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نمای کلی اشتغال در ایران
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی مرکز آمار
ایران ،در ســال  1397اندکی بیــش از  ۲۷میلیون
نفر جمعیــت فعال (شــاغل و افرادی کــه قابلیت
مشــارکت در تولید کاال و خدمات دارند) در کشور
وجود داشــت که نزدیک به  24میلیون نفر از آنان
شاغل بودند .از بین جمعیت شاغل 18.2 ،درصد مرد
و81.8درصد زن بودند .یعنی ،در سال یادشده بیش
از  ۱۹,۴۶میلیــون مرد و  ۴,۳۴میلیون زن در ایران
شــاغل بودند .این در حالی اســت که  49.5درصد
جمعیت کشور را زنان تشــکیل میدهند ،و نسبت
زنــان دارای تحصیالت دانشــگاهی در شــمار قابل
توجهی از رشــتهها بیش از مردان اســت .نمودار 1
نسبت اشــتغال زنان در ایران و کشورهای منتخب
را نمایش میدهد ،که نشاندهندهی نسبت پایینتر
ایران حتی در مقایسه با کشورهای کمترتوسعهیافته
است.
بر اساس همین آمار ،در سال  1397نزدیک 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  ۶۹درصد آنان را مردان
و  ۳۱درصــد آنان را زنان تشــکیل میدادند .معیار
شــاغل بودن نیز کارکردن حداقل یک ســاعت در
هفته بود .هر چند اطالق عنوان شــاغل به کسی که
هفتهای یک ساعت کار میکند مطابق استانداردهای
ســازمان جهانی کار است و در ســال  ۱۹۸۲مورد
توافق قرار گرفته اســت ،ولی نکتهی 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 داشتهاند؟ طبق
آمار مرکز آمار ایــران ،بیش از  ۶میلیون نفر از افراد
شــاغل (یک چهارم کل شاغالن) کمتر از  ۱۴ساعت
در هفته کار کردند و تقریباً  ۱,۷میلیون نفر نیز بین
 ۱۴تا  ۲۵ســاعت در هفته کار کردنــد .تنها ۵۶,۸
درصد از شــاغالن هفتهای بین  ۴۴تــا بیش از ۵۰
ساعت مشغول به کار بودند.
نــرخ بیکاری زنان  18.9درصد و نرخ بیکاری مردان
نیز  ۱۰,۴درصد اعالم شده است .همچنین ،بیشترین
ســهم اشتغال زنان در بخش خدمات با  ۵۳,۴درصد
و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با  ۱۹,۷درصد
بوده است .سهم اشتغال در بخش خصوصی با ۷۷,۳
درصد نیز در مقایسه با سهم  22.7درصدی 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 میگردند نیز حــدود  40میلیون نفر
احصاء شــده اســت که حدود  60درصد از جمعیت
باالی  ۱۰سال کشور است .از بین آنان ،بیش از ۱۱,۶
میلیون در حال تحصیل و حدود  21میلیون نفر زنان
خانهدار هستند.
بر مبنای این نمای کلی ،بســیاری از صاحب نظران
حدود  4درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان طی
شصت سال گذشته را ناکافی میدانند .طی سالهای
اخیــر حدود  65تــا  70درصــد از دانشآموختگان
دانشــگاهها را زنان تشکیل میدهند .ولی حدود 64
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درصد از زنــان دانشآموخته هرگــز وارد بازار کار
نمیشوند .در نمایهی  2نرخ مشارکت و نرخ بیکاری
زنان در گروههای 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  ۱۸هزار
و  ۴۸۱زن عضو هیئت علمــی وزارت علوم ،وزارت
بهداشت و پژوهشکدهها هستند .از این تعداد۳۵۰ ،
نفر اســتاد ۱۴۰۴ ،نفر دانشیار و  ۸هزار و  ۳۵۲نفر
استادیار هســتند .در مجموع نیز حدود  ۲۴درصد
اعضای هیئت علمی موسســات آموزش عالی کشور
را زنان تشــکیل میدهند .البته این ســهم تناسبی
با شــمار دانشــجویان و دانشآموختگان زن ندارد.
در حال حاضر ،ریاســت یک دانشــگاه دولتی و سه
موسسهی غیرانتفاعی دختران بر عهدهی زنان است.
شش مرکز پژوهشی زنان در کشور دایر است .حدود
 55درصد از دانشــجویان کشور را دختران تشکیل
میدهنــد .تعداد دختران در مقطع کارشناســی از
تعداد پسران بیشتر است .ولی در مقطع کارشناسی
ارشــد  35درصد و در مقطــع دکتری  ۳۷درصد از
دانشــجویان زن هســتند ۵۳ .درصد از دانشجویان
علوم انسانی ۶۸ ،درصد از دانشجویان علوم پایه۲۳ ،
درصد از دانشــجویان فنی و مهندسی ،و  ۵۲درصد
از دانشجویان کشــاورزی را زنان تشکیل میدهند.
در مجمــوع ۵۷ ،درصد از دانشــجویان کل مقاطع
تحصیلی دانشگاهی و  ۴۴درصد از دانشآموختگان
ایران زن هســتند .نکتهی جالب ایــن که در حال
حاضر  56درصد از دانشــجویان دانشگاههای دولتی
را زنان تشــکیل میدهند .از این میان ،ســهم زنان
از دانشجویان رشــتههای علوم پزشکی  53درصد،
از رشــتههای علوم انسانی  58درصد و از رشتههای
گروههای علوم پایه به  69درصد رسیده است .با این
حال ،همچنان ســهم آنان از پژوهشگران و اعضای
هیئت علمی پایین است ،و تنها  ۴مجلهی تخصصی
زنان داریم.

