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 چکیده 

پذیرش برابری زن ومرد به عنوان یک حق انسانی و این اندیشه که برابری زن و مرد باید در عمل تامین شود ،طی سالیان اخیر پیشرفت 

است.یونسکو همانند چندین نهاد دیگر سازمان ملل متحد برای افشای هرچه بیشتر تاثیر منفی پیش داوری های تبعبض بسیاری کرده 

 تاریخ جنسیتی در جامعه که به برابری و احترام متقابل زن و مرد آسیب می رساند ،نقش مهمی در این تحول ایجاد می کند. نگاهی به

 مرد و زن میان نابرابری نابرابری ها، میان در و بوده انکار ناپذیر واقعیتی همواره نابرابری دهد کهمی  نشان بشری جوامع فرهنگ و تمدن

 و فرصتها و زندگی شیوۀ قبیل از اجتماعی تفاوتهای. است بوده مطرح مستمر طور به بشر تاریخ طول در که است مواردی جمله از

بررسی در زمینه تبعیض جنسیتی به عنوان یکی از  .نابرابری ها هستند پیدایش این موجب میشود، قائل افراد برای جامعه که امتیازهایی

 حقوق نیز و تکالیف و وظایف در تفاوت باشد، مختلف نیازها و در جایی که شرایط مورد اهمیت است زیرا شهروندی در جوامعهای حقوق 

نتیجه گیری از دیدگاه های مختلف  ماری و آ استفاده از جداول با سعی شده است مقالهدر این ، موضوع اهمیت به توجه است. با ضروری

بررسی کرده و سه هدف عمده از تاثیرات سیاسی و اجتماعی تبعیض جنسیتی بر توسعه فرهنگی در خاورمیانه را صاحب نظران 

اجتماعی  با توجه به شناخت ارزش های سیاسی و اجتماعی تبعیض جنسیتی در جامعه،شناخت مالک های ارزش های فردی و :جمله

نموده  مشخصمنطقه را  برابری جنسیتی در کشورهاوشناخت اثرات حضور زنان درحوزه های مختلف و رشد و توسعه فرهنگی در

 .تحلیلی می باشد-ای و به صورت توصیفی  کتابخانه اطالعات گردآوری روشایم.

 

 ،ارزش ها.میانه،خاور: تبعیض جنسیتی، برابری جنسیتی، توسعه فرهنگی کلید واژه
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 مقدمه

 بیان مساله و اهمیت موضوع

زن در بیشتر دوره های تاریخی ،کما بیش کنیز و اسیر مرد و جزو اموال و مستملکات وی بوده است و بدین جهت سیمای زن به طور 

است و حتی هنوز در بسیاری از  کلی در جهان تا تاریخی نه چندان دور ،اندوهبار است و نقشی که از او رقم خورده بد قواره و بی اندام

آداب و رسوم و معتقدات جاری ،شریک مرد،پایگاهی در خور خود نیافته است و سبب عمده این بیداد را نیز سیطره جهانی پدر ساالری 

اصالحات  دانستیم که از روزگاری کهن زن را در سایه انداخته و از متن زندگی به حاشیه رانده است و چنان قوی بنیاد است که حتی

قدیم ترین ایدئولوژی عالم یعنی دین را نیز در بسیاری موارد عقیم گذارده است تا آنجا که میتوان گفت هر کس از ظن خود یار زن شده 

است.تبعیض جنسیتی از یک سو زنان را از ایفای نقش در جامعه محروم و از سوی دیگر ذخیره ای عظیم از توانایی های فکری و انسانی  

دیده گرفته یا تحقیر کرده است .تحت تاثیر جنبش های طرفدار حقوق و آزادی زنان است که مفهوم تبعیض جنسیتی رواج یافته را نا

 است.این مفهوم اشاره دارد به اعمال و افکار تبعیض آمیز نسبت به زنان و نیز به اینکه این اعمال و افکار همان اندازه نادرست و محکوم

و افکار تبعیض آمیز قومی ، دینی یا سیاسی هستند. تا چندی پیش  هر گونه تبعیض نسبت به جنس زن  حاصل  شدنی هستند که اعمال

 زن فرد یک که واقعیت یک نظام طبیعی محسوب می شد  که وظایف و نقش های متفاوتی را بر عهده زنان و مردان می گذاشت. این

تحلیلی و با استفاده از –دهد .تحقیق پیش رو  با روش توصیفی  می شکل را او عیاجتما فرصتهای و اجتماعی هویت واقع در مرد، یا است

ابزار کتابخانه ای و فیش برداری با فرض اینکه مالک ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از قبیل توانایی ها ، ظرفیت ها و صالحیت 

هیچ نقشی در کم و زیاد کردن این ارزش ها ندارد به ارزیابی  "تجنسی"ها برای اجتماع و اسقرار نظم در جامع نافع و سودمند است و 

 بر بتوان تفسیری رویکرد ابعاد سیاسی و اجتماعی تبعیض جنسیتی بر رشد  و توسعه فرهنگی کشورهای این پژوهش با این هدف که با

 تبعیض موارد نفی تبعیض، مصادیق به نسبت بخشی آگاهی طریق از برابری جنسیتی، مفهوم از جامعه مردان و زنان مشترک فهم مبنای

قدمی برداشت به بررسی های موجود در این  مختلف های عرصه در زنان توسعه برابر فرصتهای ایجاد برای جنسیتی مثبت نگاه و آمیز

 زمینه می پردازد. 

 که طوری به گرفت، قرار توجه مورد بیشتر اجتماعی تغییرات تحقق در زنان نقش ، 1زنان )فمنیسم( اجتماعی جنبش های شدن مطرح با

 هستیم. تحول شاهد نوعی زنان به مربوط دیدگاه های و اهداف مورد در

دوم تاثیر  موج آن در ساماندهی و گسترش موج نخست و در فمینیسم پیدایش جریان در که غرب دنیای اجتماعی مهمترین مسائل

به   .بردگی است القاء جنبش و مدرنیته فکری فضای و شرایط زنان، محرومیت اجتماعی زن، درباره اجتماعی باورهای: از عبارتند داشت

 داده حق یکی که به باشند، مساوی توان و ،قابلیت نیاز ، احتیاج مساوی شرایط در شخص دو معنای دقیق ترتبعیض به این معناست که

 ویژگی نظر گرفتن در بدون هاانسان برابری جوامع در مهم ارکان از یکی .ندهند را حق آن داراست را شرایط همان که دیگری به و شود

. مند شوند بهره جامعه در موجود امتیازات و هافرصت از به صورت برابر توانندکه بر اساس آن افراد می.است جنسی مذهبی و نژدای، های

 جوامع همه در موجود تمایزات ترینوجود یکی از مهم بپردازند. با این رقابت به اجتماعی و سیاسی های موقعیت برای ایفای نقش در و

است. تحقیقات  آمده وجودبه افراد جنسیت برحسب که است هایتفاوت هاانسان میان تفاوت ترین برجسته گفت بتوان شاید یا بشری،

توانایی ها ، ظرفیت ها و صالحیت ها انجام شده در این پژوهش با این فرض که مالک ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از قبیل 

هیچ نقشی در کم و زیاد کردن این ارزش ها ندارد به بررسی های  "جنسیت"برای اجتماع و استقرار نظم در جامعه ضروری است  و 

 موجود در این زمینه می پردازد.

 :گیرد می قرار بررسی مورد زیر مشخص هدف سه اساس بر حاضر مقاله ، موضوع اهمیت به توجه با

 شناخت ارزش های سیاسی و اجتماعی تبعیض جنسیتی در جامعه-1   

                                                           
  1. Feminism 
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 شناخت مالک های ارزش های فردی و اجتماعی  با توجه به برابری جنسیتی در کشورها-2  

  شناخت اثرات حضور زنان درحوزه های مختلف و رشد و توسعه فرهنگی در منطقه-3  

 روش تحقیق

 پایة بر و کندمی استفاده تحلیل آماری و استدالل هایروش از و سیاسی و اجتماعی علوم در تحقیق روش به نظری نوعا تحقیق این

 اینترنتی انجام شده است. و الکترونیکی منابع و دیجیتالی و سنتی کتابخانهای منابع از استفاده با برداری ای و ابزار فیشکتابخانه مطالعات

 مورد موضوع با ارتباط در موجود همایشهای و مقاالت و مجالت و نشریات کتابها، انواع از استفاده با ای، کتابخانه اطالعات گردآوری روش

 تحلیلی می باشد. به صورت توصیفی، اطالعات تحلیل و تجزیه روش .تحقیق است

 یافته های تحقیق

حمایت برخی سازمان ها در حمایت از حقوق زنان یافته های تحقیق نشان می دهد که که با گذر زمان و مدرنیته شدن جوامع بشری و با 

دی و برابری آنها در عرصه های مختلف به عنوان نیم دیگری از جامعه شاید بتوان گفت که تالش در این زمینه در آینده ای نو توانم

ف جوامع به عنوان عنصری به عنوان تبعیض بکشاند. و زنان بتوانند همتای مردان در عرصه های مختل جنسیت پایان را تا نزدیک کار

 های تبعیض رفع حقیقت، در ارزشمند  فعالیت کرده و تاثیرات مثبتی در توسعه فرهنگی،سیاسی و اقتصادی جامعه داشته باشند.

