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 40، شمارهيازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***روح اهللا رضائي ، **ميثم موسائي، *نادر مهرگان
  
  
  

هاي اخير به عنوان يكي از موضوعات مهم  دههمسئلة اشتغال، به ويژه اشتغال زنان طي  :طرح مسئله
بـا توجـه بـه اهميـت        . هاي كشور تبـديل شـده اسـت        ريزي ها و برنامه   گيري و تأثيرگذار در تصميم   

  . موضوع هدف اين مقاله بررسي تحوالت صورت گرفته در اشتغال زنانِ ايران است
هـاي توسـعة     شـاخص  بدين منظور از شاخص مشاركت زنـان در نيـروي كـار از مجموعـة                 :روش

هـا بـا اسـتفاده از روش         تجزيه و تحليل  . جهاني، فراهم شده توسط بانك جهاني استفاده شده است        
  . صورت گرفته است2005-1995 و 1995-1985انتقال ـ سهم و طي دو دورة 

طوري كـه      با گذشت زمان ساختار نيروي كار زنان در ايران تغييرات اساسي داشته است، به              :ها  يافته
 8/33 به رقـم     1985 درصد در سال     3/19 دو دهة مورد بررسي سهم زنان در نيروي كار از رقم             طي

  .  افزايش يافته است2005درصد در سال 
تر از سهم  هاي مورد بررسي رشد شاغالن زن كشور بيش       همچنين با توجه به نتايج، طي دوره       :نتايج

اين رشد نامتناسـب بـه دليـل رشـد          . ه است بود) خاورميانه و شمال آفريقا   (كشور از رشد منطقه منا    
هـاي زنـان در      رقابتي و ساختاري مثبت موجود است، يعني طي دورة مذكور رشد و تحرك فعاليت             

طـوري    اقتصاد ايران مثبت بوده و همچنين نسبت به منطقة منا مزاياي رقابتي وجود داشته است، بـه                
ذب زنان به عنوان نيروي كـار، اشـتغال         كه در مجموع به علت مزاياي نسبي و رقابتي موجود در ج           

  .زنان در كشور از سطح مورد انتظار پيشي گرفته است
  

  
  .شمال آفريقا، زناناشتغال، انتقال ـ سهم، ايران، خاورميانه، : ها كليدواژه

  8/3/89: تاريخ پذيرش       25/9/87 :تاريخ دريافت

                                                           
  دانشگاه بوعلي سيناكتر اقتصاد،د* 

   <mousaaei@ut.ac.ir> دانشگاه تهران كتر اقتصادد** 

   وعلي سينا بكارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه*** 

ده ازبا استفا تحوالت اشتغال زنان در ايران
 تحليل انتقال ـ سهم
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  مقدمه
هـاي   توان بـه نـرخ    مي1)و شمال آفريقاخاورميانه ( هاي بارز كشورهاي منطقة منا از ويژگي

بر اساس آمارهاي بانك جهاني نرخ رشد ساالنة جمعيـت          . باالي رشد جمعيت اشاره نمود    
 بوده كه فراتر از متوسط جهاني با رشد         84/1 به طور متوسط     2005در اين منطقه، طي سال      

ديگـر  هـاي مختلـف اجتمـاع از         گـسترش حـضور زنـان در عرصـه        . باشد  مي 19/1ساالنة  
طوري كه با وجود افزايش بيكاري در اين منطقه شاهد گسترش             هاي منطقه است، به    ويژگي

  .باشيم هاي اقتصادي مي حضور زنان در فعاليت
در ايـران از  . باشد دليل قرار گرفتن در اين منطقه از اين موضوع مستثني نمي         ايران نيز به  
 ميليـون نفـر آن را       2يعنـي حـدود      درصد   5/19،  1980 ميليوني در سال     11كل نيروي كار    

اين در حالي است كه درست در همين سال نرخ مشاركت          . دهد نيروي كار زنان تشكيل مي    
 درصـد بـوده اسـت كـه         39 و   20زنان در نيروي كار در منطقه منا و دنيا به ترتيب برابر با              

