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Abstract 

The importance of women of a society in various scientific, economic, social and political 

fields is one of the most important components of the development of a country. Since the 

status of women has an important and prominent position and achieving high and human 

goals and ideal situation in all fields and because women as half of the world's population in 

various social, political and economic problems can accelerate the growth and development 

of the world. The present article, which is applied research, tries to answer the question of 

how the future of women is moving and whether they can have a status of partnership like 

men. In this article, with regard to literature review and interviews with experts and according 

to schwartz’s step, Schwartz’s step is related to 20 components which affect women’s status 

and among them are two main driving factors of importance and uncertainty. Gender equality 

and economic growth are two important driving forces which have two uncertain conditions. 

the golden age, the period of attention, period of isolation and explosion period and each of 

these scenarios and finally some strategies and action for women's desirable status. 
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 چکیده

های مؤلفه نیاز مهمتر ،کنندیم افتیدر یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد ،یهای مختلف علمنهیجامعه در زم کیکه زنان  یتیاعتبار و اهم
و  یو انسان یبه اهداف متعال دنیدارد که باعث رس یامهم و برجسته گاهیزنان جا تیشود. وضعیکشور محسوب م کی یافتگیتوسعه

را در  یافتگیها، توسعهمشارکت آن دهند،یم لیجهان را زنان تشک تیاز جمع یمی. از آنجا که نشودیم هانهیمطلوب در همه زم تیوضع
 یزنان به چه سمت ندهیآ که دهدیم پاسخ پرسش ینبه ا ،ستا دیبررکا تتحقیقا عنواز  که ،حاضر همقال .بخشدیسرعت م یسطح جهان

با توجه به مرور منابع و مصاحبه با  ها کهبراساس یافتهمثل مردان داشته باشند؟  یمشارکت رسندکهیم یتیوضع کیبه  ایو آ رودیم شیپ
 شرانیها به دو پآن نیو از ب، شناسایی شد گذارندزنان تأثیر تیمؤلفه که در وضع 20 ،شوارتز یونگاریهای سنارخبرگان و بر اساس گام

دارند.  تیدو حالت عدم قطع هر یک،که  استمهم  شرانیدو پ یو رشد اقتصاد یتیجنس ی. برابرکردنددریافت  تیقطع دمو ع تینمره اهم
حقوق زنان  تیحما نیقوان یو اجرا به دست آمددوره توجه، دوره انزوا و دوره انفجار  ،ییدوره طال نیبا عناو ویاساس به چهار سنار نیبر ا

 .شد شنهادیمطلوب پ تیوضع یزنان را برا هیبا خشونت علزنان و مبارزه  هیعل ضیرفع تبع یو تالش برا

 ی.ونگاریسنار ،پژوهی، چالش وضعیت زنانآینده زنان، آینده واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یکه در حال حاضر چه اتفاق دیپژوه در سراسر جهان پرسندهیپروژه هزاره از صدها آ ۱۹۹۶در سال 

های و مصاحبه یمهم باشد که با نظرسنج اریبس ندهیآ یبرا ندهیسال آ ۲۵تواند در یکه م افتدیم

است  رییزنان در حال تغ تیبود که وضع نیها ااز آن یکیاشاره شد که  یموضوع جهان ۱۵به  یدلف

 دیکأبه مشکالت ت شتریمسائل ب نیپروژه هزاره در آن زمان احساس کرد که ا یزیربرنامه تهیکم

 ینظرسنج قیامر از طر نیاصالح ا یدهد برایارائه م ندهیاز آ ینامتوازن دیها، و دکند تا فرصتیم

شد  دهیپژوهان پرسندهیآ یالمللنیبار از پنل ب نیا ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۷ هایدر سال یدلفهای و مصاحبه

انسان  تیدر وضع یتوجه شایانبهبود  یبرا ینیبشیقابل پ ندهیتواند در آیم یکه چه تحوالت مثبت

 نیها گفته شد. که اگروه ریزنان و سا یاستقالل اقتصاد شیزنان افزا تیوضع یشود که برا جادیا

فنالند در  ندگانینما حلهمر نیشد که در ا بیترک ینظرسنج قیبعد از طر یهادو فهرست در سال

 میخواهیخوب است م ستیل کی نینکن ا ریی، مدام تغستیا»پروژه هزاره گفتند  یزیربرنامه تهیکم

 کیاز  شرفتیپ سهیمقا دیادامه ده رییاگر به تغ میکشورمان استفاده کن شرفتیپ یابیارز یاز آن برا

اند مانده یباق کسانی یجهان یهاالشچ ،نیبنابرا ؛«ما دشوار خواهد بود یبرا گریسال به سال د

را  گرانیپرداختن به د ،یکیوابسته اند بهبود  گریکدیها به  . چالش۱(۲0۱۷، ومینیلی)پروژه هزاره م

 ایآ نکهیا بارهپس بحث در ،کندیرا دشوارتر م گرانیپرداختن به د ،یکیکند و بدترشدن یتر مآسان

تر از دستگاه انسان مهم یعصبهای ستمیس گفته شودکه  ستا نیمانند ا ،تر استمهم یگریاز د یکی

دانستن موضوعات مربوط به زنان در واقع کمرنگ یحت ای ،گرفتندهیناد یعصر کنون در است. یتنفس

و به عنوان  یانسان هیاز سرما یمیاست زنان به عنوان ن داریجانبه و پاتوسعه همه ریانحراف از مس

 شبردیدر پ یثرؤتنها موضوع و هدف توسعه هستند بلکه عامل مدهندگان نسل امروز و فردا نهپرورش

د شوآنان فراهم  شتریب یمشارکت اجتماعهای نهیم، باید زنیبنابرا .شوندیاهداف توسعه محسوب م

های عرصه همهامر عالوه بر مشارکت زنان در  نیا .زنان در همه سطوح استفاده شود یرویو از ن
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 شیافزا زیزنان را ن یرو شیآنان به مشکالت زنان امکان رفع موانع پ شتریب یآگاه لیبه دل یاجتماع

 (.۱3۸۲، ینیخواهد داد )اسحاق حس

توسعه  تواندیم یاهاست و جامع دارینظران، انسان محور توسعه پااز صاحب یاریبنابر باور بس

حصول  یمناسب براهای ها و روشرا داشته باشند و راه یریپذتوسعه تیظرف که همه افراد آن، ابدی

تحقق  یو برا دارد یا، ابعاد گستردهاست دهیچیپ ی(. توسعه امر۱3۸4 ،کانی)ن ابندیرا ب داریتوسعه پا

ابعاد، مسئله  نیاز ا یکی ،ستین یکاف ییچند بعد به تنها ای کیو منابع در  یآن تالش و صرف انرژ

 هنردوست، و لریارضرومچ ،یمنؤ)م توسعه است ندایدر فر یتیزنان و منظورکردن مالحظات جنس

 کیاما نزد ،دهندیم لیجهان را تشک تیجمع از یمیزنان ن( ۱۹۸۵(. طبق آمار سازمان ملل )۱3۹3

