه متكي بر طبقه، نژاد، اشتغال، 
پروسه زنانه شدن فقر در آسياي مركزي و ازبكسـتان عميقـا مربـوط بـه محـدوديت هـاي       
فرهنگي و سازماني است كه موانعي را براي فعاليت اقتصادي زنان ايجاد مي كنـد. در ايـن   

زش زنان زمينه به مقايسه ميزان استخدام زنان در بخشهاي مختلف مي پردازد. در بخش آمو
برابر مردان شاغل هستند. در سالمت و ورزش بيش از دوبرابر . در صنعت مـردان كمـي    2

بيش از زنان. در كشاورزي برعكس زنان كمي بيش از مردان شاغل هستند. اما نكته مهم آن 
برابـر زنـان    7است كه در بخشهاي حمل و نقل، ساخت و ساز و مهم تر حكومت مـردان  

  ن دهنده شكاف بزرگي در بهره مندي زنان از شغلهاي مهم است.شاغل هستند. كه نشا
  

  ادبيات نظري. 3
  زنانه شدن فقر 1.3

ادبيات پژوهش هاي موجود درباره فقر نشان مي دهد همواره مـردان و زنـان تجربـه هـاي     
متفاوتي از فقر دارند. اما واژه زنانه شدن فقر در ابتدا در طي افزايش نسبت زنان سرپرسـت  

درصد فقيران  70مطرح شد. همزمان با يافته هايي آمارينظيراينكه  1970امريكا در دههخانوار
دنيا زنان هستند و اين واقعيت كه اين آمار براي سالهاي متمادي هيچ تغييري نكرده اسـت.   
سپس رشد مشاركت زنان در فعاليتهاي غيـر رسـمي شـهري. بـه خصـوص در بحرانهـاي       

يكاي التينمورد توجه قرار گرفت. امروزه مباحث زيادي هـم  در آفريقا و آمر 1980اقتصادي
در محافل آكادميك و هم سياستهاي توسعه در رابطه با اين مفهوم مطرح مي شود. امـا بـاز   
ابهاماتي درباره معنا و روند هاي اين مفهوم وجود دارد. در ابتدا سعي مي شود با مراجعه به 

  ه شود.متون مختلف معاني اين مفهوم را بسط داد
زنان ميزان فقر بيشتري را از مـردان  1اين واژه در سه معني مشخص استفاده شده است: 

ر امريكا دو سوم افراد فقيـر بـاالي   د4).برطبق يافته هاي پيرس Owus):2014 تجربه مي كنند
سال را زنان در بر مي گيرند. پديده اي كه ثابت مي كند زنان فقر را در ميزان بيشتري از  16
) كليد اصلي زنانه شدن فقررا شدت بيشتر 2006(5چنت2). 1978نتجربه مي كنند(پيرسمردا
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 3فقردر ميان زنان مي داند.يعني زنان در مقايسه با مردانفقر شديدتري را تجربـه مـي كننـد..   
روندي وجود دارد كه فقر را در بين زنان افزايش مي دهد به خصوص در رابطه با افـزايش  

زنانه شدن فقر را پروسه اي مي داند كه در آن فقر بيشـتر   6نوردروپزنان سرپرست خانوار.
در بين افـرادي كـه در خانوارهـايي كـه زنـان سرپرسـت آنهـا هسـتند،متمركز مـي شـود           

)1999(Medeiros:2008).(  
سرپرست خانوار كليد تبعيض جنسيتي و در نتيجه تاكيد مهمي بـر آزمـون موضـوعات    

طور سنتي زنانه شدن فقر با آمارهاي زنان سرپرست خانوار فقر و جنسيت است. در ابتدا به 
سنجش مي شده است اما واقعيت اين است كهاتكاي صرف بر فقر زنان سرپرست خانواربه 
عنوان سنجه نمايانگر فقر در بين زنان، توجه ما را از بخش بيشتري از شيوع فقر در بين آنان 

فقر را با شاخصهايي نظير درآمد و امكانات باز مي دارد. همچنين اغلب پيمايشهاي ملي كه 
غذايي مطالعه مي كنند، در نظر ميگيرند كه منابع خانوار بـه طـور برابـر تقسـيم مـي شـود.       
بنابراين مطالعه روند فقر اغلب بدون حساسيت هاي جنسيتي استو اغلب تفاوت هاي بـين  

).امـروزه بـه   sida:2001مردان و زنان  يا بـين افـراد خـانوار را ناديـده گرفتـه مـي شـود. (       
پژوهشهايي نياز است كه از برقراري ارتباط هاي ساده بين افزايش زنان سرپرست خانوار و 
زنانه شدن فقر اجتناب كنند. فقر زنان نمي تواند در موقعيـت سرپرسـتان خـانوار خالصـه     
ن شود.آمارهاي موجود درباره خانوار وضعيت درون خانوار را نشان نمي دهد. چنانچهممك

است مردان تمايل داشته باشند كمتر درآمد خود را بـين اعضـا تقسـيم كـرده و بيشـتر بـه       
صورت شخصي ازآن استفاده كنند. همچنين تقاضاهاي كـم زنـان بـر روي درآمـد مـردان      
ممكن است در زمان شرايط فقركاهش نيز يابد. ما نيازمند مداركي از سطوح درآمد، ساختار 

ان در مقابل زنان هستيم.هرچند مطالعه ايـن موضـوع همـراه بـا     خانوار و الگوهاي كار مرد
  سختي هايي در متدلوژيو مفهوم است.

بايد به خاطر داشت،احتمال تقسيم مساوي درآمد در بين اعضاي خانوار همـراه بـا بـي    
دقتي بوده و مناسبات قدرت و پول را در تقسيم فرصت ها و تصميم گيـري در خـانوار در   

تار منابع  خانوار در ارتباط با عوامل فرهنگي است. ما مجبوريم خانواده نظر نمي گيرد.ساخ
را يك واحد يكپارچه با فرضيه غيـر مطمـئن تقسـيم مسـاوي منـابع در داخـل آنـدر نظـر         

در خانوار مطرح كنند   7بگيريم.برخي تالش كردند شاخص هايي رانظير نرخ وابستگي مالي
.در جمع بندي مي توان گفـت يكـي از   .(Corsi:2016)تا تفاوت هاي جنسيتي را نشان دهد. 

مشكالت دربارهتعاريف و پيش فرضهاي زنانه شدن فقر اين است كه زنان به عنـوان تـوده   
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اي متجانس در نظر گرفته مي شوند يا تنهااز طريق وضعيت سرپرست خانوار بودنمتفـاوت  
حاليكـه درآمـد بـدون    ميشوند. دوم به نظر مي رسد فقر مالي مهمترينكانون توجه است. در

شك شامل يكي از مهمترين شاخص هاي فقر است، زنانه شـدن فقـر تنهـا دربـاره درآمـد      
نيست. بلكه بيشتر ازآن در مورد آن چيزي است كه فقر را ايجاد مي كند.چارچوب مفهومي 

  كه محروميت، طرد اجتماعي، عامليت و ظرفيت هاي زندگي را تعيين مي كنند.
ي مفهومي وسيع تر از فقرنسبت به  تنها تاكيـد صـرف بـر درآمـد     از يك ديدگاه جنسيت

خانوارضروري است، زيرا اجازه مي دهد ابعاد مختلف محروميت جنسيتي مانند قدرت كم 
در تصميم گيريهاي مهم كه روي زندگي فردي تاثير مي گذارد مـورد مطالعـه قـرار گيـرد.     