 پیشترفت و موفقیت برای را درآمدهایشان سطح کشورها که نیست این نیازمند و رسد انجام به فعال سیاستهای توسط تواند می جنسیتی

 دهند. گسترش زمینه این در

 پیشینه تحقیق

اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای  در مقاله ای تحت عنوان (1393)زهرا میال علمیو  آتنا نیک پی طبری-

د که نابرابری جنسیتی آموزشی اثر منفی و معناداری بر رشد ندههای تابلویی نشان میبا استفاده از داده یقاخاورمیانه و شمال آفر

  دهد.اقتصادی داشته و این موضوع، ضرورت توجه به کاهش شکاف جنسیتی برای افزایش رشد اقتصادی را نشان می

سیاسى اینگونه نگاشته که  کشمکش و گروهبندى در اجتماعى شکافهاى (در رساله دکتری خود با عنوان تاثیر1381علی اصغر داوودی )-

در عرصه سیاست و اجتماع،شکاف های اجتماعی منجر به گروه بندی های مختلف می گردد و هر یک از این گروه ها نیز دارای عالیق و 

کنند.از آنجا که عالیق  و منافع این گرو ه  منافع خاصی هستندکه از منابع قدرت و مقاومت خود جهت رسیدن به مقاصدشان استفاده می

ها همواره همسو نیستند ،بروز کشمکش میان آنها به امری رایج تبدیل می شود.و در این صورت تعارض میان گروه ها و نیرو های مختلف 

 موجود در عرصه سیاست یک جامعه شدت یافته و زمینه برای بروز انقالب فراهم می گردد.

 کشورهای در جنسیتی شکاف با اقتصادی و سیاسی توسعه رابطه بر ( در پایان نامه ارشد خود با عنوان تحلیلی1391مرضیه مهربانی)-

 در که کرده اند توجه مسئله این به اجتماعی علوم پژوهشگران پیشرفته، کشورهای تجربیات به توجه مسلمان خاورمیانه بیان کرده که با

 در زنان وسهم بوده همراه عمومی حوزه به زنان گسترده تر چه هر ورود با نوسازی فرآیند معموال غرب، جهان یافتگی الگوی توسعه

 از یکی را زنان مشارکت برخی افزایش. است گردیده مطرح متفاوتی نظریات ارتباط این در. است کرده پیدا افزایش گیری ها تصمیم

 زنان گسترده تر ورود برعکس، کامال طور به نیز برخی. آورده اند شمار به کشورها آن توسعه یافتگی کننده  تسهیل کم دست یا و عوامل

 .گرفته اند نظر در آن کننده تسهیل عامل کم دست یا و کشورها آن نتیجه پیشرفت اقتصادی و محصول را عمومی حوزه به

 اجتماعی بیان داشته که مشارکت تحوالت در آن تأثیر و جنسیتی و جنسی تبعیض ( در مقاله ای تحت عنوان تفاوت1388فریبا زمانی)-

 سوم جهان کشورهای در موجود آماری شواهد. هاست¬خانواده فرهنگی ساختار و جامعه بر حاکم ارزشی نظام تأثیر تحت کار بازار در زنان

 می نشان شده، انجام تحقیق نتایج .است خدمات و پرستاری پرورش، و آموزش به مربوط مشاغل در زنان مشارکت میزان افزایش از حاکی

 .کند می مشخص را آنان اقتصادی های فعالیت محدوده و گذارد می اثر زنان افکار بر جامعه بر حاکم های ارزش و اعتقادات تأثیر که دهد

http://edp.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=5473&_au=%D8%A2%D8%AA%D9%86%D8%A7++%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D9%BE%DB%8C+%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://edp.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=5473&_au=%D8%A2%D8%AA%D9%86%D8%A7++%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D9%BE%DB%8C+%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://edp.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=5472&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7++%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
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خاورمیانه به  کشورهای منتخب میان در جنسیتی نابرابری وضعیت (در مقاله خود با عنوان بررسی1392رضا همتی و مریم مکتوبیان)-

 مهم های چالش از یکی وسیاسی، اجتماعی اقتصادی، گوناگون های فرصت به دسترسی امکان جنسیتی این نتیجه رسیده اند که نابرابری

 اقتصادی کشورها عملکرد جنسیتی نابرابری که دهد می نشان کشوری بین تجربی شواهد. است خاورمیانه منطقة منتخب کشورهای برای

 کند را آنان اقتصادی وری بهره و رشد سرانجام، و دهد کاهش می را هایشان ظرفیت از مندی بهره در ها آن توانایی کند، می مختل را

 کند. می

(در تحقیقی با عنوان چهارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری های جنسیتی در جهان نشان داد کاهش نارابری های 1389فضیله خانی ) -

 د ساختار فرهنگی و از بین بردن باور های غلط مرسوم در خصوص زنان است.جنسیتی ، نیازمند تجدی

 

 تعریف تبعیض جنسیتی

دی نشان دهنده تصویر ها،نگرش ها ، رفتارها و کلیشه های نژادو مفهوم تبعیض نژادی و جنسیتی مشابهت های بسیار دارند:تبعیض 

متعدد نابرابری بر اساس جنسیت را در بر می گیرد .اگر شیوه های ،شکل های م است و تبعیض جنسیتیتبعیض آمیز نسبت به یک قو

تبعیض »ا طرفدار تبعیض جنسی می نامند.به بیان روشن تر ر تفکر و رفتار فردی کمابیش آگاهانه به تبعیض جنسی آغشته باشد او

و به « و کلیشه بندی آنان می پردازدجنسی عبارت است از برخورد یا عملی که بر اساس جنسیت افراد به تحقیر ،طرد ،خوار شمردن 

 (1376میشل،)« نس دیگر می پردازدتبعیض جنسی گرایش است که برای تکریم یک جنس به تحقیر ج» مفهوم باز هم وسیع تر 

 شاخص های تبعیض جنسیتی

            اقتصاد جهانی انجمن توسط 2006 سال در بار اولین برای که است جنس دو میان ای مقایسه شاخص یک جنسی جهانی شاخص

(World Economic Forum) و آموزش اقتصادی، سیاسی، بعد چهار در را جنس دو میان های تفاوت شاخص این. است شده معرفی 

 اصلی ستون چهار از ، کشورها در جنسیتی شکاف وضع درباره نهایی هایگزارش در که جهانی شاخص این کند. می بررسی بهداشت

 متوسط درآمدهای میزان کار، نیروی در مردان و زنان مشارکت مانند هاییمولفه: اقتصادی هایفرصت و مشارکت. 1: »است شده تشکیل

 اولیه، سطوح در زنان آموزشی موقعیت و سواد بررسی: آموزشی . دستاوردهای2 … و پایینرده و باالرده مشاغل در هریک درصدیک، هر

: سیاسی .توانمندسازی۴ … و هابیماری و عمر طول مردان، و زنان بهداشت وضع بررسی: بقا و . بهداشت3 … و دانشگاهی سطح و ثانویه

 اینکه برای یجنسیت بررسی برابری .«… و هاپست این در آنها گرفتن قرار واقعی زمان و باال رده سیاسی هایجایگاه در موجود زنان تعداد

 تاثیر جهان، استعدادهای کل از نیمی مناسب استقرار و کامل توسعه از اطمینان. است اساسی نه، یا کنند می رشد جوامع و اقتصادها آیا

 کشور 1۴۴ جنسیتی، انسجام عدم جهانی گزارش. دارد جهان سراسر در کار و کسب و اقتصاد از آینده در آمادگی و رقابت رشد، بر زیادی

 همچنین 2017 نسخه این، بر عالوه .دهد می قرار ی که مطرح شدبعد چهار در جنسیتی برابری راستای در خود پیشرفت زمینه در را

 Source of the World Economic.) کند می تحلیل صنعتی مشاغل و کارکنان استعدادهای میان در را جنسیتی های شکاف پویایی

Forum) عدد اندازه هر و مطلق نابرابری به شود نزدیک 0 به نهایی عدد اندازه هر. است 1 و 0 بین عددی جنسی شکاف جهانی شاخص 

 از مردان که طوری است مرد و زن بین عمیق شکاف کننده بیان 5. 0 نمونه برابری. است نزدیک مطلق برابری به شود نزدیک 1 به

 در مردان و زنان شدن نزدیک ی دهنده نشان چون است خوبی شاخص 0.85 مثال و مندند بهره چهارگانه ابعاد در زنان برابر دو مزایایی

 (1387)شاه محمدی،.است بررسی مورد ابعاد
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 2017:عملکرد جهانی در سال 1جدول شماره 

 
  سطوح مقابل در شکاف

 های فرصت و منابع واقعی میزان به و کند می ارزیابی کشورها میان را ها فرصت و منابع به دسترسی جنسیتی، های شکاف شاخص این

 بر را آنان رتبه کشورها، توسعه سطح از مستقل بتواند شاخص که است این سنجش مدل این از هدف.پردازد نمی کشورها بین موجود

