تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
ارتقای منزلت اجتماعی زنان؛ ضرورتی برای تحقق اهداف توسعه اجتماعی
فریده حمیدی  ،1انسیه زواره
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چکیده
امروزه در سطح جهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه همهجانبه،
یعنی توسعه پایدار و توسعه انسانی است و توسعه پایدار در کشورهای اسالمی نیز ،بدون مشارکت گسترده زنان محقق
نمیشود .از این رو ،مشارکت افزونتر زنان در روند توسعه کشور ،امری ضروری است .مقاله حاضر با روش بررسی شاخص های
جنسیتی در اسناد بین المللی و وضعیت ایران ،به بررسی میزان بهره مندی زنان از شاخص های برابر در سطح جامعه و
توانمندی آنها در ایران  ،اتخاذ و تقویت سیاست های موثر و قوانین قابل اجرا در سطوح مختلف می پردازد .این شاخص،
جایگاه زنان را در سه بعد سالمت ،توانمندسازی و بازار کار نشان می دهد و تفسیر آن ،درصد خسارت و یا بهره توسعه انسانی
بالقوه ،را در تعامل با نقش های زنان ،مورد سنجش قرار میدهد .نتایج بیانگر تصویری نامطلوب از جایگاه زنان است که
شایسته وجهه منطقه ای و جهانی زن ایرانی نیست .از این رو بازنگری در سیاست های قانون گذاری ،اقدامات اجرایی و
نظارتی امری اجتناب ناپذیر است و می بایست عزم همه حکومت  ،همکاری و هم افزایی بخش های مختلف سازمان های غیر
دولتی و مدنی ،از جمله دانشگاهیان نیز  ،به میدان عمل آید تا زمینه ها و زیر ساخت های الزم برای استفاده حداکثری از
ظرفیت زنان در ف رایند توسعه اجتماعی همه جانبه ،فراهم آید.
کلید واژه ها :منزلت اجتماعی ،زنان ،توسعه پایدار ،توسعه اجتماعی

مقدمه:
جایگاه منزلتی زنان نه تنها به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه بلکه به عنوان نیروی مولد و محرک جوامع بشری
دارای اهمیت است به ویژه در جامعه اسالمی که ما بر این باوریم که جایگاه زنان هم به لحاظ فردی و رشد اجتماعی
آنان دارای اهمیت است و هم به دلیل نقش پرورش دهندگی آنها واجد اهمیت مضاعف می شود  .زنان در رشد و
تحکیم خانواده نقش بسیار موثری دارند که این نقش اثرگذار بر رشد و توسعه جامعه است  .با نگاه به مجموعه آموزه
های اسالم در خصوص زنان ،می توان دریافت که اسالم با بیان ارزش واقعی زن و خانواده و اثر وجودی آنها و حفظ
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منزلت و حقوق خانواده و زن ،با تمامی تفکرات ناصواب و فرهنگ جاهالنه در خصوص زن و خانواده مبارزه نموده و
خانواده را میدانی برای تجلی استعدادها ،توانمندی ها و عواطف و احساسات زن قرار داده است و در عین حال او را به
عنوان عضو مؤثر جامعه  ،در مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پذیرفته و در سرنوشت جامعه شریک
ساخته است .نظام جمهوری اسالمی ایران با عنایت و پیروی از دستورات و آموزه های اسالمی و توجه به نقش و
جایگاه مردم و همچنین گسترش عدالت ،توجه ویژه ای به مسائل زنان داشته و در قانون اساسی نیز برای زنان،
همانند مردان ،برخورداری از حقوق اجتماعی وانسانی از حقوق مسلم وتصریح شده است و دولتها ملزم به تامین این
حقوق هستند.
یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور ،میزان اهمیت واعتباری است که زنان در آن
کشور دارا می باشند .اکنون نگاه جهان ،بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز ،برای تحقق توسعه
اجتماعی ،تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی ،چنان چه به زن به عنوان نیروی فعال و
سازنده نگریسته شود ،قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد
داشت (حمیدی و نجف آبادی . )1394،نقش زنان در توسعه ،مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی
داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی ،عاملی بنیادی محسوب می گردد.