آورند مالک کمتر از یدرصد از درآمد جهان را به دست م ۱0دهند یبه دو سوم کار جهان را انجام م

نه تنها  یاز منابع انسان یمی(. زنان به عنوان ن۱3۷۶ واالس، و )ابوت اندآن یهاییدارادرصد   ۱

 یو اجتماع یتوسعه اقتصاد دافاه شبردیدر پ یثرؤاند بلکه اهرم میاهموضوع و هدف هر نوع توسع

هستند. اما هنوز در جوامع در حال توسعه تعادل مطلوب و قابل قبول در مشارکت عادالنه زن و مرد 

. نشده است داده قرارو استعداد برتر  تیمشارکت و بروز خالقهای و استفاده منصفانه از فرصت

مبذول  یدر روند توسعه توجه کاف یانسان یرویاز ن یمیبه عنوان ن ایرانکه زنان  یتا زمان ،نیبنابرا

(. زنان و دختران اغلب اوقات ۱3۸4، کانیرسد )نیمحال به نظر م آرزوآرمان و  نیتحقق ا شود،ن

 امتمدر  .شودیم یگذارکمتر ارزش ایشود یگرفته م دهیها نادآنهای و مشارکت اتیها و تجربصدا

 یزندگ یبرا یداتیاز حد کار و عدم قدرت و نفوذ خود با تهد شیفشار ب لینقاط جهان زنان به دل

 یکمتر یمناطق جهان، زنان نسبت به مردان آموزش رسم شتریدر ب ند،، سالمت و رفاه خود مواجه

ناشناخته  اغلبخود زنان  یامقابلههای سمیو مکان هاییحال دانش توانا نیو در ع کنندیم افتیدر

مانند  انهیوحش یو اعمال افراط شودیمزنان همچنان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار  با. ماندیم

درصد از زنان در طول  3۵ باًی. طبق آمار تقرکندیوارد م بیدختر آس هاونیلیختنه زنان ساالنه به م

 یکشور ۱۵زن در  ونیلیم ۶00از  شیاند و برا تجربه کرده یجنس ای یکیزیخود خشونت ف یزندگ

 نیزنان بزرگتر هیشود. خشونت علیهنوز جرم محسوب نم یکنند که خشونت خانگیم یزندگ
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از  یمیزنان هستند. اگرچه زنان ن کنندیم یکه در فقر زندگ یافراد شتریاست، و ب یجنگ امروز

 راسدر سر. دارند اریدر اختدرصد از ثروت جهان را  کیاما تنها  ،دهندیم لیجهان را تشک تیجمع

مکان ها  یو در برخ دهندیبدون مزد را انجام م یکار خانگ یجهان زنان و دختران ساعات طوالن

 ایبه اعتبار و کسب درآمد  ی، دسترسییبه ارث بردن دارا ای نیزم تیزنان هنوز فاقد حقوق مالک

حل  و راه یفرامل تیماه یجهانهای هستند. چالش یشغل ضیمحل کار خود بدون تبع یارتقا

به اقدام  ازیها نکند آن یدگیها رستواند به آنینم ییبه تنها ینهاد ایدولت  چیدارند. ه ینهادافر

و افراد  یدولت ریغهای سازمان ها،دانشگاه ها،شرکت ،یالمللنیب یها، سازمانهادولت نیمشترک ب

 کیزنان است که  تیها وضعاز آن یکیکه  یچالش جهان ۱۵که گفته شد  طورهمان خالق دارند.

آن  یاشهیکه علل ر یتیجنس ینابرابر ای یتیزنان، شکاف جنس هیاست خشونت عل یله دائمأمس

کرده است  لیتبد یجهان یاست که بحث زنان را به چالش یاجتماع یو هنجارها زیآمضیتبع نیقوان

 یریگیزنان مورد پ هیو خشونت عل ضینرفته و تبع نیاز ب یتیجنس زیآمضین تبعیکه قوان یتا زمان

توسعه  یهایدر همه کشورها محقق نشود و استراتژ یو حضور زنان در مجامع مل ردیقرار نگ یقانون

 رییزنان در حال تغ تیوضع .موضوع پرداخته شود نیبه ا دیبا ،یبه طور جد ،شودیم تیشامل جنس

است پس  رییزنان قابل تغ یاستقالل اقتصاد شیا افزازنان ب تیطور که گفته شده وضعاست همان

که  باید کرداست پس چه  رییدر حال تغ زنان تیاست که وضع نیا شودیم جادیکه ا یالهأمس

از  یزندگ تیفیبه توسعه و بهبود ک یابیدست کمک کند؟ یانسان تیزنان به بهبود وضع تیوضع

از  یکیبیان شد طور که است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است همان ییهاآرمان

موضوع  ،قرار گرفته بود استگذارانیپردازان و سهیها مورد غفلت نظرمقوالت مهم در توسعه که مدت

جهان هستند  تیاز جمع یمیآنجا که زنان ن از (.۱3۹3هنردوست،  و لریارضرومچ ،یمنؤزنان است )م

دارند  یحضور و مشارکت فعال و پررنگ یو اقتصاد یاسیس ،یدر مسائل مختلف اجتماع ،و در واقع

که وجود دارد و با توجه به  ییهاکه به وجود آمده است و شکاف ییهاتوجه به چالش و با

زنان  ندهیمهم است که آ نیهستند ا خواهیکه برابر ییهاآمده است جنبش وجودکه به  ییهاجنبش

 یتیشود به وضعیم ای ،رسندیم یتیجنس یبرابر تیوضع کیبه  ایخواهد رفت و آ یبه چه سمت
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 یپژوهش هدف بررس نیدر ا ،رو نیاز ا پس مثل مردان داشته باشند؟ یمشارکت ندهیبرسند که در آ

 است. ۲0۵0در افق  ندهیآن در آ یوهایزنان و سنار تیوضع

 مبانی نظری

 ییربنایزهای داستانها و ینیبجهان ،4ترجیحی و 3ی، احتمال۲ممکن یهاندهیمطالعه آ ۱یپژوهندهیآ

ممکن  یو چه عوامل ابدیممکن است ادامه  یزیچه چ کند( و روشن میSardar, 2010) ها استآن

 نییاز گذشته و حال و تع ییرشته به دنبال درک منظم و الگو نیاز ا یبخش ،نید. بنابرانکن رییاست تغ

راد و همکاران، )فاتح ۵ایپژوهی علمی فرارشتههمچنین، آینده است. ندهیآ یو روندها عیاحتمال وقا

، عیوضی و قاسمی، ناغانی ؛ شیروانی۱3۹3(، مشارکتی و عملگراست )بهروزی لک و جلیلوند، ۱3۹۲

۱3۹۵.) 

سازی تصورات به عنوان یک ابزار برای تفکر استراتژیک و شفاف واژه سناریوپردزای,استفاده از 

آینده، بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و وزارت دفاع آمریکا از آن به عنوان یک روش برای 

 & Durance & Godet, 2010 Amer, Tugrul)  استفاده کرد ۱۹۵0ریزی نظامی در سال برنامه

;2013Antonie, دهد، بلکه درکی از آینده واقعی فراهم را نشان نمی ۶ه واقعی(. هر سناریو یک آیند

 ,Amer, Tugrul & Antonieهای کنونی رسید )توان به تصمیمات و فعالیتآورد که از طریق آن میمی

2013.) 

