
  
  
  
  

 جنسیت و توسعه در کشورهاي اسالمی نفتی و بدون نفت

  ***پور فاطمه حسین  ، **مرضیه موسوي  ، *سوسن باستانی
  31/1/94:             تاریخ  پذیرش6/8/93: تاریخ دریافت

  
  چکیده

اند که با بررسی شاخص توسعۀ جنسیتی و   نگارندگان این مقاله در پی آن
ی از وضعیت زنان کشورهاي اسالمی با توانمندسازي جنسیتی تصویر روشن

مبناي . چون نفت و گاز نشان دهند توجه به برخورداري از منابع طبیعی هم
نظري پژوهش را نظریۀ دولت رانتی و رویکرد توانمندسازي زنان تشکیل 

هاي پژوهش، موقعیت زنان در تمامی کشورهاي اسالمی  بر اساس یافته. دهد می
 از نظر بهداشتی و آموزشی بهبود یافته است؛ اما از 2009 تا 1996هاي  طی سال

هاي  در مؤلفه. نظر اقتصادي و سیاسی تغییرات مهمی صورت نگرفته است
بهداشتی، آموزشی، اقتصادي و سیاسی تفاوت معناداري بین کشورهاي اسالمی 

هاي بهداشتی و  نفتی و کشورهاي اسالمی بدون نفت وجود دارد؛ در مؤلفه
اي نفتی عملکرد بهتري نسبت به کشورهاي اسالمی بدون نفت آموزشی کشوره

زنان در کشورهاي اسالمی نفتی نسبت به کشورهاي اسالمی بدون . اند داشته

                                                
 sbastani@alzahra.ac.ir         . الزهرا دانشگاه اجتماعی، علوم گروه دانشیار *

 mar_mousavi2002@yahoo.com    .استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا **

 fateme.hoseinpoor@yahoo.com    . ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا کارشناس ***
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نابرابري . اند هاي اقتصادي و سیاسی داشته تري در عرصه نفت، نرخ مشارکت کم
گیر چنان چشم هاي اقتصادي و سیاسی در کشورهاي اسالمی هم ویژه در حوزه به

رفع . انجامد تر مشارکت زنان می است و این نابرابري جنسیتی به کاهش بیش
هاي توسعه  هاي جنسیتی در برنامه ها از طریق نهادینه کردن نگرش این نابرابري

  .پذیر خواهد بود امکان
 زنان، کشورهاي اسالمی نفتی و بدون نفت، توسعۀ جنسیتی، :مفاهیم کلیدي

  .توانمندسازي جنسیتی
  

   پژوهشئلهمس

نظران اجتماعی نشان داده است که بدون مشارکت فعال زنان در  مطالعات اخیر صاحب
یابی به توسعه  ها، اعم از اقتصادي و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دست تمامی عرصه

ناپذیري را   انسانی، لطمات جبرانۀاي میسر نیست و به این دلیل جامع براي هیچ جامعه
شود که هنوز  توجه به لحاظ شدن جنسیت در توسعه، مالحظه می با. متحمل شده است

اساس اطالعات موجود،  بر.  نقاط جهان وجود داردتر بیشهم شکاف جنسیتی در 
بر هاي مشابه با مردان برخوردار نیستند و  اي، زنان از فرصت امروزه در هیچ جامعه

ها مسلط  ري از زمینههاي جنسیتی در بسیا هاي اخیر، تفاوت رشد زیاد در دههخالف 
 طور غیرمستقیم با کاهش شکاف  ایجاد شرایط مناسب براي مشارکت زنان، به. است

هاي آگاهانۀ سیاسی و اجتماعی  درآمدي بین قشرهاي جامعه و افزایش مشارکت
-بابایی(شود  همبستگی دارد و در نهایت سبب افزایش توسعۀ انسانی در کشور می

  ).40: 1386زکلیکی، 
ن به موضوع توسعه در کشورهاي اسالمی از آن رو اهمیت دارد که از پرداخت

 درصد جمعیت 20 میلیارد نفر جمعیت، بیش از 5/1 این کشورها با نزدیک به سو یک
پارچه  اند؛ از سویی دیگر از نظر توزیع جغرافیایی یک جهان را به خود اختصاص داده

تر این کشورها  بیش.  هستند ژئوپلیتیکیتر از آن داراي موقعیت استراتژیک و  بوده و مهم
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ها از منابع نفت و گاز  در خاورمیانه و شمال افریقا استقرار یافته و برخی از آن
اي که بیش از نیمی از ذخایر نفت و گاز جهان در این کشورها  گونه  برخوردارند؛ به

ها متناقض با این حال، وضعیت زنان در این کشور). 93: 1381پور،  جمعه( نهفته است
هاي اجتماعی، سطح آموزش و  گذاري شگرف در بخش است؛ چندین دهه سرمایه

 طلوب مۀهاي برجسته هنوز نتیج بهداشت زنان را بسیار بهبود بخشیده، اما این پیشرفت
 خاورمیانه آخرین ۀ منطقمثالً. را در اشتغال و مشارکت سیاسی به بار نیاورده است

 مشارکت اقتصادي، توانمندسازي سیاسی زنان و نظر ازجایگاه را در مناطق جهان 
 1مجمع جهانی اقتصاد،( مزد در قبال کار مشابه میان زنان و مردان دارست تفاوت دست

 ۀها در زمین توجه به پیشرفت آن  با  این کشورها،طلوبو این از سطح م). 25: 2011
تر از زنان داراي  مولدةناتوانی در استفاد. تر است پایینبسیار آموزش و بهداشت 

دارد و توانایی تولیدکنندگان را  تحصیالت عالی، شکوفایی این کشورها را پایین نگه می
، کنند نمی کامل ة انسانی خود استفادۀبراي رقابت در برابر کشورهایی که از سرمای

 جامعه سراسر در گوناگون از طرق تناقض این هاي  تأثیرات و هزینه.سازد محدود می
 مختل را کشور یک اقتصادي تواند عملکرد کاهش عدالت جنسیتی می. شود می احساس

 سرانجام و داده کاهش استعدادهایش بهترین از مندي بهره را در کشور توانمندي کند و
توجه  از سویی دیگر در کشورهاي اسالمی، با. را کاهش دهد اقتصادي وري بهره و رشد

شده ایی در نرخ مشارکت نیروي زنان مشاهده ه به برخورداري از منابع طبیعی، تفاوت
؛ کشورهاي برخوردار از منابع طبیعی غنی در مقایسه با کشورهاي اسالمی فقیر در است

 منطقۀ زنان .تري در مشارکت نیروي کار زنان دارند منابع طبیعی، نرخ رشد کم
روي آنان در از نی مؤثري شکل به حال تا به  که هستند منبعی افریقا شمال و خاورمیانه

 اي پاره در و جمعیت درصد 49 آنان در حالی که، .عرصۀ اقتصادي استفاده نشده است
 مشارکتشان، دهند می تشکیل را دانشگاهی دانشجویان  درصد63 تا منطقه کشورهاي از
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  و.)Ross, 2008 ؛7: 2003 1بانک جهانی،(است  درصد 28 حدود فقط کار نیروي در
اي  هاي قبل، توسعه به حاشیه ي زنان داشته است، اما در دهههرچند توسعه منافعی برا

چنین پایگاه شغلی پایین  مزد پایین و هم شدن زنان و تمرکز آنان در کارهاي با دست
تر از تأثیرات مثبت آن بوده است  منجر شده است و تأثیرات منفی توسعه بر زنان بیش

  ). 40: 1385خانی، (
 و مشارکت زنان در توسعه در ایران و در سطح ویژه نقش مسائل زنان بهة حوز

.  خاورمیانه و جهان اسالم بسیار کم مورد کاوش و بررسی علمی قرار گرفته استۀمنطق
اندك کارهاي پژوهشی که در خصوص زنان در کشورهاي اسالمی وجود دارد، بیش از 

