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فرشته محمدی

نمودار 1 - اشتغال زنان در ایران و شماری از کشورها
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نمای کلی اشتغال در ایران
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی مرکز آمار 
ایران، در ســال 139۷ اندکی بیــش از ۲۷ میلیون 
نفر جمعیــت فعال )شــاغل و افرادی کــه قابلیت 
مشــارکت در تولید کاال و خدمات دارند( در کشور 
وجود داشــت که نزدیک به ۲4 میلیون نفر از آنان 
شاغل بودند. از بین جمعیت شاغل، 18.۲ درصد مرد 
و81.8درصد زن بودند. یعنی، در سال یادشده بیش 
از 19.4۶ میلیــون مرد و 4.34 میلیون زن در ایران 
شــاغل بودند. این در حالی اســت که 49.5 درصد 
جمعیت کشور را زنان تشــکیل می دهند، و نسبت 
زنــان دارای تحصیالت دانشــگاهی در شــمار قابل 
توجهی از رشــته ها بیش از مردان اســت. نمودار 1 
نسبت اشــتغال زنان در ایران و کشورهای منتخب 
را نمایش می دهد، که نشان دهنده ی نسبت پایین تر 
ایران حتی در مقایسه با کشورهای کمترتوسعه یافته 

است.

بر اساس همین آمار، در سال 139۷ نزدیک به 3.3 
میلیون نفر بیکار )فردی که هم دنبال کار اســت و 
هم قابلیت مشــارکت در تولید کاال و خدمات دارد( 
در کشــور وجود داشت که ۶9 درصد آنان را مردان 
و 31 درصــد آنان را زنان تشــکیل می دادند. معیار 
شــاغل بودن نیز کارکردن حداقل یک ســاعت در 
هفته بود. هر چند اطالق عنوان شــاغل به کسی که 
هفته ای یک ساعت کار می کند مطابق استانداردهای 
ســازمان جهانی کار است و در ســال 198۲ مورد 
توافق قرار گرفته  اســت، ولی نکته ی مهم در ارزیابی 
وضعیت اشــتغال کشورهای مختلف، عالوه بر سطح 

دستمزدها، در این نکته است که چند درصد از افراد 
شاغل ســاعات کار هفتگی مناسبی داشته اند؟ طبق 
آمار مرکز آمار ایــران، بیش از ۶ میلیون نفر از افراد 
شــاغل )یک چهارم کل شاغالن( کمتر از 14 ساعت 
در هفته کار کردند و تقریباً 1.۷ میلیون نفر نیز بین 
14 تا ۲5 ســاعت در هفته کار کردنــد. تنها 5۶.8 
درصد از شــاغالن هفته ای بین 44 تــا بیش از 5۰ 

ساعت مشغول به کار بودند. 

نــرخ بیکاری زنان 18.9 درصد و نرخ بیکاری مردان 
نیز 1۰.4 درصد اعالم شده است. همچنین، بیشترین 
ســهم اشتغال زنان در بخش خدمات با 53.4 درصد 
و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با 19.۷ درصد 
بوده است. سهم اشتغال در بخش خصوصی با ۷۷.3 
درصد نیز در مقایسه با سهم ۲۲.۷ درصدی اشتغال 
در بخش دولتی بیشــترین سهم از اشتغال را در بین 
بانوان به خود اختصاص داده است. جمعیت غیرفعال 
کشــور که نه قابلیت تولیــد کاال و خدمات دارند و 
نه دنبــال کار می گردند نیز حــدود 4۰ میلیون نفر 
احصاء شــده اســت که حدود ۶۰ درصد از جمعیت 
باالی 1۰ سال کشور است. از بین آنان، بیش از 11.۶ 
میلیون در حال تحصیل و حدود ۲1 میلیون نفر زنان 

خانه دار هستند.

بر مبنای این نمای کلی، بســیاری از صاحب نظران 
حدود 4 درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان طی 
شصت سال گذشته را ناکافی می دانند. طی سالهای 
اخیــر حدود ۶5 تــا ۷۰ درصــد از دانش آموختگان 
دانشــگاه ها را زنان تشکیل می دهند. ولی حدود ۶4 
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نمودار 2- نرخ مشارکت و نرخ بیکاری زنان در گروه های سنی مختلف در ایران

درصد از زنــان دانش آموخته هرگــز وارد بازار کار 
نمی شوند. در نمایه ی ۲ نرخ مشارکت و نرخ بیکاری 
زنان در گروه های سنی مختلف در ایران نمایش داده 

شده است.