وسـط جهـاني    هاي مشاركت زنان در ايران و منطقه منا نسبت بـه مت            گر پايين بودن نرخ     بيان
شـويم كـه      متوجـه مـي    2005با بررسي آمارهاي موجود در ايـن زمينـه در سـال             . باشد مي
هاي مشاركت زنانِ ايران در نيروي كار با گذشت زمان افزايش يافته و از متوسط سطح               نرخ

منطقه منا نيز عبور كرده است و در حال نزديك شـدن بـه سـطح متوسـط جهـاني اسـت،                      
 درصد بوده كه از متوسط منطقة       7/33 برابر با    2005ر ايران طي سال     كه اين نرخ د     طوري  به

 40باشد و در حال نزديك شدن به متوسط جهـاني يعنـي              تر مي    درصد بيش  5/27منا يعني   
هـاي مختلـف اقتـصادي       گر افـزايش حـضور زنـان در عرصـه           اين مسئله بيان  . درصد است 

هاي حاكم بر جامعه، گـسترش        فرهنگ ها و  تواند ناشي از تغيير نگرش     باشد كه خود مي    مي
هـاي مختلـف، افـزايش سـطح      و باز شدن فضاي جامعـه جهـت حـضور زنـان در عرصـه          

تحصيالت و آگاهي افراد جامعه به خصوص زنـان و سـاير عوامـل اقتـصادي، فرهنگـي و                   
هاي مـشاركت زنـان      اما در اين مقاله به دنبال بررسي داليل افزايش در نرخ          . اجتماعي باشد 

                                                           
1. Middle East and North Africa (MENA) 
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بلكه هدف اصلي اين مقاله بررسي تغيير و تحوالت صورت گرفته در اشتغال زنـان             . منيستي
. باشـد   مي2005 تا 1995 و  1995 تا   1985هاي    ساله يعني سال   10و در ايران طي دو دورة       

آيـا رشـد شـاغالن زن در        : در واقع در اين پژوهش بر سئواالت زير متمركز خـواهيم شـد            
  طقه منا بوده يا خير؟ و اگر متناسب نبوده دليل آن چيست؟كشور متناسب با رشد آن در من

. قـرار گرفتـه اسـت   اسـتفاده  مورد   سهمانتقال ـ    جهت پاسخ به سئواالت مذكور روش
اي در تجزيـه و تحليـل اقتـصادهاي     روش انتقال ـ سهم تكنيكي است كه به طور گـسترده  

فاده از انـدازة نـسبي تغييـرات        در ايـن روش بـه اسـت       . گيرد اي مورد استفاده قرار مي     منطقه
اي و يا    موجود در سهم اقتصاد ملي در مقايسه با سطحي باالتر، به عنوان مثال اقتصاد منطقه              

  .شود المللي پرداخته مي بين
بخش دوم به مباني نظري و تجربي : باشد در ادامه، سازمان دهي پژوهش بدين شرح مي

ش سوم و چهارم به شرح مـدل انتقـال ـ    سپس در بخ. موجود در اين زمينه اختصاص دارد
بخش پنجم به تجزيه و تحليل نتايج تجربي        . سهم و نحوة محاسبات آن پرداخته شده است       

  .گيري ارائه شده است بندي و نتيجه تحقيق اختصاص داشته و در پايان جمع
  

  مباني نظري و تجربي
زنـان از تحليـل انتقـال ـ     در اين مقاله به منظور بررسي و تجزيه و تحليل تحوالت اشتغال 

هـاي   بر اساس اين تحليل، نـرخ رشـد اشـتغال زنـان در فعاليـت              .  استفاده شده است   1سهم
  : شود كه عبارتند از اقتصادي ايران به سه جزء تفكيك مي

  اي؛  رشد ناشي از سهم منطقه:  جزء اول
  ها؛  فعاليت) تركيب(رشد ناشي از ساختار: جزء دوم
 .ها مزاياي رقابتي در فعاليترشد ناشي از : جزء سوم