ضرورت همین سبب،   به. پردازند  حقوق زنان در این کشورها میۀلئهر چیز به مس
ویژه با توجه  به ( کشورهاي اسالمیۀاي نقش و مشارکت زنان در توسع بررسی مقایسه

تر این کشورها از منابع طبیعی  به موقعیت خاص این منطقه و برخوردار بودن بیش
که در این پژوهش به آن پرداخته شده شود   کامالً احساس می)چون نفت و گاز هم

  .است
توجه به  مندسازي جنسیتی در کشورهاي اسالمی با جنسیتی و توانۀتحلیل توسع

تر شدن چگونگی و  تواند به روشن چون نفت و گاز، می برخورداري از منابع طبیعی هم
هاي آموزشی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کمک شایانی  میزان مشارکت زنان در بخش

شورهاي  موقعیت زنان در کۀ حاضر مقایسۀمقالاز نگارش از این رو هدف . بکند
 بهداشتی، آموزشی و اقتصادي و سیاسی در سال از نظراسالمی نفتی و بدون نفت، 

بین میزان چنین در پی پاسخ به این سؤال است که آیا  است و هم 2009 و 1996
هاي توسعه و توانمندسازي جنسیتی کشورهاي  برخورداري از منابع طبیعی و شاخص

  اسالمی ارتباط وجود دارد؟
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   هشه پژوپیشین
 مشارکت اقتصادي زنان به این نتیجه رسیده بارةدر پژوهش خود در) 2005 (1آفن هاور

اساس گزارش بانک جهانی، فقط   بر)خاورمیانه و شمال افریقا (2 مناۀاست که در منطق
این . کنند مزد دریافت می  درصد زنان از طریق مشارکت در بازار کار دست28 تا 27

 منطقه طلوبتر از درصد جهانی و سطح م ش است، پایینچه در حال افزای نسبت اگر
. توجه به نسبت باروري، سطوح تحصیلی و ساختار سنی جمعیت زنان است با

 هاي اقتصادي در جنوب آسیا نیز پایین و بر طبق آمارهاي مشارکت زنان در فعالیت
ILO 3 )ۀ از منطق درصد است که بعد37 اً، تقریب2003سال در ) المللی کار سازمان بین 

عالوه، فعالیت اقتصادي زنان جنوب آسیا  هب. ترین رتبه در جهان قرار دارد منا در پایین
 جنوب ۀدر منطق. تر در بخش خصوصی است کشورهاي اسالمی و غیراسالمی بیش در

هاي مسلمان است، زنان مشارکت  ها و اندونزیی  که شامل اکثریت مالزیایی،آسیا
ر این منطقه، سهم زنان در کل جمعیت نیروي کار پیوسته در د. اقتصادي باالیی دارند

تري در بخش کشاورزي   اقتصادي باعث شده که زنان کمۀحال افزایش است و توسع
هاي صنعتی و خدماتی نسبت  مشغول به کار باشند و این در حالی است که در بخش

  .تر شده است زنان بیش
نقش زنان «اي چندموردي با عنوان   مقایسهۀدر مطالع) 1385( کوالیی و حافظیان

 با بررسی وضعیت آموزشی، بهداشتی، اقتصادي و سیاسی » کشورهاي اسالمیۀدر توسع
جنوبی،  ویژه در خاورمیانه و شمال افریقا و نیز در آسیاي زنان در کشورهاي اسالمی به

هاي  زنان در این کشورها از امکان مشارکت گسترده در زمینه: به این نتیجه رسیدند
رو از کمک بسیار   اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند و از همین

د، محروم شو این کشورها منجر ۀجانب  همهۀتواند به تسهیل توسع مهم زنان که می
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2. MENA (Middle East and North Africa) 
3. International Labour Organization 
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 اما کشورهاي مسلمان ،اند  توسعه، موفقیت چندانی به دست نیاوردهۀاند و در زمین مانده
یافتگی از  زمان با آغاز فرایند توسعه ي و مالزي که همشرق آسیا، اندونز جنوب

تري به  هاي بیش اند موفقیت اند، توانسته برداري کرده خوبی بهره مشارکت زنان نیز به
  .دست بیاورند

 انسانی مبتنی بر ۀتوسع«اي با عنوان  ، در مقاله)1389( موسوي، ودادهیر و برزگر
هاي بهداشتی،  ان را در ارتباط با شاخص، وضعیت آموزشی زن»جنسیت و آموزش زنان

 بین تطبیقی ۀاند و از طریق مطالع تجزیه و تحلیل قرار داده اقتصادي و سیاسی مورد
یافتگی و بررسی روندها در این کشورها به چند و  کشورها با درجات متفاوت از توسعه

 فعالیت اقتصادي میزان: دهد هاي این پژوهش نشان می یافته. اند چون این رابطه پرداخته
تر از سایر مناطق  توسعه از جمله در آسیا و افریقا پایین زنان در کشورهاي در حال

طور شکاف بین وضعیت آموزشی و وضعیت اشتغال زنان از نیروي کار در  همین. است
تر دیده  توسعه و خاورمیانه بیش  کشورها وجود دارد؛ اما در کشورهاي در حالۀهم
ن آموزش زنان و میزان مشارکت سیاسی زنان نشان داد که افزایش ارتباط بی. شود می

ر میزان مشارکت سیاسی آنان ندارد و فضاي سیاسی دمیزان تحصیالت زنان تأثیري 
هاي بهداشتی حاکی از  نتایج همبستگی میان آموزش زنان و شاخص.  مردانه استغالباً

 ةها به جز قار ام قارههاي بهداشتی در تم وضعیت برابر زنان و مردان در شاخص
هاي این پژوهش نشان داد که موقعیت زنان بر حسب   یافته،در نهایت. ستافریقا

المللی تغییرات مهمی را طی  مشارکت اقتصادي و سیاسی در کشورها و در سطح بین
هاي آموزشی سبب مشارکت   بهبود در شاخصماًها نداشته است و لزو این سال

  .دشو اقتصادي و سیاسی زنان نمی
 آمار و ۀ با ارائ2010در گزارش شکاف جنسیتی در سال  1مجمع جهانی اقتصاد

 در محورهاي اقتصادي، آموزشی، بهداشتی و یتاي بین دو جنس اطالعات مقایسه
 کشور جهان پرداخت و میزان نابرابري بین زنان و 134سیاسی به بررسی وضعیت 
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دهد که هیچ کشوري در دنیا   میهاي این گزارش نشان یافته. کردمردان را مشخص 
طور کامل از بین رفته باشد و فقط کشورهاي  وجود ندارد که شکاف جنسیتی در آن به 

هاي جنسیتی  هاي چشمگیري در به حداقل رسانیدن شکاف اروپاي شمالی به موفقیت
 اول تا چهارم ۀدر این گزارش، چهار کشور اسکاندیناوي در چهار رتب. اند دست یافته

 آخر جدول نیز متعلق به مصر، ترکیه، مراکش، بنین، عربستان ۀده رتب. ر دارندقرا
. اند   که اغلب کشورهاي اسالمیاست،عاج، مالی، پاکستان، چاد و یمن  سعودي، ساحل

مجمع جهانی (  جاي گرفته است123 ةبررسی در رد  کشور مورد134 بینایران در 
  ).2010اقتصاد، 

در محورهاي اقتصادي، اوت بین کشورهاي اسالمی شده به تف مطالعات انجام
ثیر أها به بررسی ت یک از آن اما هیچاشاره دارند؛ آموزشی، بهداشتی و سیاسی 

ر موقعیت بهداشتی، آموزشی، دچون نفت و گاز  برخورداري از منابعی طبیعی هم
ست در این مقاله سعی شده ا. اند اقتصادي و سیاسی زنان در این کشورها نپرداخته

  .دشوتصویر روشنی از آن ارائه 
  

  چهارچوب نظري
و  1 دولت رانتیۀنظری بر مبناي ،هاي جنسیتی در امر توسعه در این مقاله تحلیل تفاوت

