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این گزارش . ، كھ مجمع جھاني اقتصاد آن را تدوین كرده است، منتشر شد2008 سال  درگزارش شكاف جنسیتي
 كشور جھان، میزان 130ھا در سطح جھاني است كھ با بررسي وضعیت  ترین گزارش ترین و كاربردي  از مھمیكي

ھاي مناسبي براي كم كردن شكاف جنسیتي بین زنان و  حل نابرابري بین زنان و مردان را مشخص ساختھ و راه
.مردان ارائھ داده است

 128 در بین 2007ایران در سال .(رد بررسی، قرار گرفت کشور مو130 از 116در این گزارش ایران در رتبھ 
.) قرار داشت108 کشور در رتبھ 115 در بین 2006 و در سال 118کشور مورد بررسی در رتبھ 

طور كامل از  دھد كھ ھیچ كشوري در دنیا وجود ندارد كھ شكاف جنسیتي در آن بھ ھاي این گزارش نشان مي یافتھ
مثالً . اند تر كردن این شكاف دست یافتھ ھایي در باریك ھاي اروپاي شمالي بھ موفقیتبین رفتھ باشد و فقط كشور

.  از بین ببرد را در داخل كشور خود، درصد از عوامل ایجاد شكاف جنسیتي82 توانستھ بیش از حکومت نروژ
  نروژند كھ بھ ترتیب بعد از كشوري ھست9  ایرلند و ھلند ایسلند، نیوزیلند، فیلیپین، دانمارك،سوئد،كشورھاي فنالند،

 آخر جدول نیز تبھده ر. بندي را بھ خود اختصاص دھند ھاي دوم تا دھم این رتبھ اند جایگاه قرار دارند و توانستھ
.چاد و یمن می باشد-ربستان سعودیع- پاکستان-  بنین- مراکش-مصر- ترکیھ-اتیوپی- نپال،بحرینمتعلق بھ كشورھاي

،  22شود و افریقاي جنوبي، با كسب رتبة  كشور برجستھ دیده مي10است كھ در بین فیلیپین تنھا كشور آسیایي 
 كشور 130ایران در میان . نخستین كشور افریقایي پیشرو در زمینة از بین بردن شكاف جنسیتي لقب گرفتھ است

.رد فاصلھ دارتبھ ھای آخر كشور  ده رتبھ با آخرین4 جاي گرفتھ و تنھا 116مورد بررسي در ردة 
 كشور را روشن كردن نقاط قوت و 130مجمع جھاني اقتصاد ھدف از مقایسة میزان برابري زنان و مردان در این 

ریزي براساس تجربیات  ھایشان و نیز ایجاد امكان سیاستگذاري و برنامھ ضعف آنھا در این حوزه براي آگاھي دولت
این گزارش تالش دارد، با ارائة آمار و . كرده استكشورھاي موفق در زمینة از بین بردن شكاف جنسیتي اعالم 

اي بین دو جنس در محورھاي اقتصادي، آموزشي، بھداشتي و سیاسي، در نھایت جھان را بھ  اطالعات مقایسھ
شرایط برابري جنسیتي بین زنان و مردان رھنمون سازد و از این راه بھ شكاف و تبعیضي كھ بر كیفیت زندگي نیمي 

. اثر گذاشتھ خاتمھ دھداز جمعیت جھان
.این گزارش بر مبنای چھار مشخصھ بھ شرح زیر تھیھ گردیده است

)2008شاخص ھای بررسی در شکاف جنسیتی در سال (

 مشارکت و فرصت ھای اقتصادی بر اساس دستمزد ،سطح مشارکت و دستیابی بھ اشتغال با مھارت ھای باال-1
Economic Participation and Opportunity

 امکان و دستیابی بھ آموزش از سطوح ابتدائی تا سطوح متوسطھ-2
Educational Attainment

 توانمندی سیاسی بر اساس مشارکت و حضور در ساختارھای سیاسی و تصمیم گیرنده قدرت-3    
Health and Survival Subindex

 بھداشت و امید بھ زندگی با لحاظ نمودن نسبت جنسی-4   
Political Empowerment

جدول کامل سال 2008 را اینجا می توانید مالحظھ کنید.

