
در جھان و ایران و توسعھ اجتماعی شاخص برابري جنسیتي
)*دیده بان اجتماعی 2012با نگاھی بھ گزارش سال (

حمید حمیدی
براي پیشبرد اھداف اجتماعي، فرھنگي مورد نیاز براي تحقق  1995بان اجتماعي در سال  دیده

با ھدف یادآوري تعھدات ھاي جوامع مدني و  ھاي سازمان ملل، توسط گروھي از سازمان پیمان
المللي بھ وجود آمده  ھا و پیگیري مستقل انجام آن تعھدات، كشور بھ كشور و در سطحي بین دولت
ھا در منازعھ با فقر و  بان اجتماعي گزارشي ساالنھ از پیشرفت و پسرفت از آن پس، دیده. است

كشور در سطح  70ش از یكند و در حال حاضر این شبكھ اعضایي در ب تساوي جنسیتي منتشر مي
بعاد وسیعي تا بھ امروز كھ جلسات آن گسترش یافتھ و ا 1996از روز تاسیس آن در سال .جھان دارد

تحقق نیافتھ ھا و اھداف اساسنامھ آن  آل اما با این حال ھنوز دستیابي بھ ایده ،از آن پیشرفت كرده
.است

ع شغل و درآمد حاصل از آن درشرایط ظر موقعیت اجتماعي، سیاسي، نونظر بھ اینكھ زنان از ن
انطباق تقریبي با  دتوان نظریات نابرابري جنسیتي ميد كھ رس بھ نظر مي ،مردان قرار دارند با متفاوتي

 نوشتارھا خود  د كھ پرداختن بھ آن نظریھن و مردان در ایران را داشتھ باشوضعیت فعلي نابرابري زنا
ن و زنان نیمي از جامعھ كنوني چھ در ایرا.این مقالھ خارج استز گنجایش ا کھ طلبد را مي ای جداگانھ

توسعھ اجتماعی ھاي زنان  ستھبھ ھمین منظور بدون توجھ بھ خوا اند و چھ در جھان را تشكیل داده
) 1995پكن، (در چھارمین اجالس جھاني زن .وتوسعھ پایدار موضوعی ناممکن تلقی می گردد

اي مطرح شد كھ پیشرفت  گونھ ارتقاي مشاركت زنان و دستیابي بھ اھداف برابري جنسیتي بھ موضوع
ھاي بیشتر براي  و مشاركت زنان محور اساسي بحث توسعھ پایدار گردید و شعار فراھم نمودن فرصت

در توانمندسازي زنان از طریق دستیابي آنھا بھ آموزش و قدرت و اقتصاد و فراگیري فنون و اشتغال 
. عنوان كلید اساسي رسیدن بھ استراتژي جدید بیان شد بھ» قاھره«كنفرانس جمعیت و توسعھ 

اي توسعھ  كھ در كپنھاگ تشكیل شد طي اعالمیھ 1995سازمان ملل در سال  ھاجالسیھ ھیات رئیس
ئل اشتغال كامل، برابري میان مردان و زنان و دسترسي آنان بھ مسا«: كند جھاني را چنین تعریف مي

در چنین شرایطي كھ . »ھاي بھداشتي باید در اولویت قرار گیرد اقتصادي، سیاسي، آموزشي و مراقبت
جھان براي دستیابي بھ برابري و ایجاد شرایطي كھ امكان دسترسي عادالنھ و متناسب با شایستگي 

توان  عیات ميكند با نگاھي دقیق بھ واق فردي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و سیاسي حركت مي
در . ھا و تبعیض زنان در ابعاد و سطوح مختلف است تصاویري را مشاھده كرد كھ بیانگر محرومیت

ھا را زنان تشكیل  چنین شرایطي كھ محور توسعھ پایدار انسان قرار داده شده است و نیمي از انسان
اي كھ  ھ در جامعھبھ جھت اینك. رسد اي آسان بھ نظر نمي دھند دست یافتن بھ چنین توسعھ مي

ایدئولوژي مردساالري بر آن حاكم بوده و مردان از موقعیت مسلط برخوردار باشند، زنان در ابعاد و 
تري قرار  ھا از مردان در سطح پایین سطوح مختلف سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و سایر مولفھ

.خواھند گرفت

جنس و جنسیت
ابتدا الزم است . ھای توسعھ در جامعھ امروز استتوجھ بھ جنسیت و تحلیل جنسیتی یکی از شاخص 

