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  چکیده
اقتصادي، اجتمـاعی و   گوناگونهاي  فرصت به دسترسی امکان در جنسیتی نابرابري
 .اسـت  خاورمیانـه  ۀمنطقـ منتخب مهم براي کشورهاي هاي  یکی از چالش ،سیاسی

 اقتصـادي  دهد که نـابرابري جنسـیتی عملکـرد    می کشوري نشان شواهد تجربی بین
 شـان را کـاهش  های ظرفیـت  از مندي ها در بهره ، توانایی آنکند می مختل را کشورها

هـدف از ایـن   . کنـد  مـی  کند آنان را اقتصادي وري بهره و رشد ،سرانجام و دهد می
، توصـیف و  اسـت  صورت اسنادي و تحلیـل ثانویـه صـورت گرفتـه     بهکه  ،مطالعه

خاورمیانـه و   ۀب منطقـ خکشور منت سیزدهتحلیل وضعیت نابرابري جنسیتی در میان 
 »ارش جهـانی شـکاف جنسـیتی   گـز «هـاي   جایگاه ایران با اسـتفاده از داده  ،ویژه به

هـاي   يشـاخص نـابرابر  «هـاي   از داده ،همچنـین . اسـت  2011تـا   2006هاي  سال
پـذیري   رقابـت «و گزارش ) 2011(انسانی  ۀدر ذیل گزارش توسع) GGI( »جنسیتی
ۀ انسـانی و  نابرابري جنسیتی بـا توسـع   میانمنظور آزمون رابطه  به) GCI( »اقتصادي

دهـد کـه    مـی  نتایج نشـان . کشورها استفاده شده است پذیري اقتصادي میزان رقابت
در میان کشورهاي منتخـب خاورمیانـه در طـی     ،وضعیت برابري جنسیتی کشور ما

در مجمـوع  هـا،   رغم بهبـود نسـبی در برخـی از حـوزه     به ،2011تا  2006هاي  سال
برابـري   ةکشـور مـا در حـوز    ،2011کـه در سـال    طـوري  نیست؛ بهبخش  رضایت

ـ  ،شارکت اقتصـادي جنسیتی در م ـ  ،دسـتاوردهاي آموزشـی   ؛هفـتم  ۀرتب  ؛نهـم  ۀرتب
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. دهم را کسـب کـرده اسـت    ۀرتب ،ششم و توانمندسازي سیاسی ۀرتب ،سالمتی و بقا
دهـد در میـان کشـورهاي منتخـب خاورمیانـه، برابـري        می بیشتر نشانهاي  تحلیل

 ۀرابطـ پذیري اقتصـادي کشـورها    انسانی و میزان رقابت ۀجنسیتی با شاخص توسع
منظـور ارتقـاء برابـري جنسـیتی در ارتبـاط بـا هریـک از         بـه  ،نهایتدر. مثبتی دارد

  .مطرح شده استهایی  توصیهفوق هاي  شاخص
نابرابري جنسیتی، مشارکت اقتصادي، دستاوردهاي آموزشی، سـالمتی   :ها واژهکلید

  .پذیري اقتصادي، خاورمیانه و بقا، توانمندسازي سیاسی، رقابت
  
  و طرح مسئلهمقدمه . 1

. ها در طی یک قرن گذشته بوده است بارز حیات اجتماعی انسانمؤلفۀ نابرابري جنسیتی 
جوامع همۀ در  ،خصوص برتري مردان بر زنان ولی نه جهانشمول در ،اجماع نظر گسترده

در میزان و ماهیت نابرابري جنسیتی در جوامع  واضح است که پر ،با این حال. وجود دارد
حتـی در جـوامعی کـه بـه لحـاظ فرهنگـی       ؛ وجود دارداي  هاي عمده تفاوتگوناگون 
و  )male dominance(» مــردانســلطۀ «تــوان  مــی هســتند )egalitarian( طلــب تســاوي

 ،تر جوامع مردساالر را مشاهده کرد و در بیش )sexual antagonism(» خصومت جنسی«
 بـراي خـود فـراهم آورنـد    بسیاري ممکن است زنان قدرت، اقتدار، استقالل و پرستیژ 

)Sanderson et.al, 2005: 1425-1441; Michelle Baunach, 2001(.  
بـه   )gender stratification( ابتدایی، نابرابري جنسیتی یا قشـربندي جنسـیتی   یدر تعریف
 میـان عبارت است از توزیع نابرابر ثروت، قدرت و مزایاي جامعـه   ،شناختی آن تعبیر جامعه

وضعیتی تلقی  ۀمثاب بهتوان  می نابرابري جنسیتی را). 2000اسکات و شوارتز، (مردان زنان و 
مردان قرار دارند و موقعیـت زنـان و مـردان بـه دو      ۀسلطزنان عموماً تحت  ،کرد که در آن

 ةحـوز نوع متفاوت مشـارکت دو جـنس در   . خصوصی و عمومی تفکیک شده است ةحوز
و بـه نقـش اجتمـاعی    اسـت  تمایزات را گسترش داده  گونه این ،عمومی و زندگی اجتماعی

 نابرابري جنسـیتی ). 220: 1382هام و گمبل، (کند  می تري عطا مردان، ارزش اجتماعی بیش
 از جملـه  ؛دارد هاي گوناگونی صورتاجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی هاي  در حوزه

در نیروي کار و دستمزدهاي  تر زنان وابستگی اقتصادي زنان به مردان بر اساس مشارکت کم
مردان بـر سـاختارهاي قـدرت سیاسـی،      ۀسلطها، وابستگی سیاسی ناشی از  اندك براي آن

هـا در خـانواده و محـل کـار،      گیـري آن  تصـمیم تر مردان و قـدرت   وابستگی به اقتدار بیش
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وابستگی به قدرت مردان در تعیین و تعریـف واقعیـت اجتمـاعی، وابسـتگی بـه مـردان در       
 ،شناختی زنان به مردان روانوابستگی  ،مراقبت از زنان در برابر خشونت سایر مردان و حتی

نفس نابرابري جنسیتی، بلکه پیامدهاي آن  فقط نه ؛)Kane, 1998( پیوندهاي عاطفی ۀواسط به
تحقیقـات  . کنـد  مـی  در سطوح خرد، میانه و کالن، ضرورت توجه به این موضوع را آشکار

رشد اقتصادي  باعثزنان و مردان،  میانو منابع ها  تر موقعیت عادالنهتوزیع  دهد که می نشان
کنند نـرخ   می گذاري سرمایهو کشورهایی که در آموزش دختران د شو می تر وري بیش بهرهو 

). 1386بـه نقـل از صـادقی و کلهـر،      ،1381بانـک جهـانی،   (رشد اقتصادي باالتري دارند 
طلبانه است  تساويکه در کشورهایی که روابط جنسیتی  ستا شواهد حاکی از آن ،همچنین

سـطح بـاالي برابـري     ،تـر  سطح باروري و مرگ و میر کودکان پایین اسـت و از همـه مهـم   
 ,Klasen, 1999; Dollar & Gatti( جنسیتی با سـطح بـاالي رشـد اقتصـادي ارتبـاط دارد     

گیـر و عادالنـه    همهپایدار  ۀتوسعهزاره و نیل به  ۀتوسعتحقق اهداف  ،بر این عالوه). 1999
در . اسـت  ...و  نژادي، فرهنگی، جنسـیتی، قـومی  هاي  و نابرابريها  نیز مستلزم رفع تبعیض

هـاي   شدن به کشـوري پیشـرفته و ارتقـاء شـاخص     مبدلمورد کشور ما نیز یکی از الزامات 
ند کـه در سـ   ،موفـق  ۀتوسـع شدن به الگوي  تبدیلاقتصادي و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 

، توجه منطقی به جایگـاه  است هشدکید أساله و سایر اسناد باالدستی ت 20 ۀتوسعانداز  چشم
  .جنسیتی استهاي  عدالتی بیزنان در جامعه و تالش براي کاهش نابرابري و 

  
  تبیین نابرابري جنسیتی. 2
و  شناسان و سایر اندیشمندان فمینیست شناسان، انسان هعجام ،خصوص نابرابري جنسیتی در

ارائـه   گونـاگونی نظـري  هـاي   تبیـین  ،متغیرهاي تبیینی مختلفضمن توجه به  ،غیرفمینیست
هـاي   خرد تا مقایسـه هاي  ، شرایط و موقعیتیندهاافراندازي از  چشم ،ها این نظریه. اند کرده

 ،نابرابري جنسـیتی هاي  در تبیین ریشهها  این نظریه ،همچنین. گیرد می تاریخی کالن را دربر
داري،  بچـه بـاروري، سـازمان خویشـاوندي،    هـاي   بر موضوعاتی چون کودکی، تکنولـوژي 

اند  کید داشتهأت ...فرهنگی، تمایالت جنسی، خشونت، تقسیم کار جنسیتی و هاي  ایدئولوژي
  . شود می ها اشاره اختصار به آن  بهکه 

چـون   یبـر عـوامل   ،)Duncan( دانکـن  POET از مدلثی أتبه  ،شناختی بوم هاي تبییندر 
 )Blumberg, RL( بلـومبرگ  ،براي مثال. شود می جمعیت، سازمان، محیط و تکنولوژي توجه