  . صورت گرفته است توانمندسازيۀنظری
 از  به مالیاتی که،به جاي تولید درآمد، دولت رانتی  دولت رانتیۀنظریاساس  بر

هاي  کند و در بخش  و از فروش منابع طبیعی کسب درآمد میارددنگیرد تکیه  مردم می
 مردم وابسته تر بیشرو، حیات اقتصادي   کند و از این گذاري می مختلف آن را سرمایه

نیازي اقتصادي دولت به مالیات مردم   است بیرانتی معتقد دولت ۀ نظری.استبه دولت 
 و شدهایش اقتدارگرایی سیاسی ز ملت، ایجاد روابط آمرانه و افـ موجب انشقاق دولت

                                                
1. Renter state 
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ها و مخارج  گویی در مورد سیاست شود دولت در برابر ملت تعهدي به پاسخ باعث می
   اقتصاديۀوجود ثروت ناشی از نفت خود به نوعی عامل عدم توسع. خود نداشته باشد

محصولی شدن این کشورها باعث شده است تا بسیاري از  تک. نیز شده است
 با اتکا به ثروت نفت و برآورده کردن نیازهاي خود از راه واردات، خیز کشورهاي نفت

 اقتصاد رانتی خود  در واقع این.  پایدار اقتصادي کشورهاي خود نباشندۀدر فکر توسع
 اقتصادي و شکوفا شدن اقتصاد بومی ۀهاي توسع ترین عامل فقدان تدوین استراتژي مهم

 از منابع آمده دست به درآمد ).7: 1388احمدي، ( غیرنفتی در این جوامع شده است
 خاص شکل بگیرد، این ۀغیرمولد مانند نفت سبب شده است که نوعی الگوي توسع

 که حامی حفظ وضعیت موجود اجتماعی است، در نگاه نظام رفاه ،الگوي توسعه
مزد  دستمثالً والنتین مقدم معتقد است که . اجتماعی به زنان بازتاب یافته است

 موجب تضعیف مشارکت اقتصادي زنان ،شود مین میأکه از درآمدهاي نفتی ت ،خانواده
بر خالف باور ). 8/9/91:  خواهرانۀهاي علمی سایت مرکز مدیریت حوزه(دشو می

عمومی، که معتقد است رشد اقتصادي برابري جنسیتی را بهبود بخشیده و باعث 
صادي بر مبناي تولید و شود زنان در بیرون از خانه کار کنند، هرگاه رشد اقت می

چون نفت و گاز باشد، مانع ورود زنان به بازار کار شده و  استخراج منابع طبیعی هم
تواند شکل یک بال را به  تولیدات نفتی حتی می. دهد نابرابري جنسیتی را گسترش می

تواند هستۀ  تنها بر اقتصاد یا دولت یک کشور تأثیر دارد، بلکه می خود بگیرد و نه
ذخایر نفتی حضور زنان در نیروي . ارهاي اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهدساخت

دهد و پیامدهاي سیاسی نیز  گیري زنان در خانواده را کاهش می کار و قدرت تصمیم
آورد؛ یعنی کاهش تحرك سیاسی زنان، به دست آوردن سهم  براي زنان به بار می

 ,Ross ( مقابله با مشکالت اجتماعیتر براي تري از نمایندگی دولت و توان کم کم

هاي خاورمیانه منبعی مستقل اعطا کرده است که از  دالرهاي نفتی به دولت؛ )2-3 :2008
به همین دلیل، قدرت و استقالل داخلی . برند آن براي حفظ و بازتولید خود سود می

ها  آنشود و  شان به درآمدهاي نفتی خارجی ناشی می ها از وابستگی نسبی این دولت



   
  
  
  

 131   ...  جنسیت و توسعه در کشورهاي اسالمی نفتی و  

کنند به  هاي سیاسی خودشان ندارند و سعی می تمایل زیادي به بسط آزادي در نظام
هاي سیاسی و اقتصادي با  چون مشارکت افراد در فعالیت هاي دموکراتیک هم جاي رویه

هاي اقتصادي وابسته به درآمدهاي نفتی مردم را راضی نگه  ارائۀ خدمات و فعالیت
 ،برخوردار باشند) مثل نفت(تري  ها از منابع طبیعی بیش  هرچه دولت،بنابراین. دارند

 خود تکیه ةنیروي کار به درآمدهاي بادآوردبه جاي  زیرا ؛اند تر به مردم وابسته کم
 ، نیروي کارۀیافته و عرض ضرورت کسب درآمدهاي ناشی از کار تقلیلپس . کنند می
دهاي مواجه با فقر منابع  در واقع، اقتصا؛یابد  کاهش می،خصوص نیروي کار زنان به

و به مشارکت ند  مبتنی بر نیروي کارۀتري به توسع طبیعی مجبور به اتکاي بیش
  ).7: 2003 بانک جهانی،( اند تر وابسته اقتصادي زنان بیش

تواند قسمتی از کاهش نرخ مشارکت زنان را  هرچند نظریۀ دولت رانتی می
راه  ست؛ از این رو نظریۀ توانمندسازي به همکنندة آن نی تنهایی تبیین توضیح دهد، اما به

  . تواند بازگوکنندة دالیل میزان مشارکت زنان باشد نظریۀ دولت رانتی می
 با هدف قرار دادن نیازهاي استراتژیک زنان و ارتقاي آگاهی توانمندسازيۀ نظری

مردان کار اصلی را در تجهیز زنان و  هاي جنسیتی راه زنان و مردان نسبت به نابرابري
سازي مانند نهادهاي  گیري و تصمیم براي مشارکت در سطوح مختلف تصمیم

هاي مردمی دانسته و دیدگاه جنسیتی در تمام ابعاد نظام و  دموکراتیک و تشکل
 تنها بعد اقتصادي توانمندي زنان نهبدین معنی که . دهد ها را مدنظر قرار می سازمان

در نتیجه، توانمندسازي زنان . داردوانی نیز ، بلکه ابعادي سیاسی، اجتماعی و ردارد
دست آوردن  ه  نهادهایی است که زنان را از بۀمستلزم برداشتن موانع و تحول در کلی

توانمندسازي زنان ). 26: 1386شکوري و همکاران، ( دارند هاي خود بازمی توانمندي
ي اقتصادي، به معنی کسب کنترل و اختیار در زندگی خود است که شامل توانمندساز

و ) 18-17/ 2: 1381مرکز مطالعات زنان دانشگاه الزهراء، (شود  اجتماعی و سیاسی می
مشارکت مستقیم در . کند هاي زندگی خود تشویق می تر بر جنبه زنان را به کنترل بیش
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عنوان نتیجه و ابزاري براي تواناسازي زنان توصیه  حیات اجتماعی جامعه و توسعه به
  ).84: 1375مصفا، (شود  می

اسـت  » منابع«نخستین عنصر   . این نظریه حاوي سه عنصر یا مفهوم مشترك است        
از عوامـل  ) ) 2002 و بـه قـول کبیـر    استکه شامل متغیرهایی مانند آموزش و اشتغال        

 عاملیـت یعنـی    ؛است» عاملیت«دومین عنصر   . آید شمار می    توانمندسازي به  ةکنند تعیین
 بلکه خود زنان باید ،نظر گرفت کنندگان خدمات در  ن دریافت عنوا  زنان را نباید فقط به    

 ،هـاي مهـم زنـدگی      ویژه در تدوین انتخاب     به ،یند تغییر اعنوان بازیگران اصلی در فر      به
. ثیر مهمی در زندگی ایشان دارند، در نظـر گرفتـه شـوند   أکنترل منابع و تصمیماتی که ت   

  نسبت به رویکرد از باال به پایین اسـت این عنصر معرف اهمیت گفتمان از پایین به باال    
یند ار اثر فر  بکه  » دستاوردها یا نتایج و پیامدهاست    «سومین عنصر   ).   ،2002 :7مالهاترا(