 .کند تبیین جنسیتی های شکاف اساس

 2017:رتبه بندی کشورهای منطقه در سال 2جدول شماره 

 امتیاز رتبه جهانی کشور ردیف

 0.721 ۴۴ اسرائیل 1

 0.651 117 تونس 2

 0.6۴9 12 امارات متحده عربی 3

 0.632 126 بحرین 4

 0.629 127 الجزایر 5

 0.628 129 کویت 6

 0.626 130 قطر 7

 0.625 131 ترکیه 8

 0.61۴ 132 موریتانی 9

 0.608 13۴ مصر 10

 0.60۴ 135 اردن 11

 0.598 136 مراکش 12

 0.596 137 لبنان 13

 0.58۴ 138 عربستان سعودی 14

 0.583 1۴0 ایران 15

 0.568 1۴2 سوریه 16

 0.516 1۴۴ یمن 17
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 جنسیتی توانمندسازی مقابل در جنسیتی برابری

 زمینه در را خود بررسی که است این شاخص این اصلی هدف. کند می بندی رتبه جنسیتی برابری اساس بر را ها کشور شاخص این

 نظارت نیز و جنسیتی های عدالتی بی بیشتر درک برای .بکشاند تصویر به خاص هایمتغیر مورد در زنان و مردان بین جنسیتی شکاف

 2.است داده توسعه را جنسیتی حقوق تساوی فهرست *اجتماعی دیدبان مقوله، این تحوالت

 :شامل که کشد می تصویر به بنیادین و بنائی زیر حوزه چهار در را مردان و زنان بین شکاف گزارش، این

 پیشرفت، شکاف شامل که میگیرد قرار ارزیابی مورد شاخص سه با بخش این:اقتصادی های فرصت و مشارکت حوزه-الف        

 .باشد می مشارکت شکاف و دستمزد شکاف

 و راهنمائی ابتدائی، مختلف، های رده در آموزش در را مردان و زنان دسترسی تفاوت ، شکاف این:آموزشی دستاوردهای حوزه-ب      

 .میگیرد قرار ارزیابی مورد بخش این در مردان باسوادی نرخ به زنان باسوادی نرخ نسبت همچنین دهد، می قرار ارزیابی مورد دانشگاهی

 تصویر به را زنان و مردان سالمتی بین های تفاوت تا تالشند در حوزه، این در بررسی مورد های شاخص :بقا و سالمتی حوزه -ج       

 میگیرد، قرار ارزیابی مورد سالم، زندگی به امید سنجه و تولد بدو جنسی نسبت ارزیابی، این در. بکشند

 باالترین در سیاسی های گیری تصمیم در زنان و مردان بین شکاف میشود تالش حوزه، این بررسی در:سیاسی توانمندی حوزه-د      

. مجلس در کشور، عالی های پست در مردان به زنان نسبت مثل، هائی سنجه از ، شکاف این بررسی برای.گیرد قرار ارزیابی مورد سطوح

 میشود استفاده( میشود ارزیابی ساله پنجاه حداقل تر طوالنی بازه در اخیر مورد) جمهوری ریاست یا و وزیری نخست

)همتی ..باشد می محض جنسیتی نابرابری دهنده نشان صفر، نمره و جنسیتی برابری دهنده نشان ، یک عدد موارد این همه در

 (1392ومکتوبیان،

 2017:رتبه بندی جهانی کشور های منطقه بر اساس متغیر های خاص سال 3جدول شماره 

 

 ردیف

 

 کشور

مشارکت و فرصت های 

 اقتصادی

آموزش و دستیابی به 

 امکانات

 توانمندی سازی سیاسی سالمت و بقاء

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 0.232 ۴7 0.971 98 1.000 1 0.681 65 اسرائیل 1

 0.216 55 0.975 71 0.966 99 0.۴۴6 131 تونس 2

امارات متحده  3

 عربی

130 0.۴59 62 0.99۴ 129 0.965 67 0.180 

 0.037 137 0.961 136 0.991 75 0.537 120 بحرین 4

 0.1۴5 86 0.970 106 0.957 107 0.۴۴2 132 الجزایر 5

 0.027 1۴1 0.969 117 0.996 52 0.518 125 کویت 6

 0.016 1۴3 0.965 127 1.000 33 0.523 122 قطر 7

 0.088 118 0.977 59 0.965 101 0.۴71 120 ترکیه 8

 0.21۴ 57 0.970 107 0.853 131 0.۴17 13۴ موریتانی 9

 0.087 119 0.971 99 0.960 10۴ 0.۴13 135 مصر 10

 0.075 126 0.969 113 0.996 51 0.377 138 اردن 11
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 0.117 100 0.965 128 0.920 122 0.391 137 مراکش 12

 0.019 1۴2 0.970 109 0.965 109 0.۴۴0 133 لبنان 13

 0.077 12۴ 0.965 130 0.975 96 0.320 1۴2 عربستان سعودی 14

 0.0۴6 136 0.963 135 0.965 100 0.357 1۴0 ایران 15

 0.063 130 0.980 1 0.956 110 0.27۴ 1۴۴ سوریه 16

 0.01۴ 1۴۴ 0.968 119 0.737 1۴1 0.3۴5 1۴1 یمن 17

 

 

 بعد سه این تمام در جنسیتی ی فاصله و شکاف نوع هیچ دهد می نشان نرخ این که باشد می( %100) فهرست دراین ممکن نرخ باالترین

و سالمت   تحصیالت .کندمی مشخص آنان رفاه مسائل از جدا را مرد و زن بین ی فاصله میزان فهرست این در آی. ای. جی.ندارد وجود

 آید، می دست به تساوی این که هنگامی و اند رسیده تساوی سطح یک به واقع به آن در کشورها از بسیاری که ندسته اییه مولفه تنها

 مولفه بلکه کنند نمی پیشترفتی تنها نه کشورها، از بسیاری که واقعیت این از جدا اما. نیست ممکن دیگر بعدی، پیشترفت گونه هیچ

 .باشند می پسترفت حال در حتی آنها از بسیاری که دهد می نشان جنسیتی برابری شاخص تحصیالت

 نشان کاملی تعادل و برابری کشوری هیچ ، سیاسیخصوصا   و اقتصادی زندگی در زنان مشارکت به مربوط که دیگر ی شاخصه دو در

 و زن حقوق تساوی عدم برای قبولی قابل توجیه و دلیل کشورها بین درآمد اختالف که کند می اثبات جنسیتی برابری شاخص.دهد نمی

 این که هم زمانی حتی موضوع این که یافتند دست حقوق تساوی از باالیی رده به فقیر کشورهای از بسیاری بسا چه باشد، نمی مرد

 می جنسیتی برابری شاخص اهداف به رسیدن راستای در مثبت موفقیتی و پیشترفت باشد، فقر ی عادالنه تقسیم معنای به مساوات

 (1387)شاه محمدی،.باشد

 

 موارد تبعیض آمیز در جوامع

 مناطق همه بر آن گستره که است کار بازار های ویژگی مهمترین از یکی مشاغل جنسیتی جداسازیاشتغال:  و استخدام در تبعیض-1

 نابرابری دالیل. است حاکم مختلف اجتماعی و مذهبی و فرهنگی شرایط و سیاسی، های نظام همه اقتصادی، توسعه سطوح همه دنیا،

 اقتصادی ناکارایی و بازار این ناپذیری انعطاف اصلی عوامل از یکی کار بازار در وضعیتی چنین وجود و است متعدد کار بازار در جنسیتی

 دیگر پیامدهای و است انسانی منابع دادن هدر معنی به مشاغل از بسیاری از جامعه فعال نیروی از وسیعی بخش گذاشتن کنار. است آن

 المللی، بین رقابت تشدید و تولید شدن جهانی با امروزه،. است تغییرات تعدیل برای اقتصاد توان کاهش و بازار ناپذیری انعطاف افزایش آن

 .اند شده برخوردار بیشتری اهمیت از عوامل این

 نسبت مردان نگرش بر جداسازی این زیرا است ساز سرنوشت و کننده تعیین عاملی زنان برای مشاغل جنسیتی جداسازی این، بر عالوه

 همچون اجتماعی متغیرهای از بسیاری بر نتیجه در و زنان درآمد و موقعیت بر همچنین. دارد منفی اثر خودشان به نسبت زنان و زنان به

 نیز زنان آموزش و تربیت و تعلیم بر جنسیتی دیدگاههای این تداوم. گذارد می منفی اثر درآمدی نابرابری و فقر و بیماری، و میر و مرگ

 جنسیت براساس مشاغل تفکیک.یابد تسری بعد های نسل به جنسیتی های نابرابری شود می سبب که است عاملی خود و دارد منفی اثر

 این به باید باشند، معتقد اجتماعی عدالت و کارایی برابری، به اگرسیاستگذاران. زند می دامن اجتماعی عدالتی بی و ناکارایی نابرابری، به

 (1383)نوروزی،.باشند داشته بیشتری توجه کار بازار پدیده

 که زمانی. است مردان و زنان برای یکسان مشاغل در نابرابر دستمزدهای دریافت معنای به تبعیض نوع این دستمزد: در تبعیض -2

 اختالف وجود که جاست این. شوند می تر پایین دستمزهای با کار به حاضر باشند، نداشته کار بازار در را مردان با برابر حضور شانس زنان

 ( 139۴)کاوه، .گیرد می شکل دستمزها در جنسیتی
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 و ها داری جانب گر،اگذارند می اثر ما تصمیمات بر هستند فرهنگ و محیط از ناشی که – ای ریشه اعتقادات که دهد می رخ زمانی 

