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بر اساس اطالعات دریافتی  ، كھ مجمع جھاني اقتصاد آن را2011سال  در گزارش شكاف جنسیتي
ترین و  ، منتشر شد. این گزارش یكي از مھممی نمایدتدوین  و بررسی ھای کارشناسانھ تھیھ و

كشور  135با بررسي وضعیت  2011در سال  ھا در سطح جھاني است كھ ترین گزارش كاربردي
بي براي كم كردن ھاي مناس حل جھان، میزان نابرابري بین زنان و مردان را مشخص ساختھ و راه

شكاف جنسیتي بین زنان و مردان ارائھ داده است.
سال .(ایران درھ استکشور مورد بررسی، قرار گرفت 135از  125در این گزارش ایران در رتبھ 

  ، در سال128کشور رتبھ  132در بین 2009سال ،123کشور رتبھ  134در بین  2010
کشور مورد بررسی در رتبھ  128در بین  2007،در سال 116کشور رتبھ  130در بین 2008
قرار داشت.) 108کشور در رتبھ  115در بین  2006و در سال  118
دھد كھ ھیچ كشوري در دنیا وجود ندارد كھ شكاف جنسیتي در آن  ھاي این گزارش نشان مي یافتھ

حداقل بھ  ھایي در طور كامل از بین رفتھ باشد و فقط كشورھاي اروپاي شمالي بھ موفقیت بھ
اند. دست یافتھ شکافھای جنسیتی رسانیدن

در  ،با تحقق شاخص ھای مورد نظر ،2010ھمچون سال  ایسلند توانست 2011در گزارش سال 
 حفظ شاخص ھا را در اختیار گرفتھ بود با دومرتبھ  2010رار گیرد.نروژ کھ در سال قرتبھ اول 
سوئد نیز در رتبھ چھارم  .را از آن خود نماید سومقرار گرفت و فنالند توانست رتبھ  دومدر رتبھ 

چھار کشور اسکاندیناوی در چھار رتبھ اول تا  ،قرار گرفت.در این گزارش ھمچون سال گذشتھ
چھارم قرار دارند.

درصد  84بیش از  2010درصد(در سال  85بر اساس آمار منتشر شده،ایسلند توانستھ بیش از 
ایجاد شكاف جنسیتي، در داخل كشور خود را از بین از عوامل  )درصد 82 ،2009ودر سال 

كشوري  9دانمارک، فیلیپین، لستو،سوئیس، نیوزیلند، ایرلند،سوئد، ببرد. كشورھاي نروژ، فنالند،
بندي را  ھاي دوم تا دھم این رتبھ اند جایگاه ھستند كھ بھ ترتیب بعد از ایسلند قرار دارند و توانستھ

،نپال،عمان،بنین،مراکش، کوتھ ھ آخر جدول نیز متعلق بھ كشورھايبھ خود اختصاص دھند. ده رتب
 می باشد.  دلووریو،عربستان سعودی،مالی،پاکستان،چاد ویمن

افریقاي قرار دارد. 8در ردیف ده کشور اول جھان و در رتبھ فیلیپین تنھا كشور آسیایي است كھ 
 ارتقاء یافت کھ ھ رتبھ ششمب 2009در سال  قرار داشت،22 رتبة در 2008کھ در سال جنوبي،
 ، نخستین كشور افریقایي پیشرو در زمینة از بین بردن شكاف جنسیتي لقب گرفتھ 2009در سال 

 2011وبا دو رتبھ تنزل در سال  2010در سال   12رتبھ تنزل بھ رتبھ  6آفریقای جنوبی با .بود
با جاي گرفتھ و 125ة كشور مورد بررسي در رد 135ایران در میان قرار گرفت. 14در رده  

،ایران با کسب رتبھ 2008آخرین ده کشور جھان می باشد.در سال  ارتفاء،باالتر از رتبھ یک
رتبھ با آخرین ده كشور جھان فاصلھ داشت.  4کشور، تنھا  130در میان  116



جدول شکاف جنسیتی در بیست کشور جھان
كشور را روشن  135میزان برابري زنان و مردان در این  ھمجمع جھاني اقتصاد ھدف از مقایس