حجـم جمعیـت و   . بر اهمیت محیط و سطح تکنولوژي در قشربندي جنسـیتی اشـاره دارد  
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طبقـاتی،   ةشـد  قشـربندي در جوامع . داردمثبتی  ۀرابطافزایش تکنولوژي با نابرابري جنسیتی 
بیانگر سطح  ،هایی چون جمعیت، تکنولوژي و سازمان لفهؤم. تر است نسیتی بیشنابرابري ج

بـا نـابرابري   ) غیرخطـی (شـکلی   منحنـی  ۀرابطـ پیچیدگی اجتماعی، . امع استوپیچیدگی ج
نابرابري جنسیتی  نخست ،یابد می که هرچه پیچیدگی جامعه افزایش طوري به ؛جنسیتی دارد
بسـیاري از  . یابـد  مـی  سپس با افزایش پیچیدگی، نـابرابري جنسـیتی کـاهش    ،افزایش یافته

 ۀاولیندرت علت  بهپدرساالري اگرچه . دارندکید أتر نقش پدرساالري ب ،فرهنگی هاي تبیین
سـاز و عـاملی اسـت کـه از نـابرابري جنسـیتی        زمینهمتغیر  ،شود می نابرابري جنسیتی تلقی

ردان از قشربندي جنسیتی یا توجیه ضمنی ارزیابی برتر ایدئولوژي برتري م. کند می حمایت
افزایش پرخاشگري مردان یا باور بـه برتـري   . کند می کار مردان در مقابل کار زنان پشتیبانی

بـر   خـانوادگی  هـاي  تبیـین در  .با سطح باالي نابرابري جنسیتی ارتبـاط دارد  ،مردان بر زنان
هـاي   زناشـویی، الگوهـاي نـژادي، نظـام    چون سکونت زناشویی، توارث گوناگونی عوامل 

ــانجهیزیــه، تفــاوت ســنی  ــدگی   می همســران، مراقبــت از کــودك و انتخــاب شــریک زن
بـراي  . شـود  مـی  توجـه ) )exogamy( گروهی برون، ازدواج )hypergamy( همسري فرادست(

شود که زنان از خـانواده و   می سبب )patrilocal( )پدرمکانی(شوهر  ةخانوادزندگی با  ،مثال
پـدرمکانی بـا سـطح    . باشند ي داشتهتر و حامی یا حامیان کم شوندخویشاوندان خود جدا 

 ،نظــامی هـاي  تبیـین  در .)Michelle Baunach, ibid( بـاالي نـابرابري جنسـیتی رابطـه دارد    
بـه   ،نبردنـد  ةآماددهد یا همواره  می کرات جنگ رخ بهها  جوامعی که در آنشود  می استدالل

ایجاد و گسترش  علتبه  ،این جوامع. تر است مردان در آن جوامع بیش ۀسلط ،احتمال زیاد
هـا   بودن و پرخاشگري، خوارشمردن خصوصیات زنانه را به آن تندخوفرهنگ تفوق مردان، 

  .)Sanderson et.al, ibid( دهند می آموزش
هایی که بـر سـهم زنـان در امـرار      تبیین ؛شوند می به دو دسته تقسیم اقتصادي هاي تبیین

هایی که بر مالکیـت زنـان و کنتـرل عوامـل اقتصـادي       تبیینداللت دارد و ) معیشت( معاش
، )Collins, R( ، کولینز)Chafetz, JS( بلومبرگ، چافتزهاي  نظریه ،به طور خاص. توجه دارند

عی اسـت کـه در   انگلـس مـد  . گیـرد  می در این دسته قرار )Sacks, K( انگلس، هابر و ساکز
بـا گسـترش قشـربندي اجتمـاعی و     . صور ابتدایی جوامع انسانی، زنان با مردان برابر بودند

دولت در فرایند تکامل اجتماعی، کنترل مردان بر مالکیت خصوصی به کنترل بـر زنـان نیـز    
 ،انگلـس  ۀنظریـ سـاکز بـا بسـط    . در نتیجه موقعیت زنان رو به افول گذاشت ؛تسري یافت
تولیـد طبقـاتی ابتـدایی،     ةشـیو تولید اشتراکی به  ةشیور جوامع درحال گذار از مدعی شد د
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غیرمسـتقیم   ۀرابطـ و با ابزارهاي تولید  وندش میدارایی مردان تلقی  ۀمثاب بهزنان بیش از پیش 
افول تدریجی اهمیت زنان در ابزار تولیـد بـه معنـاي افـول تـدریجی قـدرت       . کنند می پیدا

 از نظـر هـابر   ).ibid( اسـت  کـاهش موقعیـت زنـان    ،جامعه و از ایـن رو اقتصادي زنان در 
)Huber, J( )1988( ،   یابـد و هرچـه    مـی  بطور کلی هرچه نقش زنـان در معیشـت افـزایش

 شـود، نـابرابري جنسـیتی کـاهش     مـی تـر   مالکیت زنان و کنترل مالکیت اقتصادي زنان بیش
مبتنی بر مفهوم مارکسیستی کار است که  اقتصادي نابرابري جنسیتی اغلبهاي  تبیین. یابد می

هرچـه زنـان   . کنـد  مـی  جایگاه طبقاتی فرد را تعیـین  ،در آن ارتباط با ابزار تولید و کنترل آن
و مردان در تولید اقتصادي نقش داشته باشـند، سیسـتم    باشندصرفاً به تولید خانگی مشغول 

تـر بـر توزیـع     نترل هرچـه بـیش  ک. دهد می قشربندي جنسیتی، مردان را باالتر از زنان جاي
به نظـر   .)Michelle Baunach, ibid( دهد می کننده را ارتقا کنترلکاالهاي تولیدشده، موقعیت 

زنی بر سر منابع مادي و نمادین، متغیرهـاي اساسـی    چانهکالینز، استفاده از نیروي فیزیکی و 
توانـد از   مـی  ،بر ابزارهاي اجبار و زور احاطه دارد یکه جنس زمانی. اند در نابرابري جنسیتی

منظـور   بـه و  )gender encounters( این قـدرت در راسـتاي تسـلط بـر مواجهـات جنسـیتی      
جنسـی  هاي  کنترل بر فعالیت ،از نظر کالینز. نظامی از نابرابري جنسیتی استفاده کند برقراري

ـ  از دو موضـوع  بـه آن،  ططور مبادله و شعایر مربـو  مردان و زنان و همین میان  ؛اسـت  ثرأمت
قهـري  هـاي   با وجود قـدرت  ،این ابزارها(بر ابزارهاي زور و اجبار ها  میزان کنترل جنس  .1

 ،مثل دولت یا نظام حقوقی و همچنـین  ،خانوادگیهاي  بندي گروهبیرون از شرکاي جنسی و 
یـک جـنس بـر منـابع     میزانی که  .2) داردمنفی  ۀرابطبردار  وجود خویشاوندان جنس فرمان

کلیـدي  هـاي   ، میزان انجام فعالیـت جوامعد اقتصادي در ااین کنترل با ماز(مادي کنترل دارد 
 ،همچنـین ). دارد تا اکتسـابی  مثبت ۀرابطیک جنس و میزان منابع موروثی  دست بهاقتصادي 

تـر باشـد، احتمـال     مرتبط با یک جنس بیشهاي  هرچه میزان کنترل روابط جنسی و فعالیت
شـده و احتمـال تنظـیم     تعریـف تري دارد که روابط جنسیتی بر اساس روابط مالکیـت   بیش

همسـري   درونهمسري و  برون، )Incest( قواعد زناي با محارم ۀواسط بههنجاري این روابط 
هـاي   هرچه میزان کنترل یک جنس بر روابـط جنسـی و فعالیـت    ،نهایتدر. یابد می افزایش

تالش جنس دیگر براي کـاهش مواجهـات جنسـی و تنظـیم آن      ،تر باشد مرتبط با آن بیش
  ).232- 223: 1998ترنر، (تر خواهد شد  شعایر بیش ۀواسط به

کـامالً  اي  وبري کولینز در خصوص قشربندي جنسیتی، نظریـه  ۀبلومبرگ برخالف نظری
مارکسیستی ارائه کرد و بر میزان کنترل زنان بر ابزارهاي تولید و توزیع مازاد اقتصادي تاکید 
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وسـایل تولیـد و     میـزان کنتـرل  نهایتـاً ناشـی از   قشـربندي جنسـیتی   به باور بلومبرگ . کرد
در مقایسـه بـا مـردان    به زنـان  یا به تعبیر مارکسیستی آن ارزش مآزاد تخصیص مازاد تولید 

از . دهـد  مـی  به آنهاو پرستیژ  سیاسی، قدرت اقتصادي  کنترل توسط زنان قدرت این. ستا
نظر وي میزان قشربندي جنسیتی رابطه معکوسی با سطح قدرت اقتصـادي زنـان داد و هـر    

 هـا بیشـتر   تر، میزان ستم فیزیکی، سیاسی و ایدئولوژیکی بر آن چه قدرت اقتصادي زنان کم
قدرت اقتصادي زنان تاثیر مستقیمی دارد عبارت است از توانایی  آنچه که بر سطح. شود می