در برخی متون مربوط بھ توسعھ، این کلمات . تعریفی ارائھ شود) جندر(و جنسیت ) سکس(از جنس 
جنس بھ خصوصیات «. بھ صورت مترادف بھ کار رفتھ است، درحالی کھ مفاھیم کامًال متفاوت دارند

یت، بھ نقش ھایی کھ توسط اجتماع برای زنان و بیولوژیک فرد اشاره می کند، درحالی کھ جنس



جنسیت در زبان عامیانھ، ھمان مردانگی و زنانگی است کھ در » .مردان مطرح می شود اشاره دارد
جنس افراد با گذشت زمان تغییر نمی کند، در حالی کھ . گفت وگوی روزمره از آنھا استفاده می شود

. تغییرات اجتماعی قرار می گیردنقش ھای جنسیتی با گذشت زمان تحت تأثیر 
جامعھ شناسان برای جداسازی میان جنس و جنسیت و تأثیرپذیری جنسیت از عوامل اجتماعی، 

برای مثال چنین استدالل کرده اند کھ کودکان از ابتدای زندگی، با . شواھد و دالیلی ارائھ کرده اند
ک کودک دو سالھ، بسیاری از کلیشھ ھای انواع کلیشھ ھای جنسیتی بمباران می شوند، تا آنجا کھ ی

این آموزش از راه انتظارات وابستھ بھ جنس والدین، آشنایان و کودکان . جنسیتی را آموختھ است
بھ این ترتیب، دانشی کھ کودک از جنسیت خود بھ دست می آورد، بر درک او . دیگر صورت می گیرد

در میزان تأثیر ھورمون ھای جنسی پیش از البتھ . از جنسیت در سراسر زندگی اش اثر می گذارد
تولد نیز، نظرھای متفاوتی وجود دارد، ولی بررسی ھا نشان داده است کھ اثر این ھورمون ھا 

.براساس محیط اجتماعی کودک فزونی یا کاھش می یابد
طرفداران نظریھ تساوی جنسیتی، با تمایز میان ھویت جنسی و ھویت جنسیتی، تفاوت ھای 

ی زن و مرد را عاملی برای تفاوت در نقش ھای آنان در نظر نمی گیرند و معتقدند دو جنس بیولوژیک
نظریھ برابری، نقش ھای کلیشھ ای را زمینھ ستم بھ . می توانند و باید نقش ھای یکسان داشتھ باشند

از زنان می داند و معتقد است آنچھ می تواند مانع ستم بھ زنان شود، بھره مندی زنان و مردان 
.فرصت ھای برابر و در نتیجھ نقش ھای برابر است

ھویت جنسیتی
پس از آن خانواده و جامعھ ھویت . شکی نیست کھ رشد جنسیت از دوران پیش از تولد آغاز می شود

تغییراتی کھ این روزھا در ھویت دختران و پسران مشاھده می کنیم، دلیلی بر . جنسیتی را می سازند
گرایش دختران، بھ ظاھِر پسرانھ کھ در نوع پوشش، اعم . یت جنسیتی استنقش مؤثر جامعھ بر ھو

از لباس و کفش آشکار است و رفتارھای پسرانھ در ادبیات کالمی و حتی نوع راه رفتن دختران، تا 
پسرھا نیز از این تحول در امان نمانده اند و پوشش و مدل مو و حتی . حدودی عادی شده است

وجود دختران . کلی تمایل بھ خودنمایی، از رفتارھای دخترانھ حکایت داردآرایش آنھا و بھ طور 
پسرنما و پسران دخترنما ثابت می کند کھ ھویت جنسیتی می تواند با ھویت جنسی ھمسو نباشد و 

.عوامل محیطی در شکل گیری ھویت جنسیتی نقش دارند
انایی زنان در ایفای نقش ھای نشان دھنده تو حضور اجتماعی زنان است، این تحوالت کھ بر اثر

نقش ھایی کھ در باورھای کلیشھ ای ھمواره نقش ھای مردانھ تلقی شده اند اما از  ،اجتماعی است
ھویت جنسیتی کھ زن . سوی دیگر کلیشھ ھای سنتی، جای خود را بھ کلیشھ ھای پیشرفتھ داده اند

ی است کھ زنان بھ ای کلیشھ مدرنامروز، در تالش برای بھ دست آوردن آن است ، یکی از نمونھ ھ
.روی آورده اندآن 