ھایشان و نیز ایجاد امكان  كردن نقاط قوت و ضعف آنھا در این حوزه براي آگاھي دولت
ریزي براساس تجربیات كشورھاي موفق در زمینة از بین بردن شكاف  سیاستگذاري و برنامھ

اي بین دو  رائة آمار و اطالعات مقایسھجنسیتي اعالم كرده است. این گزارش تالش دارد، با ا
جنس در محورھاي اقتصادي، آموزشي، بھداشتي و سیاسي، در نھایت جھان را بھ شرایط برابري 

جنسیتي بین زنان و مردان رھنمون سازد و از این راه بھ شكاف و تبعیضي كھ بر كیفیت زندگي 
نیمي از جمعیت جھان اثر گذاشتھ خاتمھ دھد.

با اشاره بھ توانمندی بالقوه و نقش کلیدی زنان در خروج جھان از بحران  در این گزارش
مده است کشورھای ایسلند ، نروژ و فنالند ھمچنان در صدر جدول شاخص مبارزه با آاقتصادی 

تبعیض جنسیتی در جھان قرار دارند و نام کشورھای پاکستان ، چاد و یمن در قعر این جدول بھ 
چشم می خورد .

مدھا ، آکشور جھان از لحاظ تقسیم عادالنھ و برابر در پنجگزارش وضعیت یکصد و سی ودر این 
منابع و فرصتھا میان زن و مرد مورد بررسی قرار گرفتھ است .

The Global Gender Gap 2011 Rankings – Top 20
Country 2011 Score* 2010 Change
Iceland 1 85.3% 1 0 →
Norway 2 84.0% 2 0 →
Finland 3 83.8% 3 0 →
Sweden 4 80.4% 4 0 →
Ireland 5 78.3% 6 1 ↑

New Zealand 6 78.1% 5 -1 ↓
Denmark 7 77.8% 7 0 →

Philippines 8 76.9% 9 1 ↑
Lesotho 9 76.7% 8 -1 ↓

Switzerland 10 76.3% 10 0 →
Germany 11 75.9% 13 2 ↑

Spain 12 75.8% 11 -1 ↓
Belgium 13 75.3% 14 1 ↑

South Africa 14 74.8% 12 -2 ↓
Netherlands 15 74.7% 17 2 ↑

United Kingdom 16 74.6% 15 -1 ↓
United States 17 74.1% 19 2 ↑

Canada 18 74.1% 20 2 ↑
Latvia 19 74.0% 18 -1 ↓
Cuba 20 73.9% 24 4 ↑

* Scores produced on zero-to-one scale and can be 
roughly interpreted 

as percentage of gender gap that has been closed.



سیا و لسوتو در افریقا ، از جملھ ده کشور نخست آدر تحولی چشمگیر نام کشورھای فیلیپین در 
این جدول قرار گرفتھ است .

رسیده است در حالیکھ نام  ھفدھم در جدول سال گذشتھ ، امسال بھ ردهنوزدھم امریکا از رده 
 دو رتبھ تنزل، رد ضعیف در واگذاری قدرت سیاسی بھ زنان باکفرانسھ ، بھ ویژه بھ علت عمل

جدول  ھشتمدر رده چھل و رده بود)ک بیش از بیست و پنج پلھ سقوط(فرانسھ سال گذشتھ نیز
ر گرفتھ است .امسال قرا

نام بسیاری از کشورھای بزرگ و پیشرفتھ اقتصادی جھان نیز در قعر این جدول بھ چشم می 
خورد .

و چین در رده شصت و یکم جدول شاخص مبارزه با تبعیض میان زن و  ھشتمژاپن در رده نود و 
مرد قرار دارد.

دو رتبھ تنزل بھ جایگاه ھفدھم  نمود و جایگاه این کشور باجایگاه انگلیس در جدول امسال تغییر
با دو رتبھ صعود در رده یازدھم جدول قرار گرفتھ است.لمان آولی نام  سقوط نمود،

بھ موجب این گزارش کشورھای اسکاندیناوی از لحاظ شکاف سطح حقوق و دستمزد میان زن و  
تصاحب سمتھای مرد ، در پایین ترین سطح قرار دارند و برای زنان فرصتھای فراوانی در جھت 

مده است .آریاستی فراھم 
مجمع جھانی اقتصاد اعالم کرد کاھش تبعیض میان زن و مرد در عرصھ اشتغال ، نیرو محرکھ 

.اروپا در یک دھھ گذشتھ بوده است اصلی رشد اقتصاد
این گزارش بر مبنای چھار مشخصھ بھ شرح زیر تھیھ گردیده است.