 از مورد دو. شود می سلب آنان از درجه ترفیع امکان یا شده ایجاد شغلی های محدودیت زنان برای کنیم کار محیط وارد را تعصبات

 رخ زمانی حقوقی شکاف. است ای شیشه سقف و حقوقی شکاف آید می بوجود کار محیط در زنان برای که هایی محدودیت ترین معروف

 این حقوقی شکاف مورد در عجیب نکته. بگیرند آقایان از کمتری حقوق یکسان شغلی جایگاه برای میانگین طور به ها خانم که دهد می

 این شود می راحتی به. شد خواهد تر عمیق هم حقوقی شکاف باشد باالتر خانمی تحصیالت چه هر شده انجام تحقیقات طبق که است

 .کرد توجیه ”ندارد خوبی مالی وضعیت ما شرکت: “جمله ذکر با هم را تبعیض

 و داده دست از را خود انگیزه مستعد و ارزشمند خانم کارمندان آن وقوع صورت در است، مضر هم کارها و کسب برای جنسیتی تبعیض

. شود پوشی چشم است درجه ترفیع مستحق که خانمی از که دهد می رخ زمانی ای شیشه سقف تبعیض. کنند می نابرابری احساس

 (1397)حسنی، دهند. می تشکیل ها خانم را بزرگ های کمپانی مدیره هیأت اعضای درصد 20 از کمتر

هرگونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد بر اساس کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش آموزش: در تبعیض -3

هر شکل از تبعیض به  شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری محدودیت، یا رجحان قائل

 مرکز )وبگاه .ه استدر آموزش و پرورش ممنوع اعالم و همچنین بر برابری امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش تأکید شد

جنسیتی را نه تنها از کتاب های درسی و غیر درسی بلکه از سلسله مراتب آموزشی نیز متحد(کودکان طرفداری از تبعیض  ملل سازمان

یاد می گیرند.برای آنها کافیست که ببینند در خود مدرسه شان شغل های زنانه و مردانه چگونه تقسیم شده است.همین الگو به آنها یاد 

جامعه خواهند شد،و  زنان در فرایند تصمیم گیری ها نقش درجه دوم  میدهد که بعد ها مدیران آموزشی و پرورشی،حکومت ،دنیای کار و

و زیر دست مردان را خواهند داشت و عالوه بر این در اعماق ذهن دختران سقف و حدی برای بلند پروازی های آنان قرار می 

 (1376،52)میشل،دهد.

 نظر در نفوذ برای رسمی طور به افراد که است ییها فعالیت سیاسی مشارکت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی: مشارکت در تبعیض -4

 که است فعالیتهایی معنای به مشارکت سیاسی شود. می اتخاذ ها حکومت توسط که تصمیمی یا کند می حکومت کسی اند،چه گرفته

 Hague and Harrop,2001) ) هستند. سهیم آن انتخاب در شکل گیری سیاست عمومی در جامعه و حاکمان مستقیما یک اعضای

بر اساس پژوهش های  موجود در همه جا به طور متوسط قشری کمی از زنان اعالم داشته اند که سیاست به زندگی آنها ربطی ندارد. 

عالقه زنان تحصیلکرده در دانشگاه به سیاست به اندازه متوسط عالقه مردان به سیاست بوده است . به طور کلی میزان عالقه زنان دانشگاه 

ده به سیاست پایین تر از حد متوسط در میان مردان بوده است.میزان شرکت زنان درانتخابات کمتر از مردها  است.گرایش عمده ندی

نیستند بلکه بیشتر به مسائل « موجوداتی سیاسی » پژوهش های موجود در این خصوص در جهت اثبات این نکته کلی است که زنان 

 (138۴)بشیری،عالقمندند.« اجتماعی»زندگی شخصی و خصوصی و یا

 فرهنگی،-اجتماعی عوامل شامل اینها. شود می مربوط سیاست در زنان کمی مشارکت به مختلف عوامل عوامل موثر در مشارکت زنان:

 .سیاسی. ناامنی بار، فاجعه عامل خانوادگی، و روانی تعهد اقتصادی، فاکتور یا اتحاد فقدان زنان، میان همبستگی عدم و سلطه از ترس

 حقوق از زنان. کند می رشد پسر فرزند عنوان به ،بیشتر کشورهای منطقه سنتی و فرهنگی محیط در:فرهنگی و اجتماعی فاکتور الف(

 هستند ها خانواده سران شوهران: کنند بیان را زیر های شیوه از استفاده سوء توجیه تا هستند محروم سنت و فرهنگ از استفاده با اساسی

 می زندگی صرف را خود ازدواج زنان اکثر همچنین. کنند اطاعت و احترام خود همسر با همیشه باید زنان. است نهایی آنها تصمیمات و

 .کنند

 برای. است شده تجاری فزاینده طور به سیاست در این کشورها. کنند شرکت سیاست در که نیستند زیادی زنانفاکتور اقتصادی: ب(

 مالکیت به دسترسی زنان از بسیاری زیرا است، محدود سیاست در زنان مشارکت بنابراین. است نیاز بیشتری پول سیاست، در شرکت

تقریبا غیر ممکن  نامزدهای زن برای دهی رای خرید است. یغریب و عجیب سیاستی که رای خرید ایده همچنین. ندارند را تولیدی منابع

  نیستند. پول با دهندگان رای بر تأثیرگذاری به مردان قادر رقبای عنوان به اقتصادی لحاظ از آنها از بسیاری زیرا است
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مسائل  در زنان مشارکت علیه شدید عوامل همچنین ها این :وارعاب اطمینان عدم ، خشونت، اذیت، و آزار سیاسی، ناامنی ج(

 (Alayande,2014 .)است بازیگران از زیادی تعداد توسط دموکراسی قوانین رعایت عدم خاطر به سیاسی

 مشاغل در آنان پیشرفت میزان ،کار ای محیطه در زنان چشمگیر رشد وجود با زنان: ای حرفه -شغلی پیشرفت در تبعیض -5

 زنان توانایی مدیریتی عدم خصوص در منطقی شواهد گونه هیچ که است حالی در این و نیست سازمانها در آنها با تعداد متناسب مدیریتی

 به را شان حرکت که مواجهاند جامعه در محدود کننده و غلط نگرشهای و شغلی تبعیض نظیر مسائلی با زنان واقع در. نمیخورد چشم به

 ها سازمان در زن انسانی نیروی رشد ایجاد موانع عوامل مهمترین از طورکلی به.میسازد مواجه فراوانی مشکالت با مدیریتی مشاغل سمت

 درجامعه زمال شرایط نبودن فراهم عرصه، این در مردان به نسبت زنان کمتر تجربه خانوادگی، های ومحدودیت ها مسئولیت: عبارتنداز

 نظر از عرصه این در مردان به زنان نسبت تر پایین اعتماد زن، مافوق از کارکنان تمکین عدم زنان، جنسیتی های ویژگی برخی ،وجود

 های شبکه: نظیر عواملی همچنین. مدیریت سبک و خانواده -کار زنان،تضاد کار به گذاری ارزش ارتباطی، شبکه های ها، کلیشه جمعیت،

 یابیبرای دست کافی تحصیالت نداشتن برابر، فرصت قانون نشدن تقویت زنان، پیشرفت و استخدام در تعصبهای موجود سنتی، خدامیاست

 زنان ارتقا عمده موانع از مردان های پیشرفت فرصت برای مستقیم تهدیدی سان به زنان مدیریت شدن انگاشته مدیریتی، پست های به

 (1396)پور عمران و شیرازی،است.

نابرابری های جنسیتی عمدتاً تحت تأثیر سه عامل قر ار دارد: نقش اقتصادی و دسترسی به بازار کار ،منابع سنت ها و قرار داد های 

نین،نرم ها،عرف های اخالقی و آداب و رسوم نقشی تعیین کننده در تبیین اجتماعی و سطح توسعه در کشورهای در حال توسعه قوا

ع نابرابری های جنسیتی در جامعه دارد به طوریکه می تواند محدودیت هایی را برای ورود زنان به بازار کار ایجاد یا دسترسی آنان به مناب

ز ویژگی هایی که این قرارداد هاو رسوم اجتماعی از آن برخوردارند مورد نظر  را محدود کند.این دسته از عوامل شرایط خاصی دارند:یکی ا

پایداری آنهاست به طوری که بعضی از این نرم ها طی صد ها سال تداوم داشته و نهادینه شده اند،لذا تغییرآنها به سختی امکان پذیر 

 (1389.)خانی،است

 شناخت ارزش های سیاسی و اجتماعی تبعیض جنسیتی در جامعه 

 و افراد اجتماعی های کنش انجام در هادی و راهنما و داده تشکیل را جامعه آن فرهنگ کلیدی عنصر ای جامعه هر در اجتماعی زشهایار

اندازه گیری میزان تبعیض جنسیتی در جوامع محسوب  برای مهم مسائل از یکی همواره ها ارزش این شناخت. روند می شمار به ها گروه

 مطلوب را چیزی جامعه افراد که ارزشهاست این اساس بر و کنند، می مشخص جامعه در را افراد های گیری جهت ارزشها این. می شود

 تغییر دستخوش  نیز جامعه فرهنگ آن از تبعیت به و شده افراد کنش در تغییر باعث ارزشها این تغییر همچنین،. دانند می نامطلوب یا