مشارکت زنان در تولید اقتصادي، توانایی کنترل توزیع منابع تولید اقتصادي، توانایی جبـران  
هـا، میـزان    کارشان، ضرورت اسـتراتژیکی فعالیـت اقتصـادي آن    )discount rate( نرخ تنزیل

به نظر بلومبرگ هر چـه  . خویشاونديهاي  سطه نظامتسهیل تملک دارایی توسط زنان به وا
قدرت اقتصادي زنان در مقایسه با مردان بیشتر باشد، کنترل زنان بر زندگی شان در مواردي 

جنسی قبـل از ازدواج، حـین ازدواج، خـارج از    هاي  چون باروري، ازدواج و طالق، فعالیت
آموزشـی و آزادي در پیگیـري    دایره ازدواج، اقتدار خانگی و وظـایف شـان، دسـتاوردهاي   

نهایت با کنترل هر چه بیشتر زنان بر زنـدگی شـان    شود و در می مختلف بیشترهاي  فرصت
اجتمـاعی قشـربندي شـده مخصوصـاً     هـاي   ها به سایر منابع ارزشمند در نظـام  دسترسی آن

 شود می شان بیشتر احترام و شأن اجتماعی، قدرت سیاسی و حمایت ایدئولوژیکی از حقوق
  ).235- 233: 1998ترنر، (

علمی از هاي  تبیینارائۀ پردازان فمینیستی در  نظریهترین  برجستهجانت چافتز یکی از 
 و ثبات از اي یکپارچه نظریۀ: جنسیتی برابرياثر وي با عنوان . قشربندي جنسیتی است

حافظ نظام هاي  در تبیین نیرويگوناگون و قضایاي ها  از مدلاي  گر مجموعه بیان، تغییر
نظام  ياز نظر چافتز، بقا. خصوص تغییر این نظام است دراي  نابرابري جنسیتی و نظریه

تقسیم جنسیتی کـار بـه   . شده در سطح کالن است جنسیتیقشربندي حاصل تقسیم کار 
براي تمکین زنان در مواجهات  ،دهد و مردان از این برتري می منابع مادي مردان برتري

منجر  ،نهایتدرمنابع مردان در سطح خرد و کالن، هاي  مزیت. کنند می برداري بهرهخُرد 
 کالن سطح برگزیدة هاي موقعیت مردان هرچه .شود می به کنترل مواضع ممتاز در جامعه

 خانـه  از خارج شغلی هاي نقش در و قدرت در ها فرصت کنند، توزیع اشغال تر بیش را
 در رفتارها و ها نگرش ،باشد حاکم شرایط این که زمانی .بود خواهد شاننفع به تر بیش
 برتر هاي ویژگی منزلۀ به ها نقش  این زیرا کند؛ می عمل مردان نفع به شغلی هاي نقش مورد

 نظـام قشـربندي، پـذیرش تـوافقی     يعامل دیگر در بقـا  .شوند می تلقی زنان بر مردان
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)consensual(  ؛جامعـه اسـت  اعضـاي  از سوي همۀ تعاریف خصوصیات مردان و زنان 
زن و مرد مشتمل بـر  میان از تمایزات  ،اي مراتبی و یکپارچه سلسلهکه در نظام  طوري به

. یابـد  مـی  جنسـیتی سـازمان  هاي  جنسیتی، هنجارهاي جنسیتی و کلیشههاي  ایدئولوژي
در تقسیم کار، نظام قدرت و ها  سازي توزیع فرصت مشروعاین تعاریف براي  ،همچنین

 قهـري هـاي   میزانـی کـه در آن مزیـت   . رود می کار هزنان و مردان بمیان مواجهات خرد 
)coercive advantages(  تمایزهـاي  داوطلبانـۀ  شـدن یـا پـذیرش     جنسیتیمردان موجب

هـاي   خانگی و غیرخـانگی، مـدل   با تقسیم جنسیتی کار ،خودنوبۀ به  ،شود می جنسیتی
 یابد میافزایش  ،ا در خانوادهه آن ةشد جنسیتیپذیري  جامعهجوانان و  ةشد جنسیتینقشی 

  ).238: همان(
 شـده  بینـی  پـیش نشـده و   بینی پیشفرایندهاي  ۀواسط به ،تغییر در نظام قشربندي جنسیتی

)intented and unintended( تـوان بـه    می نشده بینی پیشاز جمله فرایندهاي  ؛گیرد می صورت
تکنولـوژیکی، تغییـرات اقتصـادي    هـاي   ، نـوآوري )مثـل نسـبت جنسـی   (تغییرات جمعیتی 

و تضـادهاي  ) زدایی از کارهـاي مـردان و زنـان    مهارتدر نرخ رشد اقتصادي و (ساختاري 
 شناختی جمعیتسیاسی اشاره کرد که منجر به کاهش اهمیت تعاریف جنسیتی سنتی و تغییر 

ناشـی از  یکی  ؛دو منشاء متفاوت دارد ه،شد بینی پیشفرایند تغییر . شود می در نسبت جنسی
که احسـاس کننـد    زمانی ویژه به ؛تالش نخبگان در حمایت از تغییر نابرابري جنسیتی است

دوم ناشی از تـالش   اءمنش .کند می نخبگان تهدیددر نقش را  شانقشربندي جنسیتی موقعیت
وثیقـی   ۀرابطزنان براي بسیج و پیگیري منافعشان در الغاي نابرابري جنسیتی است که خود 

متوسـط، افـزایش احسـاس اثربخشـی، افـزایش       ۀطبقـ شدن، شهرنشینی، گسترش  صنعتیبا 
محرومیت جمعـی و تهیـیج ایـدئولوژیکی زنـان      ۀتجربتوقعات، احساس محرومیت نسبی، 

  ).241: همان(دارد 
 ،حال با این کرد؛پیدا ها  توان شواهدي در حمایت از این نظریه می ،)1993(به نظر ترنر 

 نداشتن مهم جامعیت ۀمسئل. وجود داردها  این نظریه میانزیادي تا رفع معضل روابط  ۀفاصل
کـالینز و همکـارانش   . اسـت  خـاص  اي در خارج از حـوزه ها  توان تبیینی این نظریه نبودو 
هاي  جامع، بسیاري از عوامل تبیینی نظریه اي نظریه ۀارائکوشیدند با  ،جمله ترنراز  ،)1993(

از   بسـیار پیچیـده   ۀمجموعـ منجر بـه   ،ها تالش ارزشمند آن. ترکیب کنندگر دییکفوق را با 
 ؛موجود بسیار دشوار و شاید ناممکن اسـت هاي  با داده ویژه شان، بهنمودارهایی شد که اثبات

  .هایشان ارائه نکردند ها هیچ آزمون تجربی از مدل آن ،در واقع
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  فمینیستی نابرابري جنسیتیهاي  ینتبی. 3
و این است برانگیز بوده  مناقشهفمینیستی بسیار نظریۀ معناي برابري جنسیتی همواره در 

و ابهامـات   هـا  پرسـش قـادر بـه طـرح     ،هر زمان دیگر در طول تاریخاندازة به  ،مفهوم
 ،مدنی و دانشگاهیجامعۀ مداران گرفته تا  سیاستاز  ،کنشگرانمیان در . ناپذیر است پایان

 یتوان دال می این مفهوم را. معناي واقعی برابري جنسیتی وجود دارددربارة  آگاهی اندکی
 در خصـوص ها و مباحث موجود  تنوع دیدگاه علتتلقی کرد که به  )empty signifier( تهی

هـاي   از دیـدگاه اي  سـم مجموعـه  یفمین ،در واقـع  ؛به خود گرفته اسـت  گوناگونیآن، معانی 
طـور کلـی طیفـی از     به. خصوص پروبلماتیک جنسیتی ارائه کرده است برانگیز را در مناقشه
تـوان   مـی  جنسـیتی و سـتم را   ۀسلطفمینیستی یا مسیرهاي نیل به جامعۀ فارغ از هاي  سنت
بندي کرد که هریک قابلیـت آن را   دستهانداز اصلی به برابري جنسیتی  چشمدر سه  کم دست

اشـاره بـه    ،انـدازهاي مختلـف   چشماین . ه کنندسیاسی متفاوتی ارائهاي  دارند که استراتژي
بـر اصـول برابـري،     ،ترتیـب  بـه  ،، براندازي و جایگزینی دارند که هریک)inclusion( ادخال

  ).Verloo M & Lombardo, 2007: 22-24( تفاوت و دگرگونی داللت دارند
 ۀلئمسـ  ،)the vision of equality as sameness(» مشـابهت  مثابۀ به برابري«بر طبق دیدگاه 

 ،لـذا راه حـل پیشـنهادي    ؛انـد  شـده  اصلی آن است که زنان از امور سیاسـی کنـار گذاشـته   
 ةایـد . اسـت  کشیدن هنجارهاي بنیادي مـردان   چالش بهبدون  ،ها به این عرصه واردکردن آن