عدالت به معنای دادگری ،گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد مطرح شده
است و عمل عادالنه عملی است که هرکس را در هر مرتبه ای که شایسته اوست ،حفظ کند .مفهوم جنسیت نیزبه
نقش های اجتماعی برای زنان و مردان داللت دارد .درصورتی که بخواهیم تعریفی اولیه از عدالت جنسیتی ارائه
دهیم میتوانیم آن را ذیل مفهوم عدالت اجتماعی قرار دهیم .با جمع دو عبارت عدالت و جنسیت میتوان نتیجه
گرفت که معنای " عدالت جنسیتی" یعنی دادگری و انصاف برقرار کردن در مورد تمام ابعاد نقش های اجتماعی ای
که در طول زمان به زنان و مردان داده میشود (امین آقایی و مشتاقیان .)1396 ،همچنین با توجه به تأکید قانون
اساسی کشور بر عدالت اجتماعی« ،عدالت جنسیتی» را می توانیم چنین تعریف کنیم« :عدالت جنسیتی فرایند
تدوین برنامه ها ،تخصیص منابع و منافع به زنان و مردان به صورت منصفانه است؛ بدون هیچگونه تبعیضی براساس
جنس (یعنی زن یا مردبودن) .عدالت جنسیتی به معنای برنامه های یکسان و مشابه برای زنان و مردان نیست ،بلکه
آنچه مدنظر است ،رفتار منصفانه با زنان و مردان براساس نیاز ها و عالیق آنان است .از اینرو پژوهش حاضر با روش
بررسی شاخص های جنسیتی در اسناد بین المللی و وضعیت ایران به بررسی میزان تامین عدالت جنسیتی و
توانمندی زنان و دختران در ایران و اتخاذ و تقویت سیاست های موثر و قوانین قابل اجرا در سطوح مختلف می
پردازد.
مفهوم عدالت جنسیتی
در فرهنگ معین ،عدل به معنای انصاف و نهادن هر چیزی به جای خود است .در قرآن و در آیه  13سوره حجرات
گفته شده« :ای مردم ،ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و در گروهها و تیره های بزرگ و کوچک جای دادیم تا یکدیگر
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را بشناسید؛ همانا گرامی ترین شما نزد خدا ،باتقوا ترین شماست ».همچنین در آیه  97سوره نحل میفرماید ´من
عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه هرکس از مرد یا زن کار شایسته کند و مومن باشد
قطعا او را با زندگی پاکیزه ای حیات بخشیم .از دیدگاه قرآن ،زن و مرد از یک جوهره مشترک انسانی هستند .به این
معنا که زن و مرد برابر آفریده شده اند .یکسانی نسل آنها اقتضا دارد که زنان جایگاه فرودستی نسبت به مردان
نداشته باشند .بنابراین عدل ،پاسخی معقول به نیازهای مردم است و عدالت جنسیتی به معنای رعایت تناسب زنان و
مردان در دسترسی به همه امکانات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است ،به گونهای که در حق هیچکدام ستم یا
اجحافی صورت نگیرد .اساساً عدالت ،نخستین معیار ارزیابی قوانین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولتهاست.
احساس عدالت ،یکی از شاخصه های اصلی رفاه اجتماعی در دنیای کنونی است .