تواند از برآورده شـدن نیازهـاي اساسـی تـا       دستاوردها می . شود توانمندسازي ایجاد می  
رکت در زنـدگی     مشا  و تري مانند خشنود بودن، عزت نفس داشتن       دستاوردهاي پیچیده 

توجـه بـه تعـاریف و اجـزاي          بـا ). 109: 2005 کبیر،( برگیرد اجتماعی و سیاسی را در    
شـود، یعنـی معـرف       یند محـسوب مـی    ا توانمندسازي یک فر   توانمندسازي زنان، اصوالً  
اسـت  ) برابري جنـسیتی (به موقعیت دیگر  ) نابرابري جنسیتی (پیشرفت از یک موقعیت     

 آمـوزش،  مثـل ها و منابع برابـري    اي که فرصت    هر جامعه  ،راینبناب). 7: 2002مالهاترا،  (
و حـضور در مـشاغل      ) هاي توسعۀ جنـسیتی     مؤلفه(بهداشت و سالمت، شغل و درآمد       

رتبـه و مـدیریت ارشـد     هـاي عـالی   چون نمایندگی پارلمـان، سـمت   باال، هم سیاسی رده 
و مـردان   به زنـان    ) تیهاي توانمندسازي جنسی    مؤلفه(مزد برابر     ها و میزان دست     سازمان

  .ده استکراختصاص دهد، در واقع به توانمندسازي زنان کمک شایانی 
  
  

                                                
1. Kabeer 
2. Malhatra 
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  فرضیات پژوهش
هاي شاخص توسعۀ جنسیتی بین کشورهاي اسالمی نفتی و  در مؤلفه .1

 کشورهاي اسالمی بدون نفت تفاوت وجود دارد؛

 هاي شاخص توانمندسازي جنسیتی بین کشورهاي اسالمی نفتی و در مؤلفه .2
 .کشورهاي اسالمی بدون نفت تفاوت وجود دارد

  
  پژوهشروش 

 ۀو روش تحلیل ثانوی  روش اسنادياین پژوهش در سطح کشورها و با استفاده از
 آماري ۀجامع. انجام شده است) 2009 و 1996هاي سال  گزارش(هاي بانک جهانی  داده

عضو : باشند  ویژگیدودهند که داراي   تشکیل میاي پژوهش را کشورهاي اسالمی
ن نا مسلما را مردم آن کشور درصد30 و حداقل  باشند1سازمان کنفرانس اسالمی

بندي  دسته. شوند می کشور 51در مجموع شامل   آماري پژوهشۀ جامع.تشکیل دهند
  . آمده است1 اساس برخورداري از منابع طبیعی در جدول این کشورها بر

  
  چون نفت و گاز ساس برخورداري از منابع طبیعی هما بندي کشورهاي اسالمی بر تقسیم .1جدول 

  

                                                
1. OIC (Organization of Islamic Cooperation) 

کشورهاي 
 اسالمی نفتی

، اندونزي، برونئی، نیجریه ،الجزایر ،امارات ،لیبی ،قطر، کویت ،عربستان، عراق، ایران
 .حرین، عمان، سوریه و یمنب

کشورهاي 
اسالمی بدون 

 نفت

تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، مالزي،  آذربایجان، افغانستان، بنگالدش، پاکستان،
بورکینافاسو، چاد، تانزانیا، سنگال، ، ازبکستان، مالدیو، قزاقستان، اردن، فلسطین، لبنان

نس، مراکش، مصر، موریتانی، آلبانی، ترکیه، کومور، گینه، مالی، نیجر، جیبوتی، سودان، تو
 .عاج و سومالی بیسائو، سیرالئون، گامبیا، ساحل گینۀ گوین، هرز و بوسنی
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، شاخص GDI(1(اطالعات آماري این کشورها در زمینۀ شاخص توسعۀ جنسیتی 
 سازمان بانک جهانی، 3، از طریق گزارش توسعۀ انسانیGEM(2(توانمندسازي جنسیتی 

در این مقاله، براي تجزیه و تحلیل .  به دست آمده است2009 و 1996هاي  در سال
  .استفاده شده است t-testها از آمارهاي توصیفی و استنباطی از جمله میانگین و  داده

  
  هاي پژوهش  یافته
ها بتوان نحوة  وسیلۀ آن هایی بودند که به  هاي توسعه در پی انتخاب شاخص برنامه

اي مختلف را در توسعۀ انسانی هر کشور مشخص کرد و آنان را با ه برخورد با گروه
، گزارش 1995بر این اساس، در سال . هاي مشابه در کشورهاي دیگر مقایسه کرد گروه

توسعۀ انسانی دو شاخص جدید را مطرح کرد که براي تعیین جایگاه زنان در هر کشور 
نسیتی و شاخص اند از شاخص توسعۀ ج این دو شاخص عبارت. مناسب بود

  ).180: 1383باستانی، (توانمندسازي جنسیتی 
  

  توسعۀ جنسیتی در کشورهاي اسالمی نفتی و بدون نفت 
    (GDI(شاخص توسعۀ جنسیتی 

                                                
1. Gender Development Index 
2. Gender Empowerment Index 

  . سالیانه با ارائۀ یک شعار جهانی از سوي برنامۀ توسعۀ سازمان ملل 1990گزارشی است که از سال ،
)UNDP (  هـاي مختلـف آموزشـی، بهداشـتی، اقتـصادي،       و در آن کـشورها در مؤلفـه    شـود    ارائه مـی

 ایـن شـاخص   ).13/9/1391: سـایت ویکیپـدیا  (شوند  مقایسه می... زیستی، سیاسی و    اجتماعی، محیط 
لفۀ امید به زندگی در بدو تولد، پیشرفت تحصیلی و تولید ؤمیانگین دستاوردهاي یک کشور را در سه م

 ).Human Development Report, 2000(کند  گیري می اخالص داخلی سرانه اندازهن

.شاخص توسعه جنسیتی =) 
3
+ ( شاخص امید به زندگی زنان و مردان1

3
+ ) شاخص آموزش زنان و مردان1

)
3
  ) زنان و مردانGDP شاخص 1
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شاخص توسعۀ جنسیتی میانگین دستاوردهاي یک کشور را در سه مؤلفۀ امید به 
ن و مردان نشان زندگی، تحصیالت و درآمد با توجه به تفاوت بین دستاوردهاي زنا

یابی به امکانات  امید به زندگی دست سه مؤلفۀ ).107: 1996بانک جهانی، (دهد  می
آموزشی و درآمد با وزن برابر، مقدار نهایی شاخص توسعۀ جنسیتی را به دست 

  .دهند می
  

  مقادیر هدف براي محاسبۀ شاخص توسعۀ جنسیتی. 2جدول 
 حداقل مقدار حداکثر مقدار مؤلفه

 5/27 5/87 )سال(ه زندگی در بدو تولد براي زنان امید ب

 5/22 5/82 )سال(امید به زندگی در بدو تولد براي مردان 

 0 100 )درصد(ساالن  نسبت باسوادي بزرگ

 0 100 )درصد(نام ناخالص  نسبت ثبت

 100 000/40 شده بر اساس دالر امریکا درآمد تخمینی کسب

  1996انسانی سال بانک جهانی، گزارش توسعۀ : منبع
  
اند،   کشوري که در شاخص توسعۀ انسانی آمار ارائه کرده174، از 1996 سال در

کشور اسالمی  49از بین .  کشور در شاخص توسعۀ جنسیتی موجود است137آمار 
 و 43اند که باالترین رتبه متعلق به برونئی با رتبۀ   کشور آمار ارائه کرده41موجود، 

 1. است192/0 و ارزش 137ترین رتبه متعلق به نیجر با رتبۀ   است و کم808/0ارزش 
 کشور در توسعۀ انسانی گزارش شده که آمار 182هاي مربوط به  ، داده2009در سال 