  
                                                           
1. shift-share analysis 
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. به منظور محاسبة هر يك از سه جزء مذكور از روش انتقال ـ سهم استفاده خواهد شد 
 يهـا    فعاليت   و نقش    رشد مناطق   داليلدربارة    تري  بيش   جزئيات  كه  بر آن   عالوهاين روش   

   مـورد نيـاز آن     هـاي   ده دا   بـودن   رس  و در دست     سادگي  دليل  دهد، به    مي   ارائه   در آن   مختلف
  .  است  شده  زمينه  در اين  كاربردي هاي  از روش  يكي  به تبديل

ـ سهم استفاده شده است، اكثراً در رابطه با اشتغال  ها از روش انتقال ه در آنتحقيقاتي ك
  .در ادامه به تعدادي از تحقيقات موجود در اين زمينه اشاره شده است. مناطق بوده است

در قسمتي از پايان نامة خود به منظور شناخت روند اشـتغال بخـش              ) 1378(جمشيدي
  .هاي مختلف كشور از مدل انتقال ـ سهم استفاده كرده است صنعت در استان

براي استان همدان انجام گرفته است از       ) 1378(در تحقيقاتي كه توسط عسگري و گلي      
هـاي   تان همـدان و شهرسـتان  تحليل انتقال ـ سهم براي بررسي چگونگي رشد اقتصادي اس 

هاي عمدة اقتصادي نظيـر كـشاورزي، اسـتخراج           براي فعاليت  1375-1355تابعه طي دورة    
معدن، صنعت، آب و برق، عمده فروشي و خرده فروشي، حمل و نقل، خدمات عمومي و                

با استفاده از مدل انتقال ـ سـهم بـه    ) 1384(سبحاني و درويشي. ساير استفاده گرديده است
  .اند ي علل رشد متناسب يا نامتناسب شاغالن استان ايالم نسبت به كشور پرداختهبررس

با استفاده از تحليل انتقال ـ سهم بـه بررسـي منـاطق ونـزوئال پرداختـه       ) 2002(1السن
وري رشد  اي با عنوان توضيح شكاف بهره    در مقاله ) 2008(2مائورس، پاستور و سرانو   . است

  . اند ده از روش انتقال ـ سهم پرداختهدر آمريكا و اروپا به استفا
هـا و    بر اساس نتايج، استراتژي كشورهاي اروپايي در كاهش شـكاف موجـود بـين آن      

  .شان باشد وري از طريق صنايع تر بهره آمريكا بايد بر اساس رشد بيش
با توجه به تحقيقات صورت گرفته متوجه وسعت و گسترش استفاده از ايـن روش در                

ريـزان،   طوري كه اين روش در ميان برنامـه  به. شويم قيقات صورت گرفته ميمطالعات و تح 

                                                           
1. Lasuen 
2. Maudos, Pastor and Serrano 
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اي محبوبيت فراواني يافته است و در ادامه به بررسي ايـن             دانان و دانشمندان منطقه    جغرافي
  .روش خواهيم پرداخت

  
  ها روش تجزيه و تحليل داده

 ابزار كـامالً    يك سهمانتقال ـ    ل، تحلي  رشد اقتصادي گيري  اندازه  از ابزارهاي  بسياري مشابه
   مختلفي   از متغيرهاي    با استفاده    اقتصاد مناطق    و ضعف    قوت   ارزيابي   براي   كه   است  مفهومي

  هـا، روش   سـاير روش  امـا بـرخالف    .شود   مي  كار گرفته ه   و يا درآمد ب     ، فروش   نظير اشتغال 
 عبارتنـد   كه،   نماييم  جزء تقسيم  سه رشد را به  سازد كه  مي  را فراهم  امكان  اين سهمانتقال ـ  