جایگاه زنان در حرفهی حسابداری ایران
نگاهی بــه ترکیب اعضــای انجمنهــای حرفهای
حسابداران در انگلســتان بیانگر عضویت حدود 49
درصــد زنان اســت .ضمن این که گرایــش زنان به
حرفهی حســابداری روزافزون اســت .به طوری که
 57درصد از دانشــجویان انجمن حسابداران رسمی
خبرهی انگلستان ( )ACCAرا زنان تشکیل میدهند.
شاید کمتر کسی بداند که فلورانس نایتینگل گراهام
(با نام تجاری "الیزابت آردن" )1881 – 1966 ،زنی
کانادایی-امریکایی بود که کار خود را از حســابداری
برای یک شــرکت داروسازی شــروع کرد و سپس
توانســت برند "الیزابــت آردن" را بهوجــود آورد و

انگلستان و ولز در ایران) ،منیژه رهسپار محمدی (از
مدیران موسســهی حسابرسی کوپرز  -قبل انقالب)،
سکینه غنیمیفر ،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 ولیزاده الریجانی ،پری چاالکی ،ندا آهنجیده،
پریسا ســادات بهبهانینیا تجویدی ،زهرا پورزمانی،
زهره حاجیها ،عاطفه حســینی ،زکیه شوشــتریان،
آتیه وثیرش ،حلیمه رحمانی ،الهام حمیدی ،و دهها
استاد زن برجســتهی دیگر به چشم میخورد که از
ستارگان علوم انسانی در دانشگاههای ایران به شمار
میآیند .ولی متاســفانه فقط  5درصد از حسابداران
رسمی ایران زن هستند؛ و تنها  12درصد از اعضای

باید استفاده نمیشود.

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

تفاوت جنسیتی اشتغال
تفاوتهــاي بيــن زن و مرد بــه دو عامل جنس و
جنســيت مربوط است .جنســيت يك باور و تعريف
اجتماعي از امور زنانه و مردانه است كه ميتواند طي
زمان دگرگون شــود .عامل جنس را معموال اســاس
يك طبقهبنــدي دوگانه در نظر ميگيرند كه تعيين
ميكند يك فرد زن يا مرد است .البته این طبقهبندي
بر عامل ژنتيكي جنس و نـــه عامل هورموني تأكيد
دارد .زيرا ميتوان اثبات كرد كه بخشي از رفتارهاي

تبدیل بــه یکی از ثروتمندترین زنان جهان بشــود.
او خــود این موفقیت را مدیون ورودش به رشــتهی
حسابداری میدانست.