 کشور اسالمی موجود در 49از بین .  کشور در توسعۀ جنسیتی موجود است155

                                                
 .اند رهاي اردن، عمان، ازبکستان، آلبانی، تاجیکستان، جیبوتی و سومالی، در بعضی ابعاد، آماري ارائه نکردهکشو.  
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 ائه شده است کشور در شاخص توسعۀ جنسیتی ار45گزارش توسعۀ انسانی، آمارهاي 
ترین رتبه مربوط   است و کم906/0 و ارزش 29و باالترین رتبه متعلق به برونئی با رتبۀ 

  .  است308/0 و ارزش 155به نیجر با رتبۀ 
 

 مؤلفۀ امید به زندگی

 متعلق به کشورهاي امید به زندگیترین نرخ  ، بیش2009 و 1996هاي  در سال
یرنفتی در مقایسه با کشورهاي اسالمی نفتی کشورهاي اسالمی غ. اسالمی نفتی است

دهندة وضعیت نامناسب بهداشت و  تري در این شاخص دارند که نشان رتبۀ پایین
در هر دو گروه نرخ . سالمت در این کشورها نسبت به کشورهاي اسالمی نفتی است

  . امید به زندگی زنان بیش از مردان است
، باالترین نرخ امید به زندگی 1996در گروه کشورهاي اسالمی نفتی در سال 

 سال براي مردان و یمن و نیجریه 4/73 سال براي زنان و 3/77متعلق به کویت است با 
 1/50 سال و مردان 6/50در یمن نرخ امید به زندگی زنان : ها را دارند ترین رتبه پایین

در . ست سال براي زنان گزارش شده ا2/52 سال براي مردان و 49سال، و در نیجریه 
 سال براي 6/66 سال براي زنان و 6/74بین کشورهاي اسالمی بدون نفت، آذربایجان با 

امید به زندگی در مالزي براي . مردان بهترین نرخ امید به زندگی را براي زنان داراست
ترین نرخ امید به زندگی متعلق به  کم.  سال است1/73 سال و براي زنان 8/68مردان 

، در بین 2009در سال .  سال براي مردان7/37 سال براي زنان و 8/40سیرالئون است با 
متعلق به کویت )  سال8/79(کشورهاي اسالمی نفتی، باالترین نرخ امید به زندگی زنان 

را داراست و نیجریه )  سال6/76(امارات باالترین نرخ امید به زندگی مردان . است

                                                
 .اند کشورهاي بوسنی و هرزگوین، مصر، فلسطین و ترکمنستان، در بعضی ابعاد، آماري ارائه نکرده. 

 .مؤلفۀ امید به زندگی زنان و مردان=    
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به خود اختصاص داده )  سال2/47(مردان و )  سال2/48(ترین نرخ را براي زنان  پایین
 سال 4/73 سال براي زنان و 8/79در بین کشورهاي اسالمی بدون نفت، آلبانی با . است

ترین نرخ امید به زندگی  براي مردان بهترین نرخ امید به زندگی را داراست و پایین
  . سال براي زنان و مردان6/43متعلق به افغانستان است با 

اي میانگین سنی باالتري نسبت به   طور قابل مالحظه ، بهکشورهاي نفتی
کشورهاي اسالمی بدون نفت دارند که حاکی از وضعیت بهداشت نامناسب در 

 1996هاي  هر دو گروه در فاصلۀ سال). 3جدول (کشورهاي اسالمی بدون نفت است 
نشان از اند که   روند رو به بهبود در زمینۀ بهداشت زنان و مردان داشته2009تا 

گذاري در بخش بهداشت و سالمت است؛ اما تفاوت میانگین سنی زنان و مردان  سرمایه
  .  مانده است چنان باقی بین کشورهاي اسالمی نفتی و بدون نفت هم

  
   مؤلفۀ تحصیالت

شاخص آموزش و تحصیالت به وسیلۀ دو شاخص نرخ درصد باسوادي 
) ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان(گانه   سهنام ناخالص در مقاطع ساالن و نرخ ثبت بزرگ

   .شود سنجیده می
  

 در بین کشورهاي اسالمی نفتی و :ساالن درصد نرخ باسوادي بزرگ) الف
هاي   مرد و زن در سالساالن درصد نرخ باسوادي بزرگبدون نفت، باالترین 

ت کشورهاي اسالمی بدون نف.  متعلق به کشورهاي اسالمی نفتی است2009 و 1996

                                                
.یالت شاخص تحص= )

3
) +( ساالن  باسوادي بزرگ 2

3
 )نام در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطهثبت1

.ساالن  نرخ درصد باسوادي بزرگ=    
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اند که حاکی از وضعیت نامناسب آموزش در این  تري در این شاخص در رتبۀ پایین
  . خصوص براي زنان است کشورها نسبت به کشورهاي نفتی به

 درصد براي زنان و 4/89، لبنان با 1996در سال در گروه کشورهاي اسالمی نفتی 
ترین درصد   کم درصد براي مردان بهترین درصد باسوادي افراد را داراست و3/94

 در . درصد براي مردان50 درصد براي زنان و 26باسوادي متعلق به یمن است با 
 متعلق است 1996باالترین درصد باسوادي افراد در سال کشورهاي اسالمی بدون نفت، 

 درصد براي 7/99 درصد براي زنان و 5/99به کشورهاي آذربایجان و قرقیزستان با 
 8/19 درصد براي زنان و 1/6سوادي متعلق به نیجر است با ترین درصد با مردان و کم

 درصد 1/93، در کشورهاي اسالمی نفتی، برونئی با 2009در سال . درصد براي مردان
 درصد براي مردان باالترین درصد باسوادي افراد را داراست و 5/96براي زنان و 

اي مردان متعلق به  درصد بر77 درصد براي زنان و 5/40ترین درصد باسوادي با  کم
باالترین درصد ، 2009 در گروه کشورهاي اسالمی بدون نفت در سال .یمن است

و )  درصد5/99(باسوادي زنان متعلق است به کشورهاي قزاقستان و تاجیکستان 
باالترین میزان باسوادي مردان متعلق به کشورهاي آذربایجان، قزاقستان و تاجیکستان 

ین میزان باسوادي زنان و مردان متعلق به افغانستان است تر است و کم)  درصد8/99(
  . درصد براي مردان9/34 درصد براي زنان و 6/12با 

 متعلق 2009 و 1996هاي  ساالن مرد و زن در سال ترین میزان باسوادي بزرگ بیش
کشورهاي اسالمی بدون نفت در این شاخص در رتبۀ . به کشورهاي اسالمی نفتی است

نکتۀ قابل توجه این است که با وجود وضعیت نامناسب . ار دارندتري قر پایین
کشورهاي اسالمی بدون نفت در مؤلفۀ تحصیالت نسبت به کشورهاي اسالمی نفتی، در 
برخی از این کشورها مانند آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان میزان 

ترین  یافته      است و با توسعهباسوادي زنان و مردان باالتر از کشورهاي اسالمی نفتی 
گذاري شگرف در بخش آموزش  دهندة سرمایه کند که نشان کشورهاي جهان برابري می

در هر دو گروه کشورهاي اسالمی نفتی و بدون نفت، میزان . در این کشورهاست
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دهندة نابرابري جنسیتی  ساالن زن است که نشان ساالن مرد بیش از بزرگ باسوادي بزرگ
تر  این نابرابري جنسیتی در کشورهاي اسالمی بدون نفت پررنگ. زش استدر آمو

 روند رو به رشدي 2009 تا 1996هاي  در مجموع، هر دو گروه در فاصلۀ سال. است
  ). 3جدول (ساالن مرد و زن داشتند  در زمینۀ باسوادي بزرگ

  کشورهايدر گروه: گانه  در مقاطع سهنام ناخالص مردان و زنان ثبت) ب
 4/87(گانه را داراست  نام مقاطع سه ، لیبی باالترین نرخ ثبت1996اسالمی نفتی در سال 
گانه  نام مقاطع سه ترین نرخ ثبت و پایین)  درصد براي مردان7/88درصد براي زنان و 
 5/22 درصد براي زنان و یمن با 3/45 درصد براي مردان و 8/57متعلق به نیجریه با 