ال بر روی کیبورد، ھمزمان بر -ار- تی- با نگھداشتن دکمھ س. افیس دارید-برای دیدن این گزارش نیاز بھ برنامھ اکسل(
.)کنید   enter  کلیک  

 



 امتیازات و رتبھ ھای کسب شده توسط کشورھا و ھم چنین مقایسھ این  بھ این گزارش)11-1(در ستونھای 
اشاره بھ شاخص ھای این بررسی ) 15-12(در ستونھای   . پرداختھ شده است2007 و 2006امتیازات با سالھای 

.میگردد

.نام کشورھای بررسی شده آمده است) 1( در ستون 
. می باشد2008رتبھ کشورھا در سال ) 2(ستون در 

.مجموع امتیازات کشور مربوطھ را مالحظھ می کنید) 3(در ستون 
. است بررسی شده2007 دررسال  کشو128 دربین 2008رتبھ کشور در سال ) 4(در ستون 

. نشان داده می شود2007رتبھ کشوررا در سال ) 5(ندر ستو
 نشان داده میشود2007مجموع امتیازات کشور در سال )6(در ستون
. نشان داده می شود2006رتبھ کشوررا در سال ) 7(در ستون
. نشان داده میشود2006مجموع امتیازات کشور در سال  )8(در ستون
. نشان داده شده است2008 و2007تفاوت امتیازات سال )9(درستون
. نشان داده شده است2007 و 2006تفاوت امتیازات سال)10(درستون

. نشان داده شده است2008 و 2006تفاوت امتیازات سال ) 11(ندرستو
 

این گزارش شكاف جنسیتي را با چھار شاخص ـ دسترسي اقتصادي، آموزشي،  ھمانگونھ کھ اشاره گردید،
ھاي مربوط بھ جنسیت  اندازي ملي از وضعیت اعمال نگرش سنجد و بھ این ترتیب، چشم بھداشتي و سیاسي ـ مي

ھا و مشاركت اقتصادي، دسترسي بھ  ھاي چھارگانة دسترسي بھ فرصت شاخص. دھد دست مي در ھر كشور بھ
اً ھایي ھستند كھ مجموع آموزش، دسترسي بھ بھداشت و سالمت، و توانمندي سیاسي زنان ھریك داراي زیرشاخھ

.بھ آن پرداختھ شده است محور14در 

:شاخص ھای بررسی
تصادی بر اساس دستمزد ،سطح مشارکت و دستیابی بھ اشتغال با مھارت  مشارکت و فرصت ھای اق)12(در ستون 

.ھای باال نشان داده میشود
Economic Participation and Opportunity

.رتبھ کشور با توجھ بھ مشخصھ فوق نشان داده شده است) 1-12(در ستون 
.ده شده استامتیاز کسب شده از وضعیت این مشخصھ در کشور نشان دا) 2-12(در ستون

.امکان و دستیابی بھ آموزش از سطوح ابتدائی تا سطوح پیشرفتھ نشان داده میشود)  13(در ستون
Educational Attainment

.رتبھ و امتیاز کسب شده از این مشخصھ نشان داده میشود) 2-13(و ) 1-13(در ستونھای

اختارھای سیاسی و تصمیم گیرنده قدرت نشان توانمندی سیاسی بر اساس مشارکت و حضور در س) 14(در ستون 
.داده میشود

Health and Survival Subindex
.رتبھ و امتیاز کسب شده از این مشخصھ نشان داده میشود) 2-14(و ) 1-14(در ستونھای 

.بھداشت و امید بھ زندگی با لحاظ نمودن نسبت جنسی در کشور مورد بررسی نشان داده میشود) 15(در ستون 
Political Empowerment

.رتبھ و امتیاز کسب شده از این مشخصھ نشان داده میشود) 2-15(و ) 1-15(در ستونھای 



نمودار شکاف جنسیتی درایران در مقایسھ با کل کشورھا

2008ی شکاف جنسی در ایران در سال جزئیات بررسی شاخص ھا
.رح جدول زیر می باشداطالعات مربوط بھ نابرابری جنسی در ایران بش

نسبت زن بھ مرد مرد زن
نمونھ 
متوسط امتیاز  رتبھ

شاخص ھای مورد بررسی شکاف جنسی در 
ایران

0,587 0,449 118 در حوزه ھای اقتصادی
0,55 76% 42% 0,69 0,55 106  مشارکت نیروی کار-الف
0.52 * * 0,64 0.52 114 ابھ پرداخت برابر مزد برای کار مش-ب
0,39 11363$ 4,475$ 0,51 0,39 107 درآمد بھ دالر-ج