يتي اسـت.زنانه شـدن فقركـه ديانـا     جنبه ديگر مشكل تمركز بر درآمد، نبود آمارهاي جنسـ 
مطرح كرد توانست خودش را در اسـتراتژيهاي كـاهش فقـر تثبيـت كنـد.       1978پيرس در 

اگرچه همچنان يكي از مسائل عمده نبود آمارهاي جنسيتي است كه ايـن ادعـا را بـه طـور     
افزايش  دقيق ثابت كند.بنابراين مطالعات توسعه اكنون بر روي رابطه بين نابرابري جنسيتي و

فقر متمركز شده است اما با مشكل كمبود داده اي جنسيت محور مواجه هستند. تاكيد زيـاد  
بر درآمد، تاكيد زياد بر زنان سرپرست خانوارو غفلـت از مـردان و ارتباطـات جنسـيتي از     

  .(chant:2006)معضالت و انحراف هاي سنجش تجربي زنانه شدن فقر است
  
  جنسيت و فقر قابليتي 2.3

ررسي جنسيتي نظريه هاي توسعه حاكي از نارسايي آنها در زمينـه مسـائل زنـان و موانـع     ب
جنسيتي آنها است. اين رويكردها يا نگرش انفعالي به زنان دارند و يـا بـا تلقـي انتزاعـي از     

ـ 8آزادي و فرصت برابر از توانمندي آنها غافل مي شوند. رويكرد قابليتيĤمارتيا  سن ا مبنـاي  ب
اني به توسعه در اين زمينه چشم انداز جامعي را پيش روي ما مي گذارد. سن با رويكرد انس

پيوندي كه ميان آزادي، عدالت و دموكراسي برقرار مي كند عامليت بخشي به زنان را محور 
 ايـن رو اهميـت جنبـه هـاي غيردرآمـدي     ). از 19: 1394توسعه قرار مي دهد. (ميرويسـي، 

  .و قوميتي مورد توجه قرار گرفت سيتيهمچون بي سوادي، تبعيض هاي جن
فقر به مثابه محروميت از قابليت يعني توانايي خروج از وضعيت فقر توضـيح داده مـي   
شود. مفهوم قابليت در ابتدا به منظور ارزيابي توسعه و رفاه مطرح شد اما به مرور به حـوزه  

يت زنـدگي وارد شـد   هاي ديگري چون اقتصاد توسعه، نظريه هاي فمنيسم و مطالعات كيف
طوريكه برخي آن را رهيافتي بين رشته اي توصـيف كردنـد.قابليت بـه آزادي دسـتيابي بـه      
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تركيبي از اقدامات و تواناييهاي متفاوت معطوف است. از ديدگاه سن قابليـت، توانـايي بـه    
)موضوع و مفهوم قابليت 2002(9دست آوردن است.هواداران رويكرد قابليت همچون روبيتر

سط دادند آن را به قابليت پايه و بنيادي تقسيم نمودند. قابليت پايـه، مـواردي همچـون    را ب
سواد، آموزش، سالمتي و مانند آن و قابليت بنيادي بـه معنـاي وجـود شـرايطي اسـت كـه       
توانايي الزم و مناسب براي رها شدن از قحطي و گرسنگي و سوء تغذيـه، سـواد و امكـان    

داشــتن ســرپناهو امكــان مســافرت را فــراهم مــي آورد. مشــاركت در زنــدگي اجتمــاعي، 
  ).6: 1384(محمودي،

نكته مهم آنكه سن با فقر قابليتي توجه ما را به عوامل غير مادي نظير عوامـل فرهنگـي،   
اجتماعي و سياسي جلب مي كند. سن جنسيت را يكي از محروميت هاي پايداري مي داند 

و همين نكته برداشت ذهني آنهـا از رفـاه را تحـت    كه زنان همواره از آن برخوردار بوده اند
تاثير قرار مي دهد و به تلقي هاي محدود و انفعالي از خود  را دامن مي زند. كسب درآمد، 
امكان اشتغال، حق مالكيت و امكان تصميم سازي در درون خانواده جنبه هاي مهـم آزادي  

نقــش آفرينــي و عامليــت  زنــان هســتند.  محــروم بــودن زن از آنهــا محــروم كــردن او از
در مورد فقر زنان بايد گفت كه رويكرد قابليتي از سه طريق ).١٧: ١٣٩۴، است(ميرويسي

زمينه هاي رهايي زنان از فقر جنسيتي را فراهم مي كند. نخست توجه به سـاختار تبعـيض   
دفاع  آميز خانواده و نهادهاي اجتماعي كالن و تاثير جنسيت در توزيع منابع و امكانات، دوم

از آزادي هاي اقتصادي زنان نظير اشتغال و كسب درآمدو در نهايت تحـول مفهـومي فقـر.    
سن جنسيت را يكي از اين عواملي مي داند كـه موجـب برخـورد متفـاوت ميـان اعضـاي       
خانواده و اجماع در برخورداري از منابع مي شود. توزيع درون خانوار متغير مهمـي اسـت.   

ه زنان در مقايسه با مردان كمتر از منابع درآمدي خـانواده بهـره   شواهد حاكي از آن است ك
مي برندو اين نـابرابري ناشـي از قـدرت محـدود زنـان در كسـب درآمـد و ايجـاد منـابع          

  ).320: 1389است(سن، 
در مجموع به نظر مي رسد توجه به برخي اصول در برنامه ريـزي جهـت كـاهش فقـر     

است هـا و برنامـه هـا بايـد نسـبت بـه جنسـيت        ضروري است: فهم اينكه فرموالسيون سي
حساس باشد.تشخيص اينكه فرهنگ پويا است و در هر منطقه اي متفاوت و ايـن بايـد در   

توجه به بسترهاي تاريخي، سياسي و  .پروسه ها و فرايندهاي توسعه مورد توجه قرار گيرد 
جنسـيت   فرهنگي در توسعه جنسيتي و كاهش شكاف جنسيتي ضروري است. درك اينكه
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يك برساخت اجتماعي است و نياز به متدلژي مناسب براي مطالعـه و سياسـتگذاري دارد،   
  ).Bilal،2011ضروري است(

  
  روش. 4

تـا   1365با توجه به هدف  پژوهش مبني بر مطالعه روند زنانه شدن فقر در ايران در مقطع 
الزم گرديد. لذا اين  استفاده از آمارهاي كالن كشوريمربوط به وضعيت اقتصادي زنان 1395

ثانويـه   روش تحليـل مزيـت اسـتفاده از   پژوهش از روش تحليل ثانويه بهـره بـرده اسـت.    
ــي      ــكل م ــان ش ــول زم ــه در ط ــاتي ك ــت. اطالع ــه اطالعاتاس ــيع ب ــي وس ــرد دسترس گي

وايناجازهراميدهدتامحققبهروندتغييراتپديدهدرطولزماندستيافتهو آن را تحليل نمايد. در ايـن  
ج، گزينش و سپس تبيين داده هـاي منـابع پيشـينبه مطالعـه موضـوع خـود       روش با استخرا

پرداخته مي شود. داده هاي آماري در اين پژوهش از مراكز معتبري مانند مركز آمار ايـران و  
  مجمع جهاني اقتصاد جمع آوري شده است.