و رشد   و جمعيت    ها فعاليت)  تركيب( از ساختار   ، رشد ناشي  اي منطقه از رشد     رشد ناشي  :از
  .ها  در فعاليتي رقابت  از مزاياي ناشي

 تغييـر     جزء، درجـة    اين .  است  منطقه از رشد    كشور  ، سهم اي منطقه رشد     به  جزء مربوط 
به بيان ديگر، اين نوع     . سنجد  مي تر است   بزرگ  اي منطقه با     مرتبط   را كه   كشور  يكدر رشد   
با فرض ثبات ساير عوامل، در نتيجة تغييـر     كه   است  ، رشد و يا ركودي      در حقيقت تغييرات  

 اگـر     ترتيـب   بـدين . و تحوالت منطقه به وجود آمده و يا تحت تأثير آن قرار گرفتـه اسـت               
 با توجـه     لهئ مس   اين  رود كه    يابد انتظار مي     و يا كاهش    افزايشمنطقه منا     ر كل  د  زنان  اشتغال

  كـشور    در سطحاشتغال زنان  بر     و يا منفي     مثبت   مشابه   اثرات به مشابهت فرهنگي و مذهبي    
  .داشته باشد

   يك  هاي  فعاليت  ها، اثر تركيب   فعاليت)  تركيب( از ساختار    ناشي   تغييرات   به  جزء مربوط 
   اقتـصادي   فعاليـت  يـك  .دهـد   قرار مـي   مورد توجهتر اي وسيع منطقه با   در مقايسه كشور را 
  كـشوري .داشته باشدها   از ساير فعاليت متفاوت نرخ رشد يا ركودي        است  ممكن،  مشخص

  هـاي   ساختار فعاليـت    داراي،   باشد   رشد باال را متمركز كرده       با نرخ   هايي  فعاليت  خود در    كه
  مواجه،    است   متمركز شده    با رشد كم    هايي  فعاليت   در آن    كه كشوري،    و برعكس بوده    مثبت

  .ها خواهد بود  ساختار فعاليت  بر با اثر منفي
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 با    را در مقايسه     فعاليت   يك   نسبي   و مزاياي    از ساختار رقابتي     ناشي  ، تغييرات   جزء سوم 
  هـاي   فعاليـت   برخـي  ممكـن اسـت      .كنـد    مي  گيري  دازه ان منطقه   كل   در سطح    فعاليت  همان

   وجـود شـرايط     دليـل    بـه   كشور   در يك  )كند   نيروي كار زنان را جذب مي      كه غالباً ( اقتصادي
  ايـن  . رشـد كننـد  منطقه  در سطحهاي مشابه     تر و يا كندتر از فعاليت      سريع،   اقتصادي  خاص
 .دن كـار باشـ      و نيـروي     طبيعي   و هوا، منابع    ، آب   ، زمين   ها  زيرساخت  توانند شامل    مي  عوامل
   را نسبت كشور   بهتر يك  مكاني  بهتر و يا امتيازات  رقابتي  قدرت نحويه  جزء ب   اين  بنابراين

  )عسگري و گلي( .دهد  مي  نشان  ساير مناطق به
 از    رشـد هـر يـك        نـرخ    و تغييـرات     اختالفـات    كه   است   اين   سهم   انتقال   الگوي  اساس
 اثر   يعني  و اثر كيفي    ، متأثر از دو عامل      ملياقتصاد   يا     منطقه   و كالن    منطقه  ها را بين   شاخص
تـوان بـه      از مزايـاي ايـن تكنيـك مـي         .دهد   مي   نشان   موجود در هر منطقه      و اثر تجمعي    رقابتي

تـر اشـاره    نتـر و قابـل اطمينـا    تر، با جزئيات بيش   اي وسيع  مقايسة منطقه مورد بررسي با منطقه     
در واقع انتقال ـ سهم تكنيك تجزيه و تحليل نسبتاً قديمي و به اعتبار گذشته است، كـه   . نمود