، مشکل خاص تا سناریوهای جهانی سناریوپردازی در طیف وسیعی از موضوعات، از یک

(Stratigea, Giaoutzi & Papadopoulou, 2010, p. 41) ، یک بخش کوچک تا سناریوهای چندگانه، از

برخی از سناریوها . (Mietzner & Reger, 2005) کابرد دارد های کالنپیرامونی تا سیاست از محیط

                                                           
1. Futures Study 

2. Possible 

3. Probable 

4. Preferable 

5. Trans-disiplinary 

6. Future reality 
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به دنبال  گروهی دیگر ( و۱)سناریوهای توصیفی دهندطیفی از وقایع محتمل در آینده را نشان می

 .(۲)سناریوهای هنجاری کنندای حرکت میشدهعیینرسیدن به هدف از پیش ت

ریزی به دلیل توانمندی سناریوها در بیان عدم قطعیت و پیچیدگی، در قرن حاضر تأکید بر برنامه

( چراکه سناریوها ابزارهای راهبردی مناسب Godet et al., 2004, p.53بر اساس سناریوپردازی است )

ریزی در ( و به برنامهGiaoutzi et al., 2011, p.102بلندمدت هستند )برای ترسیم آینده میان مدت و 

 (.Varum & Melo, 2010کنند )نگر کمک مییک دیدگاه کلی

 پژوهش نهیشیپ

 گرفته در حوزه موضوعی پژوهش به شرح زیر است:برخی مطالعات انجام

جوامع  نده،یدر طول قرن آ بیان کرد «زنان ندهینقش آ»با عنوان  ایدر مقاله( ۱۹۷3) 3سوزان کلر

 یتحوالت گسترده، سازمانده نیکنند. ا یزیربرنامه یمنابع مل ریخود را در کنار سا تیجمع دیبا

 جه،یخواهد کرد. در نت یخانواده، و کار را ضرور یدر الگوها راتییتغ زیو ن یملهای تیمجدد اولو

 یریگجهی. نتشدآماده  تیاساس جنس شدن و تصور از خود بریاجتماع دیهر دو شکل جد یبراباید 

 عصرگذار به  لیکمک به تسه یاست که جامعه ممکن است برا یاقدامات یبرا هاییشنهادیمقاله پ

 بردارد. دیجد

4مادگاوکار که توسط ونیزنان در کار: انتقال در عصر اتوماس ندهیآبا عنوان  یدر کتاب
و همکاران  

مواجهند.  یدیجد یهازنان با چالش ونیدر عصر اتوماس ، بیان شده استنوشته شده است (۲0۱۹)

مده که آو به دست  افتهیرییرفته و تغاز دستهای شغل ربالقوه د یالگوها یبه بررس کتاب نیا

 رشیچگونه روند پذ نکهیدر مورد ا ویسنار نیچند یزنان با بررس یبرا یها و الزامات مهارتتیفعال

 یرویدر ن یفعل یتیجنس یمردان و زنان با توجه به الگوها یرابتواند یشغل م جادیو ا ونیاتوماس

                                                           
1. Descriptive 

2. Normative 

3. Keller 

4. Madgavkar 
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 ا،یتانیشش اقتصاد بالغ )کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، بر قیتحق نیکند. ا رییشود تغ مانجا یکار جهان

 کندبررسی می( را یجنوب یقایو آفر کیهند، مکز ن،یمتحده( و چهار اقتصاد نوظهور )چ االتیو ا

 . دهندیم لیجهان را تشک تیاز جمع یمیحدود ن وع،در مجمکه 

 شرفتیو پ یتیجنس یدر برابر هاشیگرا»با عنوان  یادر مقاله( ۲0۱۶و همکاران ) ۱یاستوتسک

و توسعه زنان, با استفاده از شواهد  یتیجنس یبرابر یهادر شاخص هاشیگرا یبه بررس «زنان

. هر دو شاخص توسعه پردازدیم یتیجنس یبرابر یهاشاخص و یفرد یهاآمده از شاخصدستبه

اند. گسترش داده یزمان روند یبررس یرا برا یتیبرنامه توسعه ملل متحد و شاخص جنس یتیجنس

در  یحت ،داشته باشند یتیجنس یدر برابر یمعنادار یهاشرفتیپ توانندیکشورها م دادنشان  جینتا

 . ماندیم یکشورها باق نیب یتوجهشایان  یدرآمد یهاکه تفاوت یحال

 نناز رحضو رویپیش  ییوهار»سنابا عنوان  ایدر مقاله (۱3۹۷همتی )ی و نتالسه درویشی

 صهعردر  نناز رحضو ندرو هب، هانه«وپژهیندآ سیربر یک ۱40۶-۱3۹۶سیاست  عرصةدر  نیایرا

 ،تزارشو رییونگارسنا یهامگا سساا، توجه دارد. بردبو هداخوچگونه  هیندآ ههدر د انیرا سیاست

 کمرنگ رحضواول:  ییورسنا یعنی سیاست صهعردر  نیایرا نناز فعالیت هیندآ نهگارچها ییوهارسنا

 ییورسنا ان؛یردر ا کترمشا رسکوال یلگوا یشکلگیرو  دینها لتحودوم:  ییورسنا ن؛ناز ثراکمو 

 فرهنگی یساییهارنا فعو ر دیقتصاا ،سیاسی برابر یفرصتها دیجاا با نناز زیپیشتا: مسو

 توضیحاتی با ،نهایت در. شدند ینوتد نناز کترمشا فعلی ضعو یتقار: ارمچها ییورسنا ؛جتماعیا

  .دبو هداخو گزینه محتملترین رمچها ییورسنا رظهو ،شد ئهارا یوهارسنااز  یک هر با طتبادر ار که

نوشتار  نینوشته است. ا «توسعه زنان و خانواده در چهار برنامه»با عنوان  ای( مقاله۱3۸۵زغفرانچی )

ده کر یتوسعه بررس یهازنان در برنامه لئرا به رفع مشکالت و مسا ینظام اسالم کردیرو زانیم

سطح سواد  شیاول و دوم توسعه در محور زنان، افزا یهادر برنامه دهدیم شانمقاله ن جیاست. نتا

زنان مورد توجه بوده  یبدن تیاوقات فراغت و ترب یهاسالمت آنان و برنامه یزنان، ارتقا یعموم

زنان در  یاجتماع یفرهنگ یهابرنامه، مختص توسعه مشارکت از مواد یکیاست و در برنامه سوم 

                                                           
1. Stotsky 
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زنان و  لیدرک ضرورت توجه به مسا رغمیعل زیبود. در برنامه چهارم توسعه ن هنظر گرفته شد