نرخ مشاركت اقتصـادي   "به منظور سنجش زنانه شدن فقر در ايران از چهار شاخص : 
سـهم زنـان   «و » شاخص شـكاف جنسـيتي  «، »شاخص نرخ رشد تعداد زنان شاغل« ، »انزن

 1365شود.  پژوهش تالش كرده است با جمع آوري آمارهاي استفاده مي»سرپرست خانوار
به مطالعه روندي اين شاخصها بپردازد. همچنين به جهت تكميل مطالعه و امكـان   1395تا 

اخصـهاي تكميلـي ديگـري نيـز مـرتبط بـا هريـك از        تطبيق و مقايسه بيشتر، آمارهـا و ش 
شاخصهاي چهارگانه جمع آوري شده اند. الزم به ذكر است در برخي از موارد تكميلي بـه  

به بررسي مـوارد  )، به صورت مقطعي 1395تا  1365روندي(از سالهاي  علت نبود آمارهاي
  پرداخته شده است.
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  ها . يافته5
  ش فقر زنانهاي سنج بررسي شاخص 1.5

  ركت اقتصادينرخ مشا 1.1.5
  95- 1365هاي . مشاركت اقتصادي زنان در ايران طي سال1جدول
 1395 1390 1385 1375 1365 شرح

 3359528 2711557 2781823 1765402 987103 نفر –تعداد زنان شاغل

 15.9 17.7 16.4 9.1 6.98 درصد -  نرخ مشاركت اقتصادي زنان

  )1395ايران و نتايج آمارگيري نيروي كار (تابستان مأخذ: مركز آمار 

نرخ مشاركت اقتصادي يا نرخ فعاليت عبارت است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار) 
(مركز آمار ايران، طـرح   100ساله و بيشتر ضرب در  10ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار  10

هد كه نـرخ مشـاركت اقتصـادي زنـان از     د، نشان مي1). جدول16، 1395آمارگيري نيروي كار، 
درصد رسيده اسـت. يعنـي در ايـن     16.4به  6.98روند افزايشي داشته و از  1385تا  1365سال 

، رونـد  85سال نرخ مشاركت اقتصادي زنان بيش از دو برابر شده است. اما از انتهـاي سـال    20
 رسد.درصد مي 14.9به  1395كاهشي به خود گرفته و در نهايت در سال  

بر اساس داده هاي مركز آمار ايران بررسي نرخ مشـاركت اقتصـادي زنـان بـه تفكيـك      
گوياي آن است كه،  نرخ  مشاركت اقتصـادي زنـان    1395تا  1384هاي سني از سال گروه

سال و بيشتر روند نزولي داشته است كـه ايـن امـر     65سال و  19تا  15هاي سني در گروه
). زيرا در 1395تايج طرح آمارگيري نيروي كار، مركز آمار ايران، شود. (نمطلوب ارزيابي مي

هاي سني افزايش جمعيت فعال، هدف اقتصادي هيچ كشوري نيست. بعالوه، نرخ اين گروه
سال ياد شده همواره باالتر از نـرخ   10سال طي  29تا  25مشاركت اقتصادي زنان در گروه 

دهد كه جمعيـت قابـل   اين موضوع نشان ميهاي ديگر بوده است. مشاركت اقتصادي گروه
شـوند(بر اسـاس   سالگي به بعد از بازار كار خـارج مـي   35تا  30توجهي از زنان در سنين 

). در همين راستا طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار نشـان  95- 1384هاي مركز آمار،  داده
و خـانوادگي   هـاي شخصـي  دهد مهمترين دليل عدم جستجوي كار در زنان، مسـئوليت مي

  ).1395يروي كار مركز آمار ايران،عنوان شده است(طرح آمارگيري ن
در مقايسه تطبيقي ميان ايران و  كشورهاي منطقه خاورميانه، زنان قطـري بـا مشـاركت    

 44درصد در صدر قرار دارند. پس از قطر، زنـان كـويتي بـا نـرخ مشـاركت       51اقتصادي 
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اند. سپس زنان در كشور تركيه بـا  باالتر جاي گرفته هايدرصد در رتبه 40درصد و امارات 
هـاي بهتـري را در   درصد مشاركت اقتصادي، رتبـه  20درصد و در عربستان سعودي با  29

  اند.مقايسه با ايران كسب نموده

  . نرخ مشاركت اقتصادي زنان ايران 2جدول
  2015در مقايسه با برخي كشورهاي منتخب منطقه خاورميانه،

  درصد –شاركت اقتصادي نرخ م  كشور
  51  قطر
  44  كويت
  40  امارات
  29  تركيه

  20  عربستان سعودي
  17  ايران

  مأخذ:مجمع جهاني اقتصاد

نرخ مشـاركت زنـان    در سطح جهان متحد، شده توسط نهاد زنان ملل طبق آمارهاي ارائه
 77ش از كه اين نـرخ در مـورد مـردان، بـي     درحالي .درصد است 50در نيروي كار، بالغ بر 

 .در مناطق مختلف جهان نرخ مشاركت زنان در نيروي كار متفـاوت اسـت  باشد. ميدرصد 
بيان شده است، در آمريكاي شمالي، كانادا و استراليا نرخ مشاركت  3اي كه در جدول بگونه

درصد است اما اين نرخ در منطقه خاورميانـه و آفريقـاي شـمالي     64اقتصادي زنان معادل 
  باشد.درصد مي 32برابر با 

  2016. مقايسه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در مناطق مختلف جهان در سال 3جدول 
  درصد -  نرخ مشاركت زنان در نيروي كار  منطقه
  64  كانادا و استراليا ،آمريكاي شمالي

  62  اروپاي غربي
  54  آمريكاي التين و كارائيب
  50  اروپاي مركزي و شرقي
  32  ليخاورميانه و آفريقاي شما

  10مأخذ: گزارش مجمع جهاني اقتصاد
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هـاي نهـاد   كه در گـزارش المللي  زنان در عرصه بين اشتغالاز ديگر آمارهاي مربوط به 
هـا و مشـاغل    ميزان اشتغال زنان در بخش منتشر شده است، 2016در سال زنان ملل متحد 

به ترتيب است، ها بيش از ساير مشاغل  مختلف است. مشاغلي كه نرخ مشاركت زنان در آن
حـايز  نكتـه  .مشـاغل مـديريتي  و  اي و تخصصي مشاغل كارمندي؛خدماتي؛حرفهعبارتند از: 
متحـد، نـرخ مشـاركت     شده توسط نهاد زنان ملـل  است كه بر طبق آمارهاي ارائهاهميت آن 

همـين  كـه   درحـالي  بودهدرصد  63كارمندي و سطوح پايين اشتغال حدود  مشاغلزنان در 
درصد است و اين شكاف در تمامي نقـاط جهـان    33يريتي سطوح باال، در مشاغل مدنرخ 

  )Un women, 2016( .خورد چشم مي يافته و در حال توسعه به اعم از كشورهاي توسعه
مند هاي برابر با مردان بهرهاي از فرصتطبق گزارش توسعه انساني، زنان در هيچ جامعه

محروم از آموزش را زنان و دختران تشـكيل   سوادان و كودكاناي از بينبوده و بخش عمده
دهند. مشاركت نيروي كار زنان كمتر از مردان بوده و نرخ بيكاري زنان بـيش از مـردان   مي

 Theهاي اقتصادي و سياسي بسيار ناچيز است.(گيرياست و همچنان سهم زنان در تصميم

Global Gender Gap Report, 2015-17(  

  زنان شاغل شاخص نرخ رشد تعداد 2.1.5
ساله ياد شده، حاكياز آن است كه نرخ رشد  30محاسبه نرخ رشد تعداد شاغلين زن در بازه 