 :ھای جنسیتی ھای توسعھ اجتماعی با تاکید بر شاخص مھمترین شاخص
:تعریف توسعھ اجتماعی

توسعھ اجتماعی یكی از ابعاد اصلی پروسھ توسعھ و بیانگر سیستم اجتماعی در راستای دستیابی بھ 
ھا  انسجام اجتماعی افزایش كیفیت زندگی و ارتقاء كیفیت انسانایجاد یكپارچگی و ،عدالت اجتماعی

از . ھا و تبعیض بین افراد است بر اساس این تعریف ھدف عدالت اجتماعی كاھش عدم تعادل. باشد می
رود كھ فاصلھ طبقاتی ، تبعیض و استثمار در جامعھ بھ حداقل برسد  طریق عدالت اجتماعی انتظار می

شكاف بین فقیر و غنی ، شھر و . تر انجام گیرد ای مناسب یھ و قدرت بھ گونھسرما ،و توزیع درآمد
ای و درون  ھای بین منطقھ روستا و مرد و زن از میان برود و از نقطھ نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل

انسجام اجتماعی مربوط است بھ نیروھای اجتماعی كھ منجز بھ وحدت و . ای بھ حداقل برسد منطقھ
جام اجتماعی انتظار می رود تضاد و كشمكش كھ از ھر نوع سناز طریق ا. گردد ھا می انسان یكپارچگی

منظور از كیفیت . گیرد از بین برود تفاوت در فرھنگ ، اعتقادات سیاسی یا عالئق اقتصادی نشات می
زندگی ارتقاء و افزایش تسھیالت و خدمات زیربنایی ، شامل آموزش ، بھداشت ، حمل و نقل ، 



رتباطات ، تغذیھ و غیره است و انتظار می رود كھ ھر سیستم اجتماعی بھ ارائھ خدمات با كمیت و ا
 .كیفیت مناسب بپردازد بھ طوری كھ امكان دسترسی ھمھ افراد جامعھ بھ این تسھیالت فراھم گردد

آنھا  ھای جمعیتی و كیفیت ای بطور واضح در ویژگی سرانجام این كھ توسعھ اجتماعی در ھر جامعھ
بطور كلی . گردد و انتظار می رود این فرآیند منجر بھ ارتقاء كیفیت افراد جامعھ گردد منعكس می

ھای زیر مورد شناسایی و سنجش قرار داد توان با مفاھیم و شاخص توسعھ اجتماعی را می
عدالت اجتماعی - 1
وحدت و انسجام اجتماعی -2
كیفیت زندگی - 3
ھای انسانی  كیفیت افراد و ظرفیت- 4

باشند در این مقالھ صرفًا بھ شاخص ھایی  ھای فوق الذكر بسیار متنوع می با عنایت بھ اینكھ شاخص
لذا با توجھ بھ اینكھ در عرصھ عدالت اجتماعی و . گردد كھ بھ نوعی با جنسیت مرتبط است  اشاره می

ت بسیار سخت و اساسًا شیوه بھ ویژه وحدت و انسجام اجتماعی ، كمی و عینی نمودن آمار و اطالعا
شود  ای است كھ كمتر بھ این گونھ متغیرھا توجھ می جمع آوری اطالعات و آمار در كشور بھ گونھ

ھای زنان پرداختھ  صرفًا بھ ذكر شاخص ھا در ذیل متغیرھای آموزش ، بھداشت ، اشتغال و توانمندی
.شده است
 آموزش

كلید توسعھ پایدار و صلح و ثبات در درون ممالك و  آموزش یكی از حقوق اساسی بشر است آموزش
.باشد بین كشورھاست و لذا یك وسیلھ ضروری برای مشاركت مؤثر افراد در جامعھ می

ھا با پذیرفتن  دولت ٩٠آغاز شد و در دھھ  ٨٠ضرورت توجھ بھ آموزش در سطح بین المللی از دھھ 
ھای بین المللی در گسترش آموزش در سطح كشورھا اقدام  ھا و اجالس تعھداتی در قالب كنوانسیون

.برخی از این تعھدات در اجالس ھای ذیل حاصل گردید. كردند

نمودار و جدول شکاف جنسیتی در حوزه آموزش
  

سران جھان برای كودكان  1990سال  اجالس
 تكیفیجھانی درباره آموزش برای نیازھای ویژه دسترسی و  1994سال  اجالس

