
 بررسی تفاوت دستمزد زنان در  بخش کشاورزی و ارتباط آن با درآمد خانوار

 
 

 نويسندگان :

موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي ، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد  ، استاديار پژوهشي: فاطمه پاسبان -1*

 کشاورزي

 پژوهشگر آزاد توسعه روستاييسیما بیابانی: -2

 پژوهشگرآزاد  اقتصادي علمداری:فاطمه عارفی -3

 چکیده 
هدف از مطالعه حاضر بررسي تفاوت جنسیتي دستمزد زنان در بخش کشاورزی  در استانهای کشوراست. برای دستیابي 

و  (VAR)خود توضیح برداری الگوی  ، برای استانهای کشور  0931تا  0931سال  های آماری به اين هدف از داده

 استفاده شده است.   ياماموتو-توداعلیت علیت 

دستمزد زنان در بخش  به سمت سوی درآمد خانوار روستايي يك رابطه علي يك طرفه از دهد که نتايج تحقیق نشان مي

که از سطح درآمد  يکشور مناطق یتوان گفت که در استانها در رابطه با نتیجه اين آزمون مي .وجود دارد کشاورزی

نکته که زنان  نيرابطه توجه به ا نيکمتر است. در ا یهستند، دستمزد زنان در بخش کشاورز برخوردار یترنيیپا

درآمد خانوار  زانیبر م نکهيدارند و تفاوت در دستمزد عالوه بر ا یدیمختلف تول یتهایدر انجام فعال ينقش مهم ييروستا

دارد.  ریتاث دیتول رویرفاه خانوار و بهره یارتقا یبرا گذاریهيپس انداز و سرما زانیبر م  گريد یداشته از سو ریتاث

 باغداری، و کشاورزی از عبارت ايران روستاهای در زنان هایکه در حال حاضر اهم فعالیت دهديمشاهدات نشان م

و همین  فرآوری، صنايعطیور، زنبور عسل، کرم ابريشم، صنايع دستي مانند قالي، گلیم، حصیر، سوزن دوزی دام، پرورش

های کشاورزی در واحدهای دهقاني ها است. نقش زنان در فعالیتخانه و نگهداری بچههای مربوط به مديريتطور فعالیت

رو پرداخت  نياز ا .چشمگیر است، بزرگ است برداریبهره که هنوز هم تعداد آنها به مراتب بیش از واحدهای کوچك

 یدستمزدها  یکه تفاوتها ایبه گونه شوديم هیتوص يو بازده یوربا توجه به بهره یزنان در بخش کشاورزبه  دستمزد 

 باشد. کشاورزی بخش در زنان بودن وربهره انگریب ياستان
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 مقدمه  -1
ای است.  بعد از های تببین کننده توسعهای در مفاهیم و شاخصتاريخي مطالعات توسعه نشان از  تغییر اصولي و پايهروند 

 جنگ جهاني دوم و پديدار شدن مجموعه ای از مشکالت اقتصادی کالن، بر نابرابری بین کشورهای فقیر و غني متمرکز شد.

 گرفته شد و باال بردن تولید ناخالص ملي و درآمد سرانه از  اهداف توسعه بودمفهوم توسعه مترادف با رشد اقتصادی به کار 

(. اما با تشديد مسايلي همچون فقر، بیکاری و نابرابری، حتي در کشورهايي که دارای رشد اقتصادی بااليي بودند، 0931)نراقي،

اهیم ديگری همچون توسعه اجتماعي، توسعه به بعد در مفهوم و معنای توسعه تجديد نظر به عمل آمد. به مف 0331از دهه 

ی انساني بود که در چارچوب آن هدف پايدار و توسعه انساني توجه گرديد. يکي از نتايج چنین تحولي طرح مفهوم توسعه

مشارکت زنان در حیات اقتصادی،  ،(.در مفهوم توسعه انساني0933)ازکیا، اساسي توسعه يعني انسان مورد توجه قرار گرفت

ی آن با های جنسیتي حايز اهمیت است. مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقايسهماعي و سیاسي و از بین بردن نابرابریاجت