درصد بوده اسـت. ايـن رقـم در ده     78معادل  1375تا  1365تعداد زنان شاغل در ده ساله 
يابد تـا  يابد و اين كاهش ادامه ميدرصد كاهش مي 57.57) به رقم 1385- 1375سال دوم (
كنـد. امـا مجـدد در    درصد نزول مي - 2.53به  1390تا  1385هاي در فاصله سالحدي كه 

صـعود   23.9، رشد مثبـت تعـداد شـاغلين زن آغـاز شـده و بـه       1395تا  1390ساله 5بازه 
  )1395كند.( مركز آمار ايران، طرح آمارگيري نيروي كار،  مي

  95- 1365 هاي. تعداد شاغلين و نرخ بيكاري زنان در ايران طي سال4جدول
 1395 1390 1385 1375 1365 شرح

 3359528 2711557 2781823 1765402 987103 نفر –تعداد زنان شاغل

 21.8 24.1 23.3 13.3 25.2 درصد - نرخ بيكاري زنان

  )1395مأخذ: مركز آمار ايران و نتايج آمارگيري نيروي كار (تابستان 
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  درصد - 95- 65 يا. نرخ رشد تعداد زنان شاغل در ساله2نمودار 
  )1395مأخذ: بر اساس مركز آمار ايران و نتايج آمارگيري نيروي كار (تابستان 

، نرخ بيكاري زنـان از  1375تا  1365توان گفت: از سال در رابطه با نرخ بيكاري نيز مي
افزايش يافتـه و در نهايـت در سـال     1390كاهش يافته است. اما اين نرخ تا  13.3به  25.4
  درصد رسيده است.  21.8به  1395

، رقم بااليي است. ضمن آنكه با توجه بـه  1395درصدي زنان در سال  22نرخ بيكاري 
توان گفت نرخ بيكاري واقعي زنان بـيش از  نقدهاي وارد بر نحوه محاسبه نرخ بيكاري، مي

بر اساس تعريف مركز آمار، نرخ بيكاري عبـارت اسـت از نسـبت    باشد. زيرا اين مقدار مي
يت بيكار به جمعيت فعال. مسئله مهم در اين تعريف، مفاهيم جمعيت بيكار و جمعيت جمع

گيرد كه در هفته سال را در برمي 10جمعيت فعال اقتصادي تمام افراد بزرگتر از . فعال است
قبل از آمارگيري در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته و يا با وجـود قابليـت مشـاركت،    

در واقع جمعيت فعال بيانگر تعداد افرادي است كـه توانـايي و تمايـل     .اندمشاركت نداشته
شوند. افـراد  عرضه نيروي كار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بيكار تقسيم مي

اند كه در هفته آمارگيري، حـداقل يـك سـاعت    شاغل طبق تعريف بخشي از جمعيت فعال
باشند كه در هفته آمارگيري با وجود ز جمعيت فعال ميافراد بيكار نيز بخشي ا. دانكار كرده

  )1395(مركز آمار ايران،  .باشندمي شغلآمادگي براي انجام كار و جستجوي كار، فاقد 
است كه اين نرخ تنها تحوالت جمعيت  شود آنميكه بر نرخ بيكاري وارد  نقد ديگري

ـ  دادهفعال اقتصادي اعم از شاغل و بيكار را مـدنظر قـرار    كـه جمعيـت غيرفعـال     ثيريأو ت
كه افراد از  عنوان نمونه، هنگامي گيرد. به گذارد را ناديده مي اقتصادي بر تحوالت بازار كار مي

شوند، از نيروي كـار خـارج شـده و بـه جمعيـت غيرفعـال        يوس ميأيافتن شغل مناسب م
بـه كـاهش تعـداد    يابد. اما اين كاهش ارتباطي  در نتيجه نرخ بيكاري كاهش مي .پيوندند مي

جمعيت فعال است. همچنين تعريف فعلي بيكاري، تعريف كاهش ثر از أبيكاران ندارد و مت
كاملي نيست و با تحت پوشش قرار ندادن بيكاران پنهان، آمارهاي بيكاري را كمتر از آنچـه  

 .كند در واقعيت هست، برآورد مي

78
57.57

-2.53 23.90
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ان حوزه اشـتغال و آمـوزش   داري مياز سوي ديگر  به نظر مي رسد رابطه مثبت و معني
وجود دارد. بدين معني كه دستيابي بـه سـطوح بـاالتر آموزشـي و مهـارتي امكـان كسـب        

هـاي  سازد. اما در بررسـي صـورت گرفتـه طـي سـال     هاي شغلي بهتر را فراهم ميفرصت
، نرخ بيكاري در زنان داراي تحصيالت دانشگاهي بطرز قابـل تـوجهي افـزايش    95- 1384

ها بر ميزان اشتغال زنان داراي تحصيالت د توجه داشت، هر چند در اين ساليافته است. باي
دانشگاهي افزوده شده است، اما نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده دانشگاهي با شدت بيشتري 
رو به افزايش بوده است. بطوري كه، شكاف ميان سهم شاغالن و بيكاران داراي تحصيالت 

  باشد.ر اين سالها قابل توجه مي عالي د
  

  
  درصد95- 1384يالت دانشگاهي در سالهاي . شكاف ميان سهم زنانشاغل و بيكار داراي تحص 3نمودار

  هاي طرح آمارگيري نيروي كار، مركز آمار ايرانمأخذ: بر اساس داده
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نشـان داده   1395تا  1365ساله  30هاي عمده فعاليت اقتصادي زنان در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در بازه در جدول زير، گروه
  شده است.

  . سهم اشتغال زنان به تفكيك گروه هاي عمده فعاليت  نفر/درصد 5جدول

گروه عمده 
 فعاليت

1365 1375 1385 1390 1395 

  فراواني

درصد
  

  فراواني

درصد
  

  فراواني

درصد
  

  فراواني

درصد
  

 فراواني

درصد
  

 21.98 852679 19.7 535411 14.4 402211 17 294465 27.7 246721  كشاورزي

 25.17 976668 16.1 439172 25.1 698406 34 609046 23.1 153013 صنعت

 52.85 2050861 60.7 1645115 56.2 1565201 46 809671 49.1 44051 خدمات

غيرقابل 
 0 0 3.4 92989 4.1 116005 2.9 52220 0.1 11578 طبقه بندي

 100 3880208 100 2711557 100 2781823 100 1765402 100 455363 جمع

  مأخذ: مركز آمار ايران
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بر طبق نمودار زير، سهم اشتغال زنان در بخش خدمات بـيش از دو بخـش صـنعت و    
ـ  1375تا  1365شود كه از سال كشاورزي است. مشاهده مي ان در بخـش  ، سهم اشـتغال زن

مجدد روند افزايشي به خود  1390تا  1375خدمات رو به كاهش گذارده است. اما از سال 
روند كاهشي سهم اشتغال زنـان در بخـش خـدمات آغـاز      1395تا  1390گرفته و از سال 

گرديده است. يكي از داليل اين امر افـزايش سـهم زنـان در بخـش صـنعت اسـت. يعنـي        
م آنهـا در بخـش صـنعت افـزايش     در بخـش خـدمات، سـه   همزمان با كاهش سهم زنـان  

  است.  يافته
، اشتغال زنان در بخش كشاورزي 1395تا  1375نكته جالب توجه آن است كه از سال 