  را می توان مالک قرار داد. مونت و پاول و آلموند مدل سیاسی ارزشهای های مؤلفه و ابعاد خصوص در موجود منابع میان در.شود می

 :سطوح ارزش های سیاسی4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 ارزش های سیاسی

 

 سیستمی

قانون مندی و پیش بینی پذیری فرایند در عرصه  حفظ نظام

 سیاست داخلی و خارجی

ساختاری و فرهنگی در مقابل تغییرات سازگاری پذیری  سازگاری پذیری

 و چالش های محیط

 

 فرایند

 ابزاری برای سیاست داخلی و خارجی مشارکت در رویداد های سیاسی

 ایفای نقش و وظایف شهروندی و خدمت به میهن متابعت و حمایت

 برابری اجتماعی در برابر دادگاه عدالت

 

 

 سیاستگذاری

 کمیت بهداشت،برابری در توزیع رشد سرانه، کیفیت و رفاه

 نظم عمومی و امنیت ملی امنیت

حمایت از زنگی خصوصی و احترام به حقوق  آزادی

 دیگران،گروه ها و ملت ها
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. اند گرفته درنظر را سیاستگذاری و فرآیند سیستم، سطح یعنی کلی سطح سه سیاسی، ارزشهای بندی تقسیم برای مونت و پاول و آلموند

  چالشها با شدن سازگار برای نظامها توانایی و سیاسی نظامهای عملکرد پذیری بینی پیش و مندی قانون به سیستمی ارزشهای آنها، نظر از

 حفظ برای را آنها دوی هر وجود اما دانند، می هم با تضاد در را وسازگارپذیری مندی قانون آنها چند هر. هستند مربوط محیط تغییرات و

 باشد شهـروندان و افـراد با اختیار اگر که برند می نام رضایتبخش و مؤثر مشارکت مانند ارزشهایی از فرآیند، سطح در. دانند می الزم نظام

 آنها. کنند نگاه شان سیاسی نظام به مثبت دیدی با شهروندان  شود می موجب انتخاب این آنها، نظر از. کنند می انتخاب را آنهـا

 آن از فرآیند سطح در آنها  که ارزشهایی از دیگر یکی. دانند می مجازاتها سایر و ها جریمه از دوری راستای در را افراد متابعت همچنین

 آن از محرومیت که بوده دادگاه پیشگاه درچه زن و چه مرد  افراد برابری سطح این در عدالت از آنها منظور. است عدالت گویند می سخن

 امنیت همچنین و آن کیفیت و کمیت و رفاه ارزشهای به سیاستگذاری، سطح در. کند می وارد نظام به کل در و افراد به شدیدی لطمه

 یک عنوان به آزادی از سطح این در  آنها. کنند می اشاره دیگران مداخله از فرد هر زندگی معقول خلوت بودن مصون و ملّی و فردی

.)آلموند و گیرند می نظر در خصوصی زندگی از حمایت و مقررات از وآزادی افراد عمل استقالل معنای به را وآن کرده یاد ارزش

 (1381همکاران،

از آنجایی که بیشتر کشورهای خاورمیامه مسلمان هستند جا دارد که این شکل از ارزش های را در قالب دین اسالم نیز بررسی کرد.بنا به 

 هاآموزه با غربى جوامع مدنى هاىتوصیه میان آشکارى تمایزامعه مدنی گفته محمد خطیبی در کتاب بررسی تطبیقی جامعه اسالمی و ج

 بسیار اسالمى حقوق تصویر با دهد،مى ارائه انسان حقوق از غربى مدنى جامعة که را تصویرى اصوالً. دارد وجود اسالمى جامعة سفارشات و

 الهى حقوق با انسان حقوق اسالم در. دارد غربى مدنى جامعة شناسىانسان با روشنى تمایز و تفاوت اسالم شناسىانسان زیرا.است متفاوت

 الهى حقوق رعایت پرواى باید اساسى حقوق اىپاره از برخوردارى عین در مسئول، و متعهد موجودى عنوان به انسان است، همراه و قرین

 متفاوت غربى مدنى جامعة الئیک نظام با پرشمارى موارد در اسالم حقوقى نظام که شودمى سبب مبنا این. باشد داشته نیز را او رضایت و

 و ایمان، کفر، همانند امورى اما نیست، حقوقى امتیاز موجب... ظاهرى امور و غنا و فقر منصب، رنگ، نژاد، اسالم، حقوقى نظام در.باشد

 با کفار زیادى مسائل در اما دارد، وجود مذهب و دین روش، اندیشه، آزادى اسالمى جامعة در.گرددمى حقوق تفاوت منشأ باطل و حق

 نظرى تنگ و تبعیض از نه گیرد،مى سرچشمه اسالم نگرى واقع از تفاوتها این البته. نیستند برابر و یکسان حقوقى لحاظ از مسلمانان،

 از پرهیز و افراد به - ممکن حد تا - عمومى حریم و - کلى طور به - خصوصى حریم سپردن و حکومت حداقلى دخالت به توصیه.قانونگذار

 و دینى ارزشهاى استقرار براى تالش و نفوس تربیت و اصالح زیرا. ندارد همسویى اسالمى هاىآموزه با عمومى، و فردى مصالح در دخالت

 و خشونت تحمیل، استبداد، معنایش و طلبدمى را خود مناسب ابزارهاى اهداف این تحقق البته.است اسالمى جامعة مهم اهداف از اخالقى

 را امور این خود مطالبات و هاریزىبرنامه در و باشدداشته را امور این دغدغة باید اسالمى جامعة که است این مراد بلکه نیست، زور اعمال

 هستند، تأمل و دقت شایستة و ندارند کلى تعارض اسالمى هاىآموزه با مدنى هاىتوصیه از برخى .دهد قرار خود همت و نظر وجهة

... و احزاب و هاگروه ها،انجمن در عضویت سیاسى، مشارکت افزایش به دعوت سیاسى، قدرت بر تسلط و نظارت به توصیه مانند سفارشاتى

 (138۴)خطیبی،

 

 شناخت مالک های ارزش های فردی و اجتماعی  با توجه به برابری جنسیتی در کشورها

 شناسی جامعه اقتصادی،سیاست، علوم فلسفه،حقوق،روانشناسی، در واژه این. است متنوع بسیار کاربرد با پیچیده مفاهیم از ، ارزش مفهوم

ارزش همان ایمان )باور(انسان به اهدافی مقدس)مشروع( است که مالک های .است شده گرفته نظر در متفاوتی معانی به اخالق وعلم

 (1381.)مدرسی،می نهد مینهی از آن را در اختیار آدداوری بر حسن و قبح پدیده ها و عملکردها،یا امر و 
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مفید بودن یک حقیقت است.چیزی که مفید نیست ، دارای  زاعی ،ازیکی ار جامع ترین تعاریف ارزش این است که ارزش یک معنای انت

معنوی آنان مفید می ارزش نیست.بنابراین مطلوبیت ارزش ها برای انسان ها از آن جهت است که به نحوی برای زندگی مادی یا 

 ( 1377.)جعفری تبریزی،باشد

 را واژه همین شدندمی قائل ارزش مادی امور برای که همانگونه یعنی. بود استعاری کاربرد یک ابتدا معنوی مفهوم در ارزش واژه ربردکار

 امروز حتی که کرد پیدا غلبه اصلی کاربرد بر چنان استعاری کاربرد این تدریج به. گرفتند کار به نیز معنوی امور برای استعاری ایگونهبه

 سطح در و باشد توجه مورد فردی طوربه که عقایدی یا ءشیاا فردی هایارزش. گیرندمی کار به آن معنوی مفهوم در صرفا را ارزش گاه

 متقابل اعمال با متعاقب که مادی اشیای و هنجارها ها،اندیشه از اجتماعی هایارزش فردی، هایارزش مقابل در ندارند، ارزش کلی

 با شناسانجامعه. دارد وجود هستند، مثبت تجربیات بر متکی و شودمی جمع آنها پیرامون در مساعدی روانی هایارزش و عقاید اجتماعی،

 ، روانی نظر از آن حدومرز تعیین و فردی هایارزش به شناسانروان توجه بیشترین کهحالی در دارند، سروکار اجتماعی هایارزش

 هاییاولویت و هاارزش از فهرستی . داشتنکه هر دو از مهمترین مالک های ارزش در جوامع محسوب می شوند است جسمانی و اجتماعی

  در موثرتری نقشافراد  گیرد، صورت ترآگاهانه هاانتخاب این هرچه. آنهاست هایانتخاب اصلی کلید گزیند،برمی ها آن بین از افراد که

وامع خواهند داشت.و اگر چنانچه زنان را به عنوان نیمی از جامعه در این نوع ارزش ها در نظر بگیریم میتوانیم به نقش موثر آنها در ج

 تحقیقات. دارد بسیاری اولویت آنها درباره درست گیریجهت و بشری حیات بر حاکم هایارزش جوامع و توسعه فرهنگی بیشتر پی ببریم.