هایی کـه مـردان از آن    فرصتباید به حقوق و  ،فارغ از جنسیت ،اصلی آن است که هر فرد
و باید بـا اصـول، هنجارهـا و    ) برابرهاي  استراتژي فرصت(مندند، دسترسی داشته باشد  بهره

 نکشـید ن  چـالش  بـه  علـت بـه   ،این رویکرد فمینیستی. ها رفتار شود معیارهاي مشابهی با آن
جهـانی عـاري از    ،هـا  آمـال آن . اسـت  شـده نقـد   ،مسلط ۀپدرساالرانهاي  ارزش ۀبالواسط

نیسـم  یبا سـنت فم  ،این رویکرد. ان همچون مردان رفتار شودبا زن ،جنسیت است که در آن
  . لیبرال ارتباط تنگاتنگی دارد

وجـود ایـن    )the approach of difference or reversal( »برانـدازي  یـا  تفـاوت  رویکـرد «
کند که زنان یا باید تمکین کنند یـا بایـد    می سازي پرسمانهنجار مسلم و بالمنازع مردان را 

بـه   ۀواسـط  بـه بازسـازي امـر سیاسـی     ،هـا  راه حـل آن . را بپردازنـد  نکردنشان تاوان تمکین
هـا   است که باید متفاوت از هویت) زنان(جنسیتی غیرهژمونیک هاي  شناسی هویت رسمیت

 ،)positive actions( اقـدامات مثبـت   ةایـد . هنجاري مردان در نظر گرفته شودهاي  و فرهنگ
گیري نهادهـا   تصمیماي استخدام، ارتقا و مشارکت در که در آن توجه به جنسیت در معیاره
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بـا فمینیسـت رادیکـال و     ،ایـن رویکـرد  . شود، در این رهیافت نظري ریشه دارد می توصیه
  .فرهنگی ارتباط دارد

 )the vision of transformation or displacement(» جانشینی یا دگرگونی رویکرد«از منظر 
شـده بایـد    جنسـیتی بلکه خـود دنیـايِ    ،وجود هنجارهاي مردانهشدن زنان یا  مستثنی فقط نه

شـده   تثبیتهنجارها و معیارهاي  ۀهمدگرگونی و تغییر  ،در این رویکرد. سازي شود پرسمان
حل این دسته حرکت   راه. است یا باید باشد، مدنظر استخصوص آنچه مردانه و زنانه  در

شـکنی گفتمـان    سـاخت  ۀواسـط  بـه غامضِ موهومِ برابري در مقابل تفـاوت   ۀلئمسفراسوي 
تنـوع و  هـاي   پـذیرش سیاسـت   ۀواسـط  به ،کند و همچنین می تولیدزکه سوبژه را با ،سیاسی
سـازي   مفهـوم در  ،طـور اخـص   بـه رویکـرد دگرگـونی   . اسـت  )diversity politics( تفاوت

بـا   ،این رویکرد. کار رفته است به )gender mainstreaming( سازي جنسیتی استراتژي جریان
  ).همان(مدرن مرتبط است  فمینیست پست

  
  شناسی پژوهش روش. 4

هـاي   و روش تحلیـل ثانویـه  اي  کتابخانـه ـ   بـا اسـتفاده از روش اسـنادي    ،این پژوهش
 ،حاضـر مقالـۀ  هـدف اصـلی   . مرتبط با نابرابري جنسیتی صورت گرفته استهاي  داده

آن با برخی از کشـورهاي منتخـب   مقایسۀ بررسی وضعیت برابري جنسیتی در ایران و 
گرفته در راستاي  صورتاي، جایگاه کشورها و اقدامات  مطالعۀ مقایسه. خاورمیانه است

خاورمیانه منطقۀ کشور از سیزده  ،منظور بدین. دهد می کاهش نابرابري جنسیتی را نشان
یعنی خاورمیانـه قـرار    ،جغرافیاییحوزة همگی در یک که  ،با این منطقانتخاب شدند؛ 

و دارنـد   تشـابهات نسـبی   اجتماعی، اقتصـادي، فرهنگـی و مـذهبی   زمینۀ اند، در  گرفته
 عربی، متحدة امارات از اردن، اند عبارت ،این کشورها .اند مسلمان ،این کشورهاتر  بیش

. مصـر، یمـن   ،قطر، کویت، لبنان عمان، سعودي، عربستان سوریه، ترکیه، بحرین، ایران،
توصیف و تحلیلی از وضعیت نابرابري جنسیتی در ایران و ارائۀ  ،اساس پژوهش حاضر

هـاي   بنابراین به لحاظ آماري، پردازش. است آن با کشورهاي منتخب خاورمیانهمقایسۀ 
منظـور بررسـی    به ،حال با این ؛صورت نگرفته استها  روي این دادهاي  کمی و پیچیده

انسانی، شاخص نابرابري جنسـیتی و  توسعۀ شاخص شکاف جنسیتی با شاخص رابطۀ 
ودارهـاي  آماري و نمهاي  از همبستگی) پراکسی رشد اقتصادي(پذیري اقتصادي  رقابت

  .پراکنش استفاده شده است
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گـزارش جهـانی   «خصـوص نـابرابري جنسـیتی     در ،ایـن مطالعـه  هاي  مبناي اصلی داده
 2011تـا   2006هـاي   سـال  )The Global Gender Gap Report, 2011(» شـکاف جنسـیتی  

مثـل شـاخص    ،دیگري نیز در این زمینه وجود دارنـد هاي  و شاخصها  البته گزارش است،
کـه در ذیـل   ) GEM(یا شـاخص توانمندسـازي جنسـیتی    ) GDI(مرتبط با جنسیت  ۀتوسع

 ۀتوسـع این دو شاخص و در کل پـارادایم  . مطرح شد 1998 ۀدهانسانی از  ۀتوسعگزارش 
جهـانی، پوشـش جغرافیـایی و     ۀمقایسـ ، امکان ثیرگذاريأتسهولت تفسیر،  علتانسانی به 

از . دانشگاهی و عمـومی دارنـد  هاي  در حوزه فراوانیآن محبوبیت و کاربرد  ةگستردزمانی 
 )Gender equality index (GEI)( »شاخص برابري جسـنیتی «توان به  می ،دیگرهاي  شاخص

فورسـیت و   )Gender inequality index (GI)(» شاخص نـابرابري جنسـیتی  «، )1997(وایت 
دایکسـترا و   )Relative status of women (RSW)(» جایگـاه نسـبی زنـان   «، )1998(دیگـران  
 Standardized index of gender(» اسـتاندارد برابـري جنسـیتی    شـاخص «، )2000(هـانمر  

equality (SIGE)(  دایکسترا)( »فریقـایی اشاخص وضعیت جنسـیتی  «، )2002The African 

gender status index (GSI)(  فریقا اکمیسیون اقتصادي سازمان ملل براي)شـاخص  «، )2004
شـاخص چندبعـدي برابـري    «، )2005(واش  )The gender equity index(» برابري جنسـیتی 

شـاخص  « ،)2008(پرمـانیر   )Multidimensional gender equality index (MGEI)(» جنسیتی
اشـاره  ) 2011تا  2005(مجمع جهانی اقتصاد  )Gender gap index (GGI) (» شکاف جنسیتی

  ).Permanyer, 2010( کرد
شاخص شکاف جنسیتی جهانی ) World Economic Forum(» مجمع جهانی اقتصاد«

جنسـیتی و  هـاي   تفـاوت گسترة چارچوبی براي درك میزان و  منزلۀ بهرا  2006در سال 
جنسیتی هر کشـور را بـر   هاي  شکاف ،این شاخص. کردپیگیري روند بهبود آن مطرح 

هایی براي  رتبهکند و  می اساس چهار معیار اقتصادي، سیاسی، آموزشی و بهداشتی ارزیابی
درآمدي را هاي  مناطق و گروهبین مؤثر هاي  دهد که امکان مقایسه می دست ههر کشور ب

سه مفهوم اساسی بنیاد شاخص شکاف جنسیتی جهـانی را  . سازد می در طی زمان میسر
  :دهد می شکل

گیـري   انـدازه ایـن شـاخص بـر     ):Gaps vs. levels( سـطوح  مقابـل  در ها شکاف
 ،جنسـیتی هـاي   ایـن شـاخص شـکاف   . گیـري سـطوح   اندازهمتمرکز است تا ها  شکاف

کند تـا سـطح واقعـی     می گیري اندازهرا در میان کشورها ها  دسترسی به منابع و فرصت
کـه ایـن   اسـت  آن بـوده   ،هدف از ایـن کـار  . موجود بین کشورهاهاي  منابع و فرصت
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 ،ایـن شـاخص   ،بـه عبـارت دیگـر    ؛کشورها باشـند توسعۀ مستقل از سطح ها  شاخص
تا بر اساس است جنسیتی ساخته شده هاي  بندي کشورها بر اساس شکاف رتبهمنظور  به

  . شان توسعهمیزان 
کشـورها را بـر    ،ایـن گـزارش  : )Outcomes vs. means( پیامدها در مقابل ابزارها

 درونـی هـاي   کنـد تـا سـنجه    می ارزیابی )Outcome variables( اساس متغیرهاي نهایی
)Means or input variables( .هـاي   گذاري سیاستبه متغیرهاي مرتبط با  ،ها در این شاخص