  ).2000 1كنودسن(پردازد به ارزيابي پايان فرآيند به جاي متغيرهايي كه عامل تغيير هستند مي
  هـاي  يريـز   در برنامـه  سهم ـ   انتقال  كاربرد روشدر بسياري از كشورهاي توسعه يافته 

هـاي   ريـزي  رو، كاربرد روش مذكور در برنامـه       از اين . بسيار متداول گرديده است     اي  منطقه
 .اشتغال به خصوص اشتغال زنان در كشور ضرورت خواهد داشت

  
  روش محاسباتي تحليل انتقال ـ سهم

  :دنده  مي  را نشان كشور  در يكاشتغال زنان    براي سهمانتقال ـ    محاسبةة زير، نحو روابط
(Share)اي  منطقه از رشد كشور   سهم = 
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1. Knudsen 
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(Competetive shift)رقابتي غييرات ت  = 
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    تغييرات كل=   زنان در كشوررشد اشتغال= همنطق از رشد كشور  سهم +   ساختاري تغييرات +   رقابتي تغييرات
 
  : داريم باال  در روابط كه

   ei:  دوره  در ابتداي زنان كشوراشتغال
  TE :  دوره  در ابتدايمنطقه   اشتغال كل
  *TE:   دوره  در انتهاي منطقه  اشتغال كل

  e* i  : دوره  در انتهايزنان كشور  اشتغال
  i TE :  دوره  در ابتداي زنان منطقه اشتغال
  *TEi :  دوره  در انتهايزنان منطقه  اشتغال

 
   محاسـن   داشـتن  رغـم  عليي ديگر، ها  مدل  همانند اغلب سهمانتقال ـ     مدل  كه  است بديهي

  با مالحظه ستي،   باي   از آن    استفاده   هرگونه   كه   است  هايي  ها و كاستي    محدوديت  بسيار، داراي 
  . گيرد صورت   آن بها و معاي محدوديت

 
  تجزيه و تحليل نتايج

 1995-1985به منظور بررسي تغيير و تحوالت صورت گرفته در اشتغال زنان طي دو دورة 
هاي توسعة جهاني كه توسط بانك جهاني فراهم شـده            از مجموعه شاخص   2005-1995و  

يـران،  هاي مشاركت زنان در نيروي كار و كل نيروي كار براي ا            است، آمار و اطالعات نرخ    
ها تعداد شاغالن زن موجود محاسبه گرديـده          منطقه منا و دنيا استخراج شده و بر اساس آن         

  .است
 تعداد و درصد زنان شاغل موجود در كشور، منطقة منا و دنيا را به ترتيـب در        1جدول  

  .دهد  نشان مي2005 و 1995، 1985هاي  سال
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  تعداد و درصد زنان شاغل. 1 جدول
    دنيا  منطقه منا  ايران

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
1985  2590950  3/19  11670380  4/21  849983312  5/39  
1995  4292384  8/24  18051268  9/23  1028725438  8/39  
2005  9301123  8/33  29833202  6/27  1213508771  40  
  بانك جهاني و محاسبات تحقيق: منبع

  
هـاي مـورد     توان اظهار داشت كه طي سال       مي 1بر اساس آمار و اطالعات مندرج در جدول       

 درصد بوده   40بررسي سهم زنان از نيروي كار به طور متوسط در دنيا رقمي ثابت و حدود                
اما درست طي همين دوره با وجود رشد نه چندان آهستة منطقة منا، كشور ايـران بـا              . است

وري كه اين سـهم در      ط  رشدي سريع در افزايش سهم زنان در اشتغال مواجه بوده است به             
 افـزايش يافتـه     2005 درصد در سال     8/33 به رقم    1985 درصد در سال     3/19ايران از رقم    

شويم كه اگر چه ايـن منطقـه نيـز           همچنين با نگاهي به آمارهاي منطقة منا متوجه مي        . است
هاي اقتصادي بوده است اما اين رشد        اي در زمينة حضور زنان در عرصه       شاهد رشد فزاينده  