 :است بندیطبقه قابل متمایز گروه چهار در کلی طوربه بشری هایارزش که دارند آن از حکایت متعدد

 

 :ارزش های چهارگانه زندگی6جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزش ها

 

 

 درونی یا فردی

 میل اجتماعی، و فردی هویت جمله از مواردی و هستند شخصی کامالً درونی هایارزش

. شوندمی شامل را هاانسان «واقعی من» از دیگری وجوه و امنیت به نیاز عبادت، به

 را زندگی فرآیندهای کنترل و استقالل آزادی، به ما نیاز اصلی مبنای درونی هایارزش

 .دهندمی تشکیل

 

 

 اجتماعی

 به ما اجتماعی هایارزش در. هستند ارتباط در نسبت و تعلق با هاارزش از گروه این

 مورد کلی طوربه را جامعه و کنیممی توجه خانواده و دوستان والدین، فرزندان، همسر،

 و عادات کننده هدایت تنهایی احساس و دیگران با همراهی به میل. دهیممی قرار توجه

 است اجتماعی هایارزش با مرتبط رفتارهای

 

 

 جسمانی          

 هر از پیش. است مرتبط ما پیرامون واقعی دنیای و مادی وجوه به هاارزش از دسته این

 هایارزش طریق از آن رفاه و سالمتی به توجه و جسمانی بدن با مواجهه نحوه چیز،

 مکانی چه در گیریممی تصمیم ما که است هاارزش این طریق از. شودمی معین جسمانی

 چگونه را فیزیکی شادمانی و دهیم آرایش را خود پیرامون فضای کنیم،چگونه زندگی

 آوریم دستبه

 

 مالی

 پولی با هاارزش این. سازندمی مشخص را سرمایه و پول با مواجهه نحوه مالی هایارزش

 به نسبت را ما اندازچشم و رویکرد بلکه ندارند ارتباطی آوریممی دست به واقع در ما که

 سازندمی معین مالی مسائل و پول

 

  

 از منظور. دارند نظر توافق هاست، انسان همة مشارکت ،توسعه نیاز پیش مهمترین که موضوع براین توسعه اندیشمندان تمامی امروزه

 می که ای جامعه مطمئناً. است شده ملحوظ اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، سیاسی، ابعاد همة انسانها تعالی در و انسانهاست تعالی توسعه،

 ها نابرابری کاهش و انسانها تعالی جهت در باید باشد متکی مادی عوامل به صرفاً اینکه جای به یابد، دست توسعه به خواهد

 عرصه در زنان بیشتر حضور با امروزهبا این حال  .انسانهاست جنسیت آن معیار که هایی نابرابری و جامعه همة در هایی نابرابریبکوشد.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

 و پایگاه به نسبت زنان نگرش در تحول ایجاد با و شده دگرگون جامعه فرهنگی و اجتماعی ارزشهای اقتصادی، و سیاسی اجتماعی، های

 در آنان مشارکت سهم افزیش و زنان آگاهی سطح ارتقای با اخیر سالهای در. است یافته افزایش نیز آنان انتظارات جامعه، در خود موقعیت

 وسیع اجتماعی تغییرات و شده ایجاد جامعه فرهنگی های عرصه در متفاوتی اجتماعی رفتارهای و ارزشی های نظام ،مختلف های عرصه

 (1388.)زمانی،دهد می نوید آینده در نیز را تری

 

 شناخت اثرات حضور زنان درحوزه های مختلف و رشد و توسعه فرهنگی در منطقه  

 تعریف فرهنگ

 فرهنگ، مفهوم. »...است نگرفته صورت آن از واحدى تعریف حال به تا که گسترده و بسیار معانى با تاریخچه، داراى است اىواژه فرهنگ

 رابرتسون،) .رسدمى باستان یونان فالسفه به آغازش که دارد( تمدنى تبارشناسى بگوییم است بهتر یا) طوالنى تاریخى غرب، در ویژهبه

 و کشت فرایند بر شد، گرفته کاربه اروپا در میالدى، نوزدهم و هیجدهم هاىسده در بار،نخستین براى فرهنگ، مفهوم که هنگامى(1385

 ، colere کولر از cultura کالتورا التین واژه از مفهوم، این انگلیسى واژه کهچنان. داشت داللت باغبانى و کشاورزى در ترویج یا زرع

 نفس تهذیب و پاالیش یا بهبود بر مفهوم، این میالدى، نوزدهم سده آغاز در.است ترویج و زراعت کردن، کشت معناى به که شده گرفته

 کاربه شناسىانسان در کلیدى و محورى مفهوم یک عنوانبه فرهنگ میالدى، بیستم سده در. بود استوار( آموزش هنگام ویژهبه) افراد در

 .گرفتدربرمى را انسانى هاىپدیده همه که رفت

 

 نقش فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی 

 فردى زندگى در فرهنگ نقش. 1

 را او رفتار بخشد،مى انسانى هاىمایه انسان به که است فرهنگ این درواقع، کند؛مى ایفا بزرگى نقش انسان رفتار شیوه تعیین در فرهنگ

 آیدمى دنیا به فرهنگ از خاصى فضاى در انسان. نمایدمى ایجاد را اجتماعى زندگى به ورود براى کافى آمادگى انسان، در و کندمى تنظیم

 و است انتخابگر موجودى انسان. کند رفتار چگونه گوناگون شرایط در تا آموزدمى فرد به فرهنگ. کندمى رشد و زندگى آن بستر در و

 درونى کامالً امرى فرد، براى فرهنگ ترتیب بدین. کندمى تعیین او براى فرهنگ که است اىمحدوده و چارچوب در بیشتر انتخابش

 .زندنمى دست عملى هیچ به آن اقتضاى به جز معموالً که شودمى عجین و قوام انسان شخصیت با چنان و آیدمى حساببه

 اجتماعى زندگى در فرهنگ نقش. 2

 فرهنگ و است جامعه افراد رفتار در هماهنگى و نظم ایجاد بر مبتنى اجتماعى زندگى. است اجتماعى بخشتداوم و دارندهنگاه فرهنگ،

 جامعه کند، رفتار خود دلخواه به هرکس و باشد نداشته وجود مشترکى فرهنگ اگر. رودمى شماربه هماهنگى و نظم این ایجاد اصلى عامل

 کنترل عامل یک عنوانبه و است جامعه هاىارزش دهندهانسجام و بخشتداوم فرهنگ،. شد خواهد دچار نابسامانى و مرج و هرج به

 راه و متمایز دیگر وجامعه گروه از را اىجامعه و گروه عملى، و دارمعنى طرزى به فرهنگ.است برخوردار خاصى اهمیت از نیز اجتماعى

 است گذرگاه همین از کند؛مى تعبیر و تفسیر اىیافتهانتظام گونه به را جامعه هاىارزشفرهنگ ( 139۴)رحمانی،.کندمى هموار را شناختن

 معانى زندگى، یکپارچه مفهوم درک موجب فرهنگ، ترعمیق هرچه درک. فهمید بهتر را جامعه یا فرد رفتار نوع و هدف معنى، توانمى که

 عشق) فرهنگ هاىآرمان در اشتراک وجه. آوردمى فراهم را اجتماعى همبستگى هاىپایه استوارترین از یکى فرهنگ.هاستارزش و رفتار

 فرهنگ.است جامعه اهداف منظوربه ازخودگذشتگى و وفادارى فداکارى، بخشالهام...( و همدین وطن،هم زبان،هم نوع،هم مکتب، وطن، به

 رفتار به وسیله بدین فرهنگ. گذاردمى اختیار در نیز را آن شناسایى عناصر بلکه دهد،مى ارائه اجتماعى ساخت از تصویرى تنهانه

 یا ابداع را عمل و فکر هاىشیوه مرتبا باشد ناچار کهآنبى نموده، گرایىاحساس جامعه با شخص که دهدمى انتظام چنانآن اجتماعى

 (1369 گهر، نیک). شودمى ساخته فرهنگ وسیلهبه فرد اجتماعى شخصیت تکوین و اجتماعى پایگاه شکل، نقش،. کند اختراع
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 بر اساس تبعیض جنسیتی توسعه فرهنگی در جوامع

و از همان آغاز،نطفه بحث های مخالف بسیاری را در بطن  شدهتوسعه فرهنگی ،مفهومی است که در سال های اخیر مکرر به کار برده 

پرورش داده است.از دیدگاه برخی صاحب نظران آنچه تحقق توسعه فرهنگی را الزامی می کند،ضرورت همگانی و همراهی فرهنگ با 

د.از این منظر جریان پیشرفت آهنگ سریع پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی که هر روز بیش از روز قبل چهره جوامع را دگرگون میساز

 (1375.)جامعی ،اقتصادی ،به طور کلی در حوزه فرهنگ منعکس میشود و فعالیت فرهنگی بر انگیزاننده زندگی اقتصادی است

کلیشه های تبعیض جنسیتی مانند کلیشه های نژاد پرستانه نقشی اجتماعی دارندکه جامعه شناسان به بررسی آن پرداخته اند.در واقع 

ت شده است که پیش داوری های نژاد پرستانه پیامد ستم و استثماری هستند که ریشه های تاریخی دارندو اعمال تبعبض آمیزی در ثاب

 (1376.)میشل،برابر قومند و نقش آنها ،توجیه اسارت این قوم در وضعیت فرو دستی )اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و جز آن( است

 مختلف هایفرهنگ و شرایط در و زمان هر و داشته وجود بشریت همراه تاکنون تاریخ دم سپیده آغاز از که ایمقوله جنسیتی نابرابری