انجمن حســـابداران خبرهی ایران را زنان تشـکیل
میدهند.
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فـردي در قالب تفاوتهاي هورموني مرد و زن قابل
تعريف اســت .جنســيت يك طبقهبندي پيوسته از
همهی حاالت و رفتارهايي است كه ميتوانند زنانه يا
مردانه تلقي شوند .بر اساس همين طبقهبندي است
كه ميتــوان گفت رفتار يك فرد بيشــتر زنانه و نه
مردانه است .مطالعات مربوط به جنسيت براي آن كه
بتواننــد تفاوتهاي رفتار در زنان و مردان را توضيح
بدهنــد ،بايد هر دو بعد زيستشناســي (طبيعت) و
تفاوتهاي محيطـــي (تربيـت) را مدنظر قرار دهند.
ريشــهی تفاوتهــاي زيستشناســي در رفتارهاي
مردانــه و زنانــه را ميتوان در نقشهــاي مختلفي
جســتوجو كرد كه زن و مــرد در زندگي بر عهده
ميگيرند .تفاوتهاي زيســتي موجود در مغز زن و
مــرد نيز در بروز رفتارهاي متفــاوت بين آنان نقش
دارد .اگرچه پژوهشها نشان ميدهند مغز زن و مرد
در حالت كلي مشابه يكديگرند ،ولـي از ديدگاه خرد
بين مغز زن و مرد تفاوتهاي اساسي وجود دارد .به
طور مشــخص ،ثابت شده است که در مغز زنان ابعاد
توجه به پیرامون و محیط گستردهتر از مردان است.
تحقیقات و مستندات موجود در سطح جهانی به ویژه
جوامع ســنتیتر نشــان میدهد نوعی باور نادرست
حتــی در بین زنان وجود دارد که زنــان را کمتر از
مردان شایســته و الیق میداند ،و فعالیتهاي زنان
را کم ارزشتر از فعالیتهاي مردان ارزیابی میکند.
این باور نادرســت نه تنها مانع ارتقاي شغلی زنان به
موقعیتهاي معتبر و مدیریتی میشود ،بلکه انگیزش
درونی و احســاس شایستگی و کارآمدي زنان را نیز
تخریب میکند .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 حرفهای حسابداری را
اساسا یک رشتهی زنانه میدانند که محدودیتهای
سنتی سایر مشــاغل را برای ورود زنان ندارد .با این
حال ،به رغم سهم قابل مالحظهی زنان در این رشته
چه در ایران و چه در ســطح جهانی ،مثال ،مشارکت
 51درصدی زنان در موسســات حسابرسی ،ولی در
ردهی شــرکای موسسات حسابرســی در جهان که
در ســال  2018حدود  25درصد بود .یا با وجودی
که ماری هاریس اســمیت (اســترالیایی) نخستین
زن حســابدار قســمخوردهی جهان در سال 1888
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یا کریســتیان رز نخستین زن حســابدار رسمی در
امریکا در ســال  1896همپای مــردان نقشآفرین
بودند ولی شــاهد ظهور کمتربرجستهی زنان در این
رشــته و موسســات بزرگ بینالمللی هستیم .مثال،
فقط یک زن در راس مدیریت ده موسســهی بزرگ
جهان (جین اســتفان ،رئیس هیئت مدیرهی RSM
 ،Internationalششــمین موسسهی حسابرسی
بزرگ جهان) به چشــم میخورد؛ یا فقط  15درصد
از شرکای کار حسابرســی پانصد شرکت برتر جهان
را در چهار موسسهی حسابرسی بزرگ زنان تشکیل
دادهاند؛ و یا فقط  9شــریک کار حسابرسی مسئول
کار از بین یکصد شــرکت برتر انگلستان زن هستند
که همگی آنان نیز سفیدپوست هستند .این در حالی
است که  50درصد حســابداران شاغل کانادایی زن
هستند.
نگاهی به آمار زنان شاغل در حرفهی حسابداری در
شماری از کشــورهای توسعهیافته نشان میدهد که
در اتحادیهی اروپا  62.8درصد ،فنالند  68.7درصد،
فرانسه  68.9درصد ،آلمان  60.4درصد ،ایرلند 56.3
درصد ،ایتالیا  59.4درصد ،نروژ  58.3درصد ،اسپانیا
 58درصد ،سوئد  60.5درصد ،سوئیس  58.9درصد،
انگلســتان  53.5درصــد و در امریکا  60.6درصد از
افراد شاغل در حرفهی حســابداری را زنان تشکیل
میدهند .همچنین ،درصد مدیران حسابرسی زن در
چهار موسسهی بزرگ حسابرسی جهانDeloitte ،
 20.8درصــد 16.3 PWC،درصد 12.9 EY ،درصد
و در  10.6 KPMGدرصــد بــوده اســت کــه 87
درصد آنان را زنان سفیدپوســت تشــکیل میدهند
که عمال نوعی تبعیض نژادی را نشــان میدهد .در
واقع ،موضوع فقدان جایگاه مناســب و ارتقای زنان
در حرفهی حســابداری و به ویژه حسابرسی محدود
به کشورهای ســنتی و کمترتوسعهیافته نیست .زیرا
متوســط حقوق زنان و مردان همرده در موسســات
حسابرســی بزرگ انگلســتان تفاوت حدود  11هزار
دالری در ســال را نشــان میدهد .البته یافتههای
شــماری از تحقیقات نشــان میدهند کــه با وجود
گزینههای بسیار ،تمایل زنان حسابرس همچون سایر
زنان شاغل به سمت صرف زمان بیشتر برای فرزندان
خود و خانوادهشان اســت ،و علی رغم محدودیتها
زنان از این انتخاب خود خوشحال هستند .زنانی که
کار پارهوقت را انتخاب میکننــد عمدتا در انتخاب