های پذيرترين بخشدهد که زنان از ديدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیبشرايط مردان، نشان مي

ه الزامات های جنسیتي عاملي مهم در ايجاد شرايطي هستند که با توجه بنابرابری جمعیت هستند. بر اساس يافته های جديد،

(. 0931دهد)گزارش توسعه انساني، هايي را علیه زنان نشان مياخالقي و آداب و رسوم تبعیض و محدوديت های اجتماعي،

يکي از مباحث مورد توجه  0ستمزد تفاوت جنسیتي د تفاوت در دستمزد و حقوق است.های بوجود آمده يکي از اين تبعیض

 شود.اقتصاد دانان بوده و به عنوان يکي از عوامل ناکارايي در بازار مطرح مي

عوامل سرمايه  ،، تفاوت در مشخصات نیروی کارتداتفاق بیفبه داليل مختلف در بازار کار ممکن است  دتفاوت در دستمز

و گاهي اين تفاوت به دلیل جنسیت است. تبعیض در بازار وری افراد باشد نیروی انساني )همانند تحصیالت و تجربه( و بهره

-د به طوری که با وجود داشتن بهرهشود که بر روحیه و انگیره تولید آنان تاثیر منفي داشته باشنیروی کار برای زنان باعث مي

)کشاورز حداد  ستمزد دريافت نمي کنندتبعیض جنسیتي به اندازه ارزش تولید نهايي خود، د به دلیلو يا يکسان وری باال 

شود. اطالعات فائو نیز ديده ميدر بخش کشاورزی دستمزد دهد که اين تبعیض جنسیتي نشان مي ی(. اطالعات آمار0939،

 39در ويتنام  ،درصد دستمز مردان 11 در حدودنان آبخش کشاورزی دستمزد روزانه  در ا ندر کشور غ زنان دهد کهنشان مي

و ائ)فاست مرداندرصد  33 زنان در حدود  روزانهدستمزد  ندوستان مردان و در ه درصد 48ای جنوبي در آفريق ،مردان درصد

 ،0101) . 

به عنوان میان زنان و مردان وجود دارد. بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران ايران بخش کشاورزی در تفاوت در دستمزد 

 33درصد و فارس در حدود  31میانگین دستمزد زنان در بخش کشاورزی در حدود در استان سمنان  0931نمونه در سال 

درآمد يا ارتباطي میان آشود که . با توجه به وجود تفاوت دستمزد در بخش کشاورزی اين سوال مطرح مياست  مردان درصد

ارتباط بین درآمد خانوار علمي  که با روشعبارت ديگر هدف آن است به  دستمزد وجود دارد ؟ درفاوت و ت يخانوار روستاي

 فاوتروستايي به عنوان معیاری برای تصمیم فرد برای کار و فراغت و جانشیني برای نشان دادن وضعیت اقتصادی خانوار ( و ت

تنظیم شده است: ادبیات های ذيل . برای اين منظور مطالب در بخشمورد بررسي قرار گیرد دستمزد زنان در استانهای کشور

نتايج و توصیه های  و پیشینه تحقیق، تصويری آماری از وضعیت دستمزد زنان در بخش کشاورزی، روش تحقیق ،موضوع 

 سیاستي.

 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق  -2
 ای خالصه نمود: توان در سه رويکرد انديشهمطالعات صورت گرفته درباره نابرابری جنسیتي و عوامل موثر بر آن را مي

 نئوکالسیك -نوگرايیرويکرد 

دهد که رشد اقتصادی يك ابزار کند در تغییر موقعیت زنان بوده ولي سیاست های عمومي نقش مطالعات نشان مي

های چشمگیری در تغییر مکانیزم های فرهنگي و نهادی تبعیضي بر علیه زنان داشته است. در بیشتر اين تحقیقات، تفاوت

ی اول ناشي از تفاوت در سرمايه انساني )آموزش، مهارت و آسیب پذيری به فقر ( در وهله جنسیتي ) مانند : اشتغال، دستمزد،