جایگاه زنان در آموزش عالی ایران
طبق آخرین اطالعات منتشــر شده در پایگاه وزارت 
علوم، تحقیقات و فنــاوری در حال حاضر 18 هزار 
و 481 زن عضو هیئت علمــی وزارت علوم، وزارت 
بهداشت و پژوهشکده ها هستند. از این تعداد، 35۰ 
نفر اســتاد، 14۰4 نفر دانشیار و 8 هزار و 35۲ نفر 
استادیار هســتند. در مجموع نیز حدود ۲4 درصد 
اعضای هیئت علمی موسســات آموزش عالی کشور 
را زنان تشــکیل می دهند. البته این ســهم تناسبی 
با شــمار دانشــجویان و دانش آموختگان زن ندارد. 
در حال حاضر، ریاســت یک دانشــگاه دولتی و سه 
موسسه ی غیرانتفاعی دختران بر عهده ی زنان است. 
شش مرکز پژوهشی زنان در کشور دایر است. حدود 
55 درصد از دانشــجویان کشور را دختران تشکیل 
می دهنــد. تعداد دختران در مقطع کارشناســی از 
تعداد پسران بیشتر است. ولی در مقطع کارشناسی 
ارشــد 35 درصد و در مقطــع دکتری 3۷ درصد از 
دانشــجویان زن هســتند. 53 درصد از دانشجویان 
علوم انسانی، ۶8 درصد از دانشجویان علوم پایه، ۲3 
درصد از دانشــجویان فنی و مهندسی، و 5۲ درصد 
از دانشجویان کشــاورزی را زنان تشکیل می دهند. 
در مجمــوع، 5۷ درصد از دانشــجویان کل مقاطع 
تحصیلی دانشگاهی و 44 درصد از دانش آموختگان 
ایران زن هســتند. نکته ی جالب ایــن که در حال 
حاضر 5۶ درصد از دانشــجویان دانشگاه های دولتی 
را زنان تشــکیل می دهند. از این میان، ســهم زنان 
از دانشجویان رشــته های علوم پزشکی 53 درصد، 
از رشــته های علوم انسانی 58 درصد و از رشته های 
گروه های علوم پایه به ۶9 درصد رسیده است. با این 
حال، همچنان ســهم آنان از پژوهشگران و اعضای 
هیئت علمی پایین است، و تنها 4 مجله ی تخصصی 

زنان داریم.

این آمار نشــان دهنده ی این واقعیت اســت که به 
رغم مناســب بودن وضعیت آموزش عالی زنان در 
ایران، به ویژه در مقایسه با کشورهای منطقه، ولی 
از ظرفیت بــاالی دانش آموختگان زن آن طور که 

باید استفاده نمی شود.

جایگاه زنان در حرفه ی حسابداری ایران
نگاهی بــه ترکیب اعضــای انجمن هــای حرفه ای 
حسابداران در انگلســتان بیانگر عضویت حدود 49 
درصــد زنان اســت. ضمن این که گرایــش زنان به 
حرفه ی حســابداری روزافزون اســت. به طوری که 
5۷ درصد از دانشــجویان انجمن حسابداران رسمی 
خبره ی انگلستان )ACCA( را زنان تشکیل می دهند. 
شاید کمتر کسی بداند که فلورانس نایتینگل گراهام 
)با نام تجاری "الیزابت آردن"، 19۶۶ – 1881( زنی 
کانادایی-امریکایی بود که کار خود را از حســابداری 
برای یک شــرکت داروسازی شــروع کرد و سپس 
توانســت برند "الیزابــت آردن" را به وجــود آورد و 
تبدیل بــه یکی از ثروتمندترین زنان جهان بشــود. 
او خــود این موفقیت را مدیون ورودش به رشــته ی 

حسابداری می دانست.

در ایران نیز بیش از دو دهه اســت که شــاهد اقبال 
زنان به رشته ی حسابداری هستیم. در بین استادان 
حسابداری نامدار ایرانی از گذشته تا به امروز نام هایی 
همچون، طاهره خدادوســت )نخســتین زن دارای 
دکتری حســابداری در ایــران(، فریده خلعتبری )از 
نخســتین اعضای انجمن حســابداران خبره ی ایران 
و نخستین سردبیر مجله ی حسابدار(، شیرین مشیر 
فاطمی )نخستین زن عضو انجمن حسابداران چارترد 