 به فرهنگ یک از و دیگر جامعه به جامعه یک از جنسیتی نابرابری و برابری»و. است نموده جلوه فرهنگ و شرایط آن با مطابق ایبگونه

 کشور آن زنان وضعیت کشور هر توسعه و پیشرفت سنجش برای مهم هایشاخص از یکی (.1376ایوت و پامال،). است متفاوت دیگر فرهنگ

 اقتصادی هایعرصه در آن وجود که هاستفرصت و امکانات از برخورداری در مردان و زنان تساوی نبود معنای به جنسیتی تبعیض. است

 (1393نیک پی و علمی،).شود منتهی منابع بهینه نیافتنتخصیص به تواندمی اجتماعی و

زن در بیشتر دوره های تاریخی ،کما بیش کنیز و اسیر مرد و جزو اموال و مستملکات وی بوده است و بدین جهت سیمای زن به طور 

از کلی در جهان تا تاریخی نه چندان دور ،اندوهبار است و نقشی که از او رقم خورده بد قواره و بی اندام است و حتی هنوز در بسیاری 

(با این حال هیچ جامعه ای را نمیتوان یافت 1383.)ستاری،آداب و رسوم و معتقدات جاری ،شریک مرد،پایگاهی در خور خود نیافته است

که فاقد شکاف و یا تنها دارای یک شکاف اجتماعی باشد.معموال در جوامع به حکم تقسیم کار اجتماعی ، در عوامل مربوط به تبار و حسب 

و غیره چندین شکاف وجود دارد،اما ممکن است هر یک از آنها بر حسب عوامل گوناگون در یک زمان فعال و یا غیر  و نسب ،جنسیت

فعال باشند.همچنین تقسیم جنسی و سنی جمعیت میان زن و مرد ویژگی پایدار جامعه بشری محسوب می شود و گروه بندی هایی که 

 (138۴.)بشیریه،ر زندگی سیاسی فعال و موثر باشندبر اساس این شکاف ها ایجاد میشود ممکن است د

در جوامع با در نظر گرفتن برابری جنسیتی قبل از هر چیز  جامعه نیاز به توانمند سازی زنان دارد. در این  در راستای توسعه فرهنگی

وضعبت بی قدرتی زنان است.این  خصوص میتوان گفت که توانمند سازی زنان نیز همچون مفهوم کلی توانمند سازی به معنای مقابله با

مفهوم به تدارک و تسلط بیشتر بر منابع  و کسب منافع برای زنان اطالق می شود توانمند سازی فرایندی است که طی آن افراد برای 

واژه به  غلبه بر موانع پیشرفت ،فعالیت هایی انجام می دهند که باعث تسلط آنها در تعیین سرنوشت خود می شود.این زنان و توسعه

مفهوم غلبه بر نابرابری های بنیانی است.توانمند سازی یک زن به این معن است که او برای انجام برخی کارها توانایی پیدا می کند .این 

عاد امر به رفع تبعیض میان زنان و مردان منجر شده و در مقابله با تبعیض جنستی در جامعه موثر واقع میشود.توانمند سازی زنان دارای اب

مختلف مادی و غیر مادی است که با یکدیگر پیوند داشته و با موضوعاتی چون رفاه مادی ،دسترسی به آگاهی مشارکت و کنترل مرتبط 

می باشد.رفاه به عنوان اولین معیار مرحله ای است که طی آن مسائل رفاه مادی زنان مانند وضعیت تغذیه و در آمد خانوار در مقایسه با 

بررسی قرار می گیرد.هدف این مرحله برآورده کردن نیاز های اولیه زنان فقیر است.در مرحله دوم حق برابر زن با مردان در مردان مورد 

دسترسی به منابع در حوزه خانواده و در مقیاس بزرگ تر در سیستم کشوری مطرح می شود.در مرحله بعدی افزایش آگاهی های زنان در 

 (1388)جنانی و ضیائی فر،ابعاد مختلف مد نظر می باشد.

 افزایش آگاهی زنان میتواند در طوالنی مدت آنها را به نسبت به کسب حقوقشان مصر سازد.زنان باید بپذیرند نابرابری زنان و مردان نتیجه

و اینکه نقشهای  ساختاری و نهادی است نه به دلیل نابرابری ذاتی زنان .الزمه این امر  درک تفاوت میان نقشها ی جنسی و جنسیتی است

جنسیتی به صورت اجتماعی شکل گرفته و قابل تغییر هستند.هرگونه چشم انداز آگاهی جنسیتی بر پایه اصل برابری جنسیتی قرار 
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.)دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان دارد.برای زنان این امر مستلزم پذیرش شأن و مقام خود و خود باوری می باشد

 (1372ملل متحد،

 توسعه برای آن اهمیت و فرهنگی چرخش

 اتفاق افتاده است، «3فرهنگی چرخش» یک صنعتی پیشرفته کشورهای در بیستم قرن اواخر در که معتقدند غربی اندیشمندان از بسیاری

 فرهنگی ماهیتاً میتوان را امروز انسان ازفعالیتهای بسیاری که طوری به است، داده قرار تأثیر تحت را انسان زندگی گوناگون ابعاد که

  ( Jameson, 1998). دانست

 حتی و سیاسی فراغتی، اجتماعی، فعالیتهای انواع بلکه دارد، فرهنگی ماهیت که نیست انسانها اجتماعی و فردی،گروهی هویت فقط اکنون

 آنها فعالیتهای انواع و انسانها زندگی سبک گفت، میتوان جرات به که طوری به است، کرده پیدا فرهنگی قویِ جنبه نیز انسانها اقتصادی

توسعه اجتماعی با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوند تنگاتنگی دارد و ناظر بر باال بردن سطح زندگی عمومی .هستند فرهنگی

و چگونگی  ، برابری جنسیتیاشتغال، آموزشهای فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن،  از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه

گذران اوقات فراغت میباشد. همچنین توسعه اجتماعی شامل ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه، و در بعدی وسیعتر شامل 

 (138۴)ازکیا، تقویت جامعه مدنی، دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی میباشد 

توسعه اجتماعی دو بعد مرتبط به هم دارد: یکی توسعه انسانی یا توسعه ظرفیت مردم برای کار مداوم جهت رفاه آنها و جامعه؛ و دوم، 

ویژه در طبقات پایین جامعه، از طریق  ای که نیازهای بشری را در تمام سطوح، به تغییر یا توسعه ظرفیت نهادهای اجتماعی، بهگونه

از طرفی توسعه اجتماعی به کیفیت زندگی انسانها مربوط است، و  .روابط بین مردم و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی رفع نمایدفرآیند بهبود 

 در این رابطه دو هدف بنیادی دارد: هدف اول، توزیع مجدد امکانات و منابع است، برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسانها مانند ثروت،

و سایر امکانات جامعه برای باال بردن سطح زندگی اکثریت افراد جامعه. هدف دوم، بیشتر جنبه فرهنگی دارد و  درآمد، خدمات اجتماعی

طوریکه بتوانند مشارکت آزاد در فعالیتهای  ها و افراد متنوع جامعه و برابری حقوق اجتماعی آنها است، به شامل به رسمیت شناختن گروه

)عنبری، و سیاسی جامعه داشته و خالقیتهای خود را به منصه ظهور برسانند  ضرورت توسعه اقتصادیه فرهنگی گوناگون اجتماعی و توسع

1390) 

در نتیجه میتوان گفت که توسعه اجتماعی در پی افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، و خدمات اجتماعی است. 

و مشارکت مردان و زنان در عرصه عمومی و میدان دادن به عاملیتهای فردی و  های درگرو توانمندسازی و بسط حضور تحقق چنین توسع

شده درباره توسعه اجتماعی، مشخص میشود که توسعه اجتماعی نیز جنبه فرهنگی  با توجه به مباحث مطرح .گروهی در جامعه است

های انسانی، نهادهای اجتماعی و  بعد افزایش ظرفیت غلیظی دارد، و باید متکی بر ارزشهای اجتماعی مورد قبول جامعه باشد. اگر به سه

متمرکز شویم دیده میشود که افزایش ظرفیتهای انسانی کامالً ماهیت فرهنگی  بین اقشار جامعه منابع و امکانات اجتماعی توزیع عادالنه

امکانپذیر است که همه ماهیت فرهنگی دارد، زیرا این کار با افزایش دانش، آگاهی، تعهد و مسئولیتپذیری و سایر ارزشهای اجتماعی 

های انسانی وجود ندارد. افزایش ظرفیت نهادهای اجتماعی نیز  دارند. به جرات میتوان گفت بدون توسعه فرهنگ امکان افزایش ظرفیت

طوریکه  گیرند، بهیند، و در قلمرو فرهنگی قرار میآ حساب می ماهیت فرهنگی دارد. اساساً نهادهای اجتماعی خود جزء فرهنگ جامعه به

و غیرمستقیم نتیجه توسعه فرهنگی است و هم خود توسعه فرهنگی است. توزیع عادالنه  رفیت نهادهای اجتماعی هم مستقیماًافزایش ظ

عدالت اجتماعی، رفاه جمعی، مسئولیت  :منابع و امکانات اجتماعی بعد فرهنگی دارد، و مستلزم پذیرش اجتماعی ارزشهای فرهنگی مانند