 مغفول واقع شده است زین یمهم یوص، محورهاخص نیمباحث در ا یاخانواده و گنجاندن پاره

در  جنسیتی یبرانابر ضعیتو تحلیلو  توصیف( به ۱3۹۲همتی و مکتوبیان ) (.۱3۸۵ ،ی)زعفرانچ

 ارشزـگ» یاـهاز داده دهتفاـسا با انیرا هجایگا ه،یژوبهو  هـمیانورخا هـمنطق منتخب رکشو دهسیز نمیا

 ضعیتو داد ننشا پژوهش آنان نتایج پرداختند. ۲0۱۱ تا ۲00۶ یهالسا «جنسیتی فشکا جهانی

 ،هازهحو برخیدر  نسبی دبهبو غمربه میانهورخا منتخب یهارکشو نمیادر  ،ایران جنسیتی یبرابر

 یک هر با طتبادر ار جنسیتی یبرابر یتقاار رمنظو به ،نهایت در .نیست ضایتبخشر ،عمجمودر 

با  یدر کتابهمچنین، (. ۱3۹۲ ،انیو مکتوب ی)همت ستا هشد حمطر توصیههایی قفو یشاخصهااز 

تالش ، نوشته (۱3۹۷) یکه دکتر مشکوه اسد رانیدر ا یاسینقش زنان و توسعه س یپژوهندهیآعنوان 

 ندهیارائه دهد. آ ندهیزنان در آ یاز نقش احتمال یاندازچشم یطیشرا نیدر چن نکهیا یبرا شده است

 میترس ویمبنا چهار سنار نیو مذهب وابسته دانسته است که بر ا استیحوزه زنان را به دو عامل س

د. هر چهار کنزنان فراهم  یاسیمشارکت س یبرا یریباورپذ ندهیآ تواندیم کی شده است که هر

 (.۱3۹۷ ،یرو هستند )اسد شیپ ریباورپذهای ندهیا لیو تحل فیبر توص یمبتن ویسنار

 شناسی پژوهشروش

مقاله از  کردیرو ،ندارد یاهیزنان است و فرض ندهیآهای ویمقاله سنار نیموضوع ا نکهیبا توجه به ا

و با مرور منابع و  ایکتابخانه یدسنااز روش ا زنیا ردمو یهاداده دآوریگر ایبراست.  یفینوع ک

زنان در قالب  تیوضع ندهیشده است آ یسع حاضر مقاله در .ستا هشد دهستفامصاحبه با خبرگان ا

 ،نیبنابراشود. میاقدام  یسینوویسنار قیهدف از طر نیبه ا دنیرس یدر نظر گرفته شود و برا ویسنار

 میزنان و ترس تیوضع یدیکلهای تیها و عدم قطعشرانیروندها، پ ییمطالعه شناسا نیا یله اصلأمس

 ییبا شناسا یپژوهندهیاز دانش آ یریگبا بهره حاضر آن است. در مقاله یرو شیپ یوهایسنار

 وهایسنار ،دهش ییشناسا رییتغهای موج یدیکلهای تیها و عدم قطعشرانیو پ یدیکل یروهاین

در  ،ستا رییونگارسنا بر مبتنی که ،هشوپژ یندر ا تحقیق صلیروش ا سساابر .شوندمی میترس

روش  هشتم تااول  یهامگا قالبدر  دمیشو شتال ،هشددآوریگر یهااتکا بر داده اـب هـمادا
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 میترس ی. برادشو ختهداپر عرصه یندر ا محتمل ییوهارسناو  نناز ضعیتو تحلیلبه  رییونگارناـس

 شنهادیپ ییویسنار یزیربرنامه یشوارتز هشت گام را برا تری. پشودیم تفادهاس GBNاز روش  ویسنار

 کند:یم

 یاصل میتصم ایموضوع  ییشناسا اول: گام

  شرانیپ یروهایو ن یدیکل یروهاین دوم و سوم: هایگام

 هاآن تیو عدم قطع تیبر اساس اهم شرانیو پ یدیکل یروهاین یبندطبقه چهارم: گام

 های بحرانی شناسایی عدم قطعیت پنجم: گام

 ویپربارکردن سنار ششم: گام

 .ویهر سنار یراهنماهای کردن شاخصمشخص، وهایسنار نیتدو، لیتحل هشتم:و  هفتم هایگام

زنان  تیاثرگذار در وضع مؤلفه ۲0 ،، پس از مرور منابع و مصاحبه با خبرگانحاضر پژوهشدر 

 ویسنارچهار ها تیکه با توجه به عدم قطع یافته شددست  شرانیموارد، به دو پ نیو از ا شده احصا

 .است ۲0۵0در افق  قیتحق نیا یزمان بازه شده است. فیتعر

 ی پژوهشهاافتهی

 زنان تیبر وضع گذارتأثیر یروندها

جامعه زنان هم  راتییتغ یخود رو راتییتغ که با وجود دارد ییروندها ،یالمللنیسطح کالن ب در

و تحول  رییتغ بر ستمیس نیاز ا رونیب آمده است که در ییروهایروندها و ن لیدر ذ گذاردیم تأثیر

 ها احصا خواهد شد.در اینجا از درون روندها پیشران گذار است.تأثیرزنان  تیوضع ستمیدر س

 یکند و زندگ دایرونق پ ینینشآپارتمان یباعث شده است که زندگ ینیشهرنش :ینیشهرنش روند

 شود. به همین دلیلها در شهرها کارکردن زنو باعث شود  یااز شکل گسترده وارد شکل هسته

 کنند. می دایکار پ یبرا یو بهتر شتریب تیو زنان موقع شتریب یعدالت اجتماع

زنان  بزرگ که باعث شدههای در کارخانه اریبس دیشدن همراه با تولیصنعت شدن:یصنعت روند

در ها شوند و عدالت در حقوق دستمزد به هم بخورد کارخانه نیکار ارزان وارد ا یرویبه عنوان ن
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 تیشدن بر وضعیصنعت دکه رون یمثبت تأثیر زنان گذاشته و تیبر جمع یمنف تأثیرشدن یصنعت نجایا

در داخل  متیقارزان یرویاند و به عنوان نآمده رونیها بگفت که زنان از خانه توانیزنان داشته م

شدن و حضور در جامعه را یحث اجتماعب زنان خواسته و ناخواسته است ها که باعث شدهکارخانه

 .رندیبگ شیدر پ

 یسختزنان به از امور منزل که قبالً  یاریشدن باعث شده است بسیتالیجید شدن:یتالیجید روند

ها را انجام دهند و باعث آن یبتوانند با زمان کمتر یراحتدر حال حاضر به ،دادندیها را انجام مآن

 زنان و مردان را کاهش دهد. نیب یتیجنس ضیتبع است شده

ها، ارتباطات و تعامالت رواج استفاده از آنبا گسترش شبکه جهانی اینترنت و  شدن:زهیدموکرات

ای افزایش یافت. با افزایش ارتباطات سطح آگاهی عمومی در غالب کشورهای سابقهبه شکل بی

باعث  تهیمدرن یریگو شکل کیو تکنولوژ یظهور تحوالت فرهنگجهان افزایش یافت. 

