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هاي توسعه انسانی سازمان ملل متحد و گزارش شکاف جنسیتی  جهانی، گزارش
  . مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده است

هاي شاخص بهداشت که هر  دهد به جز مجموعه مؤلفه ها نشان می هیافت
هاي  اند، وضعیت مؤلفهدو کشور کم و بیش وضعیت مشابهی گزارش داده

یافتگی را  شاخص سیاست و اقتصاد زنان در ترکیه سطح باالتري از توسعه
اي مرتبط با  این امر تا اندازه. دهد خصوصاً در دو دهه اخیر نشان می

همچنین باید گفت بهبود . هاي حمایتی قانونی دولت بوده است زيبسترسا
هاي شاخص آموزش در میان زنان ایرانی موضوعی است که  توجه مؤلفه قابل

  .باشد هاي توسعه انسانی می مستلزم مدیریت راهبردي ناظر به سایر شاخص
هاي توسعه انسانی، شکاف جنسیتی، نسبت  شاخص: هاي کلیدي واژه
  داشت، آموزش، اقتصاد، سیاستجنسیتی، به

  
  طرح مسئله

 -هاي اجتماعی ریزي هاي برنامه ترین سرفصل امروزه موضوع زنان و توسعه یکی از مهم
هایی که پس از جنگ جهانی دوم و در  است؛ برنامه اقتصادي توسعه در سطح جهان

گاه ویژه روز و هر چه بیشتر جای نیافتگی، روزبه راستاي خروج کشورها از مراحل توسعه
 هاي طوالنی همراه بوده ها و بحث هر چند مفهوم توسعه با داللت. اند خود را یافته

در رشد و  است، اما به نوعی، متضمن ایجاد فرصت مناسب براي ایفاي نقش شهروندان
در این میان تجارب . پیشرفت کشورشان در کنار تأمین نیازهاي انسانی آنان است

 اهمیت جایگاه نیروي انسانی در میان مجموعه عوامل کشورهاي گوناگون، حاکی از
توان سهم سایر عوامل از جمله منابع طبیعی،  در حقیقت هرچند نمی. توسعه است

سرمایه، مدیریت، فناوري و مواردي از این دست را کتمان کرد، اما این نیروي انسانی 
هاي فرهنگی، تواند بستر است که بر حسب فراگیري، آموزش، مهارت و کارآمدي می

تجربه کشورهاي موفقی همچون کره .  توسعه را بهبود بخشد،اجتماعی و اقتصادي
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ترین استفاده از ظرفیت نیروي انسانی  اي کوتاه مدت، حکایت از بیش جنوبی در دوره
  .  براي همه افراد جامعه دارد،در کنار ایجاد فرصت برابر

این متغیر با توسعه توجه شده در مطالعات بسیاري در حوزه جنسیت، به ارتباط 
این مطالعات نشانگر اهمیت جایگاه زنان و مشارکت آنان در  هاي مروري بر یافته. است
هرچند به لحاظ جمعیت شناختی نیمی از جمعیت جهان را زنان .  استفرآینداین 

کننده و تصمیم ساز و نیز  هاي تعیین دهند، اما دسترسی اندك آنان به پست تشکیل می
این چالش، جایگاه آنان را . شود رکت رسمی اندك آنان نوعی چالش محسوب میمشا

هاي  پذیري نسل پروري و جامعه آوري، فرزند شان در فرزند ویژه ها و کار به سبب نقش
بلکه با طرح . کند رسانی به اعضا، متزلزل نمی آتی، انجام امور خانواده و خدمات

ض، شکاف جدي میان دو جنس بیشتر نمود موضوعاتی چون نابرابري جنسیتی و تبعی
هاي اجتماعی، قوانین، هنجارها و  شکافی که در سایه الزامات، محدودیت. یافته است

هاي مضاعفی را، بسته به  کند و تبعیض قواعد و آداب و رسوم ویژه هر جامعه رشد می
ه تا اشراف بر این مهم، موجب شد. زند ماهیت و شدت این عوامل براي زنان رقم می

هاي جهانی توسعه محسوب گردد و به  عنوان شاخص ابعاد گوناگون مشارکت زنان به
بهبود وضعیت آنان، برخورداري از سطوح باالتر دسترسی به امکانات و ارتقا سطح 

یافتگی به  هاي برتر توسعه حال کسب رتبه درعین. یافتگی جوامع منجر شود توسعه
 6/49زیرا هرچند امروزه زنان  نیز، نبوده است؛معناي امحاي کامل نابرابري جنسیتی 

نیروي کار در   درصد40دهند، اما در حدود  درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می
                                                

-در 909/0 به 1980 در 64/0هه از امتیاز   این کشور از لحاظ شاخص توسعه انسانی توانسته در طی سه د 
آخرین نرخ .  برابري در این دوره یافته است5تولید ناخالص داخلی آن رشد .  جهانی دست یابد12 و رتبه 2012

 958/0 به 727/0در شاخص سالمت نیز این کشور توانسته از امتیاز .  درصد گزارش شده است3/3بیکاري معادل 
در زمینه نرخ .  گزارش شده است4/84، 2011زندگی در جمعیت زنان این کشور در سال نرخ امید به . دست یابد

مشارکت اقتصادي زنان نیز این کشور از جمله کشورهاي موفق به شمار می آید، به گونه اي که نرخ مشارکت 
لمان آن به هاي پار  درصد از کرسی7/15شایان ذکر است .  درصد بوده است55، 2012اقتصادي زنان آن در سال 

  .زنان تعلق دارد
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 درصد از کار جهان را انجام 66با آنکه . اند بخش رسمی را به خود اختصاص داده
د درآمد جهان درص 10کنند، تنها   درصد از مواد غذایی جهان را تولید می50دهند و  می

. اند هاي مجالس را کسب کرده  درصد از کرسی21دهند و تنها  را به خود اختصاص می
ومیر آنان نسبت به مردان بیشتر است و دختران  در کشورهاي در حال توسعه، نرخ مرگ

کشورهاي پیشرفته نیز از این قاعده مستثنا . کنند نام می کمتر از پسران در مدارس ثبت
 مثال در نروژ که رتبه یک را به لحاظ دست کم شکاف جنسیتی دارد، زنان براي. نیستند
نرخ مشارکت اقتصادي زنان . اند هاي پارلمان را احراز کرده  درصد از کرسی6/39تنها 

 درصد نرخ مشارکت 1/70 در مقابل 7/61 با اندکی افزایش به 2011این کشور در سال 
  . اقتصادي مردان رسیده است

گردد، ایران و ترکیه   عمر بیشتر کشورها به جنگ جهانی اول بازمیدر جهانی که
با ظهور اسالم، مردمان هر دو . اند کشورهایی هستند که براي قرون متمادي همسایه بوده

کشور به این دین گرویدند، به صورتی که اکثریت جمعیت این دو کشور را امروزه 
 م رنگ و بوي تسنن دارد و ایران بههرچند در ترکیه اسال. دهند مسلمانان تشکیل می

ها و تاریخ متمادي همسایگی به  شود، اما نزدیکی ارزش عنوان کانون تشیع شناخته می
این دو کشور در اذهان . ها انجامیده است نزدیکی فرهنگ، آداب و رسوم و سنت

شوند و به طور رسمی هر دو عضو  عنوان کشورهاي اسالمی شناخته می عمومی به
هاي متعددي  در بعد سیاسی و اقتصادي، همکاري. کشورهاي اسالمی هستندسازمان 

 مشابهی دارند، امتیاز نسبتاً نزدیکی در توسعه  و نسبت جنسیتیداشته، نرخ شهرنشینی
 توانند با انتقال تجارب موفق خود ضمن  و در مجموع میاند انسانی نیز، کسب کرده

تري در زمینه توسعه هاي اثربخش ریزيبرنامهاشراف به موانع و عوامل بازدارنده به 

                                                
- درصد بوده است5/71 درصد و ترکیه9/69 نرخ شهرنشینی ایران 2012 در سال .  
-  درصد جمعیت ترکیه را زنان تشکیل می دهد51 درصد جمعیت ایران و 49 بر طبق آخرین آمارها .  
- جهانی و ترکیه با 76 و رتبه 2/74 امتیاز ایران 2012 بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 

  .  جهانی را به خود اختصاص دادند90 رتبه 2/72امتیاز 
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هاي  ها، تحلیل و بررسی آنان، یکی از راه ها و مؤلفه استخراج شاخص. دست یابند
هرچند این مطالعه به روش کمی انجام شده و . کسب اطالعات در این خصوص است

 ها در هاي کیفی در آن خالی است، اما خود روشن است که مطالعه شاخص جاي داده
هاي خود همراه و تا  هاي جهانی و نیز بومی با دشواري اي و به کمک داده سطح منطقه

گشاي مطالعه تطبیقی است که خود موضوعی است که ذهن اسالف  حد زیادي راه
  را به خود، زیمل، وبرشناسان متقدمی چون دورکیم علوم اجتماعی خصوصاً جامعه

هاي نظري آنان حاصل مطالعات رین دستمایهت مشغول داشته تا آنجا که برخی از مهم
  . اجتماعی تطبیقی است

  
  پیشینه پژوهش

هاي جنسیتی توسعه را در ایران و ترکیه دستمایه پژوهش  کمتر مطالعه تطبیقی شاخص
از میان مطالعات موجود طاهرخانی با طرح و بحث اهداف توسعه . قرار داده است

 برنامه توسعه ملل 2008بندي سال  ه در ردههزاره سازمان ملل متحد مدعی است، ترکی
 قرار دارد 76متحد، در خصوص شاخص توسعه انسانی در شرایط متوسط و در رتبه 

بندي  حال در رده اما درعین ، جایگاه به نسبت بهتري دارد؛84که نسبت به ایران با رتبه 
در . ار دارداي پایین تر از ایران قر مجمع جهانی اقتصاد در شکاف جنسیتی در رتبه

مجموع باوجود گذشت یک دهه از تصویب اهداف توسعه هزاره، به جهت فقدان 
از که نویسنده معتقد است . اقدامات الزم، این اهداف همچنان محقق نشده است

به برابري ) 2005(شده  اند تا پیش از تاریخ تعیین  کشور که موفق نشده113مجموع 
 کشور تا قبل از 18 فقط احتماالًی دست یابند، جنسیتی در مدارس ابتدایی و راهنمای

   .)107: 1387 طاهرخانی، ( به این هدف خواهند رسید2015سال 

                                                
1. Durkheim, E. 
2. Weber, M. 
3. Simmel, G. 
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اي کشورهاي جهان به لحاظ توسعه  موسوي و همکاران نیز با تحلیل خوشه
، ایران را در خوشه نخست و 2006هاي آموزش و اشتغال سال  جنسیتی و شاخص

در . کنند بندي می گانه خود دسته هاي پنج  مجموع خوشهترکیه را در خوشه چهارم از
ها، خوشه نخست شامل کشورهایی است که به  توضیح وضعیت هر یک از این خوشه

قرار . هاي آموزش و اشتغال وضعیت متوسطی دارند لحاظ توسعه جنسیتی و شاخص
 گرفتن در خوشه چهارم دال بر دستاوردهایی در بسیاري از شئون رفاهی مانند

 هاي بهداشت است و حکایت از پیشرفت قابل نماگرهاي آموزش و پرورش و شاخص
اما در خصوص  مالحظه کشورهاي این خوشه که غالباً کشورهاي عربی هستند، دارد؛ 

نماگرهاي مشارکت زنان در اقتصاد، اشتغال و ارتقاي توانمندي اقتصادي زنان، عملکرد 
تر  تر و ضعیف ایر مناطق جهان پایینطور چشمگیري از س کشورهاي این خوشه به

موسوي  (کند است و با نرخ مشارکت اقتصادي زنان در کشورهاي آفریقایی برابري می
   ).67-68: 1389و همکاران، 

با توجه جایگاه ژئوپلتیک دو کشور، اشتراکات قومی، مذهبی، زبانی و تعامالت 
هاي  دیکی برخی شاخصدیرپاي و رو به فزونی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي و نز

هاي جنسیتی  جمعیت شناختی از یک سو و فقدان مطالعه تطبیقی در زمینه شاخص
پیروي از سنت مطالعه . توسعه در این دو کشور، انجام این پژوهش ضرورت دارد

اي در نزد  تطبیقی در علوم اجتماعی و درك جایگاه ویژه مطالعات اجتماعی منطقه
  .افزاید سطح جهان بر اهمیت انجام این پژوهش میپژوهشگران و کارشناسان در 

  
  مبانی نظري 

   نظریه نوسازي-الف
کند، عوامل درونی همچون  در این نظریه که تئوري توسعه را در سطح خرد مطرح می

گرا و یا ضد  ، به عنوان عامل بروز رفتارهاي توسعهها انسانهاي  ها و انگیزه ارزش
ترین نیروي محرکه توسعه، انگیزه بشر به   مهم.شوند توسعه در جوامع شناخته می



   
  
  
  

 117    ... ي توسعه در ایران و ها  زنان و شاخص

خاطر کسب پول،  تمایل به خوب انجام دادن کار، نه به. شود پیشرفت دانسته می
شخصیت یا پایگاه اجتماعی، بلکه به خاطر رضایت خاطر شخصی، جوهره این انگیزه 

یز نهادینه هاي داستانی کودکان ن تواند در خالل آموزه این انگیزه به پیشرفت، می. است
عنوان عاملی کلیدي در پس تغییرات  از این رو در این مبحث نیاز به پیشرفت به. گردد

از منظر نگاه نقادانه . روانی و فرهنگی قرار دارد که مقدم بر تغییرات اقتصادي است
شناسی جنسیت، پدرساالري مسلط در جوامع در حال توسعه از جمله مواردي  جامعه

حال آنکه . پردازان این گروه پنهان مانده است بین نظریه راست که از چشم براب
که به اشکال گوناگون پتانسیل و  پدرساالري مانعی مهم در سر راه نوسازي است
سؤال این جاست که چگونه . دهد استعدادهاي زنان را نادیده انگاشته و به هدر می

اشت نیاز به پیشرفت را توان از مادري که خود فاقد انگیزه پیشرفت است، انتظار د می
  در فرزند خود ایجاد کند؟

  
  گرا هاي ساخت  نظریه-ب

ها، با کلی دیدن ساختار وابستگی کشورهاي پیشرفته و در حال  این دست نظریه
دهند که در آن، کشورهاي پیرامونی به شکل اقمار  توسعه، مدلی از وابستگی را ارائه می

کارگیري منابع  پل در گرو به ت سرمایه متروانباش. اند یافته درآمده پل توسعه مترو
پیرامونی است و رهایی از زنجیره وابستگی تنها با کاهش دست کمی این رابطه محقق 

با اتخاذ مدل وابستگی در مقیاس . در اینجا نیز جنسیت متغیر مغفولی است. گردد می
. اهده نموداي از روابط اجتماعی مسلط و تحت سلطه را مش توان شبکه درون کشور می

اي است که از چشم  روابط که خود گویاي فرودستی زنان است و این نکته
  .پردازان این گروه دورمانده است نظریه
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  هاي نئوکالسیک  نظریه-ج
این رویکرد با عمده سازي و اهمیت بخشیدن به رشد اقتصادي، آن را به شرط 

 موجب افزایش کاهش دست کمی نقش دولت، تضمین رقابت آزاد بخش خصوصی،
هاي شغلی و نیز رفع تدریجی تبعیض آموزشی و برخورداري از امکانات رفاهی  فرصت

در شرایط رشد . دانسته و بر نقش توسعه در کاهش نابرابري جنسیتی تاکید دارد
هاي  یافته و فراتر از تبعیض کارگیري نیروي متخصص افزایش اقتصادي، تقاضا براي به

 اگر دسترسی به آموزش و بطوري که. یابد زیت مطلق میموجود، تخصص و مهارت، م
. یابد کسب مهارت براي همه افراد متقاضی میسر باشد، در درازمدت نابرابري کاهش می

 یافته نیز به شرط این نظریه، یعنی رقابت کامل حتی در کشورهاي توسعه حال آنکه پیش
یافته که با مشکالتی  گردد، چه رسد به کشورهاي کمتر توسعه طور کامل محقق نمی

هاي  چون ازدیاد و افزایش جمعیت و نیز نیروي کار، آمار باالي بیکاري، محدودیت
ها و  گذاري امکانات اقتصادي و ظرفیت ایجاد شغل و اولویت مردان در سیاست

ساالري و از این قبیل دست به  گرایی، فقدان شایسته گرایی، خویشاوند ها، قوم انتخاب
  . همه بر فقدان رقابت کامل تأثیرگذار است ایناند و  گریبان

  
   مطالعات زنان در توسعه-د

 توسعه فرآینداین سرفصل به دنبال طرح اهمیت موضوع تفاوت دو جنس در 
شده، موضوع کور   به این سو آثار و مطالعات انجام50در حقیقت از دهه . مطرح گردید

ریزي و اجراي   جنسیتی در برنامهجنسی توسعه را مطرح و بر لزوم توجه به مالحظات
در مطالعات خود ) 1970( از جمله استر بوزوپ. هاي توسعه تاکید کرده است پروژه

وري دو جنس در کشورهاي فقیر در دوره پیش از نشان داد، هر چند اختالف بهره
 رشد اقتصادي و با افزایش فرآیندشهرنشینی و رشد اقتصادي بازار، ناچیز بوده، اما در 

                                                
-هاي سه گانه عمده نگاه کنید به شادي طلب، ژاله، جنسیت و   براي مطالعه بیشتر انتقادات وارده بر نظریه

  .هقطر: هاي توسعه در ایران، تهران چالش
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هاي نوین، اختالف سطح  بعیض در مورد زنان و محروم کردن آنان از حضور در بخشت
هایی  او در پژوهش) 1066: 2005موریسون و دیگران،  (وري بیشتر شده استبهره

تواند موجب  درباره توسعه کشاورزي، دریافت تغییرات جزئی در تکنولوژي زراعی می
براي مثال در مناطقی که . شودتغییرات اساسی در نقش جنسیتی در کشاورزي 

هاي سنتی را زنان انجام  هاي قدیمی کشت و زرع رواج دارد، اغلب فعالیت شیوه
آالت کشاورزي را  هاي جدید، مردان بیش از زنان ماشین با جایگزینی شیوه. دهند می

 هاي نوین زراعی را بیاموزند کنند و زمانی که مردان در اثر چنین شرایطی شیوه اداره می
هاي جدید بذر و ابزار زراعی براي افزایش  کنند یا به گونه یا اعتبارات مالی دریافت می

وري تولید و همچنین درآمد زنان و میزان تولید کشاورزي دست یابند، تفاوت بهره
ماریان شمینک در تحلیل مباحث بوزروپ، تغییرات . مردان بیش از پیش خواهد شد

یافته   سعه را از نظر کیفی متفاوت از ملل توسعهاقتصادي در کشورهاي در حال تو
هاي وارداتی نیاز به گیرد تکنولوژي او با استناد به مطالعه ونزوئال نتیجه می. داند می

هایی به همراه نیروي کار  چنین فناوري. دهد نیروي کار غیر ماهر را کاهش می
دهد و  کاهش میتر، ظرفیت بخش کارگاهی را براي جذب نیروي کار  آموخته دانش

شود تا  دهد، منجر به تقاضاي بیشتر نیروي کار مردان می اي که در صنایع رخ می توسعه
این روند توسعه، پیامدهاي متناقضی براي زنان در پی دارد؛ زنان به ناچار به . زنان

 گیرند شوند و به مثابه نیروي کار ارزان مورد استثمار قرار می حاشیه تولید رانده می
  ).همان(

عنوان عوامل  هاي اقتصادي، عوامل اجتماعی را به این رویکرد عالوه بر مؤلفه
حال  نیافته و در اي در نظر دارد که وضعیت زنان را در کشورهاي توسعه کننده تعیین

تأثیر توسعه اقتصادي  این مطالعات ابعادي چندگانه از. دهد تأثیر قرار می توسعه تحت
  :سازد ا بر ما آشکار میبر ایجاد نابرابري جنسیتی ر

ها حاکی از نقش بالمنازع نئوکالسیک-بعد اول، با نزدیک شدن به آراء نوگراي
. ها و رفتن به سوي ادغام و ترمیم شکاف جنسیتی است توسعه در کاهش نابرابري
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ي داللت دارد که طی آن فرآیندشده و بر  توانمندسازي زنان، در پرتو این رویکرد مطرح
زنند که موجب تسلط  هایی دست می شان به فعالیت ه بر موانع پیشرفتزنان ضمن غلب

ها و مطالبات از یک سو و  طرح و درك خواسته. گردد شان می ها بر تعیین سرنوشت آن
از سوي دیگر در ابعاد  تالش براي کسب کنترل و حفظ اختیار در زندگی خود زنان

ورهاي توانمندسازي زنان گوناگون اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از مح
: کند پنج مرحله براي توانمندسازي زنان پیشنهاد می) 1376 (النگه. شود محسوب می

دسترسی (، مرحله دسترسی )رفع تبعیض جنسیتی در تغذیه و درآمد (مرحله رفاه مادي
 ، مرحله مشارکت)آگاهی از وضعی خود (، مرحله آگاهی)به زمین، کار و سرمایه

، حال اگر )برابري جنسیتی در قدرت (و مرحله کنترل) ي، اجتماعیمشارکت اقتصاد(
ها فقط به یک یا دو معیار توجه کنند، کار دچار اشکال و ضعف  ها و پروژه برنامه

. گردد هایی براي ارتقاي وضعیت زنان ایجاد می شود و از نظر اثرگذاري محدودیت می
عنوان رویکردي آمرانه، از بیرون که  الزم به ذکر است که رویکرد توانمندسازي زنان به

پندارد، مورد انتقادات جدي قرار گرفته  عاملیت زنان را نادیده و آنان را منفعل می
  .است

بعد دوم توسعه را عامل به حاشیه کشاندن زنان و از دست رفتن کنترل آنان بر 
 توسعه فرآیندز گذاشته شدن تدریجی زنان ا این دیدگاه بیشتر متوجه کنار. داند منابع می

داري  طور مثال مهاجرت مردان به شهرها در جستجوي کار، نه تنها بار عهده به. است
سازد، بلکه دسترسی آنان  هاي خانه و خانواده را بر دوش زنان سنگین تر می مسئولیت

را به طرز موثري کاهش ) ها هاي نوین، اعتبارات مالی و تعاونی آوري فن (به امکانات
  . دهد می

عنوان یکی از  عد سوم، هرچند به اهمیت اشتغال زنان در تولید صنعتی بهب
داري را که با  هاي توسعه اشاره دارد، اما ماهیت تولید در پرتو نظام سرمایه شاخص

                                                
-زنان، قدرت و مقاومت در ). 2011( براي مطالعه بیشتر درخصوص انتقادات وارده نگاه کنید به صادقی،فاطمه

  .ایران پس از انقالب، زنان و قوانین در جوامع مسلمان، لندن
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کاهش هر چه بیشتر هزینه و در نتیجه کاهش چشمگیر دستمزد زنان همراه است، نوعی 
  .آورد استثمار به حساب می
 رشد اقتصادي، زنان به دلیل برخورداري فرآیندرسد، اگر در  ر میدر مجموع به نظ

از سطوح پایین تر تحصیالت و مهارت از رقابت بازمانند، توسعه تنها به ترمیم شکاف 
همه نباید از  با این. ها را نیز به دنبال خواهد داشت انجامد، بلکه تعمیق آن جنسیتی نمی

خصوص کشورهاي  ثیرگذار عرفی جوامع بهنقش ساختارهاي اجتماعی و هنجارهاي تأ
هنجارهاي اجتماعی را که ) ) 2005طور مثال پارپارت به. خاورمیانه غفلت کرد

برخاسته از ساختارهاي خانوادگی مردساالر و نابرابري جنسیتی نهادینه شده است را 
  . داند پذیري زنان می خاطرنشان ساخته و رشد اقتصادي را عامل تشدیدکننده آسیب

ها،  معتقد است در کشورهاي در حال توسعه، قوانین، نرم) 2000(ویلیامسن 
هاي جنسیتی در  کننده در تبیین نابرابري هاي اخالقی و آداب و رسوم نقشی تعیین عرف

هایی را براي ورود زنان به بازار کار، ایجاد  تواند محدودیت جامعه دارد به طوري که می
ي ا این دسته از عوامل شرایط ویژه. رد نیاز محدود کندیا دسترسی آنان را به منابع مو

هایی که این قراردادها و رسوم اجتماعی از آن برخوردارند،  یکی از ویژگی: دارد
ها طی صدها سال تداوم داشته و  طوري که بعضی از این نرم به. ها است پایداري آن
شناسی ویلیامسن،  در تیپ.  استپذیر ها به سختی امکان اند، بنابراین تغییر آن نهادینه شده

هایی را بر سطح  شود که محدودیت  قراردادهاي درجه یک نامیده می،این قراردادها
  ).595-613: 2000 ویلیامسن،. (کنند پایین اعمال می

براي زنان  و کند که انقیاد زنان، مؤلفه مشترك همه جوامع است؛ مومسن ادعا می
میراث استعمار، بحران اقتصادي و رویکردهاي جهان سوم آثار این وضعیت به خاطر 

از نظر او نقش به رسمیت شناخته شده و قدردانی نشده زنان . شود پدرساالرانه بدتر می
تر از آن ساخته که بتوانند  ها را بی مهارت تر و آموزش ندیده در حوزه خانوادگی، آن

                                                
1. Parpart, J. 
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ماندگی  ی عقبادعاي اصلی مومسن این است که دلیل اصل. وارد بازار کار شوند
هاي  اقتصادي زنان نسبت به مردان، میزان کار اضافی است که آنان به خاطر مسئولیت

 داري، پرورش کودکان و داشتن شغل باید انجام دهند چندگانه خود، یعنی خانه
  )1991 به نقل از هنسل 11 و 10: 1385 کوالیی،(

رمیانه، گیتی نشات با پرداخت تاریخی از وضعیت زنان در جوامع خاو
نشینی و انزواي آنان، حجاب و انقیادشان در برابر مردان را که به غلط هم از  گوشه

هاي اسالمی  ها به آموزه این رویه) در غرب (سوي طرفداران و هم از سوي مخالفان
نسبت داده شده را به پیش از ظهور اسالم، منتسب دانسته و بر ارائه الگویی بر حسب 

در این رهیافت، از تحلیل سود و زیان براي درك . پردازد میرهیافت انتخاب منطقی 
دهد تصمیمات فردي بر خالف  شود و نشان می اقدامات فردي و اجتماعی استفاده می

: دهد از جمله، این الگو توضیح می. آورد انتظار کنشگران، نتایج متفاوتی به بار می
ژي خود را به فعالیت خانواده چگونه تصمیمات تک تک زنانی که به هر دلیل، بیشتر انر

 تواند قدرت اجتماعی زنان را به دهند، در بلندمدت، می و پرورش کودکان اختصاص می
هنگامی که این الگو بر خاورمیانه اعمال شود، این سبک تفکر . طور جمعی کاهش دهد

دهد هر زنی که بیشتر درگیر وضعیت خانواده ویژه خود شد، کمتر به اتخاذ  نشان می
این امر در نهایت به کاهش قدرت . کند میم حیاتی براي اجتماع خود توجه میتص

سازد به عنوان یک گروه، از زنان بیش از  جمعی زنان انجامیده و مردان را قادر می دسته
کشی از زنان را در خاورمیانه  به سخن آخر، راه بهره. آنچه در توانشان است، بخواهند

  )25-26: 1385 کوالیی، (کند باز می
بر اساس مبانی نظري ارائه شده و در شرایط ضعف اطالعات تطبیقی، با نگاه 

منظور از این مطالعه، بررسی . بریم عمیق به ضرورت و اهمیت مطالعه مبنایی پی می
از این منظر، هرگونه مطالعه . هاي معتبر با احتساب نسبت جنسیتی است توصیفی داده

رچوب نظریه نوسازي، مختصات جایگاه هر آتی در خصوص انگیزه مشارکت در چا
گرا و نیز  هاي ساخت کشور را در ساختار وابستگی مرکز پیرامون، در چارچوب نظریه
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هاي   رفاهی، در چارچوب نظریه-آمیز آموزشی اضمحالل تدریجی ساختارهاي تبعیض
نئوکالسیک در سایه انجام مطالعات مبنایی و احصاي میزان شکاف جنسیتی بر حسب 

به عالوه، انجام این دست مطالعات، . هاي عمده توسعه قابل انجام است خصشا
وري، تر از جمله اختالف سطح بهره هاي موشکافانه بسترهاي معتبر الزم جهت ارزیابی

هاي عمده اشتغال،  رشد اقتصادي و تبعیض جنسیتی، تغییرات نقش جنسیتی، در بخش
کننده از جمله، چگونگی سلطه  توانمندسازي و عوامل فرهنگی اجتماعی تعیین

  .سازد هاي پدرساالرانه را میسر می نگرش
  

هاي زیر انجام شده  با اتخاذ چنین رویکردي، پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش
  : است

 هاي توسعه در ایران و ترکیه چگونه است؟ وضعیت زنان در شاخص -

ایران و شکاف جنسیتی در حوزه آموزش، بهداشت، اقتصاد و سیاست زنان در  -
 ترکیه چه روندي را طی کرده است؟

 ایران و ترکیه در شاخص توسعه جنسیتی در چه وضعیتی قرار دارند؟ -

هاي آموزش، بهداشت، اقتصاد و سیاست زنان در ایران و ترکیه چه  شاخص -
  روندي را طی کرده است؟

ه هاي حاضر و نیز با استناد ب ها در ابعاد و شاخصه با توجه به آنکه این پرسش
اند، مقاله حاضر به  تر پاسخ داده نشده منابع اطالعاتی معرفی شده در این پژوهش، پیش

هاي توسعه انسانی در دو کشور است تا دریابد شکاف  دنبال مطالعه تطبیقی شاخص
ها در مورد هر کشور نسبت به  هایی و به استناد کدام شاخص جنسیتی در چه بخش

هایی را از سر گذرانیده و با توجه  ه روندها و رویهدیگري در چه وضعیتی قرار دارد؟ چ
ها چه  هاي توسعه، نسبت جنسیتی هر کدام از شاخص به سهم زنان در بهبود شاخصه

  اندازه است؟
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  روش تحقیق
هاي مرتبط، معتبر و قابل دسترس انجام  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل داده

اطالعات در خصوص . ران و ترکیه استشده و جامعه آماري آن شامل دو کشور ای
هاي انتشار یافته قابل دسترس بانک جهانی   برگرفته از دادهعمدتاًهاي توسعه  شاخص

در وهله نخست و مرکز آمار ایران، گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، 
  . هاي بعد استموسسه ملی آمار ترکیه در وهله

ها  ار مربوط به ایران در برخی از شاخصالزم است به ضعف اطالعات و فقدان آم
 در این موارد یا با جاي خالی ارقام و یا با بطوري که. در بانک جهانی اشاره داشت

در مواردي که . هاي زمانی ناپیوسته روبرو بودیم مجموع بسیار قلیل مربوط به دوره
 انسانی ها در سایت توسعه اطالعات به دالیل گوناگون ناقص بود، ضمن بررسی داده

هاي ملی از جمله سالنامه آماري مرکز آمار  سازمان ملل متحد، ناگزیر در نهایت به داده
ایران و گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، اطالعات موسسه ملی آمار ترکیه 

المللی بانک  هاي بین با توجه به تعدد منابع اطالعاتی از جمله آخرین داده. رجوع کردیم
هاي ملی،  هاي توسعه انسانی، گزارش مجمع جهانی اقتصاد و نیز داده شجهانی، گزار

ها شد تا  پس از گردآوري اطالعات، مدت زمانی صرف مقایسه و نیز اعتبارسنجی داده
  . مبناي آمارهاي معتبر صورت گیرد در نهایت تحلیل بر

لویت ر موارد اوبیشتنکته الزم به ذکر آن است که استفاده از نسبت جنسیتی در 
هاي موجود در این قالب نبود، تالش شد تا نسبت جنسیتی آن  اگر داده بنابراین داشت؛

این امر کمک کرد تا . از طریق نسبت زن بر مرد ضرب درصد محاسبه و درج گردد
شاخص، فاصله میان دستاوردهاي زنان در مقایسه با مردان را به روشنی نشان دهد و 

  . ده نشودصرفاً به ذکر موقعیت زنان بسن
هاي تخصصی از جمله مقاله چارچوب تحلیلی در مطالعات  با مطالعه مقاله

هاي سنجش  هایی چون شاخص هاي جنسیتی در جهان و نیز کتاب نابرابري
وضعیت زنان و خانواده، از انتشارات شوراي فرهنگی اجتماعی زنان، جنسیت و 
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ي اسالمی، اقتصاد، هاي توسعه در ایران و نقش زنان در توسعه کشورها چالش
 بررسی و مورد ءها احصا ترین شاخص سالمت، آموزش و سیاست به عنوان عمده

  . ارجاع قرار گرفت
  

  ها توصیف و تحلیل یافته
  بهداشت 

  نرخ امید به زندگی
افزایش روزافزون اهمیت بهداشت و نیز بهبود شرایط زندگی موجب شده تا نرخ امیـد            

 در قالــب ارتقــا ، هــر دو کــشور ایــران و ترکیــهبــه زنــدگی در نــیم قــرن گذشــته، در
فزایش دسترسی عمـومی بـه خـدمات بهداشـتی و از            ا ،ي رفاهی و بهداشتی   ها  شاخص
 نـرخ امیـد بـه    1960الی است که در سال حاین در  ؛سیر صعودي داشته باشد   این قبیل 

در آخـرین گـزارش   . بـود  ه سال گـزارش شـد  48 سال و در ترکیه     45زندگی در ایران    
ـ            خین نر ا ها،  هداد  سـال ارتقـا یافتـه     78 و   75 هبه ترتیب در دو کشور ایـران و ترکیـه ب

مجمع جهانی اقتصاد نیـز در     ). 1نمودار     (است که نشان از رشد و بهبود وضعیت دارد        
با استفاده از شاخص امید به زندگی سالم ارائـه شـده از سـوي سـازمان         رگزارشی دیگ 

در تعریف، این شاخص بـه معنـاي   . دهد یمزارش  جهانی شرایط متفاوتی را گ بهداشت
 ،یمـاري ب ،یی است که زنان و مردان با توجه بـه عـواملی چـون خـشونت           ها  سالتعداد  

نـسبت  .  انتظـار زنـدگی سـالمی داشـته باشـند     توانند یمسوءتغذیه و سایر موارد مشابه      
 05/1 ترکیـه    و 1/ 03ایـران     بـراي  2013در این گزارش در سال       صجنسیتی این شاخ  

 در 71 ام و ترکیــه در جایگــاه 91 ایــن آمـار، ایــران در جایگــاه  اســاس بــراسـت کــه  
  .بندي جهانی قرار دارند رتبه
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 رخ امید به زندگین -1 نمودار

  
  .2011 تا 1960ي دوره ها داده اساس بر ،بانک جهانی: مأخذ

  
  نرخ باروري

ط جنین از پیش از بررسی وضعیت باروري در دو کشور باید گفت در ایران سق
لحاظ قانونی و شرعی ممنوع بوده و تنها در موارد ویژه و براي جلوگیري از تولد فرزند 

این در حالی است که قانونی براي جلوگیري از سقط جنین در . ردیگ یمناقص صورت 
 ریتأث تحتي رفتارهاي باروري را ا اندازهبنابراین چنین شرایطی تا  ترکیه وجود ندارد؛

  .دهد رقرا
 و 153 نفر 1000 نرخ باروري در ایران در هر 1960در سال ) 2نمودار ( اساس بر

و کاهش  تکنترل جمعی 60ر ترکیه از همان اوایل دهه د. ت نفر بوده اس132در ترکیه 
ي ها دههتدریج این نرخ رو به کاهش نهد، اما در ایران در  زادوولد موجب گردید تا به

با  نر ایراد. ه استت شدت گرف،80با شروع دهه  این کاهش به کندي بود و 70 و 60
ي تنظیم خانواده از طریق مراکز دولتی طی دو دهه گذشته و ها برنامهتوجه به پیگیري 

و مخاطب  تبر کنترل جمعی دو نهادهاي دولتی مرتبط در زمینه کنترل موالی تتاکید دول
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بنابراین موفقیت  ،دش گیر زادوولد  همزمان زنان و مردان موجب کاهش چشمدادن قرار
با توجه به ممنوعیت سقط جنین  هایران در کاهش نرخ باروري در دوره زمانی کوتا

 بوده که موجب گردیده بر طبق آمار کنشگراني عامدانه دولت و ها تالشحاکی از 
 34 ه نفر کاهش و در ترکیه نیز این نرخ ب1000در هر  32 هین نرخ در ایران با ،2011

 براي هر دو کشور ها دوره این نرخ دست کم مقدار ممکن در طی کل .نفر کاهش یابد
 با شرایط اقتصادي جوامع تواند یما این حال هر چند کاهش نرخ باروري ب. باشد یم

مرتبط باشد، اما باید گفت روند نزولی این شاخص خصوصاً در این دو کشور نشان از 
ي اجتماعی و ها نقشهمیت ردگرایی روزافزون و پر رنگ شدن اف ،طلبی استقالل

 زو همچنین پذیرش اجتماعی، عرفی آنان نی آوري اقتصادي زنان در مقابل نقش فرزند
  .باشد

 
  نرخ باروري-2 نمودار

  
  .2011 تا 1960ي دوره ها داده اساس  برهاي بانک جهانی، داده: مأخذ
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   سال5ومیر کودکان زیر  شاخص نرخ مرگ
سترسی به آب د ،اکسیناسیون عمومیو ،هداشتیدر نیم قرن اخیر بهبود شرایط ب

و سطح آگاهی مادران موجب کاهش جدي  تاال رفتن تحصیالب ،آشامیدنی سالم
رخ ن ، آمار سازمان ملل متحداساس بر. ت سال شده اس5ومیر کودکان زیر  مرگ
 کودك 1000 کودك از هر 286 سال در ایران از رقم تقریبی 5ومیر کودکان زیر  مرگ

در ترکیه نیز  صاین شاخ.  رسیده است2012 کودك در سال 17 به رقم 1967در سال 
  کاهش یافته است2012 کودك در سال 14 به رقم 1960 کودك در سال 256از رقم 

 امکانات رفتن باالر ایران کاهش نرخ موالید، افزایش سرانه بهداشت و د). 3نمودار (
 .میر در این گروه سنی شده استو پزشکی در درمان کودکان موجب کاهش میزان مرگ

 کودکان، تدوین و مدیریت برنامه يها یناخوش در زمینه هماهنگاجراي برنامه مدیریت 
 يها مراقبت و تقویت ان کودکتخصصی يها مارستانیب کودك سالم، افزایش سراسري

 تغذیه مادران و توجه به منحنی اهمیت یافتنبهداشتی و بهبود مراقبت قبل از زایمان، 
، عفونی غیر عفونی و يها يماریبشویق به تغذیه با شیر مادر، کنترل ت ،رشد کودك

 يها استیس تداوم درمانی، توسعه آموزش بهداشت عمومی، يها مهیباجباري کردن 
یی ها برنامهاز جمله بهداشت باروري و گسترش پوشش برنامه کودك سالم در کشور 

 ،تر ترکیه نیز بهبود کیفیت بهداشد. ت اساست که در دهه اخیر به آن بسیار توجه شده
 اجتماعی است که در یک دهه نیتأمي ها مهیبحاصل برنامه مدون ارتقا سالمت و 

همچنین در این کشور برنامه پرداخت مشروط نیز در  ،تگذشته به آن توجه شده اس
که به طور منظم فرزندانشان را به مراکز  بضاعت ي بیها خانوادهجهت حمایت از 

  . نیز، اجرا شده استبرند یمداشتی به
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  سال5 کودکان زیر ریوم مرگرخ ن -3 نمودار

  
  .2012 تا 1960ي دوره ها داده اساس برسازمان ملل متحد، : مأخذ

  
  اشتغال

عالوه بر  را آن توان یم و است ریانکارناپذ انسان یزندگ ییایپو در اشتغال نقش
 ارتباطات  طبقاتی، به نوعی مدخلکسب درآمد و بهبود وضعیت معیشتی و جایگاه

 از یمین عنوان به زنان، دیتردیب ییایپو نیا جهت در. نمود یتلق یاجتماع و یانسان
 حداکثر به ،يا جامعه هر هدف رایز ،دارند جامعه توسعه در یمیمستق ریتأث ت،یجمع

 نهعادال عیتوز سرانه، درآمد از یتابع یاجتماع رفاه و است یاجتماع رفاه رساندن
 ،یاجتماع مشارکت زانیم و یرفاه ،یبهداشت ،یآموزش امکانات سطح بهبود درآمد،
 که يا جامعه در. باشد یم  از این قبیلو زنان و مردان یاسیس ،یفرهنگ ،ياقتصاد

 زین یاجتماع رفاه باشد، شتریب ياقتصاد يها تیفعال و اشتغال  نهیزم در زنان مشارکت
 درآمد شیافزا د،یتول سطح شیافزا کار، بازار در زنان مشارکت رایز بود، خواهد شتریب

 .را به دنبال دارد یاجتماع رفاهکلی  شیافزا جهینت در و سرانه
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 به که اشتغال و درآمد کسب يها فرصت به نابرابر و محدود یدسترس برعکس
 و افسردگی فقر علل نیتر عمده از خود شود، یم داریپد يکار کم و يکاریب صورت

هاي  بر حسب شایستگی و قابلیت دیبا ي،نابرابر و يکاریب فقر، بردن نیب از يبرا .است
ر این بخش به بررسی وضعیت زنان در د. داد قرار مدنظر را جنس دو هرتخصصی، 

  .شود یمشارکت و بیکاري آنان پرداخته م ،زمینه اشتغال
  

  نیروي کار زنان
زنان وجود دارد  لاشتغادر کشورهاي جهان سوم دالیل متعددي براي نرخ پایین 
 فرآیندر این کشورها د ،که گهگاه به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور وابسته است

از جمله در ایران . آمیز است اجتماعی شدن زنان و مردان غالباً متفاوت و تبعیض
وانین ق ،هاي گوناگون فکیک جنسیتی در زمینهتاهمیت ویژه  ،حاکمیت تفکر مردساالري

عوامل اساسی پایین بودن میزان  واده و نحوه گزینش نیروي کار برخی ازناظر بر خان
ر بررسی دو کشور ایران و ترکیه در زمینه اشتغال آنچه که د. شود یماشتغال محسوب 
طور کلی اشتغال زنان در ترکیه به میزان  ، این است که بهشود یمبه وضوح دیده 

ایران روند  2005 تا 1990ي ها سالصله هرچند در فا. توجهی از ایران بیشتر است قابل
ما باز هم در ا)  درصد20 درصد به رقم تقریبی 10از رقم  (هرو به رشدي را تجربه کرد

 سهم نیروي کار زنان از کل نیروي آن برعالوه  .بهترین حالت از ترکیه بازمانده است
از پایین بودن نرخ  تواند یمکه  ه یافتلیتقل 2008 تا 2005ي ها سالکار در ایران در طی 

ر یک مقایسه کلی، سهم زنان ایرانی از نیروي شاغل د. داشتغال کل نیز نشأت گرفته باش
 بوده و این در حالی درصد 91/13به طور میانگین  ه دهه گذشت2در جامعه در طی 

  ).4نمودار  ( بوده استدرصد 28/28است که این رقم در ترکیه 
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  اشتغال زنان-4 نمودار

  
  انک جهانیب: مأخذ

  
  نرخ مشارکت اقتصادي

 نرخ مشارکت 1990 که از سال دهد یمي بانک جهانی در مورد ایران نشان ها داده
 درصد رسیده است، ولی پس از 5/19اقتصادي زنان افزایش چشمگیري یافته و به رقم 

 رسیده است و در همین درصد 16 به رقم 2011این سال رو به کاهش نهاده و تا سال 
ي ا گونه با کاهش نرخ مشارکت اقتصادي روبرو بوده، به 2005زمانی ترکیه تا سال بازه 

 رسیده است و 2005 در صد در سال 23 به رقم 1990 درصد در سال 35که از رقم 
 آغاز کرد که منجر به افزایش این نرخ به 2006سپس روندي رو به رشد را از سال 

 گزارش مجمع جهانی طبق بر. )5 نمودار ( گردید2011 درصد در سال 28میزان 
 و در 4/0 در ترکیه 2013اقتصاد، نسبت جنسیتی شاخص مشارکت اقتصادي در سال 

 جهان قرار 134 و 123ي ها رتبه است که موجب شده که این دو کشور در 23/0ایران 
  .بگیرند
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  نرخ مشارکت اقتصادي زنان-5 نمودار

  
  انک جهانی ب: مأخذ

  
  نرخ بیکاري زنان

اي باال بودن سطح تحصیالت و آگاهی در میان زنان، این انتظار را به هر جامعهدر 
ي اقتصادي فعالیت نمایند، ها بخشآورد که آنان هم همپاي مردان بتوانند در وجود می
 نرخ بیکاري باال رفته و قسمتی از ،ي این مشارکت فراهم نشودها نهیزمحال اگر 

ا توجه ب. رسدرف گردیده به نتیجه مطلوب نمیهایی که براي آموزش زنان صسرمایه
و  ه میزان بیکاري زنان کاهش یافت2007 تا 2003در ایران در بازه زمانی ) 6 نمودار(با 

 که نشان دهیرس 2007 ل درصد در سا30 به رقم 2003 درصد در سال 43از رقم 
اما با  ته است؛ که طی برنامه سوم توسعه در ایران میزان بیکاري زنان کاهش یافدهد یم

 ،ي بعدها سالدر  و نیز نرخ بیکاري عمومی  جنسیتیزیآم دیتحدي ها استیستوجه به 
ما در ترکیه در ا ؛د رسی2011 درصد در سال 42و به رقم  هوباره این نرخ افزایش یافتد

 20 هر چند این نرخ افزایش یافته، ولی رقمی کمتر از 2004 تا 2000ي ها سالبین 
 همچنان پایدار بوده و تنها در سال 2008این رقم تا سال . ه استدرصد گزارش شد
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ریزي در ي حمایتی و برنامهها استیس رسید و پس از آن با توجه به 25 به رقم 2009
 21 رقم به وراستاي افزایش مشارکت اقتصادي زنان، دوباره این نرخ کاهش یافته 

بق گزارش مجمع جهانی اقتصاد ر طب ،ز بعد دستمزد نیزا. د رسی2011درصد در سال 
ي ا گونهنسبت جنسیتی پرداخت دستمزد در ایران و ترکیه به یکدیگر نزدیک است به 

  .ت گزارش شده اس61/0در ایران  و 64/0که نسبت دستمزد زنان به مردان در ترکیه 
  

 ) ساله24 تا 15( نرخ بیکاري زنان -6 نمودار

  
  ي گوناگون و بانک جهانیها سالامه آماري ي سالنها داده ،رکز آمار ایرانم: مأخذ

  
ي دولتـی  هـا  گزارش ،ي اقتصادي زنان در ترکیه    ها  شاخصبا وجود وضعیت بهتر     

ي اشـتغال و دسترسـی بـه     هـا   فرصت در جهت افزایش     گذاران  استیسحاکی از تالش    
 درصدي زنـان را بـا    28 مشارکت اقتصادي نزدیک     ها  گزارشین  ا. تمنابع اقتصادي اس  

ي اقتـصادي   هـا  يهمکارنرخ باالي این شاخص در بین سایر کشورهاي عضو          توجه به   
 بـه  1988همچنین کاهش نیروي کار زنان از سال      . اند  کرده ارزیابی   دست کم  ،اجتماعی

قـدان تخـصص و مهـارت زنـان،     ف ،بعد را در این کشور با نرخ باالي مهاجرت به شهر      
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، چرا که انجام امور خانگی دانند یمط داري امور مراقبت از خانواده و کودکان مرتب      عهده
بر این اساس دولـت     و دهد یمترین وقت زندگی زنان ترکیه را به خود اختصاص            بیش

ي و اجرایـی متعـددي را از دهـه          گذار  قانونترکیه براي بهبود شاخص مذکور اقدامات       
  .گذشته انجام داده است

د گفت که سهم زنـان   بایگانه سهي ها بخشدر بررسی سهم نیروي کار به تفکیک     
 20همواره در ترکیه باالتر از ایران بـوده اسـت و بـاوجود کـاهش        در بخش کشاورزي  

ـ  ،درصدي سهم زنان در این بخش به جهت افزایش نرخ شهرنشینی در دهه گذشته              از ب
 ایـن نـرخ   2011سـال   باالست، در هم سهم نیروي کار زنان ترکیه در بخش کشاورزي       

  ). 7 نمودار (تاس ه درصد گزارش شد26ایران  اي و بردرصد 39 هبراي ترکی
  

   سهم نیروي کار زنان در بخش کشاورزي-7 مودارن

  
  .هاي بانک جهانی و مرکز آمار ایرانداده: مأخذ

  
ر بخش صنعت به عکس زنان ایرانی حضور پر رنگ تـري نـسبت بـه همتایـان            د

 درصـد   25 از رقم    2006 تا   2004ي  ها  سال ر ایران این سهم در طی     د ،ترك خود دارند  
 درصـد  23 این روند به صورت نزولی بود و بـه رقـم   2011 رسید و تا سال  32به رقم   
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 2004 آغاز گردید و در سال  2001 درصد در سال     12ما در ترکیه این نسبت از       ا ؛درسی
 در همـین رقـم بـاقی مانـد کـه نـشان       2011 درصد رسید و تا سـال  15ی  بیتقر رقمبه  

ـ         وضعیت زنان    دهد یم اشـتغال در بخـش صـنعت     هایران نسبت به زنان ترکیـه در زمین
  ).8 نمودار (باالتر بوده است ههموار

  
  سهم نیروي کار زنان در بخش صنعت-8 نمودار

  
  هاي بانک جهانی و مرکز آمار ایرانداده: مأخذ

  
 با کاهش سـهم زنـان   2006 تا 2003ي ها سالدر بخش خدمات نیز ایران در طی    

 درصد نزول کرد و از این سال به 37 درصد به رقم 43ي که از رقم    ا  گونه روبرو بود به  
 رسـیده کـه بـه جـز در بـازه      2011 در سال   درصد 50با روند افزایشی این رقم به        دبع

هـر چنـد کـه     .  این رقم در ایران نسبت به ترکیه باالتر بوده است          2009 تا   2006زمانی  
روند صعودي در این زمینه داشت و از رقـم       2009 تا   2000کشور ترکیه در بازه زمانی      

 درصد رسید ولی پس از این سال این سهم با کاهش روبرو شد و 47 درصد به رقم  26
  ).9نمودار  ( رسید2011 درصد در سال 45به رقم 
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  سهم نیروي کار زنان در بخش خدمات-9 نمودار

  
  .هاي بانک جهانی و مرکز آمار ایرانداده: مأخذ

  
 گفت که در   توان یمي گوناگون   ها  بخشا توجه به سهم زنان در اشتغال        بنابراین ب 

ي هـا  شـانس  و در ایـران زنـان       شـوند  یمـ ي جذب   کشاورزترکیه زنان بیشتر در بخش      
 و با توجـه بـه آنکـه    ندیجو یمزندگی کاري خود را بیشتر در بخش خدمات و صنعت       

نان ایرانـی  ز ،ر ترکیه استمشارکت اقتصادي زنان در ایران در مجموع پایین تر از کشو       
  .نندیب یمي کاري کمتري را پیش روي خود ها فرصت
  

  آموزش
 جـامتین  در) 1990 (1369 ســال  در کـه  اسـت اي  برنـامه ،همـه بـراي آمـوزش

 ملـل  سـازمان  جمعیت صندوق یونیسف، یونسکو، المللی  بین سازمان 5 همت به تایلند
 افزایش جهان، در سواد گسترش هدف با حدمت ملل عمران برنامه و جهانی بانک متحد،

 گردهمـایی  این .شد برگزار یادگیري کیفیت بهبود و همگان براي یادگیري هاي  فرصت
، )2000یونـسکو،    (رود مـی  شـمار  بـه  گذشته قرن هاي  گردهمایی ترین  بااهمیت از یکی
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 ضـرورت  اسـاس  بـر  از جمله امکاناتی است کـه در سـطح جهـانی و         آموزشبنابراین  
 هـاي   گـروه  ژهیو به جامعه افراد تمام دسترسدر   برابر، و متعادل صورت به باید انیانس

 برخـی بـه جهـت سـیطره     و روسـتایی  جوامـع  برخـی  درحال آنکـه   . اقلیت قرار گیرد  
بـه جهـت     یـا و   دارد وجود دختران آموزش براي هایی  محدودیت ،یفرهنگ هاي  دیدگاه
. دارند ویژهی وضعیت آموزش در راندخت اجتماعی هنجارهاي و ها ارزش بعضی وجود

توسـطه و همچنـین   م ،ییبتداا ،در ادامه ضمن توجه به نسبت جنسیتی در سطح آمادگی        
  . شود یمدر مقطع آموزش عالی، به بررسی شاخص باسوادي در هر دو کشور پرداخته 

  
  نام دختران به پسران در مقطع آمادگی نسبت ثبت

ر حقیقـت نـسبت   د. ت بـاالتر از یـک اسـ   این نسبت در ایران به نفـع دختـران و      
 رسـید و در  1 بـه  93/0 با اندکی رشـد از  1990نام در ایران در طول دهه       جنسیتی ثبت 

ر ترکیه این نسبت در این مقطع پایین تر از ایران          د. د را تجربه کر   04/1 رقم   2011سال  
 در هر دو هدد یمبنابراین آمارها نشان   رسیده است؛91/0 به رقم    2011بوده و در سال     

  .کشور به آموزش کودکان دختر و پسر توجه شده است
  

 نام دختران به پسران در مقطع آمادگی  نسبت ثبت-10 نمودار

  
  مرکز آمار ایران و ترکیه: مأخذ
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  نام دختران به پسران در مقطع ابتدائی نسبت ثبت
  دریافـت آن اسـت کـه هـر دو کـشور در ایـن               تـوان  یم) 11 نمودار(آنچه که از    

 این شاخص در ایـران کـاهش        1977اند و تنها در سال      شاخص روندي صعودي داشته   
 میالدي این نسبت در ترکیه 80 و 70ر دهه د. تیافته و پس از آن دوباره رشد کرده اس    

 دهیرسـ  2010 در سـال  99/0 به رقـم  1971 در سال  74/0باالتر از ایران بوده و از رقم        
ر گـزارش  د. ت رسـیده اسـ  94/0ین نسبت بـه رقـم    دهه ا  4 یطدر ایران نیز در     . است

 ي سـال بـرا مجمع جهانی اقتصاد نیز این نکته ذکر شده و این نسبت در گزارش مجمع         
  . اعالم شده است98/0 و براي ایران 99/0 در ترکیه 2013

  
 یینام دختران به پسران در مقطع ابتدا  نسبت ثبت-11 نمودار

  
  . آمار ایرانهاي بانک جهانی و مرکزداده: مأخذ

  
 که دختران ایرانی   دهد یمنام در مقطع متوسطه نشان        وضعیت نسبت جنسیتی ثبت   

نام و ادامه تحصیل در این    نسبت به دختران کشور ترکیه در شرایط بهتري از لحاظ ثبت          
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 و 49/0 در ایران و ترکیه به ترتیب برابـر بـا   1971ین نسبت در سال  ا. دمقطع قرار دارن  
مـا در مـورد ایـران در طـی     ا ، طی زمان در هر دو کشور افزایش یافتـه       بود که در   42/0

دورانی که با مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی روبرو بود این نسبت کاهش یافت و پس 
 در 95/0ي و زیربنایی این نسبت دوباره رشد کرد و به رقم   ا  توسعهي  ها  برنامهاز شروع   

ایـن   هر چنـد کـ  هـ  .ی مانـد باق 2007 تا سال م رسید و پس از آن در این رق1996سال  
کـاهش   2011 تـا    2007ي  ها  سالنسبت در ایران رشد مناسبی یافته است، ولی در طی           

مـا  ا ناشی از نسبت کلی جمیعتی زنان به مردان دانست؛ ا آن رتوان یمداده است که     رخ
 شـده بـود بـه طـور صـعودي           آغاز 1971این روند صعودي که از سال        هدر مورد ترکی  

در گـزارش مجمـع     ). 12 نمـودار  ( رسـید  2010 در سـال     95/0ش یافت و به رقم      افزای
جهانی اقتصاد نیز وضعیت ایران در این شاخص بهتر از ترکیـه گـزارش شـده اسـت و        

. کنـد  یمـ  اعـالم  2013 بـراي ترکیـه در       94/0 بـراي ایـران و       97/0میزان این نسبت را     
ي ناشی از اقـدامات دولـت       ا  دازهانمچنین بهبود وضعیت تحصیل دختران در ترکیه تا         ه

هاي ملی ترویج آمـوزش  اندازي کمپین راه ،ي مالیها کمکي اهدا  ها  نهیزماین کشور در    
ر مجموع  د. تي غیردولتی اس  ها  سازمانبراي دختران در مقاطع گوناگون و همکاري با         

ار در ایران دختران بیشتري در این مقطع به ادامه تحصیل پرداخته و این نـسبت در چهـ    
  . برابر رسیده است2دهه گذشته به بیش از 
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  دختران به پسران در مقطع متوسطهنام ثبت نسبت -12 نمودار

  
  .هاي بانک جهانی و مرکز آمار ایرانداده: مأخذ

  
  سوادآموزي

آنچه مشخص است ایـن اسـت کـه    ) 13نمودار (در زمینه سوادآموزي با توجه به  
لبته این نسبت در ترکیه باالتر از ایران بـوده     ا اند، داشتههر دو کشور روند رو به رشدي        

 درصد و 2/92 ،2011سوادي زنان در کشور ترکیه در سال        ي که نرخ بی   ا  گونهبه  . است
بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد نسبت  و ؛است ه اعالم شددرصد 1/81براي ایران 

 گـزارش شـده    90/0 و براي ایـران    92/0 ،2013 سالجنسیتی سوادآموزي در ترکیه در      
  .است
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  نرخ باسوادي-13 نمودار

  
  .هاي بانک جهانی و مرکز آمار ایرانداده: مأخذ

  
  تحصیالت عالی

 کـه  دهـد  یمدرباره تحصیالت عالی باید گفت نسبت جنسیتی در این زمینه نشان          
زیـرا بـر حـسب گـزارش مجمـع           زنان در ایران نسبت به همتایان ترك خود پیشتازند؛        

 گـزارش  82/0و براي ترکیـه     01/1 براي ایران    2013اد این نسبت در سال      جهانی اقتص 
ي اصـلی کـه در نمودارهـاي    هـا  گروهدر زمینه توزیع دانشجویان به تفکیک . شده است 

همواره به شکل  ن گفت که در گروه پزشکی نسبت زنان به مردا   توان یمذیل آمده است    
 این است کـه از  دیآ یم که از نمودار بر آنچه. ي از ترکیه بیشتر بوده است     ا  مالحظهقابل  
 رسیده است و پس از آن 97/2 به رقم 71/0 این نسبت از رقم 2005 تا سال 1990سال 

ي آموزشی و اجراي طرح ها استیس به عللی از جمله تغییر 2007 و 2006ي  ها  سالدر  
 این سپس دوباره  و ؛ رسید 69/1بندي آموزشی این نسبت کاهش یافت و به رقم            سهمیه

اما در مورد ترکیـه بایـد     افزایش یافت؛2010 در سال 18/2نسبت رشد یافت و به رقم     
 به طـور  2010 تا   2000 همانند ایران رشد داشته و از سال         90گفت این نسبت در دهه      

 هـر دو کـشور نـسبت    90حقیقت با آنکـه تـا نیمـه دهـه      در.  درصد بود  31/1میانگین  
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. ایران این نسبت افزایش سه برابري را تجربه کرده است     اند، در     مشابهی را گزارش داده   
  ).14 نمودار(

  
  نسبت زنان به مردان در گروه پزشکی-14نمودار 

  
  مرکز آمار ایران و ترکیه: مأخذ

   نسبت زنان به مردان در گروه علوم انسانی-15نمودار 

  
  مرکز آمار ایران و ترکیه: مأخذ
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  گروه علوم پایه نسبت زنان به مردان در -16نمودار 

  
  مرکز آمار ایران و ترکیه: مأخذ

  

   نسبت زنان به مردان در گروه هنر-17نمودار 

  
  مرکز آمار ایران و ترکیه: مأخذ
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بـا ایـن   . در مورد علوم انسانی و علوم پایه نیز شـاهد وضـعیت مـشابهی هـستیم           
ن پایین تـر   در ایرا90که نسبت جنسیتی شاغلین به تحصیل تا پیش از نیمه دهه      تفاوت

 حـضور خـود در ایـن    کمبـود زنان ایرانی عالوه بر جبران       بنابراین از ترکیه بوده است؛   
 .اند در مدت زمان کوتاهی حضور پر رنگی را نـشان دهنـد          هاي تحصیلی، توانسته    گروه
 اامـ  ؛)17و   16 ،15نمودارهاي   (و هنر نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیم       شاورزيکدر  

و ترکیـه در ایـن زمینـه     تمهندسی وضعیت به گونه دیگـري اسـ  در مورد گروه فنی و   
هرچند که نسبت جنسیتی شـاغلین بـه    . داشته است ها  سالوضعیت بهتري را در اغلب      

 به رقم 1990 در سال 05/0 مو از رق هتحصیل در این گروه آموزشی در ایران رشد کرد       
 کـه  هـا  دانـشگاه  بنـدي   رسیده است ولی با توجه به طـرح سـهمیه          2006 در سال    37/0

تأثیر قـرار داد، ایـن نـسبت     ها تحت هاي این گروه تحصیلی را بیش از سایر گروه   رشته
 هم باال بوده و از رقم 90ما در مورد ترکیه این نسبت در همان دهه   ا ؛تکاهش یافته اس  

  ).18نمودار  ( رسیده است2010 در سال 42/0 به 3/0
 

 وه فنی و مهندسی نسبت زنان به مردان در گر-18 نمودار 

  
  مرکز آمار ایران و ترکیه: مأخذ



   
  
  
  

 145    ... ي توسعه در ایران و ها  زنان و شاخص

در  نافزایش تعداد زنان شاغل به تحصیل نسبت بـه مـردا          تدر نگاه کلی باید گف    
لوم انسانی و سپس علـوم  ع ،ي پزشکیها گروهایران در مقایسه با کشور ترکیه بیشتر در   

و رونـد متفـاوت     عالوه بر این، در زمینه تحصیالت عـالی شـاهد د          . پایه رخ داده است   
را که در این زمینه نسبت تعداد زنان به مـردان در مقطـع کارشناسـی ارشـد،                  چ. مهستی

 بـه ایـن   2000به خصوص از (ایران  ترکیه نسبت به ایران و در زمینه دکتراي تخصصی       
  ).20و  19 نمودار  (نسبت به ترکیه پیشتاز است) سو

  
 اسی ارشد نسبت زنان به مردان در مقطع کارشن-19 نمودار 

  
  مرکز آمار ایران و ترکیه: مأخذ
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  نسبت زنان به مردان در مقطع دکتري تخصصی-20 نمودار 

  
  مرکز آمار ایران و ترکیه: مأخذ

  
  سیاست

  ي نمایندگی در مجلسها یکرستعداد 
 به طور 2006 تا 1997ي ها سالتصدي نمایندگی مجلس از سوي زنان در فاصله        

پـس از ایـن سـال      .  درصد بوده است   4ور میانگین حدود    تقریبی در هر دو کشور به ط      
 14 بـه رقـم   درصـد  4 سال از رقـم  6 پس از و شدترکیه با رشد این شاخص روبه رو    

ـ . د درصد نزول کر3 درصد به رقم    4ایران در همین بازه زمانی از رقم        . درصد رسید  ر ب
 درصـد   17این نـسبت در ترکیـه بـه          2013طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال        

  درصـد اسـت  3افزایش یافته و این در حالی است که ایـن نـسبت در ایـران همچنـان           
 را  126 ام و ایران جایگاه      91بندي جهانی، ترکیه جایگاه       ر نتیجه در رتبه   د. )21نمودار  (

ي سطوح ها تیموقعمچنین در این گزارش نسبت زنان به مردان در ه. تکسب کرده اس 
الزم به ذکر اسـت در زمینـه تـصدي      . ت اس 04/0 براي ترکیه     و 1/0وزارتی براي ایران    

زنان در پست ریاست جمهور در ایران قانونی براي شرکت زنان به عنوان کاندید وجود 
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جمهور انتخاب    به عنوان رئیس   توانند یمطور قانونی زنان ترکیه نیز       که به   درحالی. ندارد
  .شوند

  
 هاي مجلسد کرسی نسبت زنان به مردان در تعدا-21 نمودار 

  
  بانک جهانی:  مأخذ

  
  گیري نتیجه

هاي توسعه به منظور  مقاله حاضر به دنبال ارائه اطالعات معتبر آماري درباره شاخص
از این . مطالعه تطبیقی وضعیت شکاف جنسیتی در دو کشور ایران و ترکیه بوده است

دانی و نیز اسنادي آتی مهیا تواند بستر مناسبی براي مطالعات تطبیقی می ها می منظر یافته
  . سازد

شده در این پژوهش، به یقین   هاي ارائه فراز و فرودهاي روند هر یک از شاخص
هاي اجتماعی، فرهنگی و نیز اقتصادي، سیاسی هر یک از دو کشور دارد  ریشه در زمینه

عی از توان انوا که می بنابراین، درحالی طلبد؛ که خود مطالعات ژرفانگر مجزایی را می
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شده بر مبناي استدالل  هاي مطرح روابط را در پس سطوح گوناگون، هر کدام از شاخص
منطقی، در نظر داشت و حتی رابطه سنجی آن را، دستمایه مقاله علمی پژوهشی مستقلی 

کننده در محدوده  ساخت، اما مقاله حاضر با درك برخی عوامل اصلی و عمده تعیین
  .پردازد ها می ی پژوهشی به طرح و تحلیل برخی زمینهسقف کمی و معمول مقاالت علم

ي توسعه در میان دو کشور ایران و ترکیه در گزارش ها شاخصدر بررسی 
 در سال 49/0 ه ب2005 در 52/0، ایران از نرخ نابرابري جنسی دسازمان ملل متح

 ؛2 دست یافته است36/0 به رقم 52/0 از رقم ها سالو ترکیه در همین  ه رسید2012
، اما در این روند یمبنابراین هر چند دو کشور به سوي کاهش شکاف جنسیتی پیش 

در گزارش دیگري که از . زمینه کشور ترکیه موفقیت بیشتري به دست آورده است
مارها همسو با آمارهاي سازمان ملل متحد از آ ،سوي مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده

 توضیح آنکه هر )1جدول  (دهند یمشور خبر بهبود شرایط برابري جنسیتی در هر دو ک
دهنده کاهش شکاف  تر گردد، نشان  نزدیک1اندازه رقم مربوط به شاخص به عدد 

  .جنسیتی است
  

  امتیاز کشورهاي ایران و ترکیه در شکاف جنسیتی -1جدول 
  سال   

 کشور
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

  58/0 592/0 589/0 593/0 583/0 602/0 590/0 580/0 ایران
  608/0 60/0 595/0 587/0 582/0 585/0 576/0 587/0 ترکیه
  گزارش مجمع جهانی اقتصاد: مأخذ

                                                
-جلس ملی، هاي م هاي چون نرخ مرگ و میر مادران، نرخ بارداري، تصدي کرسی این شاخص بر حسب مولفه

  و نرخ مشارکت نیروي کار  بدست آمده 2010 تا 2006هاي   جمعیت با دست کم آموزش متوسطه طی سال
  .است
-هر اندازه عدد شاخص به رقم صفر نزدیک تر گردد، نشان از کمتر شدن نابرابري جنسی دارد .  
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 رقـم شـاخص   2008 و 2007هـاي   ر ایـران در طـی سـال   د ،1جدول با توجه به   
هاي بعد از آن با توجه به عللی از جمله اجراي         ما در سال  ا ،بهبود یافته  شکاف جنسیتی 

قم شاخص کـاهش  رتقلیل حضور پارلمانی زنان و از این قبیل   ،ین تفکیک جنسیتی  قوان
 سـال ایـن   7مـا در ترکیـه در طـی    ا ، رسـیده اسـت  58/0 به رقم 2013یافته و در سال  
دهد که از میزان شکاف   افزایش یافته که نشان می  608/0 به رقم    587/0شاخص از رقم    

 .جنسیتی در این کشور کاسته شده است

 ام و ایران در مقـام  120رکیه در مقام  ت ،2013تیجه این روند جهانی، در سال       در ن 
هر چند اختالف میزان . اند گرفتهبندي جهانی شکاف جنسیتی قرار    ام به لحاظ رتبه    130

گیري شـاخص اصـلی      ي موثر در اندازه   ها  مؤلفهنابرابري این دو کشور به تعداد و سهم         
 .ه، روند مشابهی است اما روند کلی مقایسگردد بازمی

 موضوعی بااهمیت و محرك پیـشرفت       عنوان بهترکیه به موضوع برابري جنسیتی      
برابري جنسی هم نشانگر     يها  شاخصمطالعات مربوط به    . نگرد یماقتصادي   اجتماعی،

 ایـن کـشور، از   کـه  طوري به ،دستاوردهاي شگرفی در دهه گذشته در این کشور است    
. ي اقتصادي و توسعه پیشی گرفته اسـت       ها يهمکاران  خود در سازم   حاعضاي هم سط  

 به یکی از ده اقتـصاد  2023نکته حائز اهمیت آن است که این کشور قصد دارد تا سال           
از نظر مسئوالن کشور دستیابی به چنین سهمی تنها در سایه حل و . دشوبزرگ دنیا بدل 

تی در ترکیـه،  به سوي برابـري جنـسی     (دشو یمي شکاف جنسیتی محقق     ها  چالشفصل  
2012.(  

در . انـد  طور تاریخی هر دو کشور در قرن حاضر تحوالت جدي را تجربه کرده   به
ترکیه با پایان جنگ جهانی اول حکمرانی متمادي امپراطوري قدرتمنـد اسـالمی پایـان               

ي کـه از  ا وهیشـ یافت و اداره امور این کشور تحت نظام مدرن جمهوري قـرار گرفـت؛     
                                                

-و دستمزد ،تعداد قانونهایی چون نسبت جنسی درآمد  گزارش شکاف جنسی مجمع جهانی اقتصاد، مولفه -

گذاران و مقامات عالی ،کارگران ماهر ، نسبت جنسی در بدو تولد ، امید به زندگی سالم ، تصدي مقامات وزارتی 
  .هاي رایج محاسبه کرده است و نرخ سواد آموزي را در کنار مولفه
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جمهوریـت بـا خـود    . و سـکوالر دانـسته شـد    تی فاصله گرفـ   زمامداري حکومت دین  
و  دق شـهروندي بـه همـراه آور   حـ  ،دیگـري از جملـه برابـري، آزادي    ني مـدر  ها  دهیا

 در ایـن کـشور      1924موضوعاتی از جمله فرصت آموزش برابر براي هر دو جـنس از             
 از  خیلی زودتـر   1934و کمتر از یک دهه پس از استقرار نظام جمهوري در             دمطرح ش 

هر چند وضع و اجـراي قـوانین بـا       . بسیاري از کشورها، زنان به حق رأي دست یافتند        
طور کامل به اهـداف خـود      حمایت و محوریت دولت و نیز مدرنیته آمرانه نتوانست به         

ي توسـعه   ها  شاخصفزایش  ا. دي تخفیف دا  ا  اندازهدست یابد، اما شکاف جنسیتی را تا        
 نـشانگر کوشـش عامدانـه    توانـد  یمـ وهلـه نخـست   مربوط به زنان در ایـن کـشور در        

ساالري و توسعه براي راه  براي بهبود وضعیت مردم همجدان يها تالش و گذاران استیس
بنابراین شاید زنان ترك در تحوالت و تغییرات اساسی این  . یافتن به اتحادیه اروپا باشد    

اه دسـت کمـی خـود     زمان بـه جایگـ     ری ایفا نکرده باشند، اما با گذ      رنگ کشور نقش پر  
  .اند یافته  دست

 کـشور،   135رکیه از میان    ت ، گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد      طبق بر
ي هـا  برنامـه و مقررات و برگـزاري       نبر این اساس، تصویب قوانی    .  را دارد  122جایگاه  

ي اقتـصادي و دیگـري؛      هـا   فرصـت ، ایجاد   تمدون در راستاي دو هدف؛ جلب مشارک      
ي هـا   شـاخص بهبـود وضـعیت     . اسی در این کشور انجام شـده اسـت        توانمندسازي سی 

ر همـین راسـتا در حـوزه پرداخـت     د. شود یمآموزشی و سالمت در همین راستا تعبیر      
و پرداخت  لي ملی اشتغاها ياستراتژ ،نقدي براي تحصیل سالمت و بهداشت تتسهیال

مقرراتی در این کشور به ي مستقلی اجرا و ها برنامه جنس، دوبرابر براي کار برابر براي      
  .تصویب رسیده است

ي راهبردي در راستاي تبدیل ترکیه به یکـی       ها يزیري حمایتی و برنامه   ها  استیس
 دالر در سـال  25000 و ارتقا درآمد ملی سرانه به 2023از ده اقتصاد برتر جهان تا سال     

گیـري از   و بهره موجب شده تا این کشور بیش از پیش به موضوع رفع شکاف جنسیتی        
کسب چنین هـدفی مـستلزم رفـع        . ي موجود فراتر از جنس توجه نشان دهد       ها  لیپتانس
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که در همین راستا تشخیص  ؛باشد یمبیش از پیش موانع برابري جنسیتی در این کشور 
ي سنتی از سوي آنان در قالب ها نقشداري  موانع مشارکت اقتصادي زنان در کنار عهده      

وقـت و   قبت از کودکان و نیز فقدان قراردادهاي کاري پـاره         فقدان دسترسی کافی به مرا    
ي راهبردي در جهـت رفـع و کـاهش    ها يزیرسوي برنامه هین کشور را با ،پذیر  انعطاف

  .موانع سوق داده است
درباره افت و خیزهاي وضعیت زنان در ایران در قـرن گذشـته مطالـب بـسیاري                 

طور ویژه بایـد   به. بحث آن نیستنوشته شده که در مجال حاضر فرصتی براي طرح و      
گفت، پس از انقالب اسالمی در سه دهه گذشته تحت پروژه اسالمی سـازي وضـعیت          

تـأثیر قـرار گرفتـه و فراتـر از آن انقـالب              هاي اجتماعی تحت    زنان بیش از سایر گروه    
در . هاي آنـان را متحـول سـاخت         ها و منش    عنوان انقالبی دوران ساز، کنش     اسالمی به 

که بازار کار در ترکیه به روي زنـان   هاي این مقاله باید گفت، درحالی تحلیل داده تکمیل  
 با رفـع تبعـیض جنـسیتی بـه برابـري بیـشتري از طریـق اتخـاذ                   کوشند یمباز است و    

یی چون استراتژي اشتغال ملی و نیز تصویب مقرراتی چون پرداخت حقوق      ها ياستراتژ
ي درآمـدزایی  هـا  فرصـت نـان در ایـران   ز ،ابـد برابر براي کار برابر به دو جنس دست ی   

بیکاري، بیمـاري مـزمن اقتـصاد ایـران محـسوب         هر چند ک  ه. کنند یمکمتري را تجربه    
طور کلـی اشـتغال    ، اما به  دهد یمي آماده به کار در هر دو جنس رنج          روهاین و   شود یم

 کـشور،   با توجه به تشابه نرخ شهرنشینی در دو       . شود یممردانه محسوب    همچنان امري 
. پردازنـد  یمـ  گفت زنان در ترکیه بیش از همتایان خود در ایران بـه کـشاورزي    توان یم

در بخـش خـدمات مـشغول بـه کـار          اند،  شدهبیشتر زنانی که در ایران جذب بازار کار         
 در جهت مطامع خانواده     عمدتاً کار کشاورزي زنان     این که  به جهت    همه نیابا   .هستند

                                                
- تواند درآمد را تا  غل میدرصد رشد نسبت زنان شا6 از جمله برآوردهاي بانک جهانی پیشنهاد می کند که
هاي  هاي کشورهاي عضو سازمان همکاريشبیه سازي.  درصد کاهش دهد15درصد افزایش و فقر را تا 7

 درصد رشد ساالنه را 6تواند  درصد افزایش کلی مشارکت نیروي کار می5اقتصادي و توسعه دال بر آن است که 
  .به همراه داشته باشد
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 و غالباً درآمدزایی مجزایی براي آنـان در  شود ینممحسوب طور رسمی شغل مستقل     به
طور صریح در خصوص حضور غیررسـمی، امـا فعاالنـه زنـان در            به توان ینمبرندارد،  

در مقابل، زنان ایرانی بیشتر از زنان ترك جذب بخـش           . بخش کشاورزي ابراز نظر کرد    
  .اند صنعت شده

ر حـوزه آمـوزش دختـران        آموزش باید گفت، هر دو کشور د       مؤلفهدر خصوص   
ی در هـر دو     ینام دختران در مقطع آمادگی و ابتـدا         نرخ ثبت . اند  برداشتهي موثري   ها  گام

 2010 سالنام دختران به پسران در ایران تا  در مقطع متوسطه ثبت  . کشور باال رفته است   
حد هبود آموزش دختران در ترکیه تا ب. تي بیش از ترکیه بوده اس  ا  مالحظهبه طور قابل    

 سـالگی  12زیادي مدیون اقدامات قانونی از جمله تصویب قانون آمـوزش اجبـاري تـا      
ي غیردولتی نیز موجب    ها  سازماني دولتی با همیاري     اهمچنین همکاري کمپین  ه .است

ي داراي دسـت کـم نـرخ      هـا   اسـتان آموزان دختـر در       شده تا به جذب حداکثري دانش     
ي مـالی مـشروط   هـا  تیـ حماحـال   درعـین . دني اخیر بپرداز ها  سالنام کنندگان در      ثبت

ر ایـران نـسبت جنـسیتی شـاغالن بـه      د. تآموزشی نیز نقش ویژه خـود را داشـته اسـ        
که نسبت جنسیتی شـاغالن   درحالی. تتحصیالت عالی به نفع زنان و باالتر از ترکیه اس       

و علـوم    نر و علوم انـسانی    ه ،ي پزشکی، دامپزشکی و کشاورزي    ها  گروهبه تحصیل در    
در همین برهه زنـان   ؛ي یافته استا مالحظهرشد قابل  ویه به نفع زنان در ایران است      پا

 انـد  توانستهي تفکیک جنسیتی ها استیسي همچون ها  تیمحدودترکیه در نبود موانع و      
در مقطـع کارشناسـی     . در گروه فنی و مهندسی حضور رو به رشدي را به ثمر رسـانند             

با این وجود در مقطع دکتـري زنـان   . ز ایران استارشد نسبت جنسیتی در ترکیه بیش ا      
بـا ایـن همـه    . انـد  داشـته ایرانی به مراتب حضور بیشتري نسبت به همتایان ترك خـود     
سـطح   ي در ارزیابی  ریتأثدستاوردهاي زنان ایرانی در حیطه تحصیالت عالی و تکمیلی          

 حـداکثر بـه    ي آموزشـی رایـج توسـعه      ها  مؤلفهزیرا   ی کشور نداشته است؛   افتگین  توسعه
 بـه پیـشتازي زنـان       تـاً ینهانابراین در ارزیابی    ب ؛دنکن یمنام در مقطع متوسطه بسنده        ثبت

 و بـه حـضور پررنـگ آنـان در           شـود  یمـ ایرانی در عرصه تحـصیالت متوسـطه اکتفـا          
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تحصیالت عالی و به خصوص مقطع دکتري تخصـصی در مقایـسه بـا همتایـان خـود،             
برآمده از احساس تعهـد و مطالبـات اسـتراتژیک    ؛ حضوري که شود ینمچندان توجهی   

دریـغ    و وقف اوقات و مساعی گاه مبرم آنان و نیز دلگرمی و حمایت گاه بی         گران کنش
.  خـود نـدارد  پـس  دراي  کننـده  ي حمایت ها يزیر و برنامه  ها  استیساست و    ها  خانواده

 ،عدادها بر حـسب اسـت     تواند یم ي تفکیک جنسیتی مجالی دهد،    ها  استیسبرعکس اگر   
داري   و در نهایـت عهـده  هـا  رشـته  و هـا  گروهیابی افراد در   و عالئق به جا ها یستگیشا

الوه بـر آن بایـد گفـت        عـ . شـود  یمـ  توسعه منجـر     فرآیندشایسته ساالرانه مناصب در     
یجـاد  ا ،گذاري تحصیلی براي یک کشور از طریق فـراهم آوردن شـغل      بازگشت سرمایه 
پرواضح . شود یمتوانمند حاصل  صي متخصروهایني ریکارگ بهپذیر و  بازار کار انعطاف

گذاري آموزشی    است که ایران بر خالف ترکیه نتوانسته باوجود انتظار منطقی از سرمایه           
 ،برانگیـز بـودن   تحـسین  دحضور زنان در مقاطع تحصیالت عالی با وجو   . خود سود برد  

چوب نظریـات  در چـار . ت از نگاه دولت به عنـوان فرصـت درك نـشده اسـ      دست کم 
مطالعات زنان و توسعه چنین تحلیلـی فراتـر از رویکردهـاي نوسـازي، نئوکالسـیک و       

اعم  (ساختارگرا گویاي آن است که زنان با مساعی خود ضمن غلبه بر موانع پیشرفتشان
، بـه  )از موانع ساختاري و یا موانع نهادینـه شـده حاصـل از هنجارهـاي پایـدار عرفـی          

هاي  صورت وجود فرصت بروز و مکانیسم اند که در  پرداختههاي عاملیت محور فعالیت
ها بر تعیـین سرنوشتـشان شـده و بلکـه حیـات اجتمـاعی                 گر، موجب تسلط آن    تسهیل

بـا   چه بسا با ادامه وضعیت موجود که عمـالً      . سازد  خانواده و جامعه آنان را متحول می      
 زنان از رقابت سالم بر پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادي و بازماندن جمعیت کثیري از 

ها همراه است، توسعه نه تنها به ترمیم شکاف جنسیتی نیانجامد بلکـه               حسب شایستگی 
  .ها را به دنبال آورد تعمیق آن

اي مبـذول   هاي پیگیر و مجدانـه  در حیطه سالمت و بهداشت، هر دو کشور تالش 
ها شـاخص امیـد بـه     ادهبر طبق آخرین د. اند  داشته و تقریباً همپاي یکدیگر گام برداشته      

 سـال  5 ومیـر کودکـان زیـر    نرخ مرگ. زندگی زنان در ترکیه اندکی باالتر از ایران است   
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در واقـع  . اندکی از ایران پایین تر و نرخ باروري در ترکیه اندکی بـیش از ایـران اسـت            
شاخص سالمت تنها شاخصی است که وضعیت نسبتاً مشابهی در هر دو کـشور نـشان            

  .دهد می
طه مشارکت سیاسی و حضور کمرنگ پارلمانی زنان ایرانی در مقایسه با ر حید

هاي اخیر باید گفت هر چند زنان در ایران به  موج فزاینده حضور زنان در ترکیه در سال
، نظر و ثکنندگان در بح مشارکت ،عالین اجتماعی و مدنیف ،دهندگان عنوان رأي

طح باالیی از بلوغ و آگاهی سسته پیو ،کنندگان در تظاهرات و مجامع عمومی شرکت
سیاسی را به خصوص در جریان انقالب اسالمی و پس از آن در طول این چند دهه از 

و مقبولیت عمومی آنان در عرصه  ما این به معناي پذیرشا اند، دادهخود نشان 
ی و اقبال تأن عدمکاهش حضور آنان در مجلس بر . هاي سیاسی آنان نیستگري تصدي
 در ها آن. دي آنان داللت دارها لیپتانس و ها ییتواناان به آنان و نادیده انگاشتن مرد دولت
گیري از آموزش  ي اخیر همت و غیرت خود را به فراخور بهرهها دهه ري دشواها بزنگاه

ي حزبی در زمینه ها شاکلهو ورود به  ، اما در مواقع بازي سیاسیاند دادهو آگاهی نشان 
نابراین کمرنگ شدن حضور آنان در مجلس بیشتر شاخصه ب ؛دسیاست کمتر جاي دارن

 و ابدی یم تعمیق ها دولتهاي گريالگوهاي تبعیض جنسیتی است که به فراخور تصدي
  .دارد ي کالن شورایی بازمیها عرصهآنان را بر خالف عالقه و لیاقت از 
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