  1995در سال  چھارمین اجالس جھانی درباره زنان
 1997در سال  پنجمین اجالس بین المللی آموزش بزرگساالن

  2000در سال  اجالس جھانی آموزش داكار
برگزار شد دولت ھا تعھد جمعی خود را نسبت بھ برنامھ  س جھانی آموزش كھ در داكاردر آخرین اجال

آموزش برای ھمھ رسیدن بھ شش ھدف عمده اعالم كردند كھ در چھار ھدف آن موضوع دختران و 



.باشد زنان بھ صراحت ذكر شده و در بقیھ اھداف نیز این موضوع مستتر می
:زھای آموزشی مبتنی بر جنسیت عبارتند ا برخی از مھمترین شاخص

ھای دسترسی بھ آموزش شاخص-الف
ھای پوشش تحصیلی  شاخص -ب
ھای كارایی آموزشی  شاخص -ج
ھای مربوط بھ معلمان و مدیران  شاخص -د

ھای سواد آموزی  شاخص -ھـ
ھای آموزش عالی  شاخص - و

 بھداشت
شتی بھ ت یكی از معیارھای مھم توسعھ اجتماعی است و گسترش تسھیالت بھدابھبود وضعیت سالم

بھ لحاظ . گردد ھای بھداشتی اولیھ زمینھ ساز رشد قابل مالحظھ امید بھ زندگی می ویژه مراقبت
بر اساس تعھدات بین المللی افزایش دسترسی زنان  مردان ھستند وبھداشتی زنان آسیب پذیر تر از 

توانایی مالی آنھا ھا و خدمات بھداشتی و درمانی با كیفیت مناسب و متناسب با  مراقبت ،بھ اطالعات
 بھداشتی در طول عمرشان ھمواره مورد تاكید قرار گرفتھ است بعالوه تقویت مراقبت پیشگیرانھ 

حمایت از ابتكارھای مربوط بھ آگاھی جنسیتی و تھیھ و توزیع آماری تفكیك شده بر حسب جنسیت از 
.باشد ھا بر اساس اسناد بین المللی می دیگر وظایف و تعھدات دولت

ھای متعددی وجود دارد كھ البتھ  ھ منظور بررسی دقیق وضعیت بھداشت بھ ویژه برای زنان شاخصب
توانند نمایانگر  بیشتر آنھا نیاز بھ تمایز و تكفیك جنسیتی بین زن و مرد ندارند و بلكھ خودشان می

شاخص ھمچنین با توجھ بھ تعھدات بین المللی مشترك كشورھا . ضعف یا توسعھ كشور تلقی شوند
.ھای بھداشتی در اكثر كشورھا مشابھ ھم می باشد

:برخی از مھمترین شاخص ھای بھداشتی عبارتند از
میزان مرگ و میر زیر پنج سال -1
میزان امید بھ زندگی در زمان تولد -2
میزان امید بھ زندگی زنان نسبت بھ مردان -3
نسبت نرخ مرگ و میر زنان و مردان -4
یر بھ تفكیك جنس میزان مرگ و م-5
میزان كل باروری -6
كودك زنده  ١٠٠نرخ مرگ و میر كودكان در ھر -7
كودك زنده  ١٠٠٠نرخ مرگ و میر كودكان زیر پنج سال در ھر -8
درصد رواج وسایل جلوگیری از حاملگی -9

درصد زنان باردار ایمن شده علیھ كزاز -10
ھای تحت مراقبت توسط كاركنان آموزش دیده بھداشت  درصد زایمان-11
میزان مرگ و میر مادران باردار گزارش شده در طول یك سال -12
درصد دختران دچار سوء تغذیھ -13
كنند درصد جمعیتی كھ از منابع بھبود یافتھ آب آشامیدنی استفاده می-14
میزان بروز بیماری ایدز -15
بیماری سل  میزان بروز-16
میزان بروز بیماری ماالریا -17

اشتغال و توانمندی زنان 
ھای اقتصادی  ھای زنان در تمامی عرصھ ھای جھانی بیانگر عدم استفاده بھینھ از توانمندی شاخص

اند ھر چند حضور  ه ھای شغلی زنان ھمچنان در پشت سر مردان باقی ماند بھ علت كمبود فرصت .است
نابرابری ھای جنسیتی از لحاظ دستمزد و  ،امابازار كار جھانی بیشتر شده استفیزیكی زنان در 