است که  یروند مهمشدن دموکراتیزه ثر بوده است.ؤکه در جامعه م جوامع شده،شدن زهیدموکرات

 شود. لینسبت به حقوق زنان و مردان تعد یذهنهای میو پارادا تیباعث شده ذهن

 تیزن و مرد رعا یسطح بهداشت عدالت در نگهدار شیافزا با توسعه سطح بهداشت: روند

های بسیار مثالً در قدیم زن .ه استکرد دایزنان و مردان کاهش پ نیسالمت ب یتیو شکاف جنس هشد

دادند. زنان و کودکان بودن سطح بهداشت در وضع حمل جانشان را از دست میزیادی به دلیل پایین

ها بودند. ولی با افزایش روند توسعه بودن سیستم ایمنی بدنشان اولین تلفات در بیماریبه دلیل پایین

 سطح بهداشت عدالت بین زن و مرد رعایت شد.

مشارکت آنان در امور  زانیم لیزنان از قب تیشدن بر وضعیجهان تأثیر شدن:یو جهان تهیمدرن

. دارد میارتباط مستق ندیفرا نیها با انآشان در تعامل و تقابل تحصیالتو سطح  یو اقتصاد یاسیس

دستمزد، ، سطح یاقتصادهای تید و بر فعالشوشدن به بهبود حقوق زنان منجر یجهان رسدیبه نظر م

 (.۱3۹3 ،یدباغ و یعیدارد )رف یمثبت تأثیر یاشتغال و استقالل مال

و باعث  یافتکاهش  یآموزشهای در حوزه یتیدر دو دهه گذشته شکاف جنس آموزش: روند

 شایان شرفتیو پ ابدی شیافزا یلیتعداد ثبت نام دختران و زنان در تمام سطوح تحص است شده
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زنان با  یاست که باعث توانمندساز ییروندها نیتراز مهم یکیصورت گرفته است که  یتوجه

سطح  شیشود. افزاتوسعه  ندیمشارکت کامل در فرا یبرا الزمدانش و مهارت و اعتماد به نفس 

ها در زنان و هم موجب باالرفتن سطح دستمزد آن تیوضع یاشتغال براهای هم فرصت التیتحص

 .شودیبازار کار م

فناوری اطالعات و ارتباطات از مهمترین معیارهای توسعه و پیشرفت  :توسعه فناوری روند

مثبت بر برابری جنسیتی داشته و توسعه آن باعث کاهش نابرابری  است. فناوری تأثیراقتصادی 

گرفتن صنعت هستند که با رونق یانداز فناوراز چشم یزنان بخش رو به رشدجنسیتی شده است. 

شود رشد فناوری موجب می شود.میزنان  یشغل شرفتیباعث پو  شتریزنان ب یها برافرصت یفناور

 بر سهم زنان در بازار کار افزوده شود.

زنان  یبرا یمشاغل بهتر ایجاد و باعث گذاردیم تأثیرتجارت بر زنان  :توسعه تجارت روند

ها نآبه  یشتریو دستمزد ب کنندیرا استخدام م یشتریزنان ب کنندیکه صادر م ییهاشرکت شود،می

 یروندها. شودیزنان م یبرابر یو باعث ارتقا دهندیارائه م یشغل تیبهتر و امن یایو مزا پردازندیم

 تالیجیو اقتصاد د یارزش جهانهای رهیخدمات، زنج شیافزا ژهیبه و یدر تجارت جهان دیجد

گسترش نقش زنان در اقتصاد،  لیپتانس تجارت .کندیزنان باز م یرا برا یمهم یاقتصادهای فرصت

 یریها و آموزش را دارد . تجارت به طور چشمگزنان به مهارت یو گسترش دسترس یکاهش نابرابر

 دهدیم شیکننده را افزاانتخاب مصرف کندیم جادیا دیو مشاغل جد بخشدیزنان را بهبود م یزندگ

 (.۲0۲0، ی)بانک جهان ددهیم شیزنان در جامعه را افزا یزنو قدرت چانه

 آینده خویش تصاویر ذهنی زنان از

 :شودیم انیب ادامه این تصاویرکه در  شده است یبخشاستخراج و معنا ندهیآتصاویر از  ییهاتیروا

 ندهیدر آ رییاست که در آن هر گونه تغ ندهیاز آ یتیروا :یجیتدر راتییهای کوچک و تغگام

 انیخود و اطراف ندهیدر آ رییتغ جادیا یزنان برا .زمان حال استکوچک در های برداشتن گام جهینت

. ندیجویبه شغل ثابت م دنیخواندن و رسدرس قیاستقالل را از طر نیبه دنبال استقالل هستند و ا

 ندهیدر آ رییتغ دجایآنان به منظور ا یبرا یمستقل تیدهنده هوشکل یاعو اجتم یشغل گاهیزنان به جا

 خواهد بود.
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و  ییرنگ فردگرا ندهیآ یهمه وجوه زندگ ندهیاز آ تیروا نیدر ا :خوب من یمن، فردارنگ 

 یریفراگ فگریکه توص دهدیرا شکل م ندهیاز آ یتیاست. روا هبه خود گرفت یمنافع فرد یبرتر

 یعنی نیاست و ا یجمعهای ها و مطالبهزنان جامعه از خواسته یگردانیو رو ندهیدر آ ییفردگرا

قرار خواهد گرفت  تیآنان نسبت به جمع در اولو یفرد یازهاین وها یگرانکن قیو عال هاخواسته

 .میرسیم ییکه کالن روند فردگرا

به  یشتریب یآزاد ندهیاز مردان خواهد بود زنان در آ شتریب ندهیسهم زنان از آ :زنانه یخواهسهم

 ریرا به تصو یاندهیآ تیروا نیا دیخواهند رس شانیهاتر به خواستهدست خواهند آورد و راحت

 کالن تیریآنان در مد یریقرارگ لیزنند و تنها دلیم هیقدرت تک یکشد که در آن زنان بر صندلیم

 است. یستگیکشور شا

 یریناپذمیو تسل یمردساالر ،یاز جمله موانع قانون یفعلهای با ادامه روند :جامعه محروم از زن

کالن  تیریبه مد دنیرس یزنان برا یلیتمایو ب یتیجنسهای نگاه تیزن، حاکم ریمردان در مقابل مد

اداره امور محروم خواهد  یزنان برا یستگیپس جامعه از شا ،زنان محقق نخواهد شد ندهی، آکشور

 شد.