در مطالعات به تفاوت در دستمزد بین زن و مرد يکي از موارد  .ی مشارکت در کار( اندوخته در طول زمان استطول دوره
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های مناسب، نابرابری های ی بازار  و ايجاد فرصتدر اين ديدگاه، توسعه اقتصادی از طريق توسعه .نابرابری اشاره شده است

-توان با ديدگاه جامعه شناسي که تاکید بر حذف تدريجي نابرابریناشي از رفتار تبعیضي را تقلیل مي دهد. اين ديدگاه را مي

زايش اعتماد به های اجتماعي که ريشه در رفتار سنتي دارد، مرتبط دانست. بر اساس اين ديدگاه، توسعه بازار همراه با اف

عالوه بر اين تجارب  عملکرد  افراد، به عنوان مبنايي برای تخصیص منابع و سازماندهي تقسیم کار، نابرابری را کاهش مي دهد.

شود و زمینه گذاری در آموزش زنان موجب افزايش تولید اجتماعي ميکشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده است که سرمايه

 .(0331)بانك جهاني ، ی بیشتر فراهم مي سازد را برای رشد و توسعه

 3و وايپ 2ديدگاه بوزروپ

اکثر مطالعات و تحقیقاتي که درباره ی  نقش اقتصادی و اجتماعي زنان در سراسر جهان صورت گرفته، در پي انتشار کتاب 

مراحل اولیه توسعه اقتصادی ( بوده است. وی معتقد است که در 0331ی استربوزروپ)نقش زنان در توسعه ی اقتصادی نوشته

يابد، ولي بعد از اينکه کشور مرحله مشخصي از توسعه را پشت سر گذاشت، اين رابطه معکوس شکاف بین جنسیتي افزايش مي

شود. تفاوت های کارايي بین زن و مرد قبل از شهرنشیني و رشد اقتصادی بازار قابل اغماض است. توسعه اقتصاد شهری مي

دن و سلسله مراتبي شدن نقش های مردان و زنان شده است. اين تفاوت، حاصل از روابط نهادی بازار کار و منجر به قطبي ش

مالکیت و ترجیحات کارگر و کارفرما ست. با اين حال،آنها تاکید مي کنند که رشد اقتصادی تنها عامل تغییر شکل دهنده 

بلکه ساختار فرهنگي ) ساختار پدر ساالری خانواده( عامل مهمتری مشارکت زنان و تغییر موقعیت آنها نسبت به مردان نبوده، 

 در تعیین موقعیت زنان مي باشد. 

"گد"و ديدگاه "فمینیسم  "ديدگاه
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ی توسعه پرداخته و در جهت مختلف با دو ديدگاه قبلي ، برخي مطالعات به بررسي تداوم آسیب پذيری زنان در طول دوره

در تفسیر اول، علت نابرابری جنسیتي را مربوط به ساختار پدر  به نتیجه مشابهي دست يافته اند.با ارائه دو تفسیر متفاوت، 

دانند که خود تابعي از توسعه اقتصادی است. با توسعه ساالری خانواده، رفتارهای تبعیضي بازار کار و قوانین مالکیت مي

دهد که نابرابری در بازار کار نیز -مطالعات تجربي نشان مي .بداقتصادی اين ساختارها اصالح و در نتیجه نابرابری کاهش مي يا

دهد که رشد اقتصادی به تنهايي اثر معني شود. مطالعات بین کشوری نشان ميتوسط سطوح نابرابری در خانواده تعیین مي

مطالعات بین کشوری بوده تفسیر دوم که هم مبتني بر مطالعات ملي و هم مبتني بر  داری بر تغییر موقعیت زنان نداشته است.