متغیرهـاي درونـی یـا ابـزاري در نظـر       ۀمثاب بهکه  ،خاص هر کشور، فرهنگ و آداب و سنن
شکاف بین مردان و زنان را در ها  این شاخص ،براي مثال. توجه نشده است ،شوند می گرفته

متغیـر   منزلـۀ  به(مدیران  ارشد دولتی وهاي  گذاري، مقام قانونهمچون  ،مشاغل با مهارت باال
) گـذاري  سیاستمتغیر  منزلۀ به(خصوص مدت مرخصی زایمان  اما در ،دهد می نشان) نهایی
 .هایی در این گزارش وجود ندارد داده

کشورها را بر اساس  ،این شاخص: برابري جنسیتی در مقابل توانمندسازي جنسیتی
درك این مطلـب   ،هدف اصلی. زنانتا توانمندسازي  کند میبندي  رتبهبرابري جنسیتی 

است که آیا شکاف جنسیتی بین مردان و زنان در خصوص متغیر خاصی کاهش داشـته  
  .هستند یا مردانها  جنگ بین جنسبرندة که بدانیم زنان  تا ایناست 

اساسی به حوزة گزارش شکاف جنسیتی جهانی، شکاف بین زنان و مردان را در چهار 
  :کند می گیري اندازهشرح ذیل 

 ؛گیـري شـده اسـت    انـدازه این حوزه با سـه شـاخص    :اقتصادي فرصت و مشارکت. 1
شکاف مشارکت از طریق تفاوت نرخ . شکاف مشارکت، شکاف دستمزد و شکاف پیشرفت

شـکاف دسـتمزد از طریـق شـاخص نسـبت      . گیري شده اسـت  اندازهمشارکت نیروي کار 
هاي  مجریان پیمایش نگرش دست بهشده  محاسبهتخمین درآمد زنان به مردان و متغیر کیفی 

شکاف بین پیشرفت زنان و مردان از  ،نهایتدر. گیري شده است اندازهمجمع جهانی اقتصاد 
گذاران، مسئوالن و مدیران بلندپایه و نسبت زنـان   قانونطریق نسبت زنان به مردان در میان 

  .تگیري شده اس اندازهاي  به مردان در میان کارگران فنی و حرفه
شکاف بین دسترسی زنان و مردان به آموزش از در این دسته، : آموزشی دستاوردهاي .2

گیري شده  اندازهابتدایی، راهنمایی و دانشگاهی  ةدورطریق نسبت زنان به مردان در آموزش 
نگاه بلندمدت به توانایی کشور در آموزش زنان و مـردان بـه تعـداد برابـر از طریـق      . است

  .گیري شده است اندازهي زنان به نرخ باسوادي مردان نسبت نرخ باسواد
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تصویر مختصري از تفاوت بـین سـالمتی    ۀدرصدد ارائ ،این مقوله: و بقا سالمتی. 3
نـرخ   نخسـت، متغیر . به این منظور، از دو متغیر استفاده شده است. زنان و مردان است

زنان «پدیدة گیري  اندازه ،طور ویژه بههدف این متغیر . نسبت جنسی در بدو تولد است
ترجیحات نیرومنـدي بـراي    ،در بسیاري از کشورها. است )missing women( »گمشده

 »امید به زنـدگی سـالم  «از شکاف بین  ،براي متغیر دوم. داشتن فرزند ذکور وجود دارد
)healthy life expectancy( کنـد  مـی  که سـازمان بهداشـت جهـانی محاسـبه     ،زنان و مردان ،

تواننـد   می هایی است که زنان و مردان برآوردي از تعداد سال ،این سنجه. ه شده استاستفاد
هایی داشته باشـند کـه در خشـونت، بیمـاري،      انتظار زندگی سالم را با عطف توجه به سال

  .اند  سوءتغذیه یا سایر عوامل مربوطه از دست داده
شـکاف بـین مـردان و زنـان در     هـاي   شـامل سـنجه   ،ایـن مقولـه   :سیاسی توانمندي. 4

از طریـق نسـبت زنـان بـه      ،این مفهـوم . سیاسی در باالترین سطوح استهاي  گیري تصمیم
گیري شده  اندازه ،مجلسهاي  وزارتی و نسبت زنان به مردان در کرسیهاي  مردان در پست

مجریـه   ةقـو در  شـان هـاي حضور  نسبت زنان بـه مـردان بـر اسـاس سـال     همچنین، . است
ر شـاخص دیگـ    منزلـۀ  در پنجاه سـال گذشـته بـه    کم دست) جمهوریس ئریر یا وز  نخست(

  .سنجش این مقوله گزارش شده است
برابـري جنسـیتی و    ةدهند نشان ،یعنی یک ،ممکن ةنمرباالترین ها،  این شاخص ۀهمدر 

شاخص  ةنمربراي ساخت . نابرابري جنسیتی است ةدهند نشان ،یعنی صفر ،ترین نمره پایین
فرعی اسـتفاده  هاي  از میانگین غیروزنی هریک از این شاخص ،جنسیتی جهانی کلیشکاف 

بـه   ،پوشـش ایـن گـزارش    ۀدامن. است شاخص نهایی نیز بین صفر تا یک ةنمر. شده است
که این تعـداد  است کشور بوده  115یعنی اولین سال گزارش  ،2006لحاظ کشورها در سال 

 ،معیار حضور کشـورها در ایـن گـزارش   . ته استکشور افزایش یاف 135به  ،2011در سال 
  .است شاخص 14شاخص از  12 کم دستبراي ها  وجود داده

  
  ها یافته. 5

طور  همان. دهد می را نشان شده سیماي جمعیتی و اقتصادي کشورهاي بررسی ،1جدول 
بـه   ،ترتیب به ،منتخب خاورمیانهمنطقۀ باالترین جمعیت در  ،که از این جدول پیداست

در حـدود دو   در مجمـوع،  ،این سـه کشـور  . شود می کشور مصر، ترکیه و ایران مربوط
ترین کشورها نیـز   جمعیت کم. دهند می مزبور را به خود اختصاصمنطقۀ سوم جمعیت 
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 86/2(و کویـت  ) میلیون نفر 51/1(قطر  ،)میلیون نفر 81/0(به کشور بحرین  ،ترتیب به
باالترین میزان رشد جمعیت  ،لحاظ درصد رشد جمعیتبه . شود می مربوط) میلیون نفر

ترین میزان رشد به کشورهاي لبنان، ترکیه و  پایینبه کشورهاي قطر و یمن و سوریه و 
به کشورهاي ترکیه  ،باالترین رقم ،به لحاظ تولید ناخالص داخلی. شود می ایران مربوط

کشـورهاي   ،ریـد این درحالی است که به لحاظ شاخص قـدرت خ  .و مصر راجع است
  . اول تا سوم قرار دارندهاي  قطر، امارات و کویت در رتبه

  
  

  شکاف جنسیتیکلی اخص ش. 6
طـور   بـه  ،، به لحاظ شاخص کل شکاف جنسـیتی شده در بین کشورهاي منتخب بررسی

حـائز بهتـرین رتبـه در ایـن      ،2011تـا   2008هـاي   کلی امارات و کویت در طی سـال 
 تر بین زنان و مـردان در ایـن دو کشـور    شاخص بودند که معرف برابري جنسیتی بیش

کشورهاي یمن و عربستان بدترین وضعیت برابري جنسیتی را در  ،از طرف دیگر. است
کشـور منتخـب    13کشـور ایـران نیـز در میـان     . داشـتند  2011تـا   2008هاي  طی سال

و در سال  8رتبۀ  2010، 9رتبۀ  2009، 5رتبۀ  2008هاي  در سال ،یببه ترت ،خاورمیانه
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زمـانی  بـازة  که در طـی  کرد البته باید به این نکته توجه  ؛استداشته را  10رتبۀ  2011
کشـور   پنجبه لحاظ کشورها گسترده شده و  ،شمول این گزارشدامنۀ  ،2011تا  2008

دورة کشورهاي منطقه در طی این  تر بیش ،طور کلی به. اند شدهجدید وارد این گزارش 
انـد و وضـعیت برابـري جنسـیتی در      داشتهبه لحاظ شکاف جنسیتی سیر نزولی  ،زمانی

 ،کشور سوریه در طی چهار سـال  مثالً ؛قبل بدتر شده استهاي  سال در مقایسه باها  آن
ـ  . رتبـه ارتقـا یافتـه اسـت     17 ،رتبه و در سطح جهانی 5 ،در سطح منطقه  ،یندر ایـن ب

سـایر   اند؛ یافتهچهار سال گذشته وضعیت بهتري  ابدر مقایسه قطر و بحرین هاي  کشور
هـا رو بـه    اند یا وضعیت برابري جنسـیتی در آن  نکردهداري پیدا  معنیکشورها یا بهبود 

  .وخامت رفته است

  
بر تعداد  ،2011تا  2005هاي  در طی سالاي  طور مقایسه بهدهد که  می نشان 3جدول 

و از تعـداد   است افزوده شده ها افزایش پیدا کرده که شکاف جنسیتی در آن یکشورهای
 در ،به عبارت دیگر ؛بود کاسته شده است یافتهشان کاهش  جنسیتیکه شکاف  یکشورهای