و  فی، وظا هاتیمسئول یزنان به دنبال تعادل در دو کفه ترازو تیروا نیدر ا :تیجنسیب ندهیآ

و محدودکننده زنان را در  زیآمضیتبع دگاهید رییتغ نده،یبرابر در آ یهافرصتاند و ندهیحقوق آ

امکان  تیهستند که فارغ از جنس ایها خواستار جامعهآن .مطلوب کشور خواستارند ندهیبه آ دنیرس

 .یتیجنس یخواهیو نه برتر یخواهیبرابر یاجامعه .همه فراهم آورد یرشد را برا ترو بس

زن  کیمنحصر به فرد و خاص خود را به عنوان  فهیکه به اتفاق وظ ندهیاز آ یتیروا :مادرشهیهم

 ندهیخود در آ یمحورهای را از نقش یها مادرآن .دانندیم یدرست نقش مادر یفایا ندهیدر آ

 یتفاوت که خود را مادران نیبا ا .کنندینسل بعد را بر دوش خود احساس م تیو بار ترب نندیبیم

 گاهیو جا طیو شرا افتهی شیافزا شانیهایگاه رایز ،دانندیگذشته مهای توانمندتر از مادران نسل

 (.۱3۹۸، یداران یدریحو  دمنه ی)طاهر شان رو به بهبود استیاقتصاد یاجتماع

 را نام برد: لیموارد ذ توانیزنان م تیدر وضع شرانیپ یروهایو ن یدیکل یروهاین :هاشرانیپ
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 زنان تیبر وضع گذارتأثیر یروهایها و نمؤلفه. 1جدول 

 تحوالت در حوزه توسعه اقتصادی  ۱۱ رشد فردگرایی ۱

 مدرنیسم  ۱۲ یو فناور یتوسعه تکنولوژ ۲

 تحـول در عرصه فرهنگ و رویکرد سنتی  ۱3 شدنانیجریان جه 3

 های فمنیستینگرش ۱4 حوزه توسعه سیاسی تحوالت در 4

 رشد اقتصادی ۱۵ های اجتماعیارتباطات و شبکه هتوسع ۵

 رشد جمعیت ۱۶ داری و اقتصاد جهانیاتصال به سرمایه ۶

 رشد طبقه متوسط ۱۷ یتوسعه انسان ۷

 آموزش و تحصیالت عالی ۱۸ یتحرک اجتماع ۸

 گری مردمهای عمومی و مطالبهتوسعة آگاهی ۱۹ تجارت یالگو ۹

 اقتصاد خصوصیرشد  ۲0 یتیجنس یبرابر ۱0

، گذاردیزنان اثر م تیکه بر وضع مؤلفه ۲0و مصاحبه با خبرگان به  یابا مرور منابع کتابخانه

. شودمی ییشناسا یبحران یهاتیعدم قطع صلیا یهاونیرو  هاانپیشر تعییناز  پس دست یافته شد.

 دو یک که هر آمدبه دست  تیو اهم تیعطمهم بر اساس عدم ق شرانیها دو پمؤلفه نیا نیاز ب

را به  یتیجنس یو برابر ی. رشد اقتصادشدنوشته  ویسنار 4دارند که با آن ها  تیحالت عدم قطع

 نیابحر یقطعیتها معدو  معین نسبتاً عناصر به طمربو یهاضفر سساابرانتخاب و  مؤلفهعنوان دو 

در  .دکر ینوتدو  تبیینرا  مختلفی ییوهارسنا انمیتو یکلید انپیشر یروهایرفتار ن چگونگیو 

 تیوضع نیابحر یقطعیتها معد به توجه باو  پیشین تتوضیحا به توجه ضمن دمیشو شتال مهادا

داده  توضیح حمطر ییورسنا رچها بنامطلوو  بمطلو نهایی حددر دو  رمتصو یندهاو رو نناز

 از: ندارتعبا که دشو

 (ییباال )دوره طال یتیجنس یو برابر یقو یعملکرد اقتصاد -

 باال )دوره توجه( یتیجنس یو برابر فیضع یعملکرد اقتصاد -

 )دوره انزوا( نییپا یتیجنس یو برابر یقو یاقتصاد دعملکر -

 )دوره انفجار( نییپا یتیجنس یو برابر فیضع یعملکرد اقتصاد -
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 ییدوره طال :اول ویسنار

 شیکرد که شاهد افزا میتنظ داریبه طور پا ییشکوفا یاقتصاد کشور را برا انیبن تیبا موفق دولت

باعث عملکرد  تیرا به همراه داشت رشد جمع یو به همراه آن رونق اقتصاد یمناسبات اقتصاد

زنان  یبرا یو دموکراس یاسیشد که به نفع زنان و مردان از همه طبقات است نظام س یقو یاقتصاد

را در تمام  شیرا فراهم کرده که زنان فعال کشور بتوانند مطالبات خو یمناسب اریبسهای فرصت

زنان و حضورشان  یعموم تیوضع رییو تغ یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیسهای ها اعم از عرصهعرصه

. زنان به خاطر مشارکت گسترده و حضور کنند یریگیساز پبزرگ و سرنوشتهای یریگمیدر تصم

 یاستمدارانیدهندگان جوان سیأر اند.، نگاه و نگرش حاکمیت را نسبت به خودشان تغییر دادهفعال

 جهیها مطابقت دارد و در نتآن ینیبکنند که با جهانیم تیحما ییهااستیکه از س رندیگیرا به کار م

کنند حکومت هم نسبت به یم تیحما یتیجنس یو برابر یاقتصاد یها از نوساز استیس

 یخود را جهت ارتقا یهایکند تا تمام توانمندیزنان تالش مهای کردن انتظارات و خواستهبرآورده

دوره توجه دوره طالیی

دوره انفجار دوره انزوا

برابری 
 جنسیتی باال

عملکرد 
 اقتصادی ضعیف

عملکرد 
 اقتصادی قوی

برابری 
 پایینجنسیتی 
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مشارکت زنان در کار باال است که منجر به کاهش قابل  رندیزنان در نظام کشور به کار بگ گاهیجا

باعث  یدر فناور داوممهای شرفتیپ. شودیدر تمام سطوح مهارت م یتیبه شکاف جنس توجه

و  یکار و زندگ نیزن، بهبود تعادل ب نانیکارآفر دیجدهای نسل یو توانمندساز یهمکار تیتقو

از زنان احساس  زیادیتعداد  شود.یشان مزنان در طول حرفه یها برااز فرصت یاگشودن مجموعه

ها و تیکند و از ظرفیم میها را سهآن هکالن جامع یهایسازمیکنند چون دولت در تصمیم یآزاد

 نگاه و کندیاستقبال م یادار یها در کارهاکند و از مشارکت آنیاستفاده م شانیهایتوانمند

. شودیم دهیجامعه برچ ضیزنان و تبع هیو خشونت عل کندیم رییها تغمردساالرانه نسبت به آن

 نیمأزنان، ت هیعل زیآم ضیتبع نیرفع قوان زنان،مشارکت  ،یسوادیحکومت خود را در مبارزه با ب

 یینظام قضا جادیا یداند و برایو معلول مسئول م وهیزنان ب یاشتغال برا جادیزنان، ا یحقوق تیامن

 یورزش یهاحضور دارند در عرصه ییو قضا یعدل ی. زنان در نهادهاکنندیعادل تالش م

و مشاورات و ادارات  استیوزارت، معاونت، ر ،یتیامن ییهاها و سمتاند و در پستدهیدرخش

 شانیها یازمندیو همه ن انددهیشان رسدارند و به همه حق و حقوق یهمکار یدولت ریو غ یدولت

را دهندگان به کسب و کار در اجتماع زنان از آنان رهبران و شکل یذات یاستعدادها. رفع شده است

سرعت در جهان به یآموزش و پرورش و آموزش عال تیزنان با محور یساخته است. توانمندساز

جامعه را در  یخرد جمع یو ارتقا یدر توسعه انسان یشکل گرفته است که آموزش زنان نقش مهم

 ییزنان از توانا قیو آموزش باعث شناخت عم یآموزعلم نهیجامعه زنان در زم آگاهی برداشته است.