به رغم تعابیر و تعاریف بسیار مختلف اندیشمندان علوم ا جتماعی و اقتصادی از مفهوم عدالت اجتماعی ،قدر مسلم در
این میان تأکید بر توزیع و تخصیص منصفانه ثروتها و منابع ،فرصتها و مزایا (حقوق) در جامعه است .عدالت ،به مثابه
انصاف تنها در جوامع دموکراتیک قابل طرح است .در این ارتباط ،اصل به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام
گذاشتن به آنان  3از بنیادیترین پیش شرطهای پیوند اجتماعی و عدالت کیفری محسو ب میشود( لیستر.)2004 ،
اصل بازتوزیع فرصتها ،منابع و امکانات جامعه از طریق اِعمال سیاستهای ضد نابرابری  4در کنار به رسمیت شناختن و
محترم شناختن همه شهروندان جامعه ،موجب اصالح گسترده ای از نابرابریهای مادیِ واقعی میشود که ریشه در
تفاوتهایی همچون جنسیت و غیره دارد .پذیرش اصل توازن مسؤولیت  5نیز موجب تعدیل سیاستهای سختگیرانه
نظامهای عدالت کیفری علیه طبقه نابرخوردار و آزادیهای افراطیِ طبقه سرمایه دار و تولید کننده خواهد شد ( فریزر،
.)2000
ایران به عنوان یک کشور اسالمی مفهوم عدالت جنسیتی را به عنوان جایگزین مناسب برابری جنسیتی مطرح کرده
است .در فضای فرهنگی کشور بحث از عدالت جنسیتی در آراء متفکران دینی ،و صاحب نظران دانشگاهی مطرح
است و طیفی از تعابیر متفاوت را دربرمیگیرد .در جامعه دو الگوی کلی از مفهوم عدالت حنسیتی برداشت می شود
که هر یک اقتضائات متفاوتی را به همراه دارد .دو دیدگاه شاخص عبارتند از:
گروه اول ،در دیدگاه خود معتقد هستند که تفاوت در جنسیت زن و مرد موجب تفاوت در جایگاه اجتماعی آنها
نخواهد شد ،لذا عدالت جنسیتی ،یعنی تحقق برابری زن و مرد در فرصت ها و امکانات .دیدگاه دوم  ،ضمن اعتقاد به
هویت انسانی در دو جنس زن و مرد یکسان ،تفاوت های جسمی و روانی آنها ،جایگاه و وظایف متفاوت اجتماعی زن
و مرد را سبب خواهد شد.
یکی از تعابیر را به استناد آیه  34سوره نساء تحلیل می کنند .در این آیه قرآن کریم میفرماید" الرجال قوامون علی
النساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم"  :مردان سرپرس ت زنانند ،بخاطر برتری هایی که (از
نظر نظام اجتماع) خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر اتفاق هایی که از اموالشان (در
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مورد زنان) می کنند ،بیانگر این مفهوم می باشد که قرآن کریم در بعد جایگاه و نقش اجتماعی زن و مرد تفاوت
هایی را قائل می باشد و با توجه به ویژگی های جسمی و روانی هر جنس وظایف متفاوتی را برای آن تبیین کرده
است .بنابراین به نظر می رسد دیدگاه قرآن به دیدگاه دوم نزدیک تر باشد .لذا با توجه به مطالب بیان شده می توان
گفت که عدالت جنسیتی ،پیش بینی جامعه ای آزاد از موانع جنسیتی است (آذربایجانی .)1388:81 ،جامعه ای که
اشخاص تحت تاثیر رفتارهای جانبدارانه  ،کلیشه ای یا تعصبات قرار نمی گیرند و می توانند کلیه استعدادها و قابلیت
های خود را شکوفا نمایند (موسوی مجاب و بشری .)1396 ،اما طیف آراء متفکران دینی در این مورد به هیچ وجه
یکدست نیست .مسأله اصلی مورد مناقشه این است که آیا تفاوت در جنسیت زن و مرد به گونهای است که منجر به
تفاوت حقوقی میان این دو شود یا خیر؟ مرتضی مطهری از جمله مت فکرانی است که به این پرسش پاسخ آری
میدهد .از نظر ایشان در اسالم زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند .اما به این دلیل که
یکی زن است و دیگری مرد ،در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند و همین تفاوت تکوینی یا طبیعی ایجاب میکند
از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات ها وضع مشابهی نداشته باشند .از نظر ایشان تساوی غیر از تشابه