توانـد ناشـي از تغييـر و     ايـن موضـوع مـي    . باشـد  گير ايران نمـي     ابل مقايسه با رشد چشم    ق
تحوالت سريع صورت گرفته در ايران در مقايسه با ساير كشورها به خصوص كـشورهاي               

بنابراين نتايج حاكي از آن است كه طي دو دهة مورد بررسي بـا              . موجود در منطقة منا باشد    
 اجتماعي و فرهنگي كشور شـاهد افـزايش مـشاركت زنـان در              تغيير ساختارهاي اقتصادي،  

  .ايم هاي اقتصادي بوده عرصه
 با گروه كشورهاي منطقة منا، همچنين بررسي         كشور  زن  شاغالن رشد    ة مقايس به منظور 

و  1995-1985  هـاي   طـي سـال    ساختار و علل اختالف اين رشد در كشورمان و منطقة منا          
هاي زماني بـا   انتخاب اين دوره . است شده كار گرفتهه  ب همسانتقال ـ    تحليل 1995-2005

نتـايج  . باشـد  ها مـي   توجه به وجود اطالعات و آمار مورد نياز جهت انجام تجزيه و تحليل            
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همان طور  .  آورده شده است   2محاسبات با توجه به دو دورة زماني مورد بررسي در جدول          
ها رشد اشتغال زنان در كـشور بـه سـه            يلشود به منظور انجام تجزيه و تحل       كه مشاهده مي  

  .اي، رشد ساختاري و رشد رقابتي تفكيك شده است جزء سهم از رشد منطقه
  

  رشد شاغالن زنِ كشور= اي  سهم از رشد منطقه+ سهم از رشد ساختاري + سهم از رشد رقابتي 
  

 اي، بـه   در صورت عدم تساوي رشد شاغالن زنِ كشور با سهم كـشور از رشـد منطقـه                
كمك اين مدل علت اين تفاوت را با ساير اجزاء ما يعني رشد سـاختاري و رشـد رقـابتي                     

  .دهيم توضيح مي
 ، رشد شاغالن زن كشور طي هر دو دوره مثبت بوده اسـت؛            2با توجه به جدول شمارة    

 زنـان شـاغل     ميـزان  2005-1995و   1995-1985هـاي     دوره  طـي   در مجموع طوري كه     به
  .افزايش يافته استنفر  5008739 و 1701434كشور به ترتيب 

  
  2005-1995 و 1995-1985نتايج محاسبات انتقال ـ سهم براي اشتغال زنان ايران طي دو دهة . 2جدول
تغييرات   2005  1995  1985  

  اشتغال
سهم كشور از 

  اي رشد منطقه
تغييرات 
  ساختاري

تغييرات 
  رقابتي

نتايج دهه 
1985-1995 25909504292384  1701434 983175  433451  284808  

نتايج دهه 
1995-2005   429238493011235008739 1865720  935889  2207131 

  محاسبات تحقيق: منبع
  

مورد نظر به بررسي نتـايج      هاي    مشخص شدن دليل رشد شاغالن زن كشور طي دوره         براي
 را با رشـد  اي قهمنط   در جزء سهم  آمده دسته  ب اگر نتايج. سهم پرداخته شده استانتقال ـ  
   يافتـه   رشـد تحقـق   هـر دو دوره،      در    شود كـه   ، معلوم مي    كنيم  وجود آمده مقايسه  ه   ب  واقعي
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رفـت بـر اسـاس تغييـر و          طوري كه انتظـار مـي       بوده است، به   از مقدار مورد انتظار      تر  بيش
لي  نفر افزايش يابد، اين در حا      983175اي، شاغالن زن كشور در دوره اول         تحوالت منطقه 

در دورة دوم نيز    .  نفر افزايش يافته است    1701434است كه عمالً اشتغال زنان در اين دوره         
 نفـر افـزايش   5008739 نفر بـوده، كـه در عمـل          1865720مقدار رشد مورد انتظار برابر با       