در گروه کشورهاي اسالمی بدون .  درصد براي مردان است2/65درصد براي زنان و 
 درصد مردان و مصر 7/67 درصد براي زنان و 5/71، قرقیزستان با 1996نفت در سال 

نام  ها را در نرخ ثبت  درصد براي زنان باالترین رتبه62 درصد براي مردان و 7/74با 
گانه متعلق به افغانستان با  طع سهنام مقا ترین رتبۀ نرخ ثبت پایین. گانه دارند مقاطع سه

 8/10 درصد براي مردان و 19 درصد براي مردان و نیجر با 26 درصد براي زنان و 2/9
 5/98، در گروه کشورهاي اسالمی نفتی، لیبی با 2009در سال . درصد براي زنان است
 را گانه نام مقاطع سه  درصد براي مردان باالترین نرخ ثبت1/93درصد براي زنان و 

ترین نرخ  زنان وضعیت بهتري در این شاخص نسبت به مردان دارند و کم. داراست
 درصد براي 9/65 درصد براي زنان و 3/42گانه متعلق به یمن با  نام در مقاطع سه ثبت

در گروه .  درصد براي زنان است1/48 درصد براي مردان و 9/57مردان و نیجریه با 
گانه متعلق به  نام مقاطع سه ترین رتبه در نرخ ثبتکشورهاي اسالمی بدون نفت، باال

ترین رتبه متعلق   درصد براي مردان و پایین8/87 درصد براي زنان و 1/95قزاقستان با 
  . درصد براي مردان است32 درصد براي زنان و 1/22به نیجر با

                                                
.گانه نام ناخالص در مقاطع سه  نرخ ثبت=   
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نام ناخالص زنان و مردان نیز بین کشورهاي اسالمی نفتی و  در مؤلفۀ ثبت
در هر دو گروه در سال . داري وجود دارد ي اسالمی بدون نفت تفاوت معناکشورها

دهندة نابرابري جنسیتی در آموزش  نام مردان بیش از زنان است که نشان  نرخ ثبت1996
نکتۀ جالب . تر است این نابرابري جنسیتی در کشورهاي اسالمی بدون نفت بیش. است

شده و  ر کشورهاي اسالمی نفتی معکوس  این روند د2009توجه این است که در سال 
هاي  مجموع، هر دو گروه در فاصلۀ سال در. اند نام داشته زنان بیش از مردان نرخ ثبت

 .اند نام مردان و زنان داشته  روند رو به رشدي در نرخ ثبت2009 تا 1996

  
  (GDP(شده توسط زنان و مردان  درآمد کسب

درآمد ترین اختالف  ، بیش1996در بین کل کشورهاي اسالمی در سال 
 درصد درآمد 6/18 متعلق به پاکستان است با فقط شده توسط زنان و مردان کسب

شده توسط زنان  ترین اختالف درآمد کسب  درصد براي مردان و کم4/81براي زنان و 
 درصد براي 5/52 درصد براي زنان و 5/47و مردان متعلق به کشور تانزانیاست با 

 دالر 264/88شده توسط مردان را با  ، قطر باالترین درآمد کسب2009 در سال. مردان
.  دالر دارد838/36شده توسط زنان را با  برونئی باالترین درآمد کسب. داراست

 دالر براي 301/0شده توسط مردان و زنان را با  ترین درآمد کسب بیسائو نیز کم گینۀ
 . دالر براي مردان داراست685/0زنان و 

در گروه کشورهاي اسالمی نفتی، عربستان باالترین اختالف درآمد ، 1996 در سال
.  درصد براي مردان داراست5/92 درصد درآمد براي زنان و 5/7شده را با  کسب

 درصد 1/68 درصد براي زنان و 9/31ترین اختالف درآمد میان زنان و مردان با  کم
اي اسالمی بدون نفت، پاکستان در گروه کشوره. براي مردان متعلق به اندونزي است

ترین اختالف درآمد میان زنان و مردان  شده و تانزانیا کم ترین اختالف درآمد کسب بیش
                                                

.ص  شاخ =GDP  
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در گروه کشورهاي اسالمی نفتی، برونئی باالترین درآمد ، 2009در سال . را دارند
شده توسط مردان  و قطر باالترین درآمد کسب)  دالر838/36(شده توسط زنان  کسب

 دالر 921/0شدة زنان متعلق به یمن با  ترین درآمد کسب کم. را دارند)  دالر264/88(
 دالر 163/1 دالر براي مردان و 777/2 دالر براي مردان و نیجریه با 715/3براي زنان و 

قزاقستان باالترین درآمد در گروه کشورهاي اسالمی بدون نفت، . براي زنان است
شده توسط مردان   و ترکیه باالترین درآمد کسب)ر دال83/8(شده توسط زنان  کسب

بیسائو است  شدة زنان و مردان متعلق به گینۀ ترین درآمد کسب کم. را دارند) 441/20(
در هر دو گروه کشورهاي . ) دالر براي مردان658/0 دالر براي زنان در مقابل 301/0(

دهندة نابرابري  ند که نشانا اسالمی نفتی و بدون نفت، مردان بیش از زنان درآمد داشته
جنسیتی در درآمد در این کشورهاست؛ این نابرابري در کشورهاي اسالمی نفتی 

، کشورهاي اسالمی نفتی با وجود درآمد 2009 و 1996هاي  در سال. مشهودتر است
ترین تبعیض درآمد بین  تر نسبت به کشورهاي اسالمی بدون نفت، بیش سرانۀ ملی بیش

را دهد درآمدهاي حاصل از نفت میزان مشارکت زنان  اند که نشان می دو جنس را داشته
  .در این کشورها کاهش داده است

  
 در 2009و 1996هاي  هاي شاخص توسعۀ جنسیتی در سال  مؤلفهt-testمیانگین و  .3جدول

  کشورهاي اسالمی نفتی و بدون نفت
توسعۀ  زنان مردان

 جنسیتی
 سال

کشورهاي 
 T sig میانگین T sig میانگین اسالمی

 24/68 15/65 نفتی
1996 

 30/56 بدون نفت
048/3 004/0 

38/59 
745/2 009/0 

 45/73 17/70 نفتی

نرخ امید به 
 زندگی

2009 
 88/61 بدون نفت

052/3 004/0 
93/65 

480/2 017/0 

میزان  02/60 00/77  نفتی
 باسوادي

1996 
 34/64  نفتبدون

128/2 041/0 
79/46 

420/1 165/0 
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 80/78 42/89 نفتی
2009 

 60/76 بدون نفت
913/2 006/0 

47/65 
966/1 05/0 

 76/61 80/68 نفتی
1996 

 41/48 بدون نفت
729/3 001/0 

82/39 
031/3 005/0 

 71/73 64/72 نفتی

نام  ثبت
 ناخالص

2009 
 02/60 بدون نفت

221/3 003/0 
25/55 

166/3 003/0 

 42/17 57/82 نفتی
19961 

 64/67 بدون نفت
667/5 000/0 

35/32 
693/5 000/0 

 35/11 21/33 نفتی

درآمد 
 شده کسب

2009 
 04/6 بدون نفت

546/3 003/0 
51/2 

879/2 013/0 

    
   شاخص توانمندسازي جنسیتی

اقتصادي و شاخص توانمندسازي جنسیتی رشد زنان یک کشور را از نظر سیاسی، 
موقعیت یک کشور در زمینۀ این شاخص با استفاده از سه معرف . اي مدنظر دارد حرفه

  : شود مشخص می
  تعداد زنان در بین نمایندگان مجلس؛) الف
  اي و تکنیکی؛ میزان شرکت زنان در مشاغل مدیریتی، حرفه) ب
بت به درآمد زنان نس دهندة برآورد تخمینی از قدرت مالی زنان، که نشان) ج