برای مثال تینکر مي گويد  .ی اقتصادی، نابرابری بین زنان و مردان را افزايش داده استرسد که توسعهاست، به اين نتیجه مي

معتقدند کاهش نابرابری  اين گروه .که توسعه با افزايش شکاف درآمدی مرد و زن، اثر معکوس بر نابرابری جنسیتي داشته است

مستلزم نه تنها بهبود معیارهای معمول موقعیت زنان) درآمد و تحصیالت( است، بلکه شامل بهبود قابل تغییر رفتار  جنسیتي

 .(0931افشاری و ديگران ، ) نابرابری جنسیتي کاهش مي يابد ،بر اين نهادها 

( با 0111ونکسلر) است. کار و داليل مختلف آن انجام شدهازار جنسیتي در ب اوتمطالعات مختلفي در خصوص وجود تف

به بررسي تاثیر افزايش حداقل دستمزد بر کاهش نابرابری  0311-0111ايالت آمريکا در دوره  01استفاده از اطالعات ساالنه 

های آنها وجود يك رابطه مثبت و معنادار غیر خطي بین ضريب جیني و حداقل دستمزد را نشان داد. اند. يافتهپرداخته

وری کشاورزی و اشتغال غیر کشاورزی روستايي اثر مثبتي بر دستمزد پژوهش خود نشان داد که بهره ( در0109ونکاتش)

 های دستمزد شده است.کشاورزی دارد، در حالي که عرضه نیروی کار در بخش کشاورزی باعث کاهش نرخ

 .پرداخته است 0344،0334،0111های سه سال دها( به بررسي شکاف جنسیتي دستمزد در مصر با استفاده از د0113کانديل)

-مي او در مطالعه خود نشان داده است با حرکت به سمت قسمت باالی توزيع دستمزد تبعیض جنسیتي دستمزد نیز افزايش

 يابد و در نتیجه وجود پديده سقف شیشه ای در بازار کار مصر تايید مي شود.

ويتنام به بررسي پديده شکاف جنسیتي دستمزد در بین سالهای ( با توجه به اصالح ساختار بازار کار در 0113فام و ريلي)

مشاغل  ندهد که شکاف جنسیتي دستمزد در بین شاغلیپردازد. نتايج اين پژوهش نشان ميدر اين کشور مي 0110تا  0339
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ريبا در تمام مزد و حقوق بگیری طي سالهای مذکور و با توجه به اصالح ساختار بازار کار کاهش چشمگیری داشته است. تق

 دهك های دستمزد شکاف کاهش يافته است و بیشترين کاهش درانتهای بااليي توزيع دستمزد بوده است.

دهد که در بخش دولتي دستمزد و ( در مورد تبعیض جنسیتي دستمزد در بازار کار پاکستان نشان مي0111حیدر و ريلي)

مزد در بخش دولتي از واريانس کمتری نیز برخوردار است. تحصیالت باالتر از بخش خصوصي است و در ضمن توزيع دست

ش دولتي بیشتر است و با افزايش خهمچنین شکاف جنسیتي دستمزد در بخش خصوصي بازارکار پاکستان نسبت به ب

 .(0930)کشاورز و ديگران ،شودهای باالتر از میزان شکاف بین بخش خصوصي و دولتي کاسته ميدستمزد در دهك

دهد تبعیض جنسیتي دستمزد میان شاغلین وجود دارد و عوامل موثر بر آن نیز بر که نتايج مطالعات نشان ميهمان طور 

و جانشیني  در اين میان عامل درآمد خانوار)به عنوان معیاری برای تصمیم فرد برای کار و فراغت حسب کشورها متفاوت است.

رود به عبارتي اين انتظار مي ر تبعیض و تفاوت دستمزد تاثیرگذار باشد.تواند ب( ميوضعیت اقتصادی خانوار  نشان دادن برای

 ، حاضر به کار با دستمزد پايین باشند. به دلیل نیاز مالي هستند مد کمترخانوارهای با درآزناني که در  که 

 تصويری آماری از وضعیت دستمزد زنان در بخش کشاورزی   -3
وجین کار، نشاکار، میوه چین و دروگر غالت ساالنه عنوان ،دستمزد چهاردر  را دستمزد بخش کشاورزیمرکز آمار ايران 

نمايد. بر اساس اطالعات منتشر شده، میانگین دستمزد زنان و مردان در بخش برای زنان و مردان و بر حسب استان منتشر مي