.ای افزایش یافتھ است شرایط كار بھ نحو قابل مالحظھ



در خصوص زنان  ١٩٩۵ھای استراتژیك كار پایھ عمل چھارمین كنفرانس جھانی زنان در پكن  ھدف
:از بودند و اشتغال زنان عبارتند

ستقالل اقتصادی زنان از جملھ امكان اشتغال شرایط مناسب كار و كنترل منابع ترویج حقوق و ا- 1
اقتصادی 

ایجاد امكانات دسترسی برابر برای زنان بھ منابع ، اشتغال ، بازار و تجارت - 2
تامین خدمات بازرگانی آموزشی و دسترسی بھ بازار ، اطالعات و فن آوری بھ ویژه برای زنان كم - 3

درآمد 
ھای بازرگانی زنان  اقتصادی و شبكھ  قویت ظرفیتت- 4
تغال شداسازی شغلی و ھرگونھ تبعیض در احذف ج- 5
ھای خانوادگی برای زنان و مردان  حمایت از ایجاد ھماھنگی در تقسیم مسئولیت- 6

حضور زنان در سطوح تصمیم گیری ملی و بین المللی بسیار كم رنگ می باشد و ھنوز در سطح 
بنابر این در داخل .در سطوح تصمیم گیری وجود ندارد اراده سیاسی كافی برای حضور زنانجھانی 

ھای زنان مرتبًا مورد بررسی و تجزیھ و تحلیل قرار  ھای مربوط بھ توانمندی كشورھا باید شاخص
بدین . گیرند تا شكاف عظیم بین زنان و مردان بھ عنوان یك حساسیت جدی در جامعھ مطرح شود 

.گردد ھای تصمیم گیری فراھم می جھت حضور زنان در عرصھ ،برای بستر سازی یاراده جد ترتیب

شاخص نابرابری جنسیتی 
آغاز شد کھ  با معرفی شاخص توسعھ جنسیتی 1995ورود مباحث جنسیتی در توسعھ انسانی از سال 

توسعھ  واقع شاخصدر .گردید اف جنسیتی در تمام ابعاد زندگیالمللی بھ کاھش شک توجھ بین باعث
تعدیل یافتھ نسبت بھ » شاخص توسعھ انسانی«نبود، بلکھ معیاری برای نابرابری جنسیتی  جنسیتی

بھ عبارتی، . تحلیل شود "شاخص توسعھ جنسیتی"توانست مستقل از نابرابری جنسیتی بود و نمی
بر حسب  آن را توسعھ جنسیتی دھد و شاخص دسترسی متوسط را نشان می توسعھ انسانی شاخص

از آنجا کھ ھیچ کشوری دارای برابری کامل جنسیتی نیست، . کند نابرابری بین زنان و مردان تعدیل می
.یابد بنابراین شاخص توسعھ انسانی کشورھا با در نظر گرفتن نابرابری جنسیتی کاھش می

وان یک بھ عنھ انسانی، شاخص نابرابری جنسیتی در بیستمین سالگرد گزارش توسع 2010در سال 
مقدار این شاخص بین صفر و یک است کھ مقدار صفر برابری کامل بین . شاخص تجربی معرفی شد

.دھد را نشان میزنان و مردان 
تری است کھ نابرابری جنسیتی را در  کامل ،شاخص"نابرابری جنسیتی شاخص"از نظر متدولوژی
دھد بھبود در یک بعد، کاھش  نمی ترین مزیت آن این است کھ اجازه گیرد و مھم سھ بعد اندازه می

.چشمگیر در بعد دیگر را پوشش دھد
بھداشت مبتنی بر نرخ مرگ و میر مادران و نرخ باروری بزرگساالن، اقتدار : این شاخص از سھ بعد

سال کھ حداقل دارای  25تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد نسبی زنان باالی  وجھ،شامل دو
.شود ایی ھستند و نرخ مشارکت در بازار کار سنجیده میسطوح تحصیلی راھنم



:شاخص برابري جنسیتي
ھاي دقیق سنجش آن بسیار مشكل  جنسیتي داراي ابعاد مختلفي است كھ بھ دلیل كمبود شاخصبرابری 

