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در این تحقیق به بررسی میزان و نحوه حضور زنان در اقتصاد کشور انگلستان بین سالهای  1971تا
 2017میالدی پرداخته شده است .میزان تغییرات حضور زنان در بازه زمانی فوو الوککر از جاوات
مختلف با حضور مردان مقایسه و ارزیابی شده است .جاات مورد مطالعه عبارت بودند از -1 :درصد
اشتغال زنان و مردان؛  -2درصد اشتغال تماموقت و پارهوقت؛  -3کار برای دیگران یا خوداشتغالی
(کارمندی یا کارفرمایی)؛  -4حوزه اشتغال (سوالمت صونایو و کارخانتوات زمووزپ و پورورپ
خدمات سرگرمی سرویس های خرید و فروپ  .)...درناایت میزان و نرخ بیکواری و منفعو بوودن
اقتصادی میان دو گروه زنان و مردان مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان دهنده روند رو
به رشد حضور زنان در بخشهای مختلف اقتصادی است .عالقه به اشتغال از نوع نیمهوقت بوهویوهه
در بخش های سالمت امور اجتماعی و زموزپ و پرورپ در زنان بیشتر از مردان اسوت .بوهعوالوه
درصد بیکاری بین زنان و مردان در سال  2017میالدی در انگلستان مساوی گزارپ شده اسوت .در
هر صورت مطالعات نشاندهنده روند رو به رشد و حضور فعالتور و موثررتر زنوان در بخوشهوای
مختلف اقتصادی کشور انگلستان خصوصاً در بخش خدمات و زموزپ است.
واژگان کلیدی :اقتصاد اشتغال زنان صنعت و جامعه کشور انگلستان.
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 .1مقدمه

م تلف صنعت و جامعه مشغول به کار هستند .هر چند زنان و مردان از لحاظ روحی و جسمی دارا
تفاوت ها چشمگیر هستند که این امر لزوم حضور هر یک از این دو نوع جنسیت را در بروای از
مشاغل ضرور و یا دارا اهمیت نشان میدهد؛ اما با روال صنعتی شدن جوامع و افزای
و مهارت زنان در ب

تحصیالت

ها م تلف علوم و صنایع ،شاهد حضور پررنگ و مشارکت سازنده زنان در

اقتصاد کشورها م تلف جهان هستیم .مطالعه و بررسی میزان و نحوه حضور زنان با گذشات زماان در
پی بینی روند پی

رو و برنامهریز برا فردایی بهتر کمک شایانی به مدیران و صاحبنظران میکند.

تاکنون تحقیقات گسترده ا در داول و وارج از کشور در حوزه نق

زناان در اقتصااد جامعاه

انجام شده است .بهوصوص در سالها اویر با بیاان مسالله اقتصااد مقااومتی در کشاور ایاران ،ایان
مسلله بیشتر مورد توجه محققان در حوزه ها م تلف اجتماعی ،اقتصاد و سیاسی قرار گرفته است
) .(Sondermann, 2018اقتصاد مقاومتی به دنبال کاه
و کوش

وابستگیها و تأکید بر فواید تولیاد داولای

برا وودکفایی جهات ایجااد زمیناه توساعه و پیشارفت اسات سسایا  ;1397 ،شاادمانی،

 ;1395واعظزاده و قربانی .)1393 ،در ایان باین ،نقا

واانواده باه عناوان اولاین و مهامتارین نهااد

اجتماعی در تربیت و پرورش انسان مورد توجه فراوان است .زنان به عنوان عاامالن رشاد و پارورش
نیرو کار سهم بسزایی در جریان بهرهور و تولید ملی دارند.

Source: McGuinness, 2018; UK Labour Market

شک  .1نرخ زنان و مردان شاغ در انگلستان بین سالهای  1971تا 2017
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شک  .2تعداد زنان شاغ تماموقت و پارهوقت (میلیون نفر)

به عنوان نمونه در سطح وانواده میتوان باه برناماهریاز بارا تاأمین مایحتااج واناه و اساتفاده
صحیح از آنها اشاره کرد به گونها که زنان میتوانند شرایط مناسبی فاراهم ساازند تاا باا کمتارین
هزینه و باالترین سطح مطلوبیت نیازها وانه و وانواده تأمین شود .حمایت از تولیاد ملای ،اساتفاده
حداکثر از هماه ررفیاتهاا ،روحیاه وودبااور و وودکفاایی و مردمای کاردن اقتصااد از جملاه
الزامات اقتصاد مقاومتی شمرده شده است سپایگاه اطالعرسانی حوزه ،گنجینه معارف ،نق

زنان در

اقتصاد مقاومتی).
در سسپاهی و همکاران )1396 ،به بررسی نق

زناان در تحقاا اقتصااد مقااومتی پرداوتاه شاده

است .در این تحقیا ،نویسندگان تالش کردهاند تا به این سؤال پاسخ دهند :زناان چگوناه مایتوانناد
مؤثر در تحقا اقتصاد مقاومتی داشته باشند؟ بررسی سیره پیاامبر گرامای اساالم سص) و ائماه

نق

اطهار که در صدر اسالم با توجه به وجود انواع تهدیدها و فشارها از سو دشمنان و انت اب سیاستی
شبیه به اقتصاد مقاومتی توسط پیاامبر سص) و موفقیات آن ،یاک الگاو صاحیح و نااب اسات .ایان
پژوه

نشان داد که نق

زنان در کانون وانواده با تکیه بر آموزهها اساالمی بهتارین روش بارا

غنی کردن اهداف اقتصاد مقاومتی در وانواده و البته تعمیم آن به اجتماع است.
به باور بسیار از کارشناسان اجتماعی و اقتصاد در جامعه امروز نق

زنان بسیار پررنگتار

از گذشته شده چرا که هم در وارج از وانه و در جامعه به فعالیت مشغول هستند و هام اینکاه نقا
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مدیریت وانواده در وانه نیز بر عهده زنان است سپایگاه تحلیلی وبر وانواده و زنان) .حضور ماؤثر
زنان در ب

ها م تلف صنعت و جامعه در ایران و سایر کشورها جهان رو به افزای

شک  .3تغییرات خوداشتغالی (کارفرمایی) و کارمندی (میلیون نفر)

Source: McGuinness, 2018; UK Labour Market

شک  .4میزان مشارکت زنان در بخشهای مختلف صنعت و جامعه در سپتامبر 2017
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بررسی و مطالعه حضور زنان در سایر کشورها وصوصاً کشورها توسعهیافته صنعتی مایتواناد
در یافتن نقاط ضعف و قوت الگوها داولی به ما کماک کناد(Alarcón and Sato, 2019; Abu-

در این بررسی ها بایستی به تفاوت ها فرهنگی ،دینی و اجتمااعی نیاز توجاه کارد و از باومیسااز
الگوها اقتصاد غافل نشد .در این مقاله به بررسی اشاتغال زناان در کشاور انگلساتان در باازه باین
سالها  1971تا  2017پرداوته شده است .نتایج آمارها نشاندهناده رشاد حضاور زناان در اقتصااد
جامعه وصوصااً در ب ا هاا ساالمت و حاوزههاا اجتمااعی اسات؛ باهعاالوه حضاور زناان در
ب

ها با مهارت باال آکادمیک چون حوزه ها آموزش و پرورش نسبت به مردان پر رنگتار

بوده است.
 .2اشتغال زنان در انگلستان
 .1-2زمار زنان شاغ

 15.1میلیون زن بالی  16سال در انگلستان طی اکتبر -دسامبر سال  2017مشغول به کار بودهاند .نار
اشتغال زنان برابر  %70.8و در مقابل نر اشتغال مردان برابر  %79.7بارآورد شاده اسات 8.8 .میلیاون
زن به صورت تماموقت و  6.3میلیون به صورت پارهوقت کار میکردند .زنان بیشتر از مردان تمایال
به انجام مشاغل پارهوقت دارند .نر زنان با کار نیمهوقت  %42برآورد شده است ،در حالی که نار
کار نیمهوقت مردان برابر  %13به دست آمده است ).(McGuinness, 2018
تعداد زنان کارمند و کارگر در سال  178000 ،2017نفر بیشتر از یک سال قبال و  1.48میلیاون
نفر بیشتر از یک دهه قبل باو ده اسات .نار زناان و ماردان شااغل باین ساالهاا  1971تاا  2017در
انگلستان در شکل  1نشان داده شده است .تعداد زنان شاغل در دو ب

تماموقت و پارهوقت نیز به

تفکیک بین سالها  2008تا  2017در شکل  2مشاهده میشود.
در سال  ،2017میزان متوسط حقوق هفتگی برا زنان با کار تمااموقات  494پوناد و در مقابال،
میزان درآمد مردان به طور متوسط  592پوند بود .در آوریل  ،2017میزان اوتالف درآمد ساعتی باه
طور متوسط بین زنان و مردان به صورت زیر محاسبه شده است:
 %9.1 −برا کارمندان و کارگران تماموقت؛
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 -%5.1 −برا کارمندان و کارگران نیمهوقت سعالمت منفی به این معنی است کاه زناان بیشاتر از
مردان در این نوع از کار ،کسب درآمد کردهاند)؛
 13.4میلیون زن به عنوان کارمند و  1.61میلیون زن به عنوان کارفرماا در اکتبار -دساامبر 2017
مشغول به کار بوده اند .تعداد زنان کارمند نسبت به سال گذشته  147000نفر افزای
که تعداد زنان کارفرما که برا وود کار میکردند نسبت باه ساال پای

داشته در حاالی

دارا رشاد  30000نفار

بوده است .بعد از رکود اقتصاد سال  ، 2008ریزش کوچکی در تعداد زنان کارمند مشاهده شد ،در
حالی که تعداد زنان کارفرما افزای

یافت .افزای

تعاداد افاراد شااغل از ساال  2012باه بعاد رشاد

چشمگیر پیدا کرد سبه شکل  3توجه کنید).

Source: McGuinness, 2018; UK Labour Market

شک  .5مشارکت زنان در مشاغ مختلف صنعت و جامعه در سال 2017
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پارهوقت

 .2-2مشارکت در تتارت و صنعت

حدود  %20سرمایهگذار ها کوچک و متوسط در سال  2016در انگلستان توسط زنان انجام شاده
است .نتایج آمارها نشان می دهد که مردان بیشتر از زنان برا ایجاد فعالیتها سرمایهگذار جدید
با طول عمر کمتر از  3.5ساال تمایال نشاان دادهاناد .طباا دو آماار متفااوت از لیسات کمپاانیهاا
 FTSE100و  FTSE250در فوریه  ،2018به ترتیب  %28و  %23از مدیران بزرگترین کمپاانیهاا
انگلیس را زنان تشکیل میدادند ).(McGuinness, 2018

Source: McGuinness, 2018; UK Labour Market

شک  .7نرخ منفع بودن اقتصادی برای زنان و مردان انگلستان طی  1971تا 2017
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بیشترین ب

ها کار برا زنان ،ب

ها مربوط به امور اجتماعی و سالمت هساتند س %20از

کل کارها انجامشده توسط زنان در ساپتامبر  %14 .)2017عمادهفاروش و واردهفاروش و  %12در
مشاغل در ب ا
ب

آ ماوزش و پارورش باه عهاده زناان اسات .در شاکل  4میازان مشاارکت زناان در

ها م تلف صنعت و جامعه مشاهده میشود.
در سال  %21 ،2017زنان سدر مقابل  %19ماردان) در مشااغل حرفاها رده بااال مشاغول باه کاار

بوده اند .حدود نیمی از این مشاغل را پرستار  ،معلمی و امور مربوط به آماوزش و پارورش تشاکیل
داده اند .در مقابل درصد بیشتر از مردان در کارها مدیریتی و سرپرستی ارشد ادارات مشاغول باه
کااار بااودهانااد س %13مااردان در مقاباال  %8زنااان) .از طرفاای ،مااردان بیشااتر از زنااان متمایاال بااه انجااام
فعالیت ها مهارتی و عملی چاون تولیاد و کارهاا صانعتی و کاار باا ماشاینآالت و کاروانجاات
بوده اند .در مقابل تمایل زنان بیشتر به انجاام اماور ادرا  ،منشایگار  ،مراقبتای ،وادمات فراغتای و
سرگرمی و سرویس ها ورید و فروش بوده است .برا یک مقایسه بین این دو میتوانید باه شاکل
 5مراجعه کنید .در شاکل  6ایان تقسایمبناد بارا ماردان و زناان از دیادگاه مشااغل تمااموقات و
نیمهوقت انجام شده است.
 .3-2بیکاری

بیکار به دو دسته تقسیم میشود .یک دسته از افراد بیکار ،آن دستها هستند که جویا کار باوده
و در انتظار و جستجو یافتن یک شغل مناسب برا وود میگردند .دساته دوم از افاراد بیکاار ،آن
دستها هستند که به هر دلیلی تمایل به انجام کار نداشته و از نظر اقتصاد منفعل سدر مقابال اکتیاو)
هستند  .این دسته از افراد ممکن است به دلیل کهولت سن ،بیماار  ،مشاکالت واانوادگی ،رساوم و
عادات فرهنگی و اجتماعی تمایل به اشتغال در صنعت و جامعاه را نداشاته باشاند .نار افاراد بیکاار
جویا کار در اکتبر -دسامبر  2017برا زنان و مردان مساو و برابر  %4.4بوده است 689000 .زن
باال  16سال و  782000مرد در این دسته جا میگرفتند؛ اما آن دسته از افراد منفعل اقتصاد کاه
تمایلی به اشتغال نداشتند ،شامل  5.37میلیون زن بین  16تا  64سال بودند کاه  %25.9از کال زناان را
تشکیل میدادند .در مقابل  3.4میلیون مرد  16تا  64سال معادل  %16.6از مردان در ایان دساته جاا
میگرفتند .تغییرات نر منفعل بودن اقتصاد برا زنان و مردان در شکل  7مشاهده میشود.
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 .4-2مقایسه انگلستان با سایر کشورها