 یاشتغال برا تیسرنوشت خود شده است و وضع نییتع یبرا یو عزم جد یاجتماع یهاتیو ظرف

زنان و  یها در بازار کار شده است. با توانمندسازرفتن سطح دستمزد آنزنان که موجب باال

زنان که هدف جامعه بود  یو بهداشت یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس تیو بهبود وضع یخودمختار

 .افتیدست  داریتوسعه پا کیجهان به 

 دوره توجه  :دوم ویسنار

. میدار یتیجنس یگسترده در برابر شرفتیرا در مقابل پ یاقتصاد فیما عملکرد ضع ویسنار نیا در

دولت در اما  ،جامعه را فرا گرفته است یادیز یاقتصاد یفسادها، دارد یفیاقتصاد رشد ضع نجایدر ا



         37                                                                                                  2050 افقر د جهان زنان در ندهیآ یوهایسنار

 

های استیس یو برابر کندیقاطعانه عمل م یتیجنس یبرابر دربارهخود  یمترقهای ارزش شبردیپ

. اگرچه دولت با بودجه شودیدر کل جامعه کنترل م یاسیو س یدر دستور کار اجتماع یتیجنس

را اجرا  یتیجنس یبرابرهای استیاما همچنان س ،رو استهباال روب یکسرهای محدود و پرداخت

و آموزش  لیبه تحص قیشده زنان تشوو اقدامات انجام یتیجنس یدولت از برابر تی. با حماکندیم

کار با ارزش  یدرآمد و دستمزد برابر برا یبه برابر دنیرس یبرا یو نوآور STEMآموزش  ژهیبه و

مادران و کودکان به  ری. سطح سالمت افراد جامعه و کاهش مرگ و مشودیبرابر در قانون لحاظ م

 ،یریگمیبه هدف مشارکت برابر زنان و مردان در تصم یابیدست .ابدییتوجه به زنان ارتقا م لیدل

 تیتقو یمنعکس کرده که برا یشتریجامعه را با دقت ب بیکرده است که ترک جادیتعادل را ا

و حقوق برابر  یبه عدالت اجتماع یابیاست. دست ازیآن مورد ن حیعملکرد صح یو ارتقا یدموکراس

زنان را  یتیجنس یبرابر یها برااز سازمان یاریاست و بس هتزن و مرد مورد توجه قرار گرف یبرا

 یتیجنس یبه برابر یابیبه دست تواندیزنان م یاقتصاد یتوانمندساز دانستندیچون م کردند،توانمند 

حقوق زنان و دادن فرصت به  نیتضم .زنان شده است یدر دستمزد برا یکمک کند که باعث برابر

به  یابیدست یبلکه برا ،شده است یتیجنس یتنها باعث برابرکامل نه لیبه پتانس یابیدست یها براآن

 یورشده است. زنان و دختران توانمند به سالمت و بهره زین یالمللنیاز اهداف توسعه ب یعیوس فیط

توسعه  یدار در جهان رو به سوموج یاند و اثرخود کمک کرده یها و جوامع و کشورهاهخانواد

 تیرا تقو ینیرا آزاد کرده است که کارآفر تیزنان خالق یبرابر براهای اند. فرصتدهبر شیپ داریپا

اهداف  شبردیشده و باعث توسعه شده و جهان را در پیجهان یوارد آگاه یتیجنس یکند. برابریم

 رسانده است. یداریتوسعه به پا

 دوره انزوا  :سوم ویسنار

 است. دهیرس یکه در آن دولت به رشد اقتصاد میرو هستهالم روباقتصاد س کیاول با  ویسنار مانند

 یتیجنس ینابرابر لیو ترس در زنان به دل شودیمشاهده نم یتیجنس یدر برابر یاگسترده شرفتیپ اما

دولت  ویسنار نی. در اکنندیکار را ترک م یرویبه خاطر عدم اعتماد ن ،یبه طور کلو  زندیموج م

 یشتریشانس ب و مردان نسبت به زنان، کندیم فایا یتیجنس یاز برابر تیدر حما ینقش محدود
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شود. یانجام م یو دولت یخصوص انیبه صورت آشکار توسط کارفرما ضیاستخدام دارند. تبع یبرا

شغل متناسب با  افتنیشانس  عمالً لیتحص یبه رغم آزاد یمهندس یمشاغل فن یدر برخ یحت

است  شیشغل در حال افزا افتنی یزنان برا هیعل یابردختران وجود ندارد و نابر یبرا التیتحص

تر نییپا یهادحاضر به کار با دستمز اند وزنان شانس حضور برابر با مردان را در بازار کار نداشته

و زنان در مشاغل برابر با وجود  ردیگیدر دستمزها شکل م یتیشوند. وجود اختالف جنسیم

 یعدم دسترس یموزش به معناآدر  ضیتبع .کنندیم افتیدر یمتفاوت ی، دستمزهاکسانی یوربهره

 یشغل برا افتنیشانس استخدام و  ای. زندیزنان و مردان موج م یبرا یبه امکانات آموزش کسانی

به  یکمتر لیو سرخورده شده و تما وسیأکار م یجووکردن و جستکاراست که از  نییها پاآن

. دولت افتیکاهش خواهد  شانیکار خواهند داشت و نرخ مشارکت اقتصاد یرویمشارکت در ن

 یدولت زنان یتیریمد یسطوح عال یدارد که برا نیو باور به ا ستین یتیجنس یدفاع از برابر یمدع

دانستن موضوعات مربوط به زنان در جهان کمرنگ یحت ،گرفتندهیناد. وجود ندارند تیبا کفا

به عدالت  یابیرا در جامعه به وجود آورده است. دست داریجانبه و پاتوسعه همه ریانحراف را از مس

شده است زنان اغلب  لیتبد یچالش توسعه جهان کیزن و مرد به  یحقوق برابر برا و یاجتماع

بر دختران و زنان در  یتیجنس ضیتبع کنندیم افتیدر یاما حقوق کمتر ،کنندیاز مردان کار م شتریب

ها نآ دائماً یخطرات بهداشتو برند یگذاشته است و زنان و دختران از فقر رنج م تأثیر یطول زندگ

گرفته شده است و با زنان به  دهیزنان نادهای و مشارکت اتی. اغلب صدا و تجربکندیم دیرا تهد

 ییبردن دارابه ارث ای نیزم تیزنان فاقد حقوق مالک. شودیعنوان شهروندان درجه دوم رفتار م