اخوت انسانی، قانونمندی، و سایر ارزشهای اجتماعی هم از جانب نخبگان و همه مردم عادی است. در  و برابری جنسیتی، جمعی، برادری

غیر این صورت چنین اقداماتی نیاز به کاربرد خشونت دارد، که خود نافی توسعه اجتماعی است. بنابراین، توسعه اجتماعی ماهیتی 

سختی بتوان شاهد توسعه اجتماعی  طوریکه بدون توسعه فرهنگی شاید به توسعه فرهنگی است، به فرهنگی داشته و مستلزم

 (1393)پناهی،.بود

                                                           
4. cultural turn 
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 راهکار و پیشنهادات

 دستیابی قابل ها جنس تمام فعال مشارکت با تنها جنسیتی برابری دنیای. است وابسته متفاوتی هایمولفه به جنسیتی شکاف کاهش

 جامعه یک با حال، این با. شوند نمی تشویق زنان حقوق درباره کردن فکر برای کافی اندازه به مردان ما، مانند پدرساالر نظم یک در. است

 نشان گزارش این که همانطور اما. هستند جنسیتی برابری پیشبرد برای تالش در مردان از بیشتری تعداد پیشرفته، تفکر و رشد حال در

اما شاید بتوان به عنوان یک فرد عادی با انجام برخی .مانده تا به برابری جنسیتی به طور کامل دست یافت زیادی راه هنوز دهد می

 کمک کنیم. دیگری جای هر و کار محل ها، خانه در جنسیتی برابری ارتقای به بتوانیم دهیم، انجام روزمره زندگی درکارهایی که 

برای  بزرگ مانع و گذارند می تأثیر زندگی حوزه هر در مردان و زنان بر جنسیتی های کلیشه : جنسیتی های کلیشه آگاهی از -1

 کنید. اجتناب آنها از و کرده شناسایی را هایی کلیشه چنین. شوند می جنسیتی برابری

 برای اجتماعی های شبکه های پروفایل از استفاده :اجتماعی های رسانه در دالیل تبعیض جنسیتی گذاری اشتراک به و تبلیغ -2

 مورد در تقاضا یا رویداد هر از آگاهی افزایش و. جنسیتی برابری علت شناختن رسمیت به و ارسال گذاری، اشتراک به ترویج،

 آن. علت

 اشتراک به را خود افکار مانعی، گونه هیچ بدون که کنید تشویق را خود زن همکاران کار، محل در: کنید تشویق را زنان -3

 .بگذارند

 ..است زنان بشر حقوق نقض جنسی، آزار: کردن اذیت و آزار برابر در ایستادن -۴

  سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیزنان در ابعاد مختلف، سازیتوانمند -5

  نتفاعی زنان های غیر اتغییر قوانین تبعیض آمیز، افزایش آگاهی جامعه، رشد سازمان -6

 

 نتیجه گیری

 دادن هدر خود این. کند می حذف جامعه از را زنان اکثریت که است ای پدیده ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی  در زنان تبعیض

 سازندگان مادر، عنوان به را حیاتی نقش که است  شده شناخته و این  دهند می تشکیل را نیمی از جامعه زنان. است انسانی منابع

در اکثر کشورهای  حاضر حال در گیری ها تصمیم جامعه و در زنان مشارکت سطح حال، این با. کنند می را بازی خانه، مدیران کودک،

 جنسیتی های پیچیدگی با مستقیم طور به اشکال مختلف جامعه در زنان تبعیض علل. مسلمان خاورمیانه در سطح پایینی قرار دارد 

 اقتصادی، سیاسی، رویدادهای گذشته، در آن های ریشه. هستند مردان از این کشورها کمتر  فرهنگ و جامعه در زنان زیرا است، مرتبط

 در سیاست در زنان تبعیض. شود می زنان بر مردان سلطه و ستم تحریم، باعث ها سال طول در که است شده یافت فرهنگی و اجتماعی

مقوله  یک زنان، تبعیض .دهد می ادامه را جنسیتی نابرابری بنابراین و افتد می اتفاق توسعه حال در یا یافته توسعه کشورهای در جا همه

 بنابراین. ه استدید توسعه را در بقا برای مردان تساهل و تساهل برای را زنان های نیازمندی خداوند الهی، خلقت درساخت بشریت است.

 حقوق به موجود منابع از استفاده با باید زنان. دارند را و پیشرفت در حوزه های مختلف تحول به کمک توانایی زنان که نیست شکی هیچ

 بدهیم دست از را انسانی منابع از بسیاری که است شده باعث زندگی و عرصه های مختلف جامعه در زنان کردن محروم. یابند دست خود

 که آنجا از. کنند کمک جامعهبه توسعه فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی  توانندمی  راحتیچنین فرصت های از آنها گرفته نشود به  اگر که

 خودکفایی، برای را  زنان مولد نیروهای و کند جلوگیری تبعیض جنسیتی از باید فرهنگ پویایی است، پویاییو  نیست، استاتیک فرهنگ

 سطح در چیز همه طرح دربلکه  در کشورهایشان قرار میدهد خود قانونی جایگاه در تنها را زنان امر این. کند آزاد ملی و سیاسی توسعه

 قرار توجه مورد بسیار فکریروشن محافل سوی از که است اموری جمله از و اجتماعی  سیاسی مشارکت امروزه.گیرد میقرار  جهانی

 خصوص به و اجتماعی سیاسی مشارکت عدم که ایگونه به شود،می یاد توسعه هایشاخص ترینمهم از یکی عنوان به آن از و گرفته

 است برخوردار اعتبار و ارزش از جهت بدان زنان مشارکت. شودمی عنوان کشورها ماندگیعقب هاینشانه از یکی عنوان به زنان، مشارکت
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 فرهنگی، مختلف های عرصه در و جامعه در زنان موفق حضور بدون یریمبپذ باید .کندمی مهیا پایدار توسعه ایجاد برای را زمینه که

 .آوریم بدست امروز دنیای در شایسته جایگاهی توانست نخواهیم ما اجتماعی و سیاسی اقتصادی،

 زنان سازی توانمند بر رفت آن ذکر این از پیش که عواملی کلیه و مقررات و قوانین اجتماعی، های حمایت مثل عواملی است مسلم آنچه

 در را زن ،برخی کشورهای منطقه  در مقررات و قوانین میرسد نظر به که است این ، است مشهود بررسی این در که آنچه. موثرند

 زمینه در شده انجام مطالعات نماید، نمی تبیین و تعریف مستقل شخصیت یک عنوان به را او و میکند تعریف خانواده چارچوب

 حالی در این. است شده نگاشته وزنان فقیر خانوار سرپرست زنان توانمندی زمینه در مثال و چارچوب همین در نیز بانوان، توانمندسازی

 های افتادگی عقب و اجتماعی فشارهای از ناشی که خود، حقه حقوق به زنان که معنا این به توانمندسازی به واقعی نگاه با که است

 تواند می نیز امر این است، مواجه جدی مشکالت با زنان توانمندسازی،  یابند دست ، گردیده خارج دسترسشان ازرا که  … و فرهنگی

 .باشد است مقررات و قوانین همانا که هاکشور های فعالیت اجرائی های پایه در آشکار ضعف این مبین

 هاکشوراین  در بانوان سازی توانمند های راه گردیدن مسدود سبب اسالم، مبانی از برگرفته و ایدئولوژیک، رویکرد رسد می نظر به.

 دخالت مقوله از نیز کشورها این قالب شود می مشاهده جنسیتی، شکاف نظر از جدول قعر کشورهای به نگاهی با که ، است گردیده

 در خصوصا زنان، توانمندسازی امکان زمینه در راهگشا، مبانی از یکی میرسد نظر به بنابراین هستند، مند بهره کشور اداره در ایدئولوژی

 بر متکی و مبتنی های حاکمیت سوی به ایدئولوژیک های حکومت از جامعه، اداره ساختار رویکرد تغییر وسیاسی، اقتصادی بعد دو

 سطح سه در زنان، توانمندسازی موانع میرسد، نظر به هم ها کشور در سازی توانمند مشکالت به ساختاری نگاهی با. باشد سکوالریسم

 در موجود سنتی و فرهنگی باورهای و قوانین و ها سیاست سیستمی سطح در است، مشاهده قابل فرایندی و سیاستگذاری سیستمی،

 سازمان ،فرایندی سطح در اما شد، اشاره آن به باال در که میشود فراگیر بطور بانوان سازی توانمند پروژه پیشرفت عدم به منجر جامعه

 عمال بانوان، واقعی حقوق با آشنائی عدم و مجریان ایدئولوژیک رویکردهای به توجه با ، باشند موضوع این گر تسهیل بایست می که هائی

 بخش در. سازند مواجه شکست با یا و کشانده بیراهه به را الزم اجرائی های برنامه و شوند دار عهده زمینه این در مخربی نقش توانند می

 آشنا و موجود، قوانین در حقوقشان آگاهی عدم حتی البته خودو واقعی حقوق از زنان ناکافی شناخت که میشود مشاهده نیزسیاستگذاری 

 .شود مواجه جدی مشکالتی با ین کشورهاا در بانوان توانمندسازی مقوله میشود سبب شان بالقوه توان با آنان نبون
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