بان اجتماعي  ھاي جنسیتي و نیز نظارت تحوالت این مقولھ، دیده عدالتي براي درك بیشتر بي. است
این فھرست مبتني بر اطالعات موجود و قابل . تساوي حقوق جنسیتي را توسعھ داده استفھرست 
ھاي انتخاب شده مرتبط با تساوي  باشد كھ وضعیت كشورھا را بر اساس شاخص اي مي مقایسھ

:جنسیتي در سھ بعد مختلف از جملھ
ھا در سھ مقطع  رفتھ سھسوادي بھ تفكیك مرد و زن در ھر كشور، میزان مدر میزان بي(تحصیالت   -1

)ابتدایي، راھنمایي، دبیرستان بھ تفكیك مرد و زن
)ھاي اقتصادي میزان شكاف درآمد بین زن و مرد و میزان فعالیت(مشاركت اقتصادي   -2
) ھاي اجرایي، پارلماني، فني، مدیریتي ھستند درصد زناني كھ داراي پست(مشاركت سیاسي   -3

.كند بندي مي رده

ر شکاف جنسیتی در کشورھای جھاننمودا

بندي  بان اجتماعي، كشورھاي جھان را براساس آخرین آمارھاي موجود رده  ، دیده2012در سال 
كشور جھان را با مقایسھ فھرست پنج سال پیش آنھا و فھرست كنوني  172كند و سیر تحوالت  مي

دھد  باشد كھ این نرخ نشان مي  د ميدرص100باالترین نرخ ممكن در این فھرست . كند آنھا مقایسھ مي
در این شاخص برابری جنسیتی .ھیچ نوع شكاف و فاصلھ جنسیتي در تمام این سھ بعد وجود ندارد

بنابراین براي مثال . كند فھرست میزان فاصلھ بین زن و مرد را جدا از مسائل رفاه آنان مشخص مي
باشند  ھ ادامھ تحصیالت عالیھ دانشگاھي ميطور مساوي قادر ب كشوري كھ در آن دختران و پسران بھ

پذیري كیفیت  بندي بھ معناي عدم اصالح این نوع رتبھ. دنگیر جاي مي 100از این دیدگاه در رتبھ 
طور مساوي از كیفیتي یكسان  تحصیالت نیست بلكھ صرفا بدین معناست كھ دختر و پسر ھر دو بھ

در این . ن است كھ تبعیض بین زن و مرد را نشان دھدعبارت بھتر این شاخص درصدد آ بھ. اند بھره بي
اي است كھ بسیاري از كشورھا در آن بھ واقع بھ یك سطح تساوي  فھرست تحصیالت تنھا مولفھ

اند، بھ جھت اینكھ تحصیالت در ھر كشوري امروزه بھ صورت یك حق مسلم قابل واگذار بھ  رسیده
شاخص دیگر كمترین ھزینھ سیاسي و اقتصادي بھ  شود و یا شاید نسبت بھ دو مرد و زن تلقي مي

تنھا پیشرفتي  اما جدا از این واقعیت كھ بسیاري از كشورھا، نھ. ھا دارد لحاظ كاركرد براي دولت
دھد كھ بسیاري از آنھا حتي در حال  كنند بلكھ مولفھ تحصیالت شاخص برابري جنسیتي نشان مي نمي



ربوط بھ مشاركت زنان در زندگي اقتصادي و سیاسي است، دو شاخصھ دیگر، كھ م. باشند پسرفت مي
ھا  كھ این موارد از جملھ مواردي است كھ حكومت. دھد ھیچ كشوري برابري و تعادل كاملي نشان نمي

.شود دھند، كھ در نھایت منجر بھ شكاف جنسیتي مي وسواس بیشتري نسبت بھ آن نشان مي

:شاخص برابري جنسیتي در جھان
كند كھ اختالف درآمد بین كشورھا دلیل و توجیھ قابل قبولي براي  برابري جنسیتي اثبات ميشاخص 

باشد، چھ بسا بسیاري از كشورھاي فقیر بھ رده باالیي از تساوي  عدم تساوي حقوق زن و مرد نمي
ھاي اجتماعي  بسیاري از كشورھایي كھ میانگین ارقام قابل قبولي در شاخص. حقوق دست یافتند

اند از  اما توانستھ) باھاما –روآندا (شتند ممكن است از رفاه اجتماعي در سطح قابل قبولي نباشند دا
ھاي جنسیتي  رفع تبعیض. نظر رفع تبعیض بین زن و مرد رقم قابل قبولي بھ خود اختصاص دھند

