اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

بازتاب مشارکت اقتصادی پایین زنان در شکاف جنسیتی ایران
مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخص شکاف جنسیتی را برای کشورهای مختلف جهان محاسبه و آنها را بر حسب میزان
نابرابری های جنسیتی طبقهبندی میکند .برای این کار ،در چهار حوزه اقتصاد ،آموزش ،بهداشت و معیارهای سیاسی به
رتبهبندی و امتیازدهی کشورها می پردازد .این سازمان بینالمللی در یازدهمین گزارش خود 11 ،کشور را مورد بررسی قرار
داده که مهمترین نتایج آن به شرح ذیل است:
ایران از لحاظ برابری جنسیتی در میان  11کشور جهان در جایگاه  31ام قرار گرفته است و تقریباً  1واحد
درصد تا برابری کامل جنسیتی فاصله دارد .امتیاز ایران در شاخص شکاف جنسیتی سال  )1.078( 61 2نسبت به
سال قبل تا حدودی بهبود یافته است .هر چه این امتیاز به یک ( 11درصد) نزدیکتر باشد ،شکاف جنسیتی
کاهش مییابد و جایگاه باالتری را در میان سایر کشورها کسب خواهد کرد.
امتیاز ایران در شاخص شکاف جنیسیتی از متوسط جهان نیز پایین تر است ،اما در برخی زیرشاخص ها وضعیت
بهتری نسبت به میانگین جهانی دارد (نمودار ).
نمودار  -1امتیاز ایران و جهان در برابری جنسیتی و زیرشاخص های مرتبط با آن
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برابری جنسیتی در میان زنان و مردان از لحاظ دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در ایران در مقایسه با
متوسط جهانی بیشتر است .در هر کدام از این زیرشاخص ها ،سه واحد درصد تا برابری کامل جنسیتی فاصله وجود
دارد.
کمترین امتیاز ایران در زیرشاخصهای شکاف جنسیتی مربوط به "فرصت و مشارکت اقتصادی" و "قدرت
سیاسی" است .جایگاه  11ام ایران در میان  11کشور جهان از نظر برابری زنان و مردان در فرصتها و
مشارکت اقتصادی قابل تامل است .در حال حاضر ،امتیاز ایران در زیرشاخص فرصت و مشارکت اقتصادی حدود
 1.30است که در مقایسه با متوسط جهانی نیز به طور قابل مالحظهای پایینتر است (نمودار ) .مجمع جهانی
اقتصاد در گزارش خود اشاره میکند این زیرشاخصها به هم وابستهاند و در برخی موارد میتوانند بر روی هم
تاثیرگذار باشند؛ به عنوان مثال همبستگی میان قدرت سیاسی زنان و میزان مشارکت اقتصادی آنها وجود دارد.
مجمع جهانی اقتصاد ایران را جزء گروه کشورهایی دانسته که سرمایه گذاری های مهمی برای آموزش زنان انجام
داده اند ،اما عموماً موانعی را که بر سر راه مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد ،رفع نکرده اند .بنابراین نتوانستهاند
بازده سرمایه گذاری خود را از نظر توسعه سرمایه انسانی خود مشاهده کنند .کشورهایی مانند امارات متحده عربی،
شیلی و هند نیز جزء این گروه طبقهبندی شدهاند .این کشورها آموزش دیده اند ،اما مجمع جهانی اقتصاد آنها را به
استخر استعدادهای بکر تشبیه کرده که از مشارکت بیشتر زنان در بازار کار بهرهبرداری نمیکنند.
مطابق نمودار  ،6در میان معیارهایی که برای زیرشاخص فرصت و مشارکت اقتصادی درنظرگرفته شده ،امتیاز
ایران در تمامی معیارها پایینتر از متوسط جهانی است ،اما این اختالف در معیار نسبت مشارکت نیروی کار زنان
به مردان بیشتر است.
نمودار  -2امتیاز ایران و جهان در معیارهای مربوط به زیر شاخص فرصت و مشارکت اقتصادی
نسبت مشارکت نیروی کار زنان به مردان

0.8
0.6
0.4
نسبت کارکنان فنی و حرفه ای زنان به مردان
برابری دستمزد زنان و مردان برای مشاغل مشابه
0.
0

نسبت مدیران ،مقامات ارشد و قانون گذاران زنان به
مردان

درآمد کسب شده برآوردی زنان در مقابل مردان
ایران

متوسط جهان
منبع داده ها :مجمع جهانی اقتصاد



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

بر اساس آخرین اطالعات سازمان جهانی کار ،نرخ مشارکت زنان در سن کار در فعالیت های اقتصادی ایران در
سال  ،61 0حدود  3درصد و نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود  23درصد بوده است؛ هر چند مجمع جهانی
اقتصاد در گزارش اخیر خود رقم باالتری را برای نرخ مشارکت ایران اعالم کرده ،اما همچنان فاصله میان
مشارکت زنان و مردان در ایران ،از  1کشور جهان بیشتر است .مجمع جهانی اقتصاد ،متوسط مشارکت زنان و
مردان را در جهان به ترتیب  01درصد و  7درصد اعالم کرده است.
مجمع جهانی اقتصاد ،موانع استخدام و ترفیع زنان را در شش گروه «طرافداری و تعصب ناخودآگاه میان مدیران»،
«فقدان توازن کار -زندگی»« ،فقدان الگوهای زنانه»« ،نقص مهارتهای اکتسابی واجد شرایط» و «اعتماد به
نفس و آرمانهای زنان» و "سایر موانع" طبقه بندی کرده است (شکل ).
شکل  -1موانع استخدام و ارتقای شغلی زنان
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پشتیبانی مدیران عالی از زنان در مدیریت یکی از مهم ترین اهرم ها برای پیشرفت در دستیابی به تنوع جنسیتی
در شرکتهاست .در این راستا میتوان دپارتمانی را برای رهبری اقدامات مرتبط با ایجاد تنوع جنسیتی تاسیس
کرد .برای تعیین اهداف و اندازهگیری میزان پیشرفت یک سازمان در زمینه برقراری تساوی جنسیتی ،توسعه یک
پایگاه داده جداگانه که بتواند در ارزیابی علل عدم توازن جنسیتی و پیگیری پیشرفت در این زمینه کمک کند،
بسیار مفید خواهد بود .گروه های حقوق و دستمزد شفاف برای پیگیری و بررسی شکاف درآمدی زنان و مردان نیز
یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای درک و بررسی وضعیت موجود سازمانها است.
به طور کلی؛ مجمع جهانی اقتصاد استراتژیهایی را برای کاهش شکاف جنسیتی در محیط کسب و کار ارائه و
آنها را در هشت گروه طبقهبندی کرده است .این استراتژیها عبارتند از« :تعیین اهداف و اندازهگیری میزان
پیشرفت»« ،ترویج توازن کار -زندگی»« ،حمایت از ادغام زنان در زنجیره ارزش»« ،ساختارهای حقوق و دستمزد
و مسیرهای شغلی شفاف»« ،پیشنهاد و پشتیبانی از کار منعطف»« ،ایجاد آگاهی از مزایای تساوی جنسیتی در
میان مدیران»« ،اثبات تعهد رهبری» و «توسعه و آموزش رهبری برای زنان» (شکل .)6
شکل  - 2استراتژیهای کسب و کار برای برقراری تساوی جنسیتی
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