  .مردان است
دهند که قدرت استفادة زنان از  هم اطالعاتی را ارائه می هاي مذکور روي  معرف

  .کند هاي یک کشور را مشخص می ظرفیت
 کشور در شاخص توانمندسازي 109 کشور، آمار 174، در بین 1996در سال 

  کشور در شاخص توانمندسازي22 کشور اسالمی، فقط 49جنسیتی موجود است؛ از 
اند که باالترین رتبه در بین این کشورها متعلق به مالزي با  جنسیتی آمار ارائه کرده

                                                
. است2009 متفاوت از سال 1996شدة مردان و زنان در سال  نحوة سنجش مؤلفۀ درآمد کسب . 
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 . است104 و رتبۀ 102/0ترین متعلق به نیجر با ارزش   و کم46 و رتبۀ 425/0ارزش 
 49 کشور در شاخص توانمندسازي جنسیتی موجود است؛ از 109، آمار 2009در سال 

اند، که  اخص توانمندسازي جنسیتی آمار ارائه کرده کشور در ش20کشور اسالمی، فقط 
ترین رتبه متعلق به   و پایین25 و رتبۀ 691/0باالترین رتبه متعلق به امارات با ارزش 

  . است109 و رتبۀ 135/0کشور یمن با ارزش 
  

  برآورد تخمینی از درآمد زنان نسبت به مردان
، 1996نفتی، در سال در گروه کشورهاي اسالمی  دهد که  نشان می4جدول 

 درصد باالترین جایگاه را از نظر برآورد تخمینی از درآمد زنان نسبت به 32اندونزي با 
در گروه . متعلق به امارات است) صفر درصد(ترین رتبه  مردان داراست و پایین

درصد است و  40کشورهاي اسالمی بدون نفت، باالترین ارزش متعلق به بورکینافاسو با
 درصد باالترین 59، برونئی با 2009در سال .  درصد آخرین رتبه را دارد12مالی با 

در گروه .  درصد متعلق به عربستان است16ترین ارزش با  جایگاه را داراست و کم
درصد متعلق به تانزانیا و سیرالئون  74کشورهاي اسالمی بدون نفت، باالترین ارزش با 

  . را داراستترین رتبه  درصد کم18است و پاکستان با 
، در برآورد تخمینی از درآمد زنان نسبت به مردان بین کشورهاي 2009در سال 

، این تفاوت 1996اما در سال . داري وجود دارد اسالمی نفتی و بدون نفت تفاوت معنا
برآورد تخمینی درآمد زنان نسبت به مردان در کشورهاي اسالمی نفتی، . شود تأیید نمی

تر از کشورهاي اسالمی بدون نفت است که نشان  ملی باالتر، کمبرخالف درآمد سرانۀ 
تر  دهد این کشورها با تکیه بر نفت، به درآمد حاصل از مشارکت اقتصادي زنان کم می

، هر دو گروه روند رو به رشدي در زمینۀ سهم 2009 تا 1996هاي  در سال. اند وابسته
  .اي اسالمی بدون نفت مشهودتر استاند اما این روند در کشوره زنان از درآمد داشته

                                                
 .شود شدة تخمینی توسط مردان و زنان محاسبه می قدرت بر منابع اقتصادي با درآمد کسب.  
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  اي و تکنیکی مشاغل حرفهمیزان حضور زنان در 
 درصد باالترین 9/43، عراق با 1996در گروه کشورهاي اسالمی نفتی، در سال 

ترین ارزش  اي و تکنیکی را داراست و پایین جایگاه میزان حضور زنان در مشاغل حرفه
ر گروه کشورهاي اسالمی بدون نفت، باالترین د.  درصد متعلق به امارات است1/25با 

ترین رتبه را   درصد پایین1/0 درصد متعلق به مالزي است و نیجر با 50/44ارزش با 
ترین   درصد باالترین جایگاه را داراست و پایین48، اندونزي با 2009در سال . دارد

 نفت، باالترین در گروه کشورهاي اسالمی بدون.  درصد متعلق به یمن است15میزان با 
ترین رتبه را   درصد کم22 درصد متعلق به قزاقستان است و بنگالدش با 67ارزش با 

  .دارد
اي و تکنیکی در کشورهاي  ، میزان حضور زنان در مشاغل حرفه1996در سال 

، کشورهاي 2009اسالمی نفتی بیش از کشورهاي اسالمی بدون نفت است، اما در سال 
هر دو . بۀ باالتري نسبت به کشورهاي اسالمی نفتی قرار دارنداسالمی بدون نفت در رت

اي و  گروه کشورهاي اسالمی نفتی و بدون نفت در زمینۀ حضور زنان در مشاغل حرفه
تر زنان در  حاکی از مشارکت اقتصادي کم نتایج .اند تکنیکی روند رو به رشدي داشته

  .تر استکشورهاي اسالمی نفتی با وجود درآمد سرانۀ ملی باال
  

  رتبه و مدیران ارشد گذار، مقامات عالی زنان قانون
 درصد باالترین 7/12، عراق با 1996در گروه کشورهاي اسالمی نفتی، در سال 

رتبه و مدیران ارشد داراست  گذار، مقامات عالی جایگاه را در شاخص درصد زنان قانون

                                                
 .هانسبت اشتغال زنان در گروه شغلی متخصصان و تکنسین=   
 .گذاران و  نسبت اشتغال زنان در گروه شغلی قانون..=  
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گروه کشورهاي اسالمی بدون در .  درصد متعلق به امارات است6/1ترین ارزش با  و کم
 درصد 1/0 درصد متعلق به مراکش است و کومور با 6/25نفت، باالترین ارزش با 

 35، در گروه کشورهاي اسالمی نفتی، برونئی با 2009در سال . ترین رتبه را دارد کم
در .  درصد متعلق به یمن است4ترین ارزش با  درصد باالترین جایگاه را داراست و کم

 درصد متعلق به قزاقستان 38شورهاي اسالمی بدون نفت، باالترین ارزش با گروه ک
  . درصد آخرین رتبه را دارد3است و پاکستان با 

رتبه و مدیران ارشد بین کشورهاي  گذار، مقامات عالی در شاخص زنان قانون
کشورهاي اسالمی بدون  .شود اسالمی نفتی و بدون نفت، تفاوت معناداري مشاهده نمی

 میانگین بهتري در این شاخص نسبت به کشورهاي 2009 و 1996هاي  ت در سالنف
اسالمی نفتی دارند که حاکی از عدم استفادة کشورهاي نفتی از مشارکت زنان به عنوان 
نیروي انسانی است؛ کشورهاي نفتی با استفاده از درآمدهاي رانتی به نیروي کار زنان 

. اند وه روند رو به رشدي در این شاخص داشتهدر مجموع، هر دو گر. وابسته نیستند
  . برابر شده است2این روند در کشورهاي اسالمی نفتی مشهود بوده و بیش از 

  
  نسبت نمایندگان زن در پارلمان

 درصد باالترین 2/12، اندونزي با 1996در گروه کشورهاي اسالمی نفتی، در سال 
ترین ارزش با صفر درصد  ت و پایینداراسحضور زنان در مجلس جایگاه را در زمینۀ 

در گروه کشورهاي اسالمی بدون نفت، باالترین ارزش . متعلق به امارات و کویت است
در . ترین رتبه را دارد  درصد کم6/0 درصد متعلق به مالزي است و مراکش با 1/11با 

ر صف(ترین ارزش   درصد باالترین جایگاه را داراست و کم23، امارات با 2009سال 
در گروه کشورهاي اسالمی بدون نفت، باالترین . متعلق به قطر و عربستان است) درصد

در . ترین رتبه را دارد  درصد کم3 درصد متعلق به تانزانیاست و کومور با 30ارزش با 
                                                

.100 ×  = نسبت نمایندگان زن در پارلمان 
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دهندة   درصد است که نشان15تر از  مجموع، در هر دو گروه حضور زنان در مجلس کم
کشورها و نابرابري جنسیتی بسیار باال در عرصۀ سیاست مردانه بودن سیاست در این 