شـويم كـه طـي هـر دو دوره، بـه             بنابراين با توجه به جـدول نتـايج متوجـه مـي           . داشته است 
 موضـوع  ايـن    .تـر بـوده اسـت       شد تحقق يافته از رشد مورد انتظار بـيش        خصوص دورة دوم ر   

هاي اقتصادي و تمايل به جذب آنـان از سـوي كارفرمايـان              ورود سريع زنان در عرصه     گر  بيان
  .باشد مي

طـي دو دورة   كـشور ايـران    در مجمـوع  دهد كـه     مي   نشان  اي منطقه   سهم جالب اين كه  
   متوسـط    بـه    نـسبت  زنـان  مـورد انتظـار رشـد اشـتغال       حد   از   تر  بيش  سهميمورد بررسي،   

حال علت اين رشد نامتناسب را با توجه به اجزاي مدل انتقال ـ سهم  .  است  داشتهاي منطقه
  .دهيم توضيح مي

دهد كه در هر دو  نشان مي هاي مورد بررسي طي دوره   ساختاري  تغييرات نتايجمالحظة  
 935889 و   433451تاري مثبت و به ترتيب برابر بـا         دوره اشتغال زنان داراي تغييرات ساخ     

لـذا  . باشـد  شرايط محيطي از عوامل مهم و تأثيرگذار بر تغييرات سـاختاري مـي         . بوده است 
 و    بوده   مثبت ي منا   سطح منطقه  در   ي زنان ها  فعاليت  و تحرك   رشد توان استدالل كرد كه    مي

  .است ار بودهاز رشد بااليي برخورد كشور در در واقع اشتغال زنان
در مجمـوع      كـه  دهند نشان مي ها    فعاليت   نسبي   از رقابت    ناشي   از تغييرات    حاصل  نتايج

   مناسـبي   محـيط در كـشور     و    بوده  نسبي   مزيت  دارايدر هر دو دورة اشتغال زنان در ايران         
يعني شرايط حاكم بـر كـشور اثـر         . هاي اقتصادي زنان وجود داشته است      فعاليت رشد    براي

رو، ايران طي    از اين . مثبتي بر رشد شاغالن زن كشور طي دو دهة مورد بررسي داشته است            
 در جـذب زنـان       و رقابتي    نسبي  مزيتهاي مورد بررسي نسبت به ساير مناطق دنيا از           دوره

  .برخوردار بوده است به عنوان نيروي كار
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الن زنِ كـشور    هاي مورد بررسي رشـد شـاغ       توان اظهار داشت طي دوره     در مجموع مي  
تر از متوسط رشد منطقه منا بوده است و اين به علت رشد رقابتي و سـاختاري مثبـت                     بيش

طوري كه در مجموع بـه علـت اثـرات مثبـت سـاختاري و رقـابتي تعـداد           موجود است، به  
  .شاغالن زن موجود از سطح مورد انتظار پيشي گرفته است

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

ررسي تحوالت صـورت گرفتـه در اشـتغال زنـانِ ايـران در دو دورة                مقالة حاضر با هدف ب    
بـراي انجـام تجزيـه و       . انجـام شـده اسـت     ) 2005-1995 و   1995-1985هاي   سال(زماني
ريـزان،   ايـن روش در ميـان برنامـه   . ها از روش انتقال ـ سـهم اسـتفاده شـده اسـت      تحليل

  رشـد اشـتغال     نـرخ  ايـن روش     در. اي بسيار مشهور است    دانان و دانشمندان منطقه    جغرافي
؛ رشد اي منطقه   از سهم رشد ناشي : عبارتند از شود كه  مي   جزء تفكيك    به سه  زنان در كشور  

  .ها  در فعاليت ي رقابت  از مزاياي ها و رشد ناشي فعاليت)  تركيب( از ساختار ناشي
يران طـي دو   بررسي آمار و ارقام موجود حاكي از آن است كه ساختار اشتغال زنان در ا              