)2011سال شکاف جنسیتی در  -(شاخص ھای بررسی
مشارکت و فرصت ھای اقتصادی بر اساس دستمزد ،سطح مشارکت و دستیابی بھ اشتغال با  -1

مھارت ھای باال
Economic Participation and Opportunity

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

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

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

:این گزارش شكاف جنسیتي را با چھار شاخص ھمانگونھ کھ اشاره گردید،
اندازي ملي از  سنجد و بھ این ترتیب، چشم مي ،دسترسي اقتصادي،آموزشي، بھداشتي و سیاسي 

ھ ھاي چھارگان دھد. شاخص دست مي ھاي مربوط بھ جنسیت در ھر كشور بھ وضعیت اعمال نگرش
ھا و مشاركت اقتصادي، دسترسي بھ آموزش، دسترسي بھ بھداشت و  دسترسي بھ فرصت

محوربھ  14ھایي ھستند كھ مجموعًا در  ي زنان ھریك داراي زیرشاخھسالمت،و توانمندي سیاس
آن پرداختھ شده است.



 135از  125این کشور را در رتبھ  2011در سال  0.589امتیاز شاخص کل ایران بھ میزان 
کمترین تغییری  بیانگر 2011تا  2006کشور مورد بررسی قرار داده است.نمودار خطی از سال 

شکاف جنسیتی در این کشور بوده است. طرف نمودندر بر



مشارکت و فرصت ھای اقتصادی بر اساس دستمزد ،سطح مشارکت و دستیابی بھ اشتغال با  -1
.مھارت ھای باال

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

توانمندی سیاسی بر اساس مشارکت و حضور در ساختارھای سیاسی و تصمیم گیرنده قدرت -3

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



2011جزئیات بررسی شاخص ھای شکاف جنسی در ایران در سال 



بشرح جدول زیر می باشد.اطالعات مربوط بھ نابرابری جنسی در ایران 
،نتایج زیر را می توان استنتاج نمود. 2011و  2010از مقایسھ جداول مربوط بھ سال 

، تغییری ننموده است(با توجھ بھ تغییر شاخص 2010در سال  125در حوزه اقتصادی رتبھ  -1
ھا،کاھش شکاف جنسیتی)

در سال  122و رتبھ  2010در سال 121الف: تغییررتبھ در مشارکت نیروی کار(رتبھ -1
2011(

رتبھ  2010(در سال 2011در پرداخت برابر برای کار مشابھ در سال  96ب:کسب رتبھ -1
بود.) 97ایران،

(کاھش 2011در سال  114بھ رتبھ  2010در سال  121ج:صعود رتبھ در درآمد بھ دالر از -1
شکاف جنسیتی)



در سال   102تغییری ننموده است رتبھ د: حضور زنان در مقامات مدیریتی و قانونگزاری -1
(کاھش شکاف جنسیتی)2010

(کاھش شکاف 2010و 2011در سال ھای  98ر:ثابت بودن رتبھ در کارگران فنی و حرفھ ای -1
جنسیتی)

از بررسی شاخص ھای فوق و با توجھ بھ تغییرات بھ عمل آمده درنرخ نمونھ متوسط کھ در سال  
کاھش یافتھ است،ارتقاء رتبھ در این شاخص 588بھ  2011ل و در سا 0.590بھ میزان  2010

نھ بدلیل عملکرد حکومت اسالمی،بلکھ بدلیل تغییرات نرخ نمونھ متوسط بوده است.
 2010در سال  0.929تغییر در رتبھ حوزه آموزشی،ھم با با توجھ بھ تغییر نرخ متوسطاز  -2

در سال  105بھ  2010در سال  96و ھم چنین تنزل رتبھ از  2011در سال  0.928،بھ 
(در این شاخص با افزایش مضاعف شکاف جنسیتی مواجھ ھستیم) 2011