ان و مردان و بر حسب استان وجود دارد. دهد که تفاوتهای آشکاری میان دستمزد زنمي کشاورزی محاسبه شده و نتايج نشان

درصد  013درصد مربوط به استان خراسان شمالي و  18دامنه اين نسبت بین  دهد(  نشان مي0همان طور که نقشه شماره )

 در نوسان مي باشد.  چهارمحال و بختیاریمربوط به استان 

 
 خدمات هزينه و محصوالت فروش قیمت نشريه)درصد()ماخذ:  1331زنان به مردان در سال  : پراکندگی نسبت میانگین دستمزد1نقشه 

 (31روستايی، سال  مناطق در کشاورزی

 

دهد که  بیشترين تفاوت دستمزدپرداختي به زنان در بخش کشاورزی مربوط به استان خراسان به عبارتي ارقام نشان مي

دستمزد   چهارمحال و بختیاریکنند و در استان مردان را زنان دريافت ميدرصد حقوق  18شمالي است که در حدود 



استان نسبت دستمزد  01درصد بیشتر از مردان است . در اين میان مالحظه مي شود در حدود  3پرداختي زنان در حدود 

 درصد است.  41زنان به مردان در بخش کشاورزی بیشتر از 

دستمزد زنان بخش میانگین دو متغیر بین  ضريب همبستگي پیرسون ،ستانهابر حسب ا 0931بر اساس اطالعات سال 

توان گفت که  مي بنابراين ،است (10/1داری آن ) ( و سطح معني898/1محاسبه شده ) روستاييکشاورزی و درآمد خانوار 

 است. معناداری رابطهو مثبت  متغیرارتباط میان دو 

 روش تحقیق   -4
هزينه و درآمد  وروستايی مناطق در کشاورزی خدمات هزينه و محصوالت فروش قیمت نشريهدر اين مقاله از داده های 

)دستمزد زنان و درآمد به منظور تعیین رابطه علي میان متغیرهای مورد مطالعه خانوار روستايي مرکز آمار استفاده شده است.

واحد استفاده شده  شهير يبررس یچو برا نیل نيلو از آزمون .استفاده شده است ياماموتو-آزمون علیت توداعلیت از  خانوار(

 برای استانهای کشور به صورت داده های ترکیبي است. 0931تا  0931 های دوره زماني سال .است

 نتايج   -5
به منظور تعیین مانايي متغیرهای مورد مطالعه تحقیق يعني میانگین دستمزد زنان در بخش کشاورزی و درآمد خانوار 

دهد که  دو (  نشان مي0نتايج جدول شماره ) .واحد استفاده شده است شهير يبررس یچو برا نیل نيلو از آزمونروستايي 

 مانا هستند .متغیر 

روش لوين لین چو برای متغیرهای مورد مطالعه تحقیقآزمون ريشه واحد :1جدول   

 احتمال آماره متغیر

-13/01 دستمزد زنان  10111 

-11/00 درآمد  10111 

های تحقیق ماخذ: يافته  

تخمین ( VAR)با توجه به تعداد دو وقفه بهینه در الگوی خودرگرسیوني برداری  ياماموتو-تودا آزمون علیتبه منظور 

( آمده است . 0ضرايب وقفه بهینه متغیرها با آزمون والد مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در جدول شماره )زده  شد و 

يك رابطه  و درآمد خانوار روستايي نشان مي دهد که بین دو متغیر دستمزد کشاورزی زنان ياماموتو -نتايج آزمون علیت تودا

میزان دستمزد زنان در بخش به سمت  روستايي درآمد خانوارسوی از يك رابطه علي طرفه وجود دارد . بدين معنا که 

 آمد خانوار روستايي ربخش کشاورزی و ددر دستمزد زنان وجود دارد اما آزمون در مورد رابطه علیت بین  کشاورزی

درآمد پايین تری در استانهای کشور مناطقي که از سطح که توان گفت  . در رابطه با نتیجه اين آزمون ميمعنادارنیست

زنان روستايي نقش مهمي  در اين رابطه توجه به اين نکته که برخوردار هستند، دستمزد زنان در بخش کشاورزی کمتر است.