است .تساوی ,برابری و امری کمی است و تشابه ،یکنواختی و مسئلهای کیفی .همچنان که ممکن است پدری ثروت
خود( خانه ،ملک مزروعی و ) ...را از لحاظ ارزش کمی به تساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما نه به طور متشابه،
اسالم نیز مبتنی بر استعدادهای طبیعی متفاوت زن و مرد حقوق یکنواختی برای آنان قائل نشده ،هر چند هرگز
امتیاز و ترجیحی برای مردان نسبت به زنان نیز قائل نیست .در مجموع مبتنی بر نظر ایشان عدالت جنسیتی مبتنی
بر اصل تساوی و نه تشابه حقوق و تکالیف زنان و مردان است .در مقابل این رویکرد به عدالت جنسیتی ،روشنفکران
دینی قرار دارند که اختالف میان زن و مرد را که در شرع به اختالف حقوقی کشیده میشود ،اختالف طبیعی قلمداد
نمیکنند ،بلکه حقوق متفاوت را مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی میدانند ( سادات حسنی.)1383،
صاحبنظران دانشگاهی نیز متأثر از فضای گفتمان علمی و آکادمیک جهانی در زمینه مباحث جنسیتی سه رویکرد
کلی را پشت سر گذاشتهاند :رویکرد اول زنان را جزو گروههای آسیب پذیر میداند و به دنبال فقرزدایی از زندگی زنان
است .این رویکرد تأکید دارد زنان باید به رفاه برسند تا بتوانند به نقش مادری و همسری خود بهتر بپردازند .رویکرد
دوم زنان را امکان و وسیله ای برای تحقق اهداف جامعه میداند و معتقد است توجه به نقش تولیدکنندگی زنان با
افزایش مشارکت اقتصادی آن ها ،به رشد اقتصادی کمک میکند .درواقع ،در این رویکرد بهبود وضعیت زنان وسیله -
ای برای رشد اقتصادی کشور است .رویکرد سوم ،رویکرد عدالت جنسیتی یا استراتژی نهادگراست .بررسیها نشان
دادند آسیب پذیر دانستن زنان ،آنها را از حقوق انسانی شان محروم میکند و تأکید بر نقش اقتصادی ،زنان را به
نیروی کار ارزان برای کارفرما تبدیل می نماید ،اما رویکرد عدالت جنسیتی و استراتژی نهادگرا معتقد است باید زنان
به عنوان عاملیت در توسعه و برخوردار از مواهب توسعه در نظر گرفته شوند  .این رویکرد همزمان به نقش مادری،
نقش اقتصادی و نقش اجتماعی زنان توجه دارد و با حفظ حقوق طبیعی زن و مرد و درک تفاوتها و مکمل بودن زن
و مرد ،محور خود را بر رفع تبعیضهای جنسیتی قرار داده است (معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری.)1394،
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مأموریت این رویکرد این است که بین کار و زندگی زنان توازن ایجاد کند تا زنان در شرایطی قرار نگیرند که یکی از
این نقشها را قربانی نقش دیگر کنند .در این رویکرد ،تحول کلی در نهادها و هنجارها و قواعد حقوقی برای رسیدن به
اهداف مدنظر است و بهبود وضعیت جامعه و خانواده در گرو بهبود وضعیت زنان است .همچنین اجرای طرحهای
خاص برای تأمین معاش زنان هدف نیست ،بلکه فراهم -آوردن فضای اجتماعی قابلیت -زا برای دسترسی زنان و
مردان به فرصتها و امکانات مدنظر است .اجرای این استراتژی ،مسئولیت همه نهادهای حقوقی و سازوکارهای جامعه
است .در حقیقت نظام جامعی شامل باورها ،ارزشها و سازمانهای حقوقی باید درگیر مسایل زنان و خانواده شوند تا
کاهش تبعیضها به صورت نهادینه اتفاق بیفتد.
عدالت جنسیتی را میتوان تعدیل عدالت اجتماعی در حوزه جنسیت دانست .به عبارت دیگر ،عدالت جنسیتی اشاره
به مبناایی دارد که بر اساس آن ،منابع و امکانات به صورت غیرتبعیض آمیز میان زنان و مردان تقسیم میشوند
.اصول ،29 ،28 ،22 ،21،21 ،3و  31از قانون اساسی به مفهوم عدالت اجتماعی اشاره دارند که به طور یقین تحقق
عدالت اجتماعی و زیربخش آن عدالت جنسیتی نیز تحت لوای این اصول میبایست به عنوان یک راهبرد مهم مورد
توجه قرار گیرد.