0,19 84% 16% 0,28 0,19 87
حضور زنان در مقامات مدیریتی و -د

قانونگزاری
0,51 66% 34% 0,072 0,51 87  کارگران فنی و حرفھ ای-ر

0,929 0,965 92 در حوزه آموزشی
0,88 90% 79% 0,87 0,88 98 نرخ با سوادی
1,1 91% 100% 0,97 1 1 )مرحلھ اول(ثبت نام درآموزش ابتدائی
0,94 79% 75% 0,92 0,94 102 )مرحلھ دوم(ثبت نام درآموزش دوره راھنمائی
1,11 25% 28% 0,86 1 1 )مرحلھ سوم(ثبت نام درآموزش متوسطھ

0,958 0,978 60 بھ زندگیبھداشت و سالمت و امید 
0,95 0,92 0,94 1 )مرد/زن( تولد ونسبت جنسی در بد
1,05 56 59 1,04 1,05 71 )استاندارد ھای جھانی( امید بھ زندگی 

0,163 0,017 128 توانمندی و حضور و مشارکت در حوزه سیاسی
0,03 97% 3% 0,21 0,03 120 زنان در مجلس
0,03 97% 3% 0,17 0,03 126 زنان در حوزه ھای وزاراتی



0 50 0 0,13 0 40
 سال 50در (سالھای ریاست زنان در دولت

)گذشتھ
متن کامل گزارش سال 2008 در رابطھ با کشور ایران را در اینجا میتوانید مالحظھ کنید

 بھ شرح زیر قابل 2007 نسبت بھ سال  مالحظھ می کنید، نابرابری جنسیتی در ایرانھمانگونھ کھ در جداول  باال
:بررسی می باشد

)کاھش شکاف جنسیتی(2008 در سال118 بھ رتبھ ،2007 در سال 123افزایش در حوزه اقتصادی از رتبھ 

)افزایش شکاف جنسیتی (2008 در سال 92ھ ب رتبھ ،2007 در سال 90ز رتبھ  در حوزه آموزشی اکاھش

)افزایش شکاف جنسیتی( 2008 در سال 60ھ  رتببھ،2007 در سال 58ه سالمت و بھداشت از رتبھ کاھش در حوز

افزایش ( 2008 در سال 128بھ رتبھ ،2007 در سال 122 کاھش در حوزه توانمندی و مشارکت سیاسی از رتبھ
)شکاف جنسیتی

ی شاخص ھای شکاف جنسی در ایران در سال جزئیات بررس
2007

.اطالعات مربوط بھ نابرابری جنسی در ایران بشرح جدول زیر می باشد

نسبت زن بھ مرد مرد زن
نمونھ 
متوسط امتیاز  رتبھ

شاخص ھای مورد بررسی شکاف جنسی در 
ایران

0,577 0,395 123 در حوزه ھای اقتصادی
0,54 76% 41% 0,69 0,54 106  مشارکت نیروی کار-الف

* * * 0,64 * *  پرداخت برابر مزد برای کار مشابھ-ب
0,38 10,830$ 4,122$ 0,5 0,38 104 درآمد بھ دالر-ج

0,15 87% 13% 0,26 0,15 90
حضور زنان در مقامات مدیریتی و -د

قانونگزاری
0,49 67% 33% 0,68 0,49 83  کارگران فنی و حرفھ ای-ر

0,916 0,958 90 در حوزه آموزشی
0,84 84% 70% 0,85 0,84 97 نرخ با سوادی
1,1 91% 100% 0,97 1 1 )مرحلھ اول(ثبت نام درآموزش ابتدائی
0,94 79% 75% 0,92 0,94 96 )مرحلھ دوم(ثبت نام درآموزش دوره راھنمائی
1,09 23% 25% 0,81 1 1 )مرحلھ سوم(سطھثبت نام درآموزش متو

0,958 0,978 58 بھداشت و سالمت و امید بھ زندگی
0,94 51% 49% 0,92 0,94 1 )مرد/زن( تولد ونسبت جنسی در بد
1,05 56 59 1,04 1,05 70 )استاندارد ھای جھانی( امید بھ زندگی 