 شـده  کشـور بررسـی   135وضعیت شکاف جنسـیتی در بـین    ،2011تا  2005هاي  سال
  .تر شده است وخیم
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  شکاف جنسیتیفرعی هاي  اخصش. 7
بـه   ،در چهـار بعـد   شـکاف جنسـیتی  شاخص  ،شناسی آمد روشهمچنان که در بخش 

 ،بـه لحـاظ مشـارکت اقتصـادي    . گیري شکاف بین مردان و زنان پرداختـه اسـت   اندازه
و  یمـن . شـود  مـی  ترین میزان برابري جنسیتی در کشورهاي قطر و کویت مشاهده بیش

در بـین   ،مشـارکت اقتصـادي برابـر میـان زنـان و مـردان      عربستان و ترکیـه بـه لحـاظ    
به لحـاظ  . ندداربدترین وضعیت را کشورهاي منتخب خاورمیانه و هم در سطح جهان 

در تـري   مناسـب کشورهاي قطـر و امـارات وضـعیت     ،ترتیب بهدستاوردهاي آموزشی، 
ســایر کشــورهاي منتخــب دارنــد و کشــورهاي یمــن، لبنــان و ســوریه در  مقایسـه بــا 

بـه لحـاظ   . نـدارد جایگاه مناسـبی  صوص برابري جنسیتی در دستاوردهاي آموزشی خ
شاخص سالمتی و بقا، وضعیت برابري جنسیتی کشورهاي مصـر، لبنـان و عربسـتان از    

دو کشـور ترکیـه و عمـان     ،سایر کشورهاي منتخب خاورمیانه بهتـر اسـت و همچنـین   
اسـت؛   یـک مصـر  رتبـۀ   ،ین مـورد جالب در انکتۀ . دست آوردند بهرا  62رتبۀ  اًمشترک

در مـورد  . انـد  شـده یک در این شاخص رتبۀ چندین کشور حائز  ،البته در این گزارش
کشورهاي قطر، امارات، بحـرین و کویـت    ،برابري جنسیتی در خصوص سالمتی و بقا
بـه لحـاظ   . قـرار دارنـد  هـاي آخـر    در رتبـه نیز در میان کشورهاي منتخب خاورمیانـه  

تـرین   پـایین شـود و   می به امارات و ترکیه مربوطها  بهترین رتبه ،سیتوانمندسازي سیا
کـه  کرد توان ادعا  می ،در مجموع. به کشورهاي یمن، عربستان و قطر تعلق داردها  رتبه

کشـور اسـت    135در بین  100تر از  پایینبقیه کمی باالتر یا رتبۀ  ،جز یکی دو کشور هب
دهـد کـه    مـی  جایگاه ایران نتایج نشاندر خصوص . نیستبخشی  رضایتکه وضعیت 

، در سـالمتی و  9رتبـۀ  در دستاوردهاي آموزشـی   ،7رتبۀ  ،مشارکت اقتصاديحوزة در 
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در ایـن چهـار   ها  و به لحاظ متوسط رتبه 10دسازي سیاسی رتبه نو در توانم 6رتبۀ بقا 
  .است 11رتبه کشور ما  ،شاخص

  
  

  اقتصادي مشارکت فرعی هاي شاخص. 8
 ،ترتیـب  بـه دهد کـه   می نشان ،خصوص مشارکت در نیروي کار در ،5جدول هاي  یافته

 وضعیت بهتري سایر کشورهاي منتخب خاورمیانهبا  در مقایسهکشورهاي کویت و قطر 
از سـوي  . نیسـت   جهـانی چنـدان مناسـب   مقایسۀ ها در  هرچند که وضعیت آن ؛دارند
 ،در میان کشورهاي منتخب خاورمیانه فقط کشورهاي ترکیه، سوریه و عربستان نه ،دیگر

کشـورهاي  . ترین وضعیت را دارنـد  نامناسب ،شده کشور بررسی 135همۀ بلکه در بین 
ولی بـه   ،خوبی ندارندرتبۀ مصر، بحرین و امارات اگرچه به لحاظ مشارکت نیروي کار 

وضـعیت  مقایسـه،  براي کـار مشـابه در   ) بر اساس قدرت خرید(لحاظ برابري دستمزد 
مصـر بسـیار   رتبـۀ   ،در این میـان  ویژه ؛ بهاسبی براي زنان در این کشورها وجود داردمن

کشورهاي ترکیه و ایران به لحاظ برابري دستمزد در میان کشورهاي . توجه استشایان 
به لحاظ برابري در میزان درآمـد، کشـورهاي   . ندارندجایگاه مناسبی منتخب خاورمیانه 
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که یمن، عربستان و سوریه باالترین رتبه و در  در حالی ؛بهتري دارندرتبۀ قطر و کویت 
در مـورد شـاخص حضـور زنـان     . باالترین میزان نابرابري را در این مورد دارند ،نتیجه

میـان  کشـورهاي بحـرین و کویـت در     ،گذاران، مسئوالن و مدیران ارشـد  قانون منزلۀ به
برابـري حضـور    ةدهند نشان این امر، خوبی دارند ورتبۀ  ،کشورهاي منتخب خاورمیانه
کـه کشـورهاي یمـن، عربسـتان و قطـر       در حـالی . هاسـت  زنان و مردان در این عرصه

بـه لحـاظ   درنهایـت،  . کشور عربستان ویژه به ؛وضعیت مناسبی در این خصوص ندارند
کشـورهاي لبنـان و سـوریه وضـعیت مناسـب و       ،و فنی به مرداناي  نسبت زنان حرفه

قطر،  ،در یک قضاوت کلی. را دارند کشورهاي یمن، بحرین و امارات بدترین وضعیت
وضعیت بهتـري در مقایسـه بـا کشـورهاي     ها  کویت و بحرین در مجموع این شاخص

  .منتخب خاورمیانه دارند

  
 نشـان را  مشـارکت اقتصـادي  هـاي   وضعیت کشور ایران به لحاظ شاخص 2شکل 

کشـور   135کشـور مـا در میـان    رتبـۀ   ،از لحـاظ ایـن شـاخص    ،در مجمـوع . دهـد  می
دهد تا رسیدن به برابري  می که نشاناست  7 ،و در منتخب خاورمیانه 125 ،شده بررسی

مشارکت زنـان  حوزة در  ویژه به ؛زیادي وجود داردفاصلۀ  ،اقتصاديعرصۀ جنسیتی در 
  .و مدیران ارشدگذاري، مسئوالن  حوزة قانوندر 
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  دستاوردهاي آموزشیهاي  شاخص. 9
متشکل از چهار شاخص دیگر نرخ سـواد،   ،خود ،شاخص فرعی دستاوردهاي آموزشی

به لحـاظ  . است نام در دانشگاه ثبتمتوسطه و دورة نام در  ثبتابتدایی، دورة نام در  ثبت
در کشورهاي امـارات، بحـرین و    ،دهد می نشان 6شمارة که جدول  ، همچناننرخ سواد

تري در میان  برابري جنسیتی بیش ،قطر در مقایسه با سایر کشورهاي منتخب خاورمیانه
تر  نسبت جنسی زنان باسواد بیش ،حتی در مورد امارات. شود می مشاهدهزنان و مردان 

. داردجایگاه بسیار مناسبی  ،کشور نیز 135میان در  ،و این کشوراست  از مردان باسواد
خصـوص   حالی است که کشورهاي یمن، مصر و سوریه وضـعیت مناسـبی در   این در

 135برابري جنسیتی در نرخ سواد در میان کشورهاي منتخب خاورمیانه و حتـی سـایر   
ترین برابري جنسیتی  بیش ،ترتیب به ،نام ابتدایی نیز ثبتدر شاخص . کشور دیگر ندارند

دورة نام دختـران در   ثبتنسبت  ،در این کشورها .شود می به کشور اردن و ایران مربوط
نـام   ثبـت باالترین رتبـه و نـابرابري جنسـیتی در    . است تر از پسران حتی بیش ،ابتدایی
هرچند که نسبت جنسی در  ؛به کشورهاي یمن، سوریه و مصر اختصاص دارد ،ابتدایی

بهترین وضـعیت   ،متوسطهدورة نام در  ثبتدر مورد . نزدیک به یک است ،این کشورها
در میان کشورهاي منتخـب خاورمیانـه بـه کشـور قطـر، لبنـان و عربسـتان و بـدترین         

خصوص  در ،نهایتدر. شود می وضعیت برابري جنسیتی به یمن، ایران و ترکیه مربوط
تـري   کویـت و امـارات از برابـري جنسـیتی بـیش      ،دوبـاره قطـر   ،نـام در دانشـگاه   ثبت

بـیش از   ،نـام دختـران در دانشـگاه    ثبتجاست که در نرخ  جالب ایننکتۀ . برخوردارند
زیـادي تـا   فاصـلۀ  که کشورهاي یمن، سوریه و مصر  در حالی؛ برابر پسران استشش 

