اقتصاد

بیکاری زنان چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟
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آماری که درباره بیکاری در جامعه و بیکاری زنان داریم
بر اساس سرشماری ها است و آمارگیری نیروی کار که هر
سه ماه یک بار انجام میشود .براساس سرشماری سال
 95میتوان گفت بیکاری مردان حدود  10درصد برای
جمعیت فعال است.
ما در دو مرحله آمار افراد شاغل را محاسبه میکنیم .در
مرحله اول میگوییم چقدر از جمعیت  10ساله به باال
فعال هستند یعنی شاغل یا بیکارند .که این آمار در زنان
 16درصد و در مردان  60درصد است .بین آنها باز درصد
میگیریم .بر همین اساس بین آن جمعیت فعال آقایان
 90درصد شاغلند و در مورد زنان بین کسانی که به بازار کار
آمدهاند که حدود  17 ،16درصد کل زنان  10ساله به باال را
شامل میشود  75درصد شاغلند و  25درصد بیکار و در
جست و جوی کار هستند.
آنطور که مشخص است بیکاری زنان رو به افزایش است
و این مسأله دو دلیل اصلی دارد .اولین دلیل این است که
در گذشته زنان کمتر وارد بازار کار میشدند .در حال حاضر
بهدلیل اینکه زنان تحصیالت عالی دارند و از طرف دیگر
بهدلیل مشکالت اقتصادی در خانوادهها رویکرد زنان به
بازار کار افزایش پیدا کرده است ولی این افزایش همراه با
کار نیست .چون اقتصاد کشور مقداری دچار رکود است و
در بین مردان هم تعداد کمتری میتوانند جذب بازار کار
شوند .ولی شدت مراجعه زنان به بازار کار زیادتر و بازار
کار برای زنان محدودتر است .در نتیجه باید گفت بیکاری
زنان یک بیکاری ساختاری است .در اصل جمعیت زنانی
که در گذشته خانهدار بودند روی آوردند به بازار کار؛ آن
زمان کم سواد و بیسواد بودند اما االن اگر در خانه بنشینند
تحصیلکرده هستند و دوست دارند کار کنند.
در زنان بیسواد بیکاری نیست چون اگر آنها سر کار نروند
میگویند خانه دارم .نمیگویند بیکار یا در جست و جوی
کار هستم ولی هرچه بهسمت تحصیالت باالتر میرویم
میبینیم حدود  50تا  54درصد زنان تحصیلکرده که وارد
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ایران جمعه

بازار کار شدهاند کار پیدا نکردهاند و بیکار در جست و جوی
کار هستند .آنها حاضر نیستند خودشان را خانه دار اعالم
کنند و میگویند بیکار و در جست و جوی کار هستیم و کار
هم پیدا نمیکنند.
البته خانهداری شغل محسوب نمیشود .نه فقط در ایران
بلکه در محافل بینالمللی تالش میکنند که خانهداری
را شغل محسوب کنند ولی هنوز اتفاق نیفتاده است و
خانهداری بهعنوان شغل در نظر گرفته نمیشود.
عدهای از زنان هم در اصل کار غیر رسمی دارند و شاغل در
بخش غیر رسمی هستند که این افراد هم شاغل محسوب
نمیشوند .مانند کسی که در خانه آرایشگاه دارد اما هنگام
سرشماری میگوید خانه دار هستم چون کارش رسمیت
ندارد و برایش مالیات نمیدهد .زنان دستفروش مترو هم
همین شرایط را دارند و اینها کار غیر رسمی هستند که به
آن میگوییم بیکاری پنهان.
اثراتی که بیکاری بر مردان میگذارد با اثراتی که بیکاری
بر زنان دارد متفاوت است .برای مردان دغدغه فکری
بیشتری ایجاد میکند چون معموالً نان آور خانه هستند
ولی بحث اجتماعی و فرهنگی و پیامدهایش برای زنان
زیاد است .یکی از دالیل باال رفتن سن ازدواج زنان ،بیکاری
است .بهدلیل اینکه زن میگوید من اگر ازدواج کنم ممکن

گفته میشود بیکاری زنان رو به افزایش است
و معلوم نیست این بیکاری در بلند مدت چقدر اثر منفی
روی اقتصاد کشور و خانوادهها میگذارد.
درباره شرایطی که زنان بیکار تجربه میکنند
و اثراتی که این بیکاری بر آنها و کشور میگذارد
شهال کاظمیپور جمعیتشناس و عضو هیأتعلمی
دانشگاهتهران توضیح میدهد.

است همسرم با ادامه تحصیل و کار من موافقت نکند پس
بهتر است که من ابتدا شغل داشته باشم و بعد ازدواج
کنم .گاهی هم این وقفه طوالنیتر میشود و دخترها
شانس ازدواج را از دست میدهند و به سن تجرد قطعی
میرسند.
البته بیکاری زنان فقط بر خود آنها اثرگذار نیست و تأثیر
منفی زیادی هم بر اقتصاد کشور دارد اکنون جمعیت کشور
ما در پنجره جمعیتی است .یعنی باالترین درصد جمعیت
ما در سن فعالیت هستند .اما زمانی این پنجره به فرصت
تبدیل میشود که درصد باالیی از این جمعیت که در سن
فعالیت هستند بهرهوری اقتصادی داشته باشند .نصف
جمعیت ما زنان هستند و از این تعداد  15درصد فعال
اقتصادی هستند و بقیه غیر فعال ،بیکار در جست و جوی
کار یا خانه دار هستند و وقتی بهره دهی ندارند بازده ندارند
و پنجره به فرصت تبدیل نمیشود.
وقتی بیکاری بین زنان جامعه زیاد باشد جامعه مصرفی
و مصرفکننده میشود و اگر قرار است از این پنجره
جمعیتی به نحو احسن بهرهبرداری کنیم حتماً باید میزان
اشتغال زنان را افزایش دهیم.