منزلت اجتماعی زنان
مفهوم منزلت در ادبیات جامعه شناسی ،همانند بسیاری از واژه ها و مفاهیم دیگر ،در یک تعبیر به کار برده نشده
است ،به طوری که از جانب برخی معادل با پایگاه به کار رفته ،بدین معنی که جایگاه شخص را در جامعه نشان می
دهد( وبرو بروس ترجمه ثالثی .)1372 ،وی منزلت را به معنای تفاوت در میزان احترام یا شأن اجتماعی می داند که
دیگران به افراد و گروه ها نسبت می دهند (آنتونی گیدنز ،ترجمه چاوشیان .)1397 ،از منظر این جامعه شناس،
مفهوم منزلت اجتماعی ،ادامه گسترش مفهوم طبقه اجتماعی در چارچوب قشربندی اوست که معموالً با واژه منزلت
یا اعتبار نیز بیان می شود (همان منبع).
سبک زندگی نیز معادل دیگری برای منزلت اجتماعی است که تأکید صرف بر الگوهای اجتماعی و نحوه استفاده از
نعمات مادی و فرهنگی دارد (خدابنده لو .)1372 ،از نظر وبر ،مهم ترین سرچشمه های تکوین پایگاه های مختلف به
این قرار هستند:
 شکل گیری سبک ویژه زندگی ،بخصوص نوع شغل.-کاریزم ای موروثی بر خاسته از ادعا بر یک موقعیت منزلتی ناشی از تولد.

 سلسله مراتبی با سیاستی متناسب که توسط گروه های اجتماعی مشخص ،انحصاری شده است (همان منبع).برای منزلت اجتماعی منابعی به این شرح می توان بر شمرد:

موقعیت اجتماعی نهادی شده همچون شغل که می تواند منبعی برای قدرت و ثروت نیز باشد .میزان منزلت مربوطبه نقش به عواملی مانند درآمد ،قدرت ،مهارت و اهمیت آن برای جامعه و همچنین فداکاریها و کوششهای الزم برای
به دست آوردن آن بستگی دارد.

5

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
 دارایی که مربوط به جوامعی است که نابرابریهای فاحشی در ثروت دارند .دلیل ا ش نیز آن است که ثروت مستلزمشایستگی ،فعالیت و کوشش می باشد.
-قدرت نیز می تواند منبع منزلت و احترام باشد.

 ویژگیهای شخصی مانند زیبایی ،قدرت جسمانی ،شهامت ،شجاعت و هوش ،گاه چنین منزلتی به گروهی که فرد بهآن متعلق است می بخشد .در این صورت ،منزلت اجتماعی با عواملی همچون سن ،جنس ،نژاد ،دین یا ملیت مرتبط
است.

هنجار بودن و بهره مندی از ارزشهای انسانی و اخالقی )منظور ارزشهای غیر مادی است( و رعایت قواعد رفتاری
مورد قبول جامعه به نوعی احترام اجتماعی به ارمغان می آورد.

ارزش دیگر ،علم و دانش است ،به میزانی که فرد سال های بیش تر صرف کسب علم کرده باشد ،احترام بیش تری
خواهد داشت; به عنوان مثال اگر چنین ویژگی با ارزشهای دینی و مذهبی همراه شوند ،حالت تقدس به خود بگیرند.