  .برابري جنسیتی این شاخص دارند
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 هاي آموزشی به طـور شـماتیک نشـان   دخصوص دستاور وضعیت کشور ما در 2شکل 

 ،نام در دانشـگاه  ثبتنام در مدارس ابتدایی و  ثبتدهد که عملکرد کشور ما در خصوص  می
 ۀفاصـل  ،متوسـطه  ةدورنام در  ثبتدر حد برابري جنسیتی است و در خصوص نرخ سواد و 

رغـم بهبـود نسـبی در     بـه کشـور مـا    ۀرتب ،در مجموع. اندکی با برابري جنسیتی وجود دارد
در میـان کشـورهاي    9 ۀرتبـ گذشته، هاي  برابري جنسیتی در دستاوردهاي آموزشی در سال

  . است کشور 135در بین  105 ۀرتبمنتخب خاورمیانه و 

  
  
  سالمتی و بقا. 10

نسـبت جنسـیتی    ،کشـورها  ۀهمـ دهد که در  می نشان 7جدول  ،در شاخص امید به زندگی
در مقایسـه   ،اما در کشورهاي بحرین و کویت ،تر از پسران است پایین ،دختران در بدو تولد

 ،از سوي دیگـر . وجود دارد تري برابري جنسیتی بیش ،با سایر کشورهاي منتخب خاورمیانه
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 تري در خصوص بدو تولـد در کشـورهاي سـوریه و اردن مشـاهده     نابرابري جنسیتی بیش
 ،این جدول همچنینهاي  یافته. یندرا دارا 43 ۀرتب تر بیشکشورهاي منطقه نیز  اقیب. شود می

تر از مـردان   امید به زندگی زنان بیش ،هد که در کشورهاي لبنان، مصر و عربستاند می نشان
در  .اسـت  در قطـر زیـر یـک    فقـط  ،نسبت امید به زندگی زنان در مقایسه با مـردان . است

اما این نسـبت   ،اگرچه رتبه باالیی دارند ،همچون کویت، امارات و بحرین ،کشورهاي دیگر
و عربسـتان در کـل شـاخص     کشورهاي لبنان، مصر ،مجموعدر . است یک یا باالتر از یک

و حتـی   دارندتري  برابري جنسیتی بیش ،سالمتی و بقا در میان کشورهاي منتخب خاورمیانه
  .است شان باالتر از یک جنسینسبت 

  
دهد کـه تقریبـاً درخصـوص     می سالمتی و بقا براي کشور ما نشانهاي  بررسی شاخص

ـ  ،با این حـال . امید به زندگی، برابري جنسیتی وجود داردنسبت جنسی در بدو تولد و   ۀرتب
ـ  ،و در میان کشورهاي منتخب خاورمیانه 85کشور،  135کشور ما در بین  بـا   اسـت؛  7 ۀرتب

  .اند در منطقه 10 ۀرتبداراي  اًاین توضیح که سه کشور امارات، بحرین و کویت مشترک
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  سازي زنانتوانمند. 11
برابـري   ،به لحاظ حضور در مجلس ،دهد که در امارات و ترکیه می نشان 8جدول هاي  یافته
 ویـژه  بـه  ،این در حالی است کـه کشـورهاي عربـی   . تري بین زنان و مردان وجود دارد بیش

خاورمیانـه و حتـی    ۀمنطقوضعیت نامطلوبی در  130 ۀرتببا  ،هر سه ،عربستان، قطر و عمان
یت برابـري جنسـیتی بـه لحـاظ حضـور در      وضـع . در میان سایر کشـورهاي جهـان دارنـد   

وزارتی در کشورهاي امارات، بحرین و عمان در مقایسه با سایر کشورهاي منطقه هاي  پست
در کشـورهاي  . نیسـت چنـدان مطلـوب    ،کشـور  135 ۀهمـ هرچند که در بـین   ؛بهتر است

نـامطلوبی  زنان وضـعیت   ،وزارتیهاي  به لحاظ حضور در پست ،عربستان، ایران و یمن نیز
 ،سـال گذشـته   50در  کـم  دسـت  ،به لحاظ ریاست زنان بر دولت. در مقایسه با مردان دارند

سـایر کشـورهاي منطقـه بهتـر اسـت و بقیـه       در مقایسه بـا  وضعیت برابري جنسیتی ترکیه 
ـ  ،در خصـوص ایـن شـاخص    ،کشورها در کـل شـاخص   . انـد  کـرده مشـابهی کسـب    ۀرتب

و کشورهاي یمـن،  دارند  یت و ترکیه وضعیت مطلوبتوانمندسازي سیاسی، کشورهاي امارا
  . دارند وضعیت نامطلوبی، عربستان در میان کشورهاي منتخب خاورمیانه و قطر

  
 ،دهد که در کل می تر شاخص توانمندسازي سیاسی براي کشور ما نشان تفصیلیبررسی 

و در میـان کشـورهاي منتخـب     130 ،کشـور  135 میـان  ایران از سه شاخص فرعی در ۀرتب
دهد نابرابري جنسـیتی بـین مـردان و زنـان در خصـوص       می که نشان است 10 ،خاورمیانه

  .تر است توانمندسازي سیاسی بیش
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  انسانی توسعۀشاخص شکاف جنسیتی با  رابطۀ. 12

تـر   ترین سطوح قـرار دارنـد بـیش    پاییناقتصادي و انسانی در توسعۀ کشورهایی که از نظر 
کاهش نابرابري  ،از سوي دیگر .ترین حد باشد پاییندر  شان جنسیتیتوسعۀ احتمال دارد که 

تر  کنترل بیش. 1طوري که  به ؛توجهی داردشایان نقش  ،انسانیتوسعۀ جنسیتی در دستیابی به 
هـایی کـه مـادران     خانوادهدر . 2شود؛  می به کاهش مرگ و میر کودکان منجر ،زنان بر درآمد

پـنج  نرخ مرگ و میر کودکان زیـر   ،ندسواد بیهایی که مادران  هخانواد در مقایسه با نددباسوا
مرگ و میر کودکـان را در   ،آموزشی مادراندورة افزایش هر سه سال . 3تر است؛  پایینسال 
فقـط  در حالی که چنین افزایشی در سنوات تحصیلی پدران،  ؛دهد می درصد کاهش  16حد 

به نقـل از خـانی،    ،1998کریک و پیلت، (دارد درصد کاهش مرگ و میر کودکان را درپی   6
بسـتگی مثبتـی بـا     شاخص شکاف جنسـیتی هـم   ،آید میرب 7طور که از شکل  همان). 1389

هرچه بر نمـرات   ،جا در این. دارد 2011در سال  )Klugman, 2011( انسانیتوسعۀ شاخص 
توان نتیجه گرفت که  می پس. بیانگر عدالت و برابري جنسیتی است ،شود می شاخص افزوده

بـا  ) = 0.004sig ؛  = r 0.710(مسـتقیمی  رابطـۀ  برابري جنسیتی  شده، در کشورهاي بررسی
حتی با کنترل متغیرهایی چون جمعیت، رشد جمعیت ؛ انسانی آن کشورها دارد ۀتوسعسطح 

  . ماند می دار باقی معنیان مثبت و همچن ،و تولید ناخالص داخلی نیز این رابطه
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  شاخص شکاف جنسیتی با نابرابري جنسیتی رابطۀ. 13

هـایی   شـاخص یکـی از  ) Gender inequality index (GII)( )2011(شاخص نـابرابري جنسـیتی   
شـامل   ،این شاخص. شود می گزارش ،به این سو 1998که در ذیل گزارش انسانی از سال است 

هـاي   بـه شـاخص  هـا،   مؤلفـه از ایـن  یـک   هر. استبازار کار، توانمندسازي و سالمتی مؤلفۀ سه 
جایگـاه کشـورهاي    ،جـا  در ایـن . دهـد  مـی  ها را نشان آن 6شوند که شکل  می تري تقسیم فرعی

ـتوانۀ  شناسـی و   روشکه هریک بـه   ،منتخب خاورمیانه را با این دو شاخص نظـري خاصـی   پش
یا ها  سویی یافته تا بتوان به هم است اند، مقایسه شده کردهگیري  زهانداشکاف نابرابري جنسیتی را 

ـند   معکوسی بارابطۀ  ،رود که این دو شاخص می انتظار. ها پی برد افتراق آن ـته باش  ؛همدیگر داش
در  ،که افزایش نمرات به معناي برابري جنسیتی اسـت  ،چون برخالف شاخص شکاف جنسیتی

  .ناي افزایش نابرابري جنسیتی استافزایش نمرات به مع ،شاخص نابرابري جنسیتی
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ایـن دو   میان) =0.015sig؛ =r - 0.658(منفی  ۀرابط ،دهد می نشان 7طور که شکل  همان
ید عملکـرد صـحیح   ؤم نوعی بهشاخص در بین کشورهاي منتخب خاورمیانه وجود دارد که 

  . استاین دو شاخص 

  
  
  پذیري اقتصادي رقابتشاخص شکاف جنسیتی با  رابطۀ. 14

یعنـی   ،ظرفیـت نیـروي انسـانی آن    ،پذیري کشورها رقابتهاي  کننده تعیینترین  یکی از مهم
 وري نیروي کـار اسـت و زنـان نیمـی از نیـروي کـار را تشـکیل        بهرهآموزش و ها،  مهارت