 2011در سال  85بھ  2010در سال  83تنزل رتبھ در حوزه سالمت و بھداشت از رتبھ -3
در 0.956بھ   2010در سال  0.955(افزایش شکاف جنسیتی).ضمن اینکھ نرخ متوسط نیز از 

فتھ است.افزایش یا2011سال 
 130،بھ رتبھ  2010در سال  129تنزل رتبھ در حوزه توانمندی و مشارکت سیاسی از رتبھ -4

(افزایش شکاف جنسیتی).این افزایش نیز مربوط بھ تغییر نرخ متوسط شاخص  2011در سال 
افزایش یافتھ است. 2011در سال  0.185، بھ 2010در سال  0.179بوده کھ از

مربوط بھ نابرابری جنسی در ایران بشرح  سال گذشتھ 5نمودار شکاف جنسیتی در  و اطالعات
:زیر می باشد



2009جزئیات بررسی شاخص ھای شکاف جنسی در ایران در سال 



2008جزئیات بررسی شاخص ھای شکاف جنسی در ایران در سال 
در ایران بشرح جدول زیر می باشد. اطالعات مربوط بھ نابرابری جنسی



 2007جزئیات بررسی شاخص ھای شکاف جنسی در ایران در سال 
اطالعات مربوط بھ نابرابری جنسی در ایران بشرح جدول زیر می باشد.



بشرح زیر بود: 2006این جدول در سال 

          
گزارش افزایش برابری جنسیتی بین زنان و مردان بھ افزایش صرفھ جویی در بھ موجب این 

ھزینھ ھای خانوار و تغییر الگوی ھزینھ منجر خواھد شد کھ در نھایت بھ نفع بخشھایی ھمچون 
مراقبت از کودک و امور مالی منجر می گردد . مواد غذایی ، مراقبتھای بھداشتی ، آموزش ،

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

میلیارد نفر از جمعیت  5.5كشور مورد بررسي بیش از  134كھ در  سالمت وجود دارد. درحالي
ی سیاسي ارشد جوامع مختلف دنیا را در اختیار كنند، زنان درصد کمی از پست ھا جھان زندگي مي

دارند.
درصد موارد شكاف  80-75كشور اتحادیة اروپا، بطور میانگین  15در دو منطقة اقیانوسیھ و 

جنسیتي بستھ شده و امریكاي شمالي، اروپاي غربي و امریكاي التین ھم، با بستن بطورمیانگین 
كشورھایشان، در جھت کاھش شکاف ھای  درصد از موارد شكاف جنسیتي در 70-65حدود 

جنسیتی گام بر می دارند. آسیا، كشورھاي زیر خط صحراي افریقا و خاورمیانھ آخرین مناطقي 
كنند اقدامات مؤثري براي بستن شكاف جنسیتي انجام دھند. در كشورھاي  ھستند كھ تالش مي

ضعیت بدین معناست كھ زنان خاورمیانھ، حدود نیمي از موارد شكاف جنسیتي بستھ شده و این و
ھا و منابع براي رسیدن بھ برابري با مردان دسترسي  در این كشورھا فقط بھ نیمي از فرصت

دارند. 
) پیشروان 4) و سوئد (3)، ، فنالند (2)، نروژ (1چھار كشور اروپاي شمالي شامل ، ایسلند (
طور كامل بھ  كشوري نتوانستھ بھاند. ھرچند ھنوز ھیچ  غلبھ بر شكاف جنسیتي بین زنان و مردان

درصد  80اند بیش از  برابري جنسیتي دست یابد،ایسلند و دیگر كشورھاي اروپاي شمالي توانستھ
ھا را از بین ببرند. این كشورھا موقعیت مناسبي براي ارائة پیشنھادھاي اجرایي بھ  این شكاف

سایر كشورھاي جھان دارند.
سي زنان نیز با موفقیت ھمراه بوده است.این كشورھا، تنھا دراین کشورھا، توانمندسازي سیا 

کشورھائی در جھان ھستند كھ در آن زنان و مردان بھ تعداد مساوي در مشاغل وزارتي و مجلس 
ھاي وزارت و نمایندگي  سوم سمت حضور دارند. در نروژ، فنالند، ایسلند، و دانمارك، زنان یك