انگلستان و ولز در ایران(، منیژه رهسپار محمدی )از 
مدیران موسســه ی حسابرسی کوپرز - قبل انقالب(، 
سکینه غنیمی فر، رضوان حجازی، ویدا مجتهدزاده، 
بیتا مشایخی، شهناز مشایخ، فرزانه نصیرزاده، فاطمه 
صراف، آزیتا جهانشــاد، رویا دارابی، زهرا لشــکری، 
فرزانه حیدرپور، مهناز مالنظــری، نرگس حمیدی، 
اعظم ولی زاده الریجانی، پری چاالکی، ندا آهنجیده، 
پریسا ســادات بهبهانی نیا تجویدی، زهرا پورزمانی، 
زهره حاجیها، عاطفه حســینی، زکیه شوشــتریان، 
آتیه وثیرش، حلیمه رحمانی، الهام حمیدی، و دهها 
استاد زن برجســته ی دیگر به چشم می خورد که از 
ستارگان علوم انسانی در دانشگاههای ایران به شمار 
می آیند. ولی متاســفانه فقط 5 درصد از حسابداران 
رسمی ایران زن هستند؛ و تنها 1۲ درصد از اعضای 
انجمن حســـابداران خبره ی ایران را زنان تشـکیل 

می دهند.

تفاوت جنسیتی اشتغال 
تفاوت هــاي بیــن زن و مرد بــه دو عامل جنس و 
جنســیت مربوط است. جنســیت یک باور و تعریف 
اجتماعي از امور زنانه و مردانه است که مي تواند طي 
زمان دگرگون شــود. عامل جنس را معموال اســاس 
یک طبقه بنــدي دوگانه در نظر مي گیرند که تعیین 
مي کند یک فرد زن یا مرد است. البته این طبقه بندي 
بر عامل ژنتیکي جنس و نـــه عامل هورموني تأکید 
دارد. زیرا مي توان اثبات کرد که بخشي از رفتارهاي 
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فـردي در قالب تفاوت هاي هورموني مرد و زن قابل 
تعریف اســت. جنســیت یک طبقه بندي پیوسته از 
همه ی حاالت و رفتارهایي است که مي توانند زنانه یا 
مردانه تلقي شوند. بر اساس همین طبقه بندي است 
که مي تــوان گفت رفتار یک فرد بیشــتر زنانه و نه 
مردانه است. مطالعات مربوط به جنسیت براي آن که 
بتواننــد تفاوت هاي رفتار در زنان و مردان را توضیح 
بدهنــد، باید هر دو بعد زیست شناســي )طبیعت( و 
تفاوت هاي محیطـــي )تربیـت( را مدنظر قرار دهند. 
ریشــه ی تفاوت هــاي زیست شناســي در رفتارهاي 
مردانــه و زنانــه را مي توان در نقش هــاي مختلفي 
جســت وجو کرد که زن و مــرد در زندگي بر عهده 
مي گیرند. تفاوت هاي زیســتي موجود در مغز زن و 
مــرد نیز در بروز رفتارهاي متفــاوت بین آنان نقش 
دارد. اگرچه پژوهش ها نشان مي دهند مغز زن و مرد 
در حالت کلي مشابه یکدیگرند، ولـي از دیدگاه خرد 
بین مغز زن و مرد تفاوت هاي اساسي وجود دارد. به 
طور مشــخص، ثابت شده است که در مغز زنان ابعاد 
توجه به پیرامون و محیط گسترده تر از مردان است. 

تحقیقات و مستندات موجود در سطح جهانی به ویژه 
جوامع ســنتی تر نشــان می دهد نوعی باور نادرست 
حتــی در بین زنان وجود دارد که زنــان را کمتر از 
مردان شایســته و الیق می داند، و فعالیت هاي زنان 
را کم ارزش تر از فعالیت هاي مردان ارزیابی می کند. 
این باور نادرســت نه تنها مانع ارتقاي شغلی زنان به 
موقعیت هاي معتبر و مدیریتی می شود، بلکه انگیزش 
درونی و احســاس شایستگی و کارآمدي زنان را نیز 
تخریب می کند. به عنوان مثال، در شــرکت سهامی 
حسابرسی )پیش از انقالب( با این که زنان حسابرس 
نیز در آن شــاغل بودند ولی هیچ کــدام از آنان به 
سمت مدیر حسابرسی ارشــد نرسیده بودند. جالب 
این جاست که بسیاری از افراد حرفه ای حسابداری را 
اساسا یک رشته ی زنانه می دانند که محدودیت های 
سنتی سایر مشــاغل را برای ورود زنان ندارد. با این 
حال، به رغم سهم قابل مالحظه ی زنان در این رشته 
چه در ایران و چه در ســطح جهانی، مثال، مشارکت 
51 درصدی زنان در موسســات حسابرسی، ولی در 
رده ی شــرکای موسسات حسابرســی در جهان که 
در ســال ۲۰18 حدود ۲5 درصد بود. یا با وجودی 
که ماری هاریس اســمیت )اســترالیایی( نخستین 
زن حســابدار قســم خورده ی جهان در سال 1888 