توان اشاره داشـت كـه در ايـن    سير صعودي به خود گرفته است. در رابطه دليل اين امر مي
هـاي خـدمات و   بـه بخـش   ها به سبب خروج مردان از بخش كشاورزي و ورود آنهـا سال

  صنعت، سهم اشتغال زنان در بخش كشاورزي افزايش يافته است. 
به منظور تحليل دقيق تر اشتغال زنان در جدول زير، سهم اشتغال آنان به تفكيك وضـع  

شود كه در تمامي ايـن  نشان داده شده است. مالحظه مي 1395تا  1375شغلي طي سالهاي 
باشـد. همچنـين در   خش خصوصي ببش از بخش عمومي مـي سالها سهم اشتغال زنان در ب

درصـد بـه عنـوان كارفرمـا      0.9از ميان زنان شاغل در بخش خصوصـي، تنهـا    1375سال 
يابد. اما درصد افزايش مي 4)، به 1385اند كه اين سهم در ده سال آينده (مشغول به كار بوده

زنـان شـاغل در بخـش    اين نـرخ رو بـه كـاهش گذاشـته و سـهم       1390تا  1385از سال 
هـم تغييـرات    1395تـا   1390رسـد. از سـال   درصد مي 1.4خصوصي به عنوان كارفرما به 
درصـد زنـان شـاغل در بخـش      1.65، 1395شود و در سال اندكي در اين نرخ حاصل مي

  اند.خصوصي به عنوان كارفرما فعاليت داشته
ي نيروي كار در ارتبـاط بـا   هاي انجام شده بر اساس نتايج طرح آمارگيربعالوه، بررسي

دهد كه، اشتغال زنان در بخش خصوصـي در  بگيري در ايران نشان مياشتغال مزد و حقوق
درصد رشد داشته است. در مقابل سهم اشـتغال زنـان    37، بيش از 1395تا  1375هاي سال

  درصد كاهش يافته است.  40.5در بخش عمومي 
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  ضع شغلي. سهم اشتغال زنان به تفكيك و6جدول 
  نفر/درصد

 وضع شغلي شرح
1375 1385 1390 1395 

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  مزدبگيران بخش خصوصي

 1.65 38129 1.4 37633 4 113119 0.9 16177  كارفرمايان

 31.87 737663 20.6 559512 21.9 609352 19.6 347304 كاركنان مستقل

 37.56 869472 26 704745 22.5 625281 14.1 2449783 گير خصوصيمزد و حقوق ب

 28.92 669422 10.7 290899 11.2 312783 20.7 366507 كاركنان فاميلي بدون مزد

 76.2 2314686 58.7 1592789 59.7 1660536 55.6 979771 جمع بخش خصوصي

 23.8 829346 35.2 954353 37.3 1038845 40 706855  مزدبگيران بخش عمومي

 0 0 6.1 164415 3 82443 4.4 78776  اظهار نشده

 100 3144032 100 2711557 100 2781823 100 1765402  جمع كل

  مأخذ: مركز آمار ايران
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همچنين سهم زناني كه به عنوان كاركن مسـتقل بخـش خصوصـي فعاليـت دارنـد، در      
تواند بيانگر آن باشد كه تمايـل  يدرصد رشد داشته است. اين امر م 62.6، 95تا  75سالهاي 

به خود اشتغالي و انجام كسب و كارهاي خانگي در زنان بيشتر شده اسـت و چنـين بنظـر    
رسد كه عالوه بر وجود انگيـزه شخصـي زنـان در انجـام كسـب و كارهـاي خـانگي و        مي

كن هاي خانوادگي، نبود تقاضا از سوي كارفرمايان نيز به افزايش سهم زنان كـار محدوديت
  .استها دامن زده مستقل در اين سال

  11شاخص شكاف جنسيتي 3.1.5
اخص شكاف جنسيتي از محاسـبه چهـار شـاخص كلـي آمـوزش، سـالمت، مشـاركت        ش

توسـط مجمـع   2006ايـن شـاخص از سـال    . شودو مشاركت سياسي محاسبه مي ياقتصاد
ر و بر اساس كشو145اين شاخص براي گردد. ميجهاني اقتصاد، محاسبه و هر سال منتشر 

 13داده هـاي گـزارش توسـعه انسـاني     و12هاي سـازمان بـين المللـي كـار    هاي گزارشداده
  .ودشمي  حاسبهم

دهد كـه در مجمـوع   نشان مي2016بررسي شاخص و رتبه كشور ايران در گزارش سال
جايگـاه  سبت به سال گذشته دو رتبـه ارتقـا يافتـه و در    ن ايران از نظر رتبه كلي  ،كشور144
دهـد ايـران در   بررسي چهار شاخص كليـدي در گـزارش نشـان مـي    . گرفته است قرار139

ز ا ، در بعـد آمـوزش   140به رتبه 141مقايسه با سال قبل،در بعد مشاركت اقتصادي از رتبه 
و در مشـاركت سياسـي از    98به رتبـه  99، در بعد سالمت و بقا از رتبه 94به رتبه 106رتبه 
 در2016همترين دستاورد جمهوري اسالمي ايران در سال م.رسيده است136به رتبه 137رتبه 

(گزارش مجمع  .ستيابي به برابري جنسيتي در آموزش ابتدايي و متوسطه عنوان شده استد
  )2016جهاني اقتصاد، 

با توجه به موضوع اين پژوهش بر بعد اشتغال شـكاف جنسـيتي، تمركـز شـده اسـت.      
اي است و در اين حوزه زنان بشـدت  گستردهموضوع شكاف جنسيتي در ايران داراي ابعاد 

دهد مردان و زنان بگيري نشان مياي كه، وضعيت اشتغال مزد و حقوقپذيرند. بگونهآسيب
بگيري دارند. چنانچه بر طبق جدول زير در دسترسي بسيار نابرابري به مشاغل مزد و حقوق

از مشـاغل مـزد و    درصـد  17.3درصـد و سـهم زنـان تنهـا      82.7، سهم مردان 1395سال 
  بوده است. 14بگيري حقوق
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  1395بگير به تفكيك جنس در سال . تعداد و سهم شاغالن مزد و حقوق7جدول 
  زن  مرد  مرد و زن  شرح
  2154570  10273133  12427704  نفر - تعداد
  17.3  82.7  100  درصد - سهم 

  مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي كار، مركز آمار ايران

دهنده شكاف جنسيتي نيز نشان ،15فعاليت (افراد خارج از نيروي كار) شاخص نرخ عدم
 كـار  درنيروي كه است كار سن در ازجمعيت نسبتي اين شاخص،.باشداشتغال در ايران مي

 يـا  شـاغل  كـه  بيشـتر  و ساله10افراد نسبت جمعيت از شاخص اين عبارتي ندارند. به قرار
چنانچـه در   .گـردد مـي  محاسـبه 100 ضربدر روبيشت ساله10جمعيت كل به باشند نمي بيكار

، نرخ عدم فعاليت در زنان همواره بيش از 95تا 84شود، در سالهاي جدول زير مالحظه مي
  درصد مي باشد. 17درصد بوده است. در صورتيكه در مردان حدود  80

  درصد95- 1384 حسب بر بيشتر و ساله 10 جمعيت در فعاليت عدم . نرخ8جدول 
 زن مرد مرد و زن سال