طوري كه سهم زنـان در نيـروي كـار از             به. دورة مورد بررسي تغييرات اساسي داشته است      
ايـن رشـد   .  افزايش يافتـه اسـت  2005 درصد در سال 8/33 به  1985 درصد در سال     3/19

فزاينده در كشور با توجه به رشد نه چندان آهستة منطقة منا و همچنين ثابت بودن متوسط                  
گـر شـرايط خـاص كـشورمان و بـه       روي كار در دنيا است، كه خـود نـشان     سهم زنان از ني   

خصوص تغيير شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور طي دو دهـة اخيـر نـسبت بـه                  
  .باشد ساير كشورها و مناطق مي

تـوان اظهـار    هاي انجام شدة ناشي از روش انتقال ـ سهم مي  با توجه به تجزيه و تحليل
هـا در سـطح        مورد بررسي رشد زنان شاغل در ايـران بـا رشـد آن             هاي داشت كه طي دوره   
تـر از سـهم كـشور از      باشد، بدين معنا كه رشد شاغالن زن كشور بـيش          منطقه متناسب نمي  

با بررسي اجزاء تشكيل دهندة مدل انتقـال ـ سـهم علـت رشـد      . رشد منطقة منا بوده است
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ابتي و سـاختاري مثبـت موجـود        هاي مورد بررسي رشد رق     نامتناسب زنان شاغل طي دوره    
ها و همچنـين     هاي مذكور با توجه به مناسب بودن تركيب فعاليت         يافته شد، يعني طي دوره    

وجود مزاياي رقابتي در كشور تعداد زنان شاغل موجود در كـشور از سـطح مـورد انتظـار                   
  .اند پيشي گرفته



 

 References                                                               و مĤخذمنابع

 

 

105  

  ،1385-1375 سالهاي سرشماري نفوس و مسكنمركز آمار ايران.  
 تجزيه و تحليل روند اشتغال و تغييرات ساختاري        ). 1378(شيدي، رمضان جم

 پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه تربيـت             آن در بخش صنعت كـشور،     
 .مدرس

     هـاي نـسبي و تحليـل        بررسي مزيت ). 1384(سبحاني، حسن و درويشي، باقر
  .70، شماره مجله تحقيقات اقتصادي .ساختاري اشتغال در استان ايالم

 بررسي تحوالت رشـد اقتـصادي اسـتان       ). 1378(عليعلي و گلي،    ،  سگريع 
هاي عمده    براي فعاليت  1375-1355هاي تابعه طي دوره      شهرستانهمـدان و    
  .اقتصادي

      تحليل تغييـرات رقـابتي، ملـي و        ). 1386(مهرگان، نادر و صنعت خاني، محبوبه
سـومين   هـاي اول تـا سـوم توسـعه،          ساختاري صادرات غير نفتي طـي برنامـه       

  .دانشگاه فردوسي مشهد، كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

       بررسـي تحـوالت اشـتغال فـارغ         )1386(مهرگان، نادر و رضا كيهاني حكمـت ،
سـومين همـايش    هاي عمده اقتصادي،      التحصيالن نظام آموزش عالي در بخش     

  . دانشگاه تربيت مدرس: تهران. دو ساالنه اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
 Kian-Heng, Peh and Fot-chiwong(1999). Growth in Singapore’s 

Export Marets 1991-96: A Shift-share Analysis. Asian Economic 
journal, Vol. 13, No. 3. 

 Knudsen, Daniel C (2000). Shift-share analysis: further examination of 
models for the description of economic change. Socio-Economic 
Planning Sciences, Vol. 34, PP. 177-198. 

 Lasuen, J. R(2002). Venezuela: An industrial shift-share analysis 

1941–1961 
 Maudos, Joaquín, Pastor, José Manuel and Serrano, Lorenzo (2008). 

Explaining the US–EU productivity growth gap: Structural change vs. 
intra-sectoral effect. Economics Letters, Vol. xx. 
World Bank. http://www.worldbank.org 

 
 

 
 
 
 