یا کریســتیان رز نخستین زن حســابدار رسمی در 
امریکا در ســال 189۶ هم پای مــردان نقش آفرین 
بودند ولی شــاهد ظهور کمتربرجسته ی زنان در این 
رشــته و موسســات بزرگ بین المللی هستیم. مثال، 
فقط یک زن در راس مدیریت ده موسســه ی بزرگ 
 RSM جهان )جین اســتفان، رئیس هیئت مدیره ی
موسسه ی حسابرسی  International، ششــمین 
بزرگ جهان( به چشــم می خورد؛ یا فقط 15 درصد 
از شرکای کار حسابرســی پانصد شرکت برتر جهان 
را در چهار موسسه ی حسابرسی بزرگ زنان تشکیل 
داده اند؛ و یا فقط 9 شــریک کار حسابرسی مسئول 
کار از بین یکصد شــرکت برتر انگلستان زن هستند 
که همگی آنان نیز سفیدپوست هستند. این در حالی 
است که 5۰ درصد حســابداران شاغل کانادایی زن 

هستند.

نگاهی به آمار زنان شاغل در حرفه ی حسابداری در 
شماری از کشــورهای توسعه یافته نشان می دهد که 
در اتحادیه ی اروپا ۶۲.8 درصد، فنالند ۶8.۷ درصد، 
فرانسه ۶8.9 درصد، آلمان ۶۰.4 درصد، ایرلند 5۶.3 
درصد، ایتالیا 59.4 درصد، نروژ 58.3 درصد، اسپانیا 
58 درصد، سوئد ۶۰.5 درصد، سوئیس 58.9 درصد، 
انگلســتان 53.5 درصــد و در امریکا ۶۰.۶ درصد از 
افراد شاغل در حرفه ی حســابداری را زنان تشکیل 
می دهند. همچنین، درصد مدیران حسابرسی زن در 
 Deloitte ،چهار موسسه ی بزرگ حسابرسی جهان
۲۰.8 درصــد،PWC  1۶.3 درصد، EY 1۲.9 درصد 
و در KPMG 1۰.۶ درصــد بــوده اســت کــه 8۷ 
درصد آنان را زنان سفیدپوســت تشــکیل می دهند 
که عمال نوعی تبعیض نژادی را نشــان می دهد. در 
واقع، موضوع فقدان جایگاه مناســب و ارتقای زنان 
در حرفه ی حســابداری و به ویژه حسابرسی محدود 
به کشورهای ســنتی و کمترتوسعه یافته نیست. زیرا 
متوســط حقوق زنان و مردان همرده در موسســات 
حسابرســی بزرگ انگلســتان تفاوت حدود 11 هزار 
دالری در ســال را نشــان می دهد. البته یافته های 
شــماری از تحقیقات نشــان می دهند کــه با وجود 
گزینه های بسیار، تمایل زنان حسابرس همچون سایر 
زنان شاغل به سمت صرف زمان بیشتر برای فرزندان 
خود و خانواده شان اســت، و علی رغم محدودیت ها 
زنان از این انتخاب خود خوشحال هستند. زنانی که 
کار پاره وقت را انتخاب می کننــد عمدتا در انتخاب 

بین کار و زندگی، اولویــت را به ایفای نقش مادری 
می دهند. با این وجود، در بیشــتر مواقع این شیوه ی 
کار توســط کارفرما تایید نمی شــود و عمال به یک 
محدودیت و تبعیض در ارتقای زنان حسابرس تبدیل 

می شود.

طبق تحقیقات انجمن بازرســان رسمی تقلب امریکا 
)ACFE( زنان در مقایســه با مردان کمتر در فرآیند 
تقلب درگیر می شــوند. از ایــن رو، می توان نتیجه 
گرفــت حسابرســان زن در حسابرســی از مــردان 
ریســک گریزتر هستند. این موضوع می تواند ناشی از 
نظریه های جامعه شناســی در باب رابطه ی اخالق و 
جنسیت باشد که بیان می دارند زمانی که زنان عملی 
را تقبیح می کنند، نسبت به اعتقادات خود پافشاری 
بیشــتری به عمل می آورند و استانداردهای اخالقی 
باالتری نســبت به مــردان دارند. فــارغ از تاثیرات 
تبعیض های جنسیتی، تحقیقات مستند جهانی نشان 
می دهند که زنان و به ویژه حسابرســـان زن ریسک 
گریزتر هســتند. از این رو، در عمل آستانه ی اهمیت 
کمتري را می پذیرند و نســـبت بـه حسابرسان مرد، 
نمونه های بزرگتري را انتخاب می کنند. این موضوع 
مي تواند منجر به کشــف و گزارش تعداد بیشــتري 
اشــتباه و تقلب بااهمیت توسط حسابرسان زن شود 
که در نتیجه منجر به کیفیت بهتر گزارشگری مالی 

خواهد شد.                                              
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