1384 59 35.3 83 

1385 59.6 36.1 83.6 

1386 60.2 36.5 84.4 

1387 62 38.1 86.4 

1388 61.1 37.2 85.5 

1389 61.7 37.9 85.9 

1390 63.1 39.3 87.4 

1391 62.6 38.8 86.3 

1392 62.4 38.2 88.2 

1393 62.8 37.5 88 

1394 61.8 36.8 86.7 

1395 60.6 35.9 85.1 

  كار نيروي آمارگيري مركزآمار ايران، طرح : ذمأخ

تـر نمايـان سـازد،    هاي بيكاري زنان را دقيقتواند شرايط و زمينهشاخص ديگري كه مي
شود است. بيكارقبالًشاغل، به افرادي گفته مي "زنانِ بيكارِ قبالً شاغل"بررسي داليل بيكاري 
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اند. چنانچه هياتمايلبهانجامكارداشتهكه قبالًشاغلبودهودرطيدورهزمانيمرجعدرجستجويكاربود
مهمترين دليل ترك شغل زنان پايين بـودن سـطح    1395دهد، در سال نمودار زير نشان مي

تـرين داليـل   درآمد بوده است. پس از آن، اخراج يا تعديل نيرو و موقتي بودن كار از عمده
  بيكاري زنان عنوان شده است.

  

  
  شغل ترك علت تفكيك به 1395در سال  شاغل نمودار .سهم زنان بيكارقبالً

  هاي طرح آمارگيري نيروي كار، مركز آمار ايرانمأخذ: بر اساس داده

همچنين كاهش تعداد زنان شاغل در مقايسه با مردان  بصورت پاره وقـت در سـالهاي   
اي كـه از  اخير، به نوعي در تأييد افزايش شكاف جنسيتي اشتغال در كشور مي باشد. بگونه

درصد كاهش  14.4اند، وقت مشغول به كار بوده، سهم زناني كه بصورت پاره95 تا 84سال 
  است.درصد افزايش را تجربه كرده  9.9يافته است. در مقابل اشتغال پاره وقت  مردان 

  ساله و بيشتر بر حسب جنس  نفر/درصد 10وقت . تعداد و سهم شاغالن پاره9جدول
 سهم زن سهم مرد مرد و زن سال

1384 5729480 3382808 59.04 2346670 40.96 

1385 5523213 3250479 58.85 2272731 41.15 

1386 5264241 3074890 58.41 2189348 41.59 

1387 5293683 3299097 62.32 1994584 37.68 

1388 4783104 2982109 62.35 1800994 37.65 

1389 4821654 3154003 65.41 1667651 34.59 
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1390 4224643 2843068 67.30 1381572 32.70 

1391 4353769 2834306 65.10 1519463 34.90 

1392 4285150 2894647 67.55 1390500 32.45 

1393 4307062 2931970 68.07 1375089 31.93 

1394 4608661 3033855 65.83 1574803 34.17 

1395 5176219 3361368 64.94 1814850 35.06 

  نيروي كارر ايران، طرح آمارگيري مأخذ: مركز آما

كشور در  144كشور ايران از ميان  2017هاي مجمع جهاني اقتصاد در سال بر طبق گزارش
را كسـب كـرده اسـت. چنانچـه از      140،  رتبه 0.583شاخص شكاف جنسيتي با كسب امتياز 
شـاركت  هاي اقتصـادي م درصد زنان در فعاليت 17.2جدول زير مشخص است، در ايران تنها 

درصـد مشـاغل    18دهنـد. تنهـا   درصد نيروي كار را مردان تشكيل مي 76.4دارند و در مقابل، 
انـد.  قانونگذاري، مقامات ارشد و مديريتي به زنان اختصاص دارد و مابقي را مردان اشغال كرده

شود كه شكاف جنسيتي در حوزه آموزش و بهداشت بسيار كمتـر اسـت و سـطح    مي مالحظه
تـرين شـكاف در حـوزه مشـاركت سياسـي      باشد. امــــا عميقنان و مردان بيشتر ميبرابري ز

 94هـاي پارلمـاني فعاليـت دارنـد و     درصد زنان در سـمت  6اي كه تنها در حدود است. بگونه
هـاي  درصد پسـت  10ها از آن مردان است. در سطوح وزارتي هم نزديك به درصد اين سمت

  درصد به مردان تخصيص يافته است. 90 وزارتي را زنان اشغال كرده و و
  . متغيرهاي شكاف جنسيتي در ايران10جدول 

  16نسبت زن به مرد  مرد  زن  رتبه  زيرشاخص
  -   -   -   140  مشاركت و فرصت اقتصادي

  -   76.4  17.2  143  درصد- مشاركت نيروي كار
  0.58  -   -   99  برابري دستمزد براي كار مشابه

  PPP US$(  141  4.885  29.06  0.17برآورد درآمد دريافتي(
  0.22  81.8  18.2  103  درصد - مشاغل قانونگذار، مقامات ارشد و مديريتي

  0.51  66.0  34.0  112  درصد - نيروي كار تخصصي و حرفه اي
  -   -   -   100  دستيابي به آموزش

  0.89  89.6  79.8  103  درصد- نرخ باسوادي
  1.00  99.1  99.7  1  ثبت نام در دوره ابتدايي

  1.00  72.8  72.5  99  دوره متوسطهثبت نام در 
  0.89  75.9  67.7  104  ثبت نام در سطح عالي
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  0.95  -   -   135  بهداشت و بقا
  0.95  -   -   1  نسبت جنسي در بدو تولد

  1.00  66.4  66.7  141  اميد به زندگي سالم
  -   -   -   136  توانمندسازي سياسي
  0.06  94.1  5.9  136  درصد - زنان در سمتهاي پارلماني

  0.11  90.3  9.7  113  درصد - سطوح وزارتي زنان در

Source: The Global Gender Gap Report, 2015-17  

  شاخص زنان سرپرست خانوار. 6
هاي مهم جهت سنجش وضعيت فقر در زنان، تعداد و سـهم خانوارهـايي   يكي از شاخص

زنـان  زنان سرپرست خانوار بيش از سـاير  است كه سرپرستي آنها به عهده زنان است. زيرا 
زنان سرپرست خانوار زناني هستند كـه بـه   گيرند. اجتماعي قرار ميدر معرض آسيب هاي 

داليل متعدد از جمله فوت همسر، متاركه، طـالق، از كارافتادگيهمسـر، مفقـود االثـر بـودن      
آنها عالوه بر نقش مادري وظيفه سنگين . اندمسر سرپرستي خانواده خود را برعهده گرفتهه

  .انددار شدهعهدهپدري را نيز 
هـاي   در جوامع مختلف، بسته به الگوهاي فرهنگي خاص جامعـه، بـا توجـه بـه نقـش     

مختلف زنان در خانواده، تعاريف متفاوتي براي زنان سرپرست خانوار وجود دارد. به همين 
جهت تعريف واژه زنان سرپرست خـانوار تـا حـدودي دشـوار اسـت، زيـرا در برخـي از        

آور خـانواده هسـتند و عمـالً     حضور مرد بزرگسال در خانواده، زنان نـان ها عليرغم  خانواده
ز واژه تعريـف متفـاوت ا   77شـود. در مجمـوع حـدود     خانواده توسط آنان سرپرستي مـي 

  سرپرست خانوار وجود دارد.
شناسان واژه سرپرست خانواده يك اصطالح توصيفي اسـت و سرپرسـت    از نظر جامعه