ایشان را ھاي فعال بھ انجام رسد و نیازمند این نیست كھ كشورھا سطح درآمدھ تواند توسط سیاست مي
.براي موفقیت و پیشرفت در این زمینھ گسترش دھند



. قرار دارند شاخص برابری جنسیتی2012ھاي سال  ھمچنان در باالترین رده ،فنالند و ایسلندنروژ
اند ولي در ھمھ آنھا،  دھد را ھدایت نكرده اگرچھ این سھ كشور ھر سھ بعدي را كھ فھرست تشكیل مي

 فنالند،ایسلند،سوئد،دانمارک،نیوزیلند،، نروژ،ساس این گزارشبرا. اند ھ دادهعملكرد قابل قبولي ارائ
ھاي مختلف آموزشي، اقتصادي و سیاسي در وضعیت  شش كشور اولي ھستند كھ بھ لحاظ شاخص

در مقابل شش كشور یمن، جزیره كت دوا، توگو، مصر، ھند و چاد در وضعیت . خوبي قرار دارند
ثر كشورھایي كھ در باالي جدول قرار دارند بھ لحاظ سیاسي از یك نظام اك. نامطلوبي قرار دارند

با توجھ بھ اعداد جدول . تري نسبت بھ كشورھایي كھ در پایین جدول قرار دارند برخوردارند دموكرات
توان ارتباط معناداري بین كم بودن شكاف جنسیتي و نظام سیاسي و اقتصادي یافت، ھرچند  فوق مي