با توجه به پراکندگی و تشتّت تعریفها ،از منزلت اجتماعی از سوی جامعه شناسان که به پاره ای از آنها اشاره شد،
تعریف تا اندازه ای جامع ،که بتوان بر اساس آن منزلت اجتماعی را روشن کرد ،بدین شرح است:

منزلت ،موقعیتی است که هر فرد در ساخت سلسله مراتب برخورداری در یک جامعه و در زمان معین اشغال می کند
و در آن بخشی از منابع ارزش مند را داراست .تفکیک سلسله مراتبی پایگاه بر اساس میزان برخورداری فرد از منابع
ارزش مند مشخص می شود .به عبارت دیگر ،هر فرد در سلسله مراتب پایگاهی درجه ای از برخورداری را داراست که
از هر پایگاهی به پایگاه دیگر متفاوت خواهد بود .رفتار هر فرد در پایگاه مشخص ،بر اساس نقشهایی است که از
طرف اعضای جامعه بر ای آن پایگاه مشخص شده که در این تعبیر ،نقشهای الگوهای رفتاری مورد انتظار هستند که
فرد رفتار خود را در پایگاه مبتنی بر آنها تنظیم می کند .سازوکار تنظیم رفتار ،یا به عبارت دیگر ،چگونگی تخصیص
نقشها به وسیله هنجارها و انتظارهای اجتماعی انجام می گیرد.

پایگاه نی ز ،همانند نقش ،هم دارای جنبه های عینی است که شماری از عناصر خارجی قابل مشاهده و به رسمیت
شناخته شده مشخص کننده آن هستند و هم جنبه های ذهنی که با بیان خود در باب وضع اجتماعی که به تصور
خود احراز کرده است ،یا نقشی که فکر می کند ایفای آن را به عهده دارد ،قابل تمیز است.

امروزه جنسیت می تواند یکی از مبانی طبقه بندی اجتماعی باشد .در این طبقه بندی بیان می شود که ما که هستیم
به کجا تعلق داریم و چه جایگاهی را دارا هستیم .و این کمک میکند تا هویت اجتماعیمان را تعریف کنیم (دوویدو
و همکاران.)1989 ،
اغلب مطالعات صورت گرفته در باره نقش زنان در توسعه و بالعکس نقش توسعه در ارتقای جایگاه زنان در جامعه ،با
در نظر گرفتن تاثیر توجه به جایگاه زنان در برنامه های توسعه و تاثیر این برنامه در رفع نابرابری جنسیتی ،چند
رویکرد و نظریه فکری را نشان میدهد (فورسیت کروزون و دورانت  .) 2000از این رو در شرایط برابر در برنامه های
توسعه ،دسترسی برابر به آموزش و کسب مهارت برای همه میسر میشود.
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شاخصهای عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه
توجه به جایگاه زنان در برنامه های توسعه دارای اهمیتی کلیدی است زیرا مشارکت زنان در عرصه های گوناگون
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از شاخص های مهم توسعه انسانی و پایدار مورد نظر سازمان ملل متحد در تعیین درجه
توسعه یافتگی محسوب میشود.
پژوهش ها نشان میدهد توجه به جایگاه زنان در برنامه های پنج گانه توسعه بر روی محور حداقل ها و حداکثرها در
نوسان بوده ،حداقل ها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش می رود .در
مجموع توجه به جایگاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامه های سوم ،چهارم و پنجم توسعه ،دارای روندی رو به
بهبود و پیشرفت بوده است ولی هنوز تا استانداردهای بین المللی فاصله بسیار است( قدیمی و همکاران .)1390 ،از
مهمترین موانع فرهنگی اجتماعی بر سر راه حضور زنان در برنامه های توسعه در ایران می توان به موارد ذیل اشاره
نمود:
 - 1باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیت ها و حضور آنها در برنامه های توسعه
 - 2عدم آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق شهروندی خود
 - 3نادیده گرفتن زنان توسط برنامه های کالن و عدم آگاهی زنان از زمینه های اجتماعی و اقتصادی موجود
برای فعالیت است.