اي در مقايسـه بـا سـاير اعضـاي      شود كه قدرت قابـل مالحظـه   خانواده به كسي اطالق مي
هاي اقتصـادي خـانواده بـه     ترين فرد خانواده است و مسئوليت خانواده دارد و معموالً مسن

 .cf)هاي اخير در كشورهاي اروپاي غربي رايج بـود   باشد. اين تعريف تا سال عهده وي مي

Mc Gowan, 1990)ان بهزيستي، زنـان سرپرسـت خـانوار    .) همچنين بر مبناي تعريف سازم
دار تأمين معـاش مـادي و معنـوي خـود و اعضـاي خـانوار هسـتند         زناني هستند كه عهده

). با اين تعاريف، در ادامه وضعيت زنان سرپرست خـانوار در  1379- 80(سازمان بهزيستي، 
  ايران مطرح گرديده است.
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سـال گذشـته  از    30طـي   بر طبق جدول زير، در ايران تعداد زنـان سرپرسـت خـانوار   
افزايش يافته است.به همـين   1395نفر در سال  3.061.753به  1365نفر در سال  685.511

درصد بـه   7.1ترتيب سهم خانوارهاي داراي زن سرپرست در مجموع خانوارهاي كشور از 
 30درصد در  77.46رسيده است. يعني سهم خانوارهاي زن سرپرست رشدي معادل  12.6

  داشته است. سال گذشته

1395تا  1365. سهم خانوارهاي زن سرپرست در ايران از سال 11جدول   

 شرح
 90- 1365سرپرست خانوار  زنان بر حسب هاخانوار سهم

1365 1375 1385 1390 1395 

 3061753 2548072 1641044 1037321 685511 هاي زن سرپرستتعداد خانوار

نسبت خانوارهاي زن سرپرست به كل 
 12.6 12.1 9.5 8.4 7.1  درصد - هاخانوار

  مأخذ: مركز آمار ايران

نفر زن سرپرست خـانوار، تنهـا    3.061753از  1395بعالوه بر طبق نمودار زير، در سال 
اند. اين عده را زنـان  درصد آنها داراي شغل نبوده 85.36اند. يعني درصد شاغل بوده 14.46

  دهند.كار تشكيل ميدار، داراي درآمد بدون كار و بيمحصل، خانه
  

  
  درصد – 1395اشتغال زنان سرپرست خانوار در سال  . نوع6نمودار

  هاي مركز آمار ايرانمأخذ: داده

درصد خانوارهـاي داراي سرپرسـت زن،    40دهد بيش از نشان مي 12آمارهادر جدول 
ـ   ر خود سرپرست هستند. يعني اين زنان بصورت منفرد زندگي كرده و سرپرستي خـود را ب

  )1395هاي سرشماري كشور، عهده دارند.(بر اساس داده
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  1395. تعداد و سهم خانوارهاي زن سرپرست به تفكيك تعداد افراد خانوار، 12جدول 

 جمع
1 
 نفر

2 
 نفر

3 
 نفر

4 
 نفر

5 
 نفر

6 
 نفر

7 
 نفر

8 
 نفر

9 
 نفر

نفر  10
 و بيشتر

3061753 

1359553
 833892
 520327
 220183
 82059
 29160
 10446
 3765
 1441
 927
 

 - سهم 
 درصد

44.40
 27.24
 16.99
 7.19
 2.68
 0.95
 0.34
 0.12
 0.05
 0.03
 

  1395مأخذ: نتايج تفصيلي سرشماري كشور، 

درصدشـان در   60سال و  50درصد زنان سرپرست خانوار در رده سني باالي  77همچنين 
كه بخش عمده زنان  توان چنين نتيجه گرفتسال قرار دارند. بنابراين مي 60رده سني باالي 

هـاي  سرپرست خـانوار كشـور در رده ميانسـالي و سـالمندي قـرار دارنـد(بر اسـاس داده       
  .)1395سرشماري كشور، 

  1395. تعداد و سهم خانوارهاي زن سرپرست به تفكيك رده سني سرپرست خانوار،  13جدول

 تعداد رده سني
 - سهم 
 درصد

 0.46 14189 سال 20كمتر از 

 4.19 128268 سال 30تا  20

 11.43 349998 سال 40تا  30

 15.34 469732 سال 50تا  40

 19.78 608147 سال 60تا  50

 21.91 670659 سال 70تا  60

 26.8 820760 سال 70باالي 

 100 3061753  مجموع

  1395مأخذ: نتايج تفصيلي سرشماري كشور، 
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  گيري نتيجه .7
روند افزايشي داشته و از  1385تا  1365ان از سال هانرخ مشاركت اقتصادي زنبر طبق يافته

سال نرخ مشاركت اقتصادي زنان بـيش   20درصد رسيده است. يعني در اين  16.4به  6.98
، روند كاهشي به خـود گرفتـه و در نهايـت در    85از دو برابر شده است. اما از انتهاي سال 

كشـورهاي منطقـه   ايـران و   رسد. در مقايسه تطبيقـي ميـان  درصد مي 14.9به  1395سال  
درصد در صدر قرار دارند و ايران بـا نـرخ    51خاورميانه، زنان قطري با مشاركت اقتصادي 

  زنان در رتبه ششم جاي گرفته است.درصدي  17مشاركت اقتصادي 
ساله به عنوان يك امـر   19تا  10بايد توجه داشت، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي زنانِ 

هـاي اقتصـادي كشـور بـر     گيـري شود. چرا كه اساساً جهترزيابي ميمثبت در اين سالها ا
ساله، افزايش  24تا  20تحصيل و رفاه اين گروه سني تأكيد دارند. همچنين در رابطه با زنانِ 

ها و مؤسسات آموزش عالي نقش موثري در كاهش نرخ مشاركت اقتصادي ظرفيت دانشگاه
درصدي زنان در تحصيالت  60با توجه به سهم توان گفت: اين گروه داشته است. يعني مي

عالي و ميل بيشتر به ادامه تحصيل در مقاطع باالتر، بـيش از نوسـانات رشـد اقتصـادي بـر      
بايد رابطه مثبـت و  نكته قابل توجه آنكه  ميهاي بازار كار زنان اثرگذار بوده است.شاخص

ين معنـي كـه دسـتيابي بـه     داري ميان حوزه اشتغال و آموزش وجود داشته باشـد. بـد  معني
هاي شغلي بهتر را فراهم سازد. اما در سطوح باالتر آموزشي و مهارتي امكان كسب فرصت

، نـرخ بيكـاري در زنـان داراي تحصـيالت     95- 1384هاي بررسي صورت گرفته طي سال
دانشگاهي به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. بدين معني كه افزايش تحصيالت سبب 

كردگان رخ اشتغال زنان نشده است. اگرچه در رابطه با مردان نيز با افزايش تحصيلافزايش ن
ايم، اما همچنان شكاف قابل توجهي بين زنان تحصيلكرده بيكار و مـردان  بيكار مواجه بوده

آمارتيـا سـن   هاي ارايه شده مطابق با ديـدگاه  شود. در تبيين دادهتحصيلكرده بيكار ديده مي
هاي زنان جهـت خـروج از وضـعيت فقـر در دراز     وي بر ارتقاي قابليت بايد گفت: گرچه

ها در چالشي جدي با سـاختارهاي فرهنگـي و   مدت تأكيد دارد، اما گاه افزايش اين قابليت
اي كه اگر موانع فرهنگي و اجتماعي جوامـع برطـرف نشـود،    گيرد. بگونهاجتماعي قرار مي

  آنها منتج نخواهد شد. هاي زنان به عامليت موثرارتقاي قابليت
ساله ياد شده، نشان مي دهـد كـه ايـن     30شاخص نرخ رشد تعداد شاغلين زن در بازه 

درصـد بـوده اسـت. در ايـن دوره ثبـات شـرايط       78معادل  1375تا  1365نرخ در ده ساله 
اقتصادي پس از جنگ، نقش موثري در افزايش نرخ اشتغال زنان داشته است. ايـن رقـم در   
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يابد و اين كاهش ادامه يافته تا درصد كاهش مي 57.57) به رقم 1385- 1375( ده سال دوم
درصـد نـزول    - 2.53در دوره دولت نهـم بـه    1390تا  1385هاي حدي كه در فاصله سال

، رشد مثبت تعداد شاغلين زن آغـاز شـده و   1395تا  1390ساله 5كند. اما مجدد در بازه  مي
  درصد افزايش مي يابد. 23.9به 

، نرخ بيكاري زنـان از  1375تا  1365توان گفت، از سال رابطه با نرخ بيكاري نيز ميدر 
افزايش يافتـه و در نهايـت در    1390درصد كاهش يافته است. اما اين نرخ تا  13.3به  25.4
، رقم 1395درصدي زنان در سال  22درصد رسيده است. نرخ بيكاري  21.8به  1395سال 

تـوان  توجه به نقدهاي وارد بر نحوه محاسبه نـرخ بيكـاري، مـي    بااليي است. ضمن آنكه با
باشد. در همين رابطه سهم اشتغال زنان گفت نرخ بيكاري واقعي زنان بيش از اين مقدار مي

نشان ميدهد، در تمامي اين سالها سـهم   1395تا  1375به تفكيك وضع شغلي طي سالهاي 
از  1375باشد. همچنين در سال مياشتغال زنان در بخش خصوصي ببش از بخش عمومي 

درصد بـه عنـوان كارفرمـا مشـغول بـه كـار        0.9ميان زنان شاغل در بخش خصوصي، تنها 
 1385يابد. اما از سال درصد افزايش مي 4)، به 1385اند كه اين سهم در ده سال آينده ( بوده

عنـوان  اين نرخ رو به كاهش گذاشته و سهم زنان شاغل در بخش خصوصـي بـه    1390تا 
هـم تغييـرات انـدكي در ايـن نـرخ       1395تـا   1390رسد. از سال درصد مي 1.4كارفرما به 
درصد زنان شاغل در بخش خصوصـي بـه عنـوان     1.65، 1395شود و در سال حاصل مي

  اند.كارفرما فعاليت داشته
درصـدي زنـان از كـل جمعيـت فعـال       34تـا   33رغم دارا بودن سـهم   عالوه بر اين به

آموختـه   بيكارجوياي كار از كـل بيكـاران دانـش   زنان خته دانشگاهي كشور، سهم آمو دانش
درصد بوده است. اين امر موجب شده در دهـه اخيـر    52هاي اخير بيش از  كشور طي سال

نرخ بيكاري زنان به تدريج روند صعودي به خود گيرد و انتظار بر اين است كه ايـن رونـد   
رسد خروج زودهنگام زنان از آنچه كه مشهود به نظر مي در اين ميان،افزايش يابد.  همچنان

دهد و طبـق آمارهـاي منتشـر شـده از     سالگي به بعد رخ مي 35بازار كار است كه عمالً از 
سوي مركز آمار مهمترين دليل خروج زودهنگام از بازار اشتغال و عدم جسـتجوي كـار در   

  شخصي و خانوادگي عنوان شده است. هايزنان، مسئوليت
با توجه به تأكيد اين پـژوهش بـر بعـد اقتصـادي شـكاف جنسـيتي، سـه زيرشـاخص         

زنـان در  » اشتغال پـاره وقـت  «و » نرخ عدم فعاليت»، »بگيريوضعيت اشتغال مزد و حقوق«
دهد مردان بگيري نشان ميمقايسه با مردان مدنظر قرار گرفت.وضعيت اشتغال مزد و حقوق
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بگيـري دارنـد. چنانچـه در سـال     ه مشاغل مزد و حقـوق و زنان، دسترسي بسيار نابرابري ب
بگيري درصد از مشاغل مزد و حقوق 17.3درصد و سهم زنان تنها  82.7، سهم مردان 1395

دهنـده شـكاف   بوده است.شاخص نرخ عدم فعاليت (افراد خارج از نيروي كار)، نيز نشـان 
دهد، نرخ عـدم  نشان مي 95تا 84اين شاخص در سالهاي .باشدجنسيتي اشتغال در ايران مي

درصد  17درصد بوده استدر صورتيكه در مردان حدود  80فعاليت در زنان همواره بيش از 
كاهش تعداد زنان شاغل در مقايسه با مردان  بصورت پاره وقت در سالهاي بعالوه،مي باشد.

كـه از   اياخير، به نوعي در تأييد افزايش شكاف جنسيتي اشتغال در كشور مي باشد. بگونه
درصد كاهش  14.4اند، وقت مشغول به كار بوده، سهم زناني كه بصورت پاره95تا  84سال 

درصدي مواجه بوده است. اين در  9.9يافته و در مقابل اشتغال پاره وقت  مردان با افزايش 
نظر به دغدغه هاي زنان در زمينه نقش هاي همسري و مادري اشتياق آنـان  حالي است كه 

شغلهاي پاره وقت زياد است. چرا كه گزينه حداقلي براي كسب درآمد مي باشـد  به داشتن 
  هاي خانوادگي در مقايسه با شغل هاي تمام وقت دارد.كه تداخل كمتري با نقش

يافته ها در رابطه با شاخص سرپرست خانوار نشان مي دهد، در ايران در سه دهه اخير 
 12.6درصـد بـه    7.1خانوارهاي كشور از سهم خانوارهاي داراي زن سرپرست در مجموع 

درصـد در   77.46درصد رسيده است. يعني سهم خانوارهاي زن سرپرست رشدي معـادل  
از كـل خانوارهـاي زن    1395سال گذشته داشته است. اين در حالي است كه در سـال   30

درصـد خانوارهـاي داراي    40اند. همچنينبـيش از  درصد شاغل بوده 14.46سرپرست، تنها 
رپرست زن، خود سرپرست هستند. يعنـي ايـن زنـان بصـورت منفـرد زنـدگي كـرده و        س

درصد زنان سرپرسـت خـانوار در رده    77سرپرستي خود را بر عهده دارند.شايان ذكر است
توان چنين نتيجه گرفت كه بخـش عمـده زنـان    سال قرار دارند. بنابراين مي 50سني باالي 

بر همـين اسـاس بـه نظـر     و سالمندي قرار دارنـد.  سرپرست خانوار كشور در رده ميانسالي
سازي الگوي توانمندسازي با ساختار سـني  بايد تغييرات الزم در جهت متناسبرسد مي مي

زنان سرپرست خانوار و همچنين تك نفره بودن آنهـا صـورت گيـرد.در انتهـا بايـد اذعـان       
ا نمايان ساخته است، در هاي اخير زنانه شدن فقر در ايران خود رداشت،برغم آنكه در سال

هاي پايدار و اثربخش در اين حوزه، نه تنها روند آن كاهش نيافته بلكـه  گذارينبود سياست
  با شدت بيشتري فقر زنانه در حال افزايش است.
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