شمالي پیشینة خوبي در توانمندي سیاسي زنان دارند. مجلس را دارا ھستند. كشورھاي اروپاي



ھا و مشاركت اقتصادي نیز پیشرو  كشورھاي این منطقھ ھمچنین در شاخص دسترسي بھ فرصت
اند. در این كشورھا، زنان اكثر  كشور برتر جھان جاي گرفتھ 20ھستند و از این جھت در بین 

رتبھ، قانونگذاران  سوم كارمندان عالي اند و یك اي و تكنیكي را بھ خود اختصاص داده مشاغل حرفھ
و مدیران ارشد در كشورھاي اروپاي شمالي زن ھستند.

ھا و مشاركت اقتصادي، با  ھمانگونھ کھ بدان اشاره گردید،ایران در شاخص دسترسي بھ فرصت
كشور، در جایگاه خوبي نیست و در تمامی شاخص ھا، نسبت زنان  135از بین  125كسب رتبة 

رسد.. ھ مردان حتي بھ نصف نیز نميب
تر از  در شاخص دسترسي بھ آموزش كمي قوي بود توانستھ 2010در سال  ایران گرچھ

پیشرفت بزرگي محسوب  2011در سال  جھاني 105ھاي دیگر ظاھر شود، اما رتبة  شاخص
د قابل توجھ توان شود. البتھ این رتبھ در مقایسھ با برخي كشورھاي ھمسایھ و حتي منطقھ مي نمي

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

علول البتھ باید توجھ داشت كھ افزایش میزان باسوادي زنان نسبت بھ مردان، تنھا م
ھاي خاص دولت نبوده است. ریزي برنامھ
آید، ایران در شاخص توانمندي سیاسي زنان وضعیت  گونھ كھ از اطالعات جدول باال برمي ھمان

ھاي ریاست زنان در مشاغل  قابل توجھ و مناسبي ندارد. كسب دو امتیاز صفر در زیرشاخة سال
در زیرشاخة میزان حضور  03/0ف وزیري و ھمچنین كسب امتیازضعی جمھوري و نخست ریاست

در جھان در شاخص توانمندي سیاسي زنان  130زنان در مجالس قانونگذاري بھ كسب رتبة 
انجامیده است.

كارگیري زنان در مشاغل سیاسي و  دھد كھ وجود موانع بسیار براي بھ این شاخص نشان مي 
ین زنان و مردان داشتھ باشد. تواند تأثیر بسیاري در گسترش شكاف جنسیتي ب ارشد حكومتي مي

بھ گواه نتایج این گزارش، بھ استثناي ایران، بقیة كشورھاي ضعیف در شاخص توانمندي سیاسي 
كھ ایران، با  اند. درحالي ھاي خوبي در جھت تقویت این شاخص از خود نشان داده زنان، تالش

ر مشاغل وزارتي آشكار است، ھاي ریاست زنان د وضعیت كامًال نابرابر زنان كھ در زیرشاخة سال
سازي براي پذیرش حضور زنان در مشاغل ارشد دولتي برنداشتھ  حتي گام كوچكي در راه ظرفیت

است. 
وجھ  ھیچ كشور مورد بررسي، بھ 135در بین  125در مجموع ایران، با كسب رتبة جھاني 

كشور فقیر  10زو وضعیت مطلوبي در برابري جنسیتي ندارد. كشور افریقایي موریتاني، كھ ج
دنیاست و قدرت قابل توجھي بھ لحاظ اقتصادي و سیاسي در جھان ندارد، توانستھ در برابري 

اي باالتر از ایران قرار گیرد. بھ عبارت دیگر، ایران با یمن  جنسیتي بین زنان و مردان در مرتبھ
رتبھ فاصلھ دارد. 11ترین كشور این گزارش فقط  عنوان ضعیف بھ

یکبار دیگر بر تحقق برابر حقوقی زنان بر مردان برای پیشرفت و توسعھ تاکید دارد.  این گزارش
پایان

:سایت فروم  جھانی اقتصادآمار و اطالعات منبع
http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap

استخراج و ترجمھ گردیده  (در سایت باال)مطلب از بخش گزارش مربوط بھ ایران نمودارھای این
 .است