رویکرد عدالت جنسیتی و ایجاد برابری فرصت ها ،بارها در اسناد و برنامه های بین المللی مورد تایید قرار گرفته
است .به طور مثال بخشی از سند دستور کار توسعه پایدار پس از  2015که با عنوان  SDGاز آن نام برده میشود
نیز به بحث برابری جنسیتی اختصاص دارد .در این سند ک شورهای عضو متعهد شدند تا سال  2015به ایجاد یک
فرآیند بین الدولی فراگیر ،شفاف و باز برای تمام ذینفعان در خصوص اهداف توسعه پایدار با رویکرد گسترش و بسط
اهداف جهانی توسعه پایدار  ،توافق شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،اقدام نمایند .آرمان پنجم از
آرمانهای هفده گانه این سند به تامین برابری جنسیتی و توانمند کردن همه زنان و دختران اشاره دارد .شاخص های
متعددی نیز در زمینه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح بینالمللی تدوین شده است که شامل شاخص
توسعه مرتبط با جنسیت( ،6 )GDIشاخص توانمندسازی جنسیتی  ،)GEI(7شاخص شکاف جنسیت  ،)GI(8شاخص
فرصت اقتصادی زنان  ،) WEOI(9شاخص برابری جنسیتی  ) GEI(10و شاخص نابرابری جنسیتی  )GII( 11می باشند.
شاخص نابرابری جنسیتی  ،محرومیت زنان را در سه بعد سالمت( بهداشت باروری) ،توانمندسازی و بازار کار ،منعکس
می سازد و تفسیر آن ،درصد خسارت وارد به توسعه انسانی بالقوه به دلیل نابرابری جنسیتی در ابعاد مورد سنجش
است .بر اساس گزارش  2015توسعه انسانی ،میانگین شاخص نابرابری جنسیتی جهان در  ،2014در بین  155کشور
جهان 0/444می باشد( دامنه این شاخص بین صفر یعنی برابری زنان و مردان تا یک به معنای محروم تر بودن زناندر
همه ابعاد مورد سنجش قابل تغییر است).ایران در شاخص توسعه انسانی بین  188کشور ،رتبه  ،69و در شاخص
نابرابری جنسیتی بین  155کشور ،رتبه  114را داراست .میزان شاخص نابرابری جنسیتی ایران 0/515 ،و بدین
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معناست که خسارت وارد به توسعه انسانی بالقوه از جانب نابرابری جنسیتی در سه حوزه سالمت  ،بازار کار و
توانمندسازی به درصد قابل توجه  51/5میرسد .ایران در بین  19کشور منطقه نه تنها از برخی کشورهای حوزه
خلیج فارس( امارات ،کویت ،بحرین ،عمان و عربستان)  ،بلکه از همسایگان شمالی( ارمن ستان ،آذربایجان ،ترکیه)  ،و
کشورهای تونس ،لیبی ،الجزایر و لبنان نیز میزان باالتری از شاخص نابرابری جنسیتی را نشان میدهد و صرفا از
کشورهای قطر ،پاکستان ،عراق ،عربستان ،سوریه ،افغانستان و یمن وضعیت مطلوبتری دارد.
شکاف جنسیتی یک شاخص ترکیبی از چهار زیرشاخص اقتصاد ،سیاست ،آموزش و سالالمت اسالت کاله هرکالدام از آنهالا
دارای فاکتورهایی هستند و از مجمالوع آنهالا زیرشالاخص هالای مالذکور سالاخته مالی شالوند .در ایالن میالان وزن «اقتصالاد و
سیاست» نسبت به دیگر زیرشاخص های شکاف جنسیتی به این دلیل که نالابرابری هالا در ایالن حالوزه هالا بیشالتر اسالت،
سالنگین تالر اسالت .در آخالرین گالالزارش شالکاف جنسالیتی  ،2018ایالالران در مجمالوع 149کشالور در رتباله  142و جالالزو
10کشور با بیشترین شکاف جنسیتی قالرار گرفتاله اسالت .همچنالین جمهالوری اسالالمی ایالران رتباله  143در مشالارکت
اقتصادی و رتبه 141را در حوزه مشارکت سیاسی از مجموع  149کشور در جهان باله خالود اختصالاص داده اسالت .علالت
این رتبه ها این است که بیشترین چالش ایران در زیرشاخص اقتصاد مربوط به مشارکت پالایین زنالان در بالازار کالار بالوده
و باعث شده کشور هر سال جزو کشورهایی به حساب بیاید که بیشالترین شالکاف جنسالیتی را دارنالد .نتالایج باله دسالت
آمده در گزارش پیچیده است ،مثال به رغم اف زایش قابل توجاله دانشالجویان دختالر در دانشالگاه هالا کاله هماله از آن مطلالع
هستند ،در بخش تحصیالت دانشگاهی گزارش شکاف جنسیتی این موفقیت احساس نمی شالود .چالرا کاله زنالان ایرانالی
فقط در مقطع کارشناسی از مردان بیشتر هسالتند ،امالا چالون در مقالاطع کارشناسالی ارشالد و دکتالری هنالوز ایالن اتفالاق
نیفتاده شکاف جنسیتی گزارش شده است .درباره زیرشاخص سالمت نیز جمهوری اسالالمی بالا کسالب رتباله  127جالزو
کشورهای دارای رتبه خوب است که در دو شاخص اصلی «نسبت جنسالی» رتباله  1و «امیالد باله زنالدگی» رتباله  135را
دارد و همچنان نسبت جنسی زنان باالتر از مردان اسالت .در مالورد شالاخص سیاسالی ،نسالبت حضالور زنالان در پارلمالان،
مناصب وزارتی و ریاست دولت بیشترین شکاف در ایران مربوط باله پارلمالان مالیشالود کاله از  149کشالور در رتباله 141
قرار داریم .یکی از راهکارهای کاهش این نسبت ،وجود سیستم های مشوق در احزاب است کاله مالیتواننالد بالا اختصالاص
سهمیه به زنان در انتخابات و بستن لیست های خود به صورت  50.50یا  30,70زنان بیشتری را راهالی پارلمالان کننالد.

جمهوری اسالمی ایران از سهمیه بندی جنسیتی برای مجلس استفاده نمیکند ،امالا ایالن شالیوه در بسالیاری ازکشالورهای
جهان در حال اجراست .به طور مثال افغانستان  25درصد ،عربستان  20درصالد ،امالارات  50درصالد سالهمیه بالرای زنالان
دارند ،اگر چه این رویکرد از باال به پایین بالوده و کالامال مداخلالهای اسالت .در پژوهشالی کاله در سالال  1394بالا حمایالت
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری صورت گرفالت اولویالت هالا و انتظالارات زنالان از دولالت بالرای بدسالت آوردن
جایگاه اجتماعی خود و رفع محرومیت ها را اقدام های اقتصالادی ،اصالالح قالوانین ،اقالدام هالای فرهنگالی ،تالامنین امنیالت
اجتماعی زنان ،دفاع از آزادی های اجتماعی زنان ،اصالح ساختار اجرایی ،ایجالاد فضالاهای آموزشالی و تفریحالی و مقابلاله
با آسیب های اجتماعی برشمردند .در این بررسی قوانین و نظام حقوقی موجود را نیازمنالد تغییالرات اساسالی و متناسالب
با نیازهای امروز جامعه زنان دانسالتند (امالین آقالایی و مشالتاقیان .)1396 ،از ایالن رو توانمنالدی زنالان در ابعالاد مختلالف،
تغییر قوانین تبعیض آمیز ،افزایش آگالاهی جامعاله ،رشالد سالازمان هالای غیالر انتفالاعی زنالان و توجاله باله اجمالاع جهالانی
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شاخص های توسعه پایدار می تواند جایگالاه و منزلالت اجتمالاعی زنالان را ارتقالا بخشالیده ،تصالویری نالامطلوب فعلالی را از
جایگاه زنان ایرانی که شایسته وجهاله منطقاله ای و جهالانی نمالی بالاش ،اصالالح نمایالد ..از ایالن رو بالازنگری درقالوانین،
مقررات ،و اقدامات اجرایی ضروری وآماده سازی زمینه ها و زیرساخت هایی کاله امکالان و فرصالت مشالارکت بیشالتر زنالان
را فراهم سازد الزامی است .همچنین عزم و اراده سیاسالی دولتمالردان در هماله ارکالان حکومالت ،همکالاری و هالم افزایالی
سایر بخش ها از جمله دانشگاهیان و سازمان های غیر دولتی ضالروری اسالت تالا جریالان سالازی موضالوعات جنسالیتی و
کاهش شکاف جنسیتی بعنوان موضوع اولویت دار ملی تلقی شود.
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