تنها موضوعی است که به حقوق بشر و انصاف راجع  نهکاستن از شکاف جنسیتی . دهند می
رقابـت  ) World Economic Forum, 2011: 27(شـود   می بلکه به اثربخشی نیز مربوط ،است

ــذیري اقتصــادي ــه )Economic Competitiveness index (ECI)( پ ــا،  اي مجموع از نهاده
روي  بهـره نـرخ  . وري یـک کشـور اسـت    بهرهسطح  ةکنند تعیینو عوامل ها  گذاري سیاست
 ،خـود  ۀنوب  بهدر اقتصاد است که ها  گذاري سرمایهنرخ بازده حاصل از  ةکنند تعیین ،همچنین

 ،تـر باشـد   رقابتیهچه اقتصاد  ،به عبارت دیگر. ترین محرك نرخ رشد اقتصادي است بنیادي
پـذیري   رقابـت شـاخص   .)ibid: 3-4(شـود   مـی  تـر  احتمال رشد سریع اقتصـادي آن بـیش  

چندي مطـرح شـده   هاي  شاخص ،هریک سه رکن اساسی است که در ذیلشامل اقتصادي 
محیط کالن اقتصادي، بهداشت و آمـوزش  ها،  نهادها، زیرساخت(اي  ملزومات پایه  .1: است
آمــوزش عــالی و آمــوزش، ( )Efficiency enhancer( کننــدگان اثربخشــی تقویــت .2؛ )پایــه

 ةاندازبازارهاي مالی، آمادگی تکنولوژیکی،  ۀتوسعاثربخشی بازار کاالها، اثربخشی بازار کار، 
توانمندسـازي  ). ibid) (پیچیدگی کسب و کار، نوآوري(نوآوري و عوامل پیشرفته   .3؛ )بازار

تر از نیروي انسانی کشورهاست و کاهش نابرابري جنسـیتی   اثربخش Zاستفادزنان به معناي 
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دهـد کـه در    می شواهد نشان .)ibid: 27(شود  می وري و رشد اقتصادي بهرهموجب افزایش 
بسـتگی   پـذیري اقتصـادي هـم    رقابتبهبود برابري جنسیتی با  ،کشورهاي منتخب خاورمیانه

نابرابري جنسیتی ن آکشورهایی که در  ،به عبارت دیگر. دارد) =0.027sig؛=r  0.587(مثبتی 
  . پذیري اقتصادي باالیی برخوردارند رقابتتر است از سطح  کم

  
  
  گیري نتیجهبحث و . 15

گزارشی از وضعیت برابري جنسـیتی در ایـران در مقایسـه بـا      ۀارائ ،حاضر ۀمطالعهدف از 
گـزارش جهـانی شـکاف جنسـیتی در     هاي  خاورمیانه با اتکا به یافته ۀمنطقسایر کشورهاي 

دهـد کـه جایگـاه کشـور مـا در       مـی  پژوهش نشانهاي  یافته. بود 2011تا  2006هاي  سال
هاي گذشته، در بین کشورهاي حاضر  رغم بهبود نسبی در سال به ،جنسیتیخصوص برابري 

شواهد  ،2011تا  2006هاي  در طی سال. مناسب نیست ،در گزارش جهانی شکاف جسنیتی
و  ،2006در سـال   108در بهتـرین وضـعیت    ،مناطق ۀهمکشور ما در  ۀرتبدهد که  می نشان

 ۀمنطقــدر  ،زمــانی ةبــازدر همــین بــوده اســت  2009در ســال  128در بــدترین وضــعیت 
سـال   در 10 ۀرتبـ و بـدترین رتبـه،    2006در سال  6 ۀرتب ،کشور ما ۀرتببهترین ، خاورمیانه

منـاطق و   ۀهمکشور ما در بین  ۀرتب ،2006زمانی از سال  ةبازدر این  ،همچنین. است 2011
بدتر شدن شرایط که نشانگر است سیر صعودي به خود گرفته  ،در بین کشورهاي خاورمیانه

 ،2011تـا   2006زمـانی   ةبـاز کـه در   کردالبته باید به این نکته توجه  ؛برابري جنسیتی است
  .کشور افزایش داشته است 135به  115از  ،تعداد کشورهاي حاضر در گزارش

 نتـایج نشـان   ،فرعی بحـث کنـیم  هاي  هریک از شاخص تفکیک، دربارةاگر بخواهیم به 
هـاي   در مشارکت اقتصـادي طـی سـال    ،برابري جنسیتی ۀمقولا در کشور م ۀرتبدهد که  می
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و ) افزایش نابرابري جنسیتی(است روند صعودي داشته  ،مناطق ۀهمدر بین  2011تا  2006
 کردهرا کسب  7 ۀرتب، 2011خاورمیانه نیز پس از افت و خیزهاي چندي در سال  ۀمنطقدر 

نیروي کار مشارکت ندارند و در صورت ست که هنوز بخشی از زنان در ا آنید ؤمکه  است
درآمـد زنـان در   . شـود  نمـی هـا پرداخـت    دستمزد برابر براي کار مشابه به آن ،مشارکت نیز

نابرابر است و تعداد اندکی از مسئوالن و مدیران ارشـد و حتـی کـارگران     ،مقایسه با مردان
 ،ردهاي آموزشـی در خصوص برابري جنسیتی در دسـتاو . دهند می را زنان تشکیلاي  حرفه

هـاي   سـال رقم خالص دستاوردهاي آموزشی طـی   ،آید میبر 10همچنان که از نتایج جدول 
ـ امـا   ،)رسـیده اسـت   92/0بـه   95/0از (داري نداشته است  معنیتغییر  ،2011تا  2006  ۀرتب

. پله افزایش داشـته اسـت   25 ،پله و در جهان 4 ،کشور ما در میان کشورهاي منتخب منطقه
تواند ناشی از افزایش تعداد کشورهاي حاضر در گـزارش   می این امر ،گفته شد همچنان که
در . برابري جنسیتی در میان سایر کشورها در سطح جهان و منطقـه باشـد   يارتقاو سرعت 

نسبت (ابتدایی  ةدورنام در  ثبتشاهد افزایش نسبت زنان به مردان در شاخص  ،2011سال 
بودیم و فاصله چندانی با برابري جنسیتی در نرخ سـواد و  ) 07/1نسبت (و دانشگاهی ) 1/1

  .متوسط نداریم ةدورنام در  ثبت

  
رغـم   بـه فـوق صـادق اسـت و     ۀقضـی در مورد برابري جنسیتی در سالمتی و بقا نیز باز 

مـا در سـطح    ۀرتب، 2011تا  2006زمانی  ةبازدر طی  ،رقم خالص این شاخص نکردنتغییر
رغم موقعیت بهتر  به ،خب منطقه نیزتدر میان کشورهاي من. یده استرس 85به  52از  ،جهانی

سـال   در مقایسه باما با یک پله کاهش  ۀرتب ،2011در سال  2009تا  2006هاي  ما طی سال
کشور مـا   ۀرتب ،به لحاظ شاخص توانمندسازي سیاسی ،نهایتدر. رسیده است 6به  ،گذشته

در  132 ،بدترین حالـت  در و 2006در سال  109 ،در بهترین حالت ،2011تا  2006در طی 
سـال   در مقایسه بـا بوده است که  130کشور ما  ۀرتب ،2011در سال . بوده است 2009سال 
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چنـد در سـال   ره ،در میان کشورهاي منتخب منطقه نیز. یک پله افزایش داشته است ،2010
 ۀرتبـ حائز  ،2011تا  2008ال و از س 7 ۀرتببه  2007اما در سال  ،یما هبود 3 ۀرتبحائز  2006

هـم رونـد    بـاز  ،یم که حتی با احتساب افزایش تعداد کشورهاي حاضر در گزارشا هبود 10
هـاي   همچون حضور زنان در مجلس، پست ،توانمندسازي سیاسی ةحوزبهبود جنسیتی در 

بایـد اقـدامات    جنسـیتی  نـابرابري  کـاهش  براي. نیستبخش  رضایتچندان .... وزارتی و 
  : جمله ؛ ازمختلفی در سطح خرد، میانه و کالن صورت گیرد

ها  گذاري مهم در سیاست يپارامتر ۀمثاب بهجنسیت مقولۀ سازي جنسیتی و توجه به  جریانـ 
  .ها سازي و تصمیم

هاي  ها در انتخاب افزایش توانایی آن سیاسی وهاي  در عرصهیژه و به ،زنان توانمندسازي ـ
   .استراتژیک زندگی

اشـتغال   ۀزمینویژه در  به ،تبعیض مثبت به سود زنان ۀتر به مقول لزوم توجه هرچه بیش ـ
  .و باالبردن کیفیت این اشتغال

در  جنسـیتی هـاي   نگـرش  وهـا   ایـدئولوژي  قالبی، باورهاي دنکر رنگ کم تالش براي ـ
  .خصوص نقش و جایگاه زنان در جامعه
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