روبرو  یتیجنس دیشد ضیمحل کار خود با تبع یارتقا ایبه اعتبار کسب درآمد  یهستند و در دسترس

رنج  یجد یسالمت یامدهایمواجه هستند و از پ یبهداشتهای ی. زنان همچنان با نابرابرشوندیم

زنان را  منیا ریغ نیسقط جن ،یعفونت، فشارخون باال در دوران باردار د،یشد یزی. خونربرندیم

و  یمرتبط با علم و مهندسهای نهیاندازد. زنان در زمیها را به خطر مو سالمت آن کندیم دیتهد

جامعه  از مردان است و شتریزنان ب انیدر م یسوادیساخت و ساز حضور ندارند و نرخ ب دیتول

 .دهدیبه زنان م یکم اریارزش بس
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 دوره انفجار :چهارم ویسنار

کند یم دیجامعه را تهد یادیز یاقتصاد یاست فسادها فیضع اریبس ید اقتصادرش ویسنار نیا در

 ریغهای شود که مشاغلیبرد و باعث میکم، تجارت هم از سود کم رنج م یلیخ یبا رشد اقتصاد

 ترا که دارند حفظ کنند و دستمزد کمتر و ساع یمشاغل دانهیکند و کارگران ناام دایکاهش پ یاتیح

دولت بودجه خودش را قطع  ن،یی. به خاطر اقتصاد پارندیپذیرا م یکمتر یایو مزا شتریب یکار

کار همچنان رو به  یرویمشارکت زنان در ن یاجتماع تیحما یبرا یو با قطع بودجه دولت کندیم

شوند در خانه بمانند تا بار مراقبت را به دوش یاز زنان مجبور م ندهیتعداد فزا رایز ،کاهش است

 یبر برابر بیترک یبرا یکمتر زهیها هم انگکار شرکت یرویاز زنان در ن یبا تعداد کمتر رندیبگ

 ینگاه انندمیم یخود باق یدر جا یسنت یتیجنس یهانقش ،جهیدر نت .کنندیاحساس م یتیجنس

ن برای تالش زنا. سرنوشت خود را ندارد نییثر در تعؤمردساالرانه وجود دارد و زن حق مشارکت م

 دانندیم یستینیفمهای شهیرا برخاسته اند یو اقتصاد یاسیو س یاجتماعهای تیبه فعال ورود

بر آن زنان  هرنگ بوده است و عالوکم اریکالن بسهای یریگمیمشارکت زنان در امور مربوط به تصم

از  یمواجهه بوده است. بعض یتیجنس تیخشونت، آزار و اذ ض،یاز جمله تبع با مشکالت متعدد و

از عوامل  یکیزنان و کودکان  یبرا یبرند و گرسنگیزنان تحت ستم و فقر و خشونت به سر م

است  یاز عوامل اهبه آن نیزنان و توه هیعل زیآمها در برابر مردان است. رفتار بد و خشونتآن میتسل

های دختران و ازدواج لیاز تحص یریبه سر برند. جلوگ یدیو ناام یکیزنان در تار است که باعث شده

 یتیجنس یتساو نیمأت یبرا شانیبمانند و صدا یهمچنان در ظلم و ستم باق است باعث شده یاجبار

 نیترکه مهم هزنان همچنان وجود دارد. در عرصه خانواد هیو خشونت عل شودیم دهیبه مشکل شن

وش تعصبات و ن و منزلت زن دستخأزن است ش ریخط تیو موقع گاهیصحنه بروز و ظهور جا

 یهاتیاز زنان سرپرست خانوار که حما یاریبس یدر عرصه اجتماع ردیگیجهالت مردان قرار م

که  یمشاغل ایفرسا به مشاغل سخت و طاقت دهدیها را نمآن نیمخارج سنگ یدولت تکاپو زیناچ

های یگذارهیکاهش سرما نییاقتصاد پا لیاند. به دلآورده یرو ،ها نداردآن ین انسانأبا ش یتناسب

ها آن ییو توانا زندیم بیبه زنان محروم آس ژهیبه و یانسان هیو سرما یدر فناور یو دولت یخصوص
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که در  کندیم یمهارتها را مجبور مشاغل کمکند و آنیمحدود م یرقابتهای اتخاذ مهارت یرا برا

 تیتقو ایتنگنا قرار دارد و از اعمال در  یدولت از نظر مال ،مانده است یاقتصاد در حال فروپاش

توسعه فاصله  ریو از مس یداریجامعه به سمت ناپا .کندیم یخوددار یجنس یبرابر یهااستیس

 گرفته است.

 یریگهجینتبحث و 

 یجار یهاتیبه واقع یتوجهیو در صورت ب ستیزنان ساده ن تیوضع ندهیآ بارهدر یو بررس بحث

توجه به  یپردازالیاجتناب از خ یاست برا ییشگویموجود مرتبط با زنان در حد پ یو روندها

تواند ما یم یتا حدود دیکأت نیا است. یضرور یو تحول یاجتماعهای موجود و روندهای تجربه

مهم و  گاهیزنان جا تیکند. از آنجا که وضع ییراهنما ندهیزنان در آ یایاز ابعاد و زوا یبعض بهرا 

مورد  هانهیمطلوب در همه زم تیو وضع یو انسان یبه اهداف متعال دنیدارد و هم رس یابرجسته

 نهیزم نیادر  ریو فراگ داری، پای، واقعنگرندهیروشن، آ یهااستیتالش شود س دیبا ،توجه است

راهگشا باشد. ثر و ؤتواند میم نجایدر ا یپژوهندهیآ یهااستفاده از روش د.شووضع و اجرا 

..( و به منزله علم و هنر .حوادث، روندها، نوآمدها و دادها،ی)رو ندهیدانش مطالعه آ یپژوهندهیآ

 مطلوب فردا است. یایبه دن دنیبخشو مهارت شکل ندهیکشف آ

 یو برتر و انتخاب ستهیشاهای میاتخاذ تصم یزنان در جهان برا ندهیآ یوهایسنار یبررس یاصل هدف

 قیهدف از روش تحق نیبه ا یابیدست یبهتر است پس برا ایندهیبه آ یدسترس برایمطلوب 

و با استفاده از  میزنان بهره گرفت ندهیگذار در آتأثیر یدیها و عوامل کلشرانیبا پ یسیونویسنار

چند  نجایدر ا ،در آخر .میکرد میزنان را ترس تیوضع ندهیاز آ ویچهار سنار یپژوهندهیآهای روش

 :شودیم انیمطلوب زنان ب تیوضع یکار و اقدام براراه

 ای برای آنان.، تعلیم و توسعه حرفهدختران به آموزش رویجت -

های توسعه شرکت های بازاریابی و تجارت و زنجیره تأمین و روشکارگیری زنان در فعالیتبه -

 شود. دهد و باعث توانمندسازی آنان میکه به زنان قدرت می
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رفتار با زنان به عنوان شهروندان  هیعل نیقوان یو اجرا جادیارفتاری عادالنه در محل کار و  -

مانند ختنه زنان و  انهیمردساالرانه و اعمال وحشهای زنان، نگرش هیