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حدود ۱۰,۱ ميليون نفر از جمعيت روستايي (۴۸,۷ درصد) را زنان تشكيل داده كه در حدود 
۲۵,۷ درصد جمعيت كل زنان كشور را به خود اختصاص داده اند.

اطالعات آماری دقيقي از سهم و ميزان توليد، ارزش توليدات و خلق ثروت زنان روستايي 
در دسترس نيست اما بسياری از مطالعات تحقيقاتي حاكي از نقش پررنگ آنان در اقتصاد 

خانوار، منطقه و ملي است.
زنان بين ۶۰ تا ۸۰ درصد از مواد غذايي را در بسياری از كشورهای در حال  توسعه توليد 

مي كنند و مسئول نيمي از كل توليد مواد غذايي در جهان هستند. 
به دليل سطح سواد پايين، مهارت كم و تخصص كم، بهره وری زنان كمتر از مردان است و 

بنابراين كارفرمايان ترجيح مي دهند بيشتر مردان را استخدام كنند.

و مردان شهری كار و وقت زيادی صرف امور خانه و كارهای توليدی خانواده 
مي كنند.(Millennium Development Goals Report, 2012) به 
طور يقين حضور زنان روستايي در بازار كار تحت تأثير عوامل مختلفي قرار 
مي گيرد و از اين روست كه سهم آنان از بازار كار بر حسب كشور متفاوت است.

 به طور كلي ميزان اشتغال و مشاركت زنان روستايي در بازار كار مانند هر 
متغير اقتصادی و اجتماعي به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير عوامل 
مختلفي قرار مي گيرد كه از آن جمله مي توان به ميزان توليد، سرمايه گذاری، 
سطح دستمزدها، سطح قيمت ها، سياست های دولت و تجارت خارجي اشاره 
كرد كه هر عامل ممكن است تاثيرات منفي يا مثبتي را به دنبال داشته باشد. 
بر اساس مباني نظری و مطالعات تجربي، حضور زنان در بازار كار بر حسب 
شرايط محيطي، اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سياسي هر كشوری، بستگي 
به عوامل گوناگوني دارد كه يكي از اين عوامل ســطح توسعه يافتگي و يا به 
عبارتي توسعه اقتصادی است. تحقيقات تجربي نشان مي دهد كه رابطه ميان 
نرخ مشــاركت نيروی كار زنان با توسعه اقتصادی Uشكل است (تابع درجه 
دوم). بدين صورت كه در ســطوح پايين درآمدی و توسعه ای كه كشاورزی 
فعاليت اصلي اقتصادی محســوب مي شود، مشــاركت زنان در فعاليت های 
كشاورزی عموماً برای خانوار و بدون پرداخت حقوق و دستمزد است و توليد 
بيشتر جنبه خودمصرفي دارد. اما در طول فرآيند توسعه اقتصادی پيامدهای 
زير حاصل مي شود كه بر مشاركت زنان در بازار كار تأثيرگذار است (تانسل، 

۲۰۰۲، و مامن و همكاران،۲۰۰۰، ۱۴۲).

 در بخش كشاورزی، توليد برای خودمصرفي كاهش مي يابد و توليد برای 
بازار رواج مي يابد. برای توســعه بازار، تكنولوژی های جديد و روش های نوين 
توليدی به كار گرفته مي شــود (بيشتر سرمايه برشده) و بدين وسيله سطح 
درآمدی افزايش يافته، با افزايش درآمد، مشــاركت زنان در بازار كار كاهش 
مي يابد و دسترســي زنان به فرصت های شغلي محدود مي شود. زيرا افرادی 
كه از بخش كشاورزی آزاد مي شوند برای يافتن شغل به رقابت مي پردازند و 
عموماً در اين رقابت مردان بر زنان پيشي مي گيرند (به دليل فرهنگ اجتماعي 
و آداب ورســوم و محدوديت های اجتماعي) و در نتيجه زنان از دستيابي به 

شغل محروم مي مانند.
 در بخش غير كشاورزی نيز به دو دليل عمده، مشاركت زنان در اشتغال 

در طول فرآيند اوليه توسعه كنار گذاشته مي شود:
الف ) به دليل سطح سواد پايين، مهارت كم و تخصص كم، بهره وری زنان 
كمتر از مردان است و بنابراين كارفرمايان ترجيح مي دهند بيشتر مردان را 

استخدام كنند.
ب) دوگانگــي نقش زنان در عرصــه كار و خانواده: بدين صورت كه كار 
در بخش صنعت و خدمات زنان را مجبور مي كند كه برای مدت طوالني از 
محيط خانه دور باشند و از طرف ديگر مسئوليت های خانه مانند نگهداری 
بچه، آشــپزی و ســاير امور خانه  آنها را مجبور مي سازد كه در خانه حضور 
بيشتری داشته باشــند كه اين دوگانگي وظيفه زن، مانع حضور او در بازار 

كار مي شود.
اين موانع و مشــكالت در زمينه مشاركت پايين زنان در بازار كار (مانند 
ســطح ســواد پايين، تخصص كم، موانع فرهنگي، موانع اجتماعي و موانع 
خانوادگي) با افزايش ســطح درآمد و توسعه كشور كمرنگ تر مي شود و در 
نتيجه نرخ مشاركت زنان در بازار كار افزايش مي يابد. بنابراين مي توان گفت كه 
در مراحل اوليه توسعه، نرخ مشاركت زنان در بازار كار كاهش مي يابد تا اينكه 
به حداقل مقدار مي رسد و سپس با افزايش درجه توسعه يافتگي، سهم زنان 
در بازار كار افزايش مي يابد به گونه ای كه رابطه ميان توسعه اقتصادی و سهم 
زنان در اشتغال حالت Uشكل دارد. در حقيقت برآيند متغيرهای مختلف كه 
خود را در سطوح مختلف توسعه يافتگي نشان مي دهد، ميزان مشاركت زنان 

روستايي را در بازار كار به تصوير مي كشد.
در راســتای همين موضوع، اطالعات آمارگيری نيروی كار در تابستان 
۱۳۹۶ در مركز آمار نشان مي دهد كه نرخ مشاركت اقتصادی (نرخ مشاركت 
اقتصادی نشان مي دهد چند درصد از جمعيت در سن كار، فعال، يعني شاغل 
يا بيكار هستند) زنان روستايي ۱۸,۳ درصد است يعني در حدود ۱۸ درصد 
جمعيت ده ساله و بيشتر (نيروی انساني بالقوه) زنان روستايي را جمعيت فعال 
(نيروی انساني بالفعل) تشكيل داده كه سهم اندک جمعيت فعال نشان دهنده 
حضور كمرنگ زنان روستايي در بازار كار است. مقايسه ارقام نشان مي دهد كه 
تفاوتي فاحش بين مرد و زن وجود دارد. اين احتمال وجود دارد كه بخشــي 
از پايين بودن اين مشــاركت به دليل تعريف بيكاری و اشــتغال در مناطق 

روستايي باشد.
عالوه بر اين نرخ اشتغال و بيكاری زنان روستايي نيز حاكي از عدم 
فراهم سازی زمينه های شغلي مناسب برای زنان خصوصاً زنان روستايي 
است. آمار نشان مي دهد كه نرخ بيكاری زنان روستايي از ۵,۴ درصد در 
ســال ۱۳۸۵ به ۱۰,۳ درصد در سال ۱۳۹۵ بالغ شده است كه حدود 
۴,۹ درصد طي دوره به نرخ بيكاری زنان روســتايي افزوده شده است. 
همچنين اطالعات آمارگيری نيروی كار در تابستان ۱۳۹۶ مركز آمار 
نشان مي دهد كه نرخ بيكاری زنان روستايي در حدود ۸,۹ درصد بوده 
كه نسبت به مردان روستايي بيشتر است. اين ارقام مشاركت پايين زنان 
روستايي را در بازار كار ايران نشان مي دهد و علي رغم توجه سياست های 