0,142 0,031 122 و مشارکت در حوزه سیاسیتوانمندی و حضور 
0,04 96% 4% 0,19 0,04 120 زنان در مجلس
0,07 93% 7% 0,13 0,07 97 زنان در حوزه ھای وزاراتی

0 50 0 0,11 0 42
 سال 50در (سالھای ریاست زنان در دولت

)گذشتھ



: بشرح زیر بود2006این جدول در سال 

           

دھندة آن است كھ در سرتاسر جھان، تالش براي كاھش یا بستن  ھا نشان حاصل از اطالعات این جدولنتایج 
كھ در  درحالي. وجود داردھاي دسترسي بھ آموزش و بھداشت و سالمت  شكاف جنسیتي مخصوصًا در شاخص

 پست ھای کمی ازصد كنند، زنان در جھان زندگي مي میلیارد نفر از جمعیت 5.5 كشور مورد بررسي بیش از 130
. را در اختیار دارندسیاسي ارشد جوامع مختلف دنیا

 درصد موارد شكاف جنسیتي بستھ شده و 75بطور میانگین  كشور اتحادیة اروپا، 15وسیھ و در دو منطقة اقیان
  درصد از موارد شكاف65 حدود  بطورمیانگینامریكاي شمالي، اروپاي غربي و امریكاي التین ھم، با بستن

 آسیا، كشورھاي زیر خط .در جھت کاھش شکاف ھای جنسیتی گام بر می دارندنسیتي در كشورھایشان، ج
كنند اقدامات مؤثري براي بستن شكاف جنسیتي  صحراي افریقا و خاورمیانھ آخرین مناطقي ھستند كھ تالش مي

ده و این وضعیت بدین معناست در كشورھاي خاورمیانھ، حدود نیمي از موارد شكاف جنسیتي بستھ ش. انجام دھند
. ھا و منابع براي رسیدن بھ برابري با مردان دسترسي دارند كھ زنان در این كشورھا فقط بھ نیمي از فرصت

پیشروان غلبھ بر شكاف جنسیتي ) 4(و ایسلند ) 3 (سوئد،)2 (فنالند، )1 (نروژچھار كشور اروپاي شمالي شامل 
 و نروژ بھ برابري جنسیتي دست یابد،طور كامل  ھیچ كشوري نتوانستھ بھھرچند ھنوز. اند بین زنان و مردان

این كشورھا موقعیت مناسبي . ھا را از بین ببرند  درصد این شكاف80اند  دیگر كشورھاي اروپاي شمالي توانستھ
.رندبراي ارائة پیشنھادھاي اجرایي بھ سایر كشورھاي جھان دا

ھا، تنھا کشورھائی در  كشوراین. با موفقیت ھمراه بوده استنان نیز توانمندسازي سیاسي زاین کشورھا، در
در نروژ، .  كھ در آن زنان و مردان بھ تعداد مساوي در مشاغل وزارتي و مجلس حضور دارندجھان ھستند

كشورھاي اروپاي . ھاي وزارت و نمایندگي مجلس را دارا ھستند سوم سمت فنالند، ایسلند، و دانمارك، زنان یك
.لي پیشینة خوبي در توانمندي سیاسي زنان دارندشما

ھا و مشاركت اقتصادي نیز پیشرو ھستند و از این  كشورھاي این منطقھ ھمچنین در شاخص دسترسي بھ فرصت
اي و تكنیكي را بھ  در این كشورھا، زنان اكثر مشاغل حرفھ. اند  كشور برتر جھان جاي گرفتھ20جھت در بین 

رتبھ، قانونگذاران و مدیران ارشد در كشورھاي اروپاي شمالي  سوم كارمندان عالي و یكاند  خود اختصاص داده
.زن ھستند

 118 مشاركت اقتصادي، با كسب رتبة ھا و ایران در شاخص دسترسي بھ فرصتھمانگونھ کھ بدان اشاره گردید،
نسبت زنان بھ مردان در  كشور، در جایگاه خوبي نیست و بجز در زیرشاخة مشاركت نیروي كار، 130از بین 