                                                                    .عمومیت ندارد
Norway 0,89

Finland 0,88

Iceland 0,87

Sweden 0,87

Denmark 0,84

New Zealand 0,82

Spain 0,81

Mongolia 0,81

Canada 0,80

Germany 0,80

Australia 0,80

South Africa 0,79

Belgium 0,79

Netherlands 0,79

Switzerland 0,79

Trinidad and 
Tobago

0,78

Portugal 0,77

Latvia 0,77

Estonia 0,77

France 0,77

Moldova 0,77

Rwanda 0,77

Lithuania 0,77

Namibia 0,77



United Kingdom 0,76

Philippines 0,76

Panama 0,76

Poland 0,76

Bulgaria 0,76

Slovenia 0,75

Russian Federation 0,75

Israel 0,75

Kazakhstan 0,75

Serbia 0,75

Uruguay 0,74

Ireland 0,74

Croatia 0,74

Costa Rica 0,74

Austria 0,74

Nicaragua 0,74

Argentina 0,74

Hungary 0,73

Czech Republic 0,73

Kyrgyzstan 0,73

Botswana 0,73

Slovakia 0,73

Paraguay 0,73

Lesotho 0,72

Romania 0,72

United States of 
America

0,72

Brazil 0,72

Greece 0,72

Chile 0,72

Cape Verde 0,72

Brunei Darussalam 0,72



Dominican Republic 0,72

Thailand 0,71

Ecuador 0,71

Viet Nam 0,70

Madagascar 0,70

Armenia 0,70

Italy 0,70

Peru 0,69

Ukraine 0,69

Belize 0,69

Burundi 0,69

Singapore 0,69

Luxembourg 0,68

Cuba 0,68

Cyprus 0,68

Georgia 0,67

Mauritius 0,67

Bolivia 0,66

Swaziland 0,65

Guyana 0,64

Azerbaijan 0,64

Venezuela 0,64

Belarus 0,64

Angola 0,64

Mexico 0,64

China 0,64

Colombia 0,64

United Arab 
Emirates

0,63

Honduras 0,63

Uganda 0,63

Malta 0,63



Jamaica 0,63

Maldives 0,63

El Salvador 0,62

Sri Lanka 0,62

Indonesia 0,62

Turkmenistan 0,62

Kuwait 0,62

Ghana 0,62

Gabon 0,61

Qatar 0,60

Tanzania 0,60

Papua New Guinea 0,60

Malawi 0,59

Korea, Rep. 0,59

Gambia 0,59

Guatemala 0,59

Mozambique 0,58

Kenya 0,58

Bosnia and 
Herzegovina

0,58

Uzbekistan 0,57

Japan 0,57

Malaysia 0,56

Liberia 0,56

Lao, PDR 0,56

Zimbabwe 0,55

Lebanon 0,55

Cambodia 0,55

Bangladesh 0,55

Albania 0,55

Bahrain 0,54

Mauritania 0,53



Tajikistan 0,51

Iran 0,51

Syria 0,50

Senegal 0,50

Jordan 0,49

Algeria 0,49

Zambia 0,49

Comoros 0,48

Haiti 0,48

Burkina Faso 0,48

Nepal 0,47

Djibouti 0,46

Turkey 0,45

Oman 0,45

Egypt 0,45

Ethiopia 0,44

Eritrea 0,44

Sierra Leone 0,44

Guinea-Bissau 0,43

Equatorial Guinea 0,42

Cameroon 0,41

Benin 0,41

Bhutan 0,41

Togo 0,40

Sudan 0,40

Morocco 0,40

Saudi Arabia 0,37

India 0,37

Congo, DR 0,36

Mali 0,32

Côte d'Ivoire 0,32

Pakistan 0,29



Congo, Rep. 0,29

Niger 0,26

Chad 0,25

Yemen 0,24

Afghanistan 0,15

Bahamas

Central African 
Republic

Dominica

Guinea

Iraq

Kiribati

Korea, DPR

Libya

Montenegro

Myanmar

Nigeria

Somalia

Suriname

Tunisia

:ایران
بیشترین جھش را در جھت  در میان کشورھای مورد بررسی از دستھ کشورھائی است کھ ایران

 89تا  15نرخ برابري جنسیتي كشورھا بین  .داشتھ است 2012 سال تا كاھش نابرابري جنسیتي 
و كمترین  نروژاست بھ عبارت بھتر باالترین برابري جنسیتي را  نروژو افغانستان درصد براي

و با  123ایران در میانھ جدول یعني با كسب رتبھ . بھ خود اختصاص داده است افغانستانبرابري را
نرخ برابري جنسیتي در ایران در سال . قرار داشتھ و ھنوز جاي جھش فراوان دارد 0.51امتیاز 
درصد، نرخ برابري در 95نرخ برابري در آموزش و تحصیل : شده استبھ این ترتیب مشخص  2012

درصد است كھ در مجموع نرخ 21درصد، و نرخ برابري در مشاركت سیاسي 42مشاركت اقتصادي 
ھای گذشتھ افزایش شاخص رساند كھ نسبت بھ سال  درصد مي 51برابري جنسیتي در ایران را بھ 
ان با توجھ بھ ورود تكنولوژي ارتباطات از جملھ در ایر .نابرابری جنسی را نشان میدھد

دھد، اما ھنوز  افزایش نرخ باسوادي و تحصیالت در بین زنان پیشرفت خوبي را نشان مي،اینترنت
عنوان نمونھ با توجھ بھ ضریب باالي تحصیالت زنان  بھ. نسبت بھ مردان وضعیت نامطلوبي را دارند

نرخ بیكاري زنان داراي . مختلف در سطح پاییني قرار دارد در ایران، نسبت دستیابي زنان بھ مشاغل
رسیده است در  80درصد در سال 22بھ  75درصد در سال  7/4تحصیالت عالي و تحصیلكرده از 

.درصد رسیده است10بھ  80در سال  درصد و7/3حالي كھ این نرخ در ھمان سال براي مردان 



:ارزیابي
كشور وضعیت  22) 50-75(كشور وضعیت متوسط  101 )-50(كشور در وضعیت نامطلوب  50 -1

+). 75(خوب 
ایي و آسیایي، آفریقتوسعھ نیافتھ كشورھایي كھ وضعیت نامطلوبي دارند تماما در كشورھاي   -2

.آمریكاي جنوبي قرار دارند
ھاي سیاسي، اقتصادي و تحصیلي  بیشترین تبعیض بین زن و مرد در جھان بھ ترتیب در بخش -3

.ھاي كلیدي ھنوز در اختیار مردان است این مطلب موید آن است كھ پست. دباش مي

Region Education Empowerment
Economic 
Activity GEI 2012

Central Asia 0,91 0,24 0,74 0,63

East Asia and the Pacific 0,95 0,42 0,70 0,69

Europe 0,98 0,48 0,73 0,73

Latin America and the 
Caribbean

0,98 0,40 0,66 0,68

Middle East and North 
Africa

0,56 0,14 0,23 0,31

North America 1,00 0,48 0,71 0,73

South Asia 0,67 0,14 0,36 0,39

Sub-Saharan Africa 0,64 0,29 0,62 0,52

GLOBAL AVERAGE 0,82 0,28 0,57 0,56
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