بین کار و زندگی ،اولویــت را به ایفای نقش مادری
میدهند .با این وجود ،در بیشــتر مواقع این شیوهی
کار توســط کارفرما تایید نمیشــود و عمال به یک
محدودیت و تبعیض در ارتقای زنان حسابرس تبدیل
میشود.
طبق تحقیقات انجمن بازرســان رسمی تقلب امریکا
( )ACFEزنان در مقایســه با مردان کمتر در فرآیند
تقلب درگیر میشــوند .از ایــن رو ،میتوان نتیجه
گرفــت حسابرســان زن در حسابرســی از مــردان
ریســکگریزتر هستند .این موضوع میتواند ناشی از
نظریههای جامعهشناســی در باب رابطهی اخالق و
جنسیت باشد که بیان میدارند زمانی که زنان عملی
را تقبیح میکنند ،نسبت به اعتقادات خود پافشاری
بیشــتری به عمل میآورند و استانداردهای اخالقی

باالتری نســبت به مــردان دارند .فــارغ از تاثیرات
تبعیضهای جنسیتی ،تحقیقات مستند جهانی نشان
میدهند که زنان و بهویژه حسابرســـان زن ريسك
گريزتر هســتند .از این رو ،در عمل آستانهی اهميت
كمتري را میپذیرند و نســـبت بـه حسابرسان مرد،
نمونههای بزرگتري را انتخاب میکنند .اين موضوع
ميتواند منجر به كشــف و گزارش تعداد بيشــتري
اشــتباه و تقلب بااهميت توسط حسابرسان زن شود
که در نتیجه منجر به کیفیت بهتر گزارشگری مالی
خواهد شد.
منابع:
بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت
با رفتارهای کاهندهی کیفیت حسابرسی ،مجلهی
حســابداری سالمت ،سال ششــم ،شمارهی دوم،
پیاپی  ،18پاییز و زمستان .1396
صد زن؛ مروری بر شصت ســال اشتغال زنان در
ایران ،مهبد ابراهیمی.
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