رتبھ و قانونگذار  دان عالينسبت حضور زنان در زیرشاخة كارمن. رسد ھا حتي بھ نصف نیز نمي بقیة زیرشاخھ
 15رتبھ و قانونگذار زن  ندان عالينسبت كارم.  درصد است31صد و نسبت درآمد زنان بھ مردان  در17فقط 

 درصد 66 درصد زن و 34اي نیز با  ھكارگزاران فني و حرف درصد مرد است و توزیع جنسي 85 درصد در مقابل
 درصد 3میزان درآمد زنان و مردان در ایران، با اختالف فاحش زنان . مرد در وضعیت كامًال نابرابري قرار دارد

 كشور مورد بررسي تنزل داده 115 از میان 111 درصد، رتبة جھاني ایران را در این زمینھ بھ 10و مردان 
.است

نسبت كسب . دارد ھاي تلخي دربارة وضعیت زنان در بازار كار و اقتصاد ایران پرده برمي ن ارقام از واقعیتای
. است و این نسبت گواه نابرابري كامل آنان با مردان است10 در مقابل 3درآمد زنان ایراني بھ مردان 

 79ي دیگر ظاھر شود، اما رتبة ھا تر از شاخص ایران گرچھ توانستھ در شاخص دسترسي بھ آموزش كمي قوي
البتھ این رتبھ در مقایسھ با برخي كشورھاي ھمسایھ و حتي منطقھ . شود جھاني پیشرفت بزرگي محسوب نمي

نام زنان بھ مردان در آموزش متوسطھ در جھان یك است كھ  رتبة ایران در نسبت ثبت. تواند قابل توجھ باشد مي
البتھ باید .  آموزش متوسطھ در میان زنان ایراني در مقایسھ با مردان باشدتواند نویددھندة گسترش این رتبھ مي

ھاي خاص دولت نبوده  ریزي توجھ داشت كھ افزایش میزان باسوادي زنان نسبت بھ مردان، تنھا معلول برنامھ
.است
ابل توجھ و آید، ایران در شاخص توانمندي سیاسي زنان وضعیت ق  برمي باالگونھ كھ از اطالعات جدول ھمان

جمھوري و  ھاي ریاست زنان در مشاغل ریاست كسب دو امتیاز صفر در زیرشاخة سال. مناسبي ندارد
مجالس قانونگذاري بھ  در زیرشاخة میزان حضور زنان در 03/0ضعیف امتیازوزیري و ھمچنین كسب  نخست

.اسي زنان انجامیده است در جھان در شاخص توانمندي سی120كسب رتبة 
كارگیري زنان در مشاغل سیاسي و ارشد حكومتي  دھد كھ وجود موانع بسیار براي بھ اخص نشان مي این ش

بھ گواه نتایج این گزارش، بھ . تواند تأثیر بسیاري در گسترش شكاف جنسیتي بین زنان و مردان داشتھ باشد مي
 خوبي در جھت تقویت این ھاي استثناي ایران، بقیة كشورھاي ضعیف در شاخص توانمندي سیاسي زنان، تالش

ھاي ریاست  كھ ایران، با وضعیت كامًال نابرابر زنان كھ در زیرشاخة سال درحالي. اند شاخص از خود نشان داده
سازي براي پذیرش حضور زنان در مشاغل  زنان در مشاغل وزارتي آشكار است، حتي گام كوچكي در راه ظرفیت

. ارشد دولتي برنداشتھ است
وجھ مطلوبي در  ھیچ  كشور مورد بررسي، وضعیت بھ130 در بین 116ان، با كسب رتبة جھاني در مجموع ایر

 كشور فقیر دنیاست و قدرت قابل توجھي بھ لحاظ 10كشور افریقایي موریتاني، كھ جزو . برابري جنسیتي ندارد
اي باالتر از ایران  رتبھاقتصادي و سیاسي در جھان ندارد، توانستھ در برابري جنسیتي بین زنان و مردان در م

 رتبھ فاصلھ دارد و 14ترین كشور این گزارش فقط  ضعیفعنوان  بھ عبارت دیگر، ایران با یمن بھ. قرار گیرد
 ھم از دست برود و ایران دو كشور با ھم عوض شود و ھمین مرتبھ باالترھیچ بعید نیست كھ در آینده، جاي این 

.زارش بعدي بھ رتبة آخر سقوط كنددر گ
پایان