1

میدهد .با این حال ،پیشرفت آهسته است و زنان در سازمان همکار و توسعه اقتصاد س)OECD

همچنان با چال ها عمده و نابرابر در محل کار مواجه هستند .شاکاف پرداوتای همچناان اداماه
دارد و زنان هنوز در سمتها رهبر هنوز در جایگاه پاس از ماردان قارار دارناد .هماه از اهمیات
اینکه زنان فرصتها برابر در دنیا کار داشته باشند ،مطلعاند .شواهد روشن است .شاوص زنان
در کار نشان میدهد که بهبود مشارکت زنان در کاار در سراسار  OECDمایتواناد تولیاد ناواالص
داولی OECD 2را با  6تریلی ون دالر افزای

دهد ،در حالی که بسته شدن شکاف پرداوت جنسایتی

میتواند تولید ناوالص داولی را  2تریلیاون دالر افازای

دهاد س PwC, Women in work index,

.)2019
ایسلند و سوئد جایگاه واود را باه عناوان دو کشاور برتار در کشاورها عضاو  OECDحفاظ
میکنند و نیوزیلند در جایگااه ساوم اسات .انگلایس موقعیات واود را کمای بهباود داده اسات و از
موقعیت  14به  13ارتقاء یافته است .از سال  ،2000لوکزامبورگ و لهستان بزرگترین پیشرفت را در
این شاوص انجام دادهاند ،در حالی که پرتغال ،ایاالتمتحاده و اتاری

در بیشاترین میازان افات در

رتبهبند این دوره قرار گرفتهاند .شکل  8والصها از تغییر جایگاه زنان در کاار را در کشاورها
م تلف نشان میدهد.

)1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
)2. Gross domestic product (GDP
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سال  2019یک سال دیگر از اق دامات مداوم جهات بهباود برابار جنسایتی در دنیاا کاار را نشاان
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متله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  1و 2

 .3جموبندی و نتایج
در این تحقیا به بررسی میزان حضور زنان در اقتصاد انگلستان تا سال  2017میالد پرداوتیم .نتاایج
حاصله از تحقیا ،فهرستوار در ادامه بیان شده است:
 −زنان بیشتر از مردان تمایل به انجام مشاغل پارهوقت دارند؛
 −متوسط حقوق دریافتی زنان از مردان کمتر بوده است؛
 −زنان بیشتر در ب ا

هاا مرباوط باه اماور اجتمااعی ،ساالمت و آماوزش و پارورش فعاال

بودهاند؛
 −زنان نسبت به مردان بیشتر در مشاغل حرفها رده باال مشاغول باه کاار باودهاناد .در مقابال،
بیشتر مدیران فعال در حوزه فعالیتها عملی و حرفها را مردان تشکیل دادهاند؛
 −نر افراد بیکار جویا کار در انگلستان در اکتبر -دسامبر  2017برا زنان و مردان مسااو
بوده است؛
 −در حالی که نر منفعل بودن اقتصاد زنان رو به کاه
حال افزای

بوده است.

اسات ،ایان نار بارا ماردان در
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Source: PwC, Women in work index, 2019

شک  .8تغییر جایگاه کشورهای مختلف از نظر جایگاه زنان در کار
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...مطالعه نقش زنان در اقتصاد کشور انگلستان
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منابو
،زنان در اقتصاد مقاومتی
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.)1396 سپاهی پیمان؛ پورشاهرودی امیر؛ دردیمحمدی یوسف و فرهنگ سوعید قوجوق سملی مدیریت با رویکارد

 اولین همای.»زنان در تحقا اقتصاد مقاومتی وانواده

«بررسی نق

. آباده. ایران.اقتصاد مقاومتی
 انتشاارات رواباط عماومی شاورا. اقتصاد مقاومتی در عرصاه واانواده.)1397 سیاح مونس س.فرهنگی اجتماعی زنان و وانواده
 کنفارانس.»زنان در اصال الگو مصارف و اقتصااد مقااومتی

 «نق.)1395 شادمانی سارا س-

.4  دوره.  اقتصاد و حسابدار،بین المللی پژوه ها نوین در مدیریت
.»زناان در اقتصااد مقااومتی

 «بررسای نقا.)1393 واعظزاده سیده رقیه و حسینعلی قربانی س-

. شرکت پژوهشی طرود شمال. بابلسر.کنفرانس بینالمللی و آنالین اقتصاد سبز
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