و تفاوت در دستمزد عالوه بر اينکه بر میزان درآمد خانوار تاثیر داشته از سوی ديگر   در انجام فعالیتهای مختلف تولیدی دارند

دهد که در . مشاهدات نشان ميتاثیر دارد نیز  روی تولیدگذاری برای ارتقای رفاه خانوار و بهرهداز و سرمايهبر میزان پس ان

های زنان در روستاهای ايران عبارت از کشاورزی و باغداری، پرورش دام، طیور، زنبور عسل، کرم حال حاضر اهم فعالیت

های مربوط به مديريت خانه و نگهداری بچه ن دوزی و همین طور فعالیتابريشم، صنايع دستي مانند قالي، گلیم، حصیر، سوز

های کشاورزی در واحدهای دهقاني کوچك که هنوز هم تعداد آنها به مراتب بیش از واحدهای ها است. نقش زنان در فعالیت

ر بخش کشاورزی با توجه به پرداخت دستمزد به زنان د(. از اين رو  94: 0938برداری بزرگ است چشمگیر است)معروفي،بهره



ور بودن زنان در بخش کشاورزی ای که تفاوتهای  دستمزدهای استاني بیانگر بهرهشود به گونهبهره وری و بازدهي توصیه مي

 باشد.

 

 دستمزد کشاورزی  زنان و درآمد خانوار روستايیمیانگین بین  ياماموتو-تودا: نتايج آزمون علیت 2جدول

X Y 2مقدارآمارهX P-value  5نتیجه در سطح=%a 

دستمزد میانگین 

 کشاورزی  زنان 

 شود رد مي H0 10/1 1/1   درآمد خانوار روستايي

دستمزد میانگین    درآمد خانوار روستايي

 کشاورزی  زنان 

00/1 3/1 H0   شود مينرد 

 باشد. نمي Yعلت گرنجری  H0: Xفرض 

 های تحقیق ماخذ: يافته

 های سیاستی  توصیهگیری و نتیجه– 1

های کشاورزی و صنايع زنان روستايي براساس توانايي خود در بسیاری از امور تولیدی اعم از زراعي، دامي، تولیدفرآورده

دستي فعالیت دارند که هرچند تولیدات آن در برخي موارد جنبه خودمصرفي داشته اما اغلب برای کسب درآمد و عرضه به 

المللي انجام مي گیرد. با اين حال باتوجه به ساختار نظامهای بهره برداری کشاورزی کشور و تسلط بهره بازارهای ملي و بین 

دهند، هنوز برداری های کوچك و متوسط و مزارع خانوادگي که عمده نیروی کار آنان را زنان و کودکان بدون مزد تشکیل مي

اگون تولید کشاورزی در دست نیست. آنچه مسلم است برای آمار رسمي و جامعي از میزان مشارکت آنان در مراحل گون

 نیازمند تحقیقات علمي گسترده ای است.  ،افزايش سهم زنان در اقتصاد ملي و روستايي 

دستمزد  زنان در بخش  به سمت   درآمد خانوار روستاييسوی يك رابطه علي از نتايج تحقیق نشان مي دهد که 

که تقريباً نیمي از جمعیت روستاها را زنان تشکیل داده و حضور آنان در بازار کار بر توسعه  از آنجايي .وجود دارد کشاورزی 

 های توسعه که در برنامهشودتوصیه مي نیروی انساني بخش از توانمندسازی اقتصادی ايناقتصادی تاثیرگذار است، به منظور 

تمهیدات مناسبي در نظر گرفته  شاغل در بخش کشاورزی ور بودن زنان پرداخت مزد و دستمزد بر اساس بهرهبرای  کشور ،

 به آنان داده شود . تولید  از  ایعادالنه ، سهم خلق ارزش هرفعالیتو متناسب با قابلیت و نقش آنان در شود 
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