  .است
 بیش از 1996میزان حضور زنان در مجلس در کشورهاي اسالمی نفتی در سال 

، میانگین کشورهاي اسالمی 2009اما در سال . کشورهاي اسالمی بدون نفت است
رو به رشدي هر دو گروه روند .  برابر کشورهاي اسالمی نفتی است2بدون نفت تقریباً 

  .اند اما این روند در کشورهاي اسالمی بدون نفت بسیار مشهود است داشته
  
و  1996هاي  هاي شاخص توانمندسازي جنسیتی در سال  مؤلفهt-testمیانگین و  .4 جدول

   در کشورهاي اسالمی نفتی و بدون نفت2009
 مردان

 کشورهاي اسالمی سال توانمندسازي جنسیتی
 T sig میانگین

  55/18 نفتی
1996 

 42/25 بدون نفت
659/1-  113/0  

  33/0 نفتی
برآورد تخمینی از درآمد 

 زنان نسبت به مردان
2009 

 47/0 بدون نفت
777/2-  003/0  

  25/33 نفتی
1996 

 70/24 بدون نفت
978/1  063/0  

  54/30 نفتی
حضور زنان در مشاغل 

 اي و تکنیکی حرفه
2009 

 91/40 بدون نفت
027/2-  055/0  

  85/5 نفتی
1996 

 11/10 بدون نفت
848/1-  080/0  

  00/12 نفتی
گذار، مدیران و  زنان قانون

 مقامات ارشد
2009 

 41/15 بدون نفت
788/0-  440/0  

  14/5 نفتی
1996 

 36/4 بدون نفت
413/0  684/0  

  53/7 نفتی
 حضور زنان در مجلس

2009 
 96/13 بدون نفت

593/2-  013/0  
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  گیري نتیجه
هاي  هاي پژوهش، موقعیت زنان در تمامی کشورهاي اسالمی در بین سال بر اساس یافته

 از نظر بهداشتی و آموزشی بهبود یافته است؛ اما از نظر اقتصادي و 2009 تا 1996
این عدم هماهنگی بیانگر آن است که . سیاسی تغییرات مهمی صورت نگرفته است

) مرحلۀ رفاه(ندسازي زنان در این کشورها در سطوح اولیۀ توانمندسازي توانم
مانده و به سطوح دسترسی و کنترل نرسیده است؛ زیرا زنان در این کشورها  باقی

دهد  ها نشان می تحلیل. دسترسی ناچیزي به منابع اقتصادي و کنترل بر منابع تولید دارند
شدن  ردن تفاوت در برخورداري و در عاید ک که کشورهاي اسالمی سعی در کم  با این

یک از این کشورها هنوز شرایط برابر براي  منابع براي زنان و مردان دارند، اما در هیچ
ها و امکانات فراهم نشده است و زنان به سبب دسترسی  برخورداري زنان از فرصت

ر کشورهاي این شکاف د(تري در کسب درآمد دارند  چنان سهم کم تر به منابع، هم کم
وضعیت شغلی زنان در ). اسالمی نفتی بیش از کشورهاي اسالمی بدون نفت است

دهد که زنان در کشورهاي اسالمی نفتی و  هاي توانمندسازي جنسیتی نشان می مؤلفه
در واقع در این . بدون نفت، جایگاه مناسبی در سطوح مشاغل مدیریتی و اجرایی ندارند

این وضعیت در کشورهاي اسالمی . شود انه تلقی میاي مرد کشورها، مدیریت حوزه
در حوزة سیاست نیز، . خورد نفتی بیش از کشورهاي اسالمی بدون نفت به چشم می

هاي بسیاري  ویژه در کشورهاي اسالمی نفتی با محدودیت زنان در کشورهاي اسالمی به
 بر اساس .شود گیري می هاي تصمیم یابی آنان به پست اند که مانع از دست مواجه

هاي  هاي تحقیق، در کشورهاي اسالمی نفتی، زنان موقعیت بهتري در مؤلفه یافته
بهداشتی و آموزشی نسبت به کشورهاي اسالمی بدون نفت دارند که حاکی از 

اما در . گذاري مناسب این کشورها در بخش بهداشت و تحصیالت است سرمایه
هاي پارلمان، درصد   زنان از کرسیسهم(و سیاسی ) درآمد زنان(هاي اقتصادي  مؤلفه

کشورهاي اسالمی بدون نفت نسبت ) رتبه گذار، مدیران ارشد و مقامات عالی زنان قانون



  
  
  
  
 1394، تابستان 23 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     148 

موقعیت نامناسب کشورهاي . به کشورهاي اسالمی نفتی از وضعیت بهتري برخوردارند
ع دهد که برخورداري از مناب هاي سیاسی و اقتصادي نشان می اسالمی نفتی در مؤلفه

نیازي کشورهاي اسالمی نفتی از نیروي کار زنان  چون نفت و گاز باعث بی طبیعی هم
 عنوان نیمی  عبارت دیگر، این کشورها به جاي اتکا به مشارکت زنان به به . شده است

از نیروي کار انسانی، متکی به درآمدهاي بادآورده از نفت و گاز بوده و این درآمدهاي 
گفتنی است که . صادي و سیاسی در این کشورها شده استرانتی مانع مشارکت اقت

کنندة بخش مهمی از میزان  چون نفت و گاز توجیه بودن ذخایر طبیعی هم هرچند دارا 
پایین مشارکت سیاسی و اقتصادي زنان است، اما مشارکت پایین زنان فقط بر مبناي 

ضی از کشورهاي اسالمی زیرا بعاقتصاد رانتی و متکی بر نفت و گاز قابل تبیین نیست؛ 
چنین در بین  هم. بدون نفت نیز نرخ پایینی در مشارکت اقتصادي و سیاسی زنان دارند

هایی در میزان مشارکت سیاسی و اقتصادي زنان به  کشورهاي اسالمی نفتی نیز تفاوت
 مقررات و قوانین سطح توسعۀ کشورها، بنابراین، عوامل دیگري مانند. خورد چشم می

 ارزش که اجتماعی، چون هنجارهاي کار، عوامل فرهنگی هم رسمی بازار بر حاکم
) 71: 2003اینگلهارت و نوریس، (نیستند  قائل از منزل بیرون در زن کار براي چندانی

گیرندة  هاي تصمیم هاي حکومتی و نظام عوامل سیاسی مانند ساختارها، ارکان، سازمانو 
 گونۀ متفاوتی در مقابل مسئلۀ جنسیت  بهمتفاوتی که در این کشورها وجود دارد و 

اند؛ مثالً اقتصادهاي متکی به نفت از طریق  دهند، در این امر دخیل واکنش نشان می
 داشتن مشارکت اقتصادي و  حمایت از هنجارها و نهادهاي سنتی موجب پایین نگه

 منابع بنابراین، اقتصاد رانتی و برخورداري از. شوند سیاسی و حتی آموزشی زنان می
کنندة بخشی از علت نرخ پایین مشارکت زنان در این  چون نفت و گاز تبیین طبیعی هم

بررسی سایر عوامل نیاز به بررسی مفصل و جامع دارد که . کشورهاست و نه تمام آن
. هاي بعدي بررسی شود شود در پژوهش در چهارچوب این پژوهش نبود و پیشنهاد می

دهد که وضعیت زنان در کشورهاي اسالمی ماهیت  ها نشان می در مجموع، تحلیل
چون بهداشت و آموزش، وضعیت زنان  ها هم متناقضی دارد؛ یعنی در بعضی از حوزه
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هاي  چون مشارکت سیاسی و اقتصادي، محدودیت هایی هم مناسب است؛ اما در حوزه
  .بسیاري وجود دارد و زنان جایگاه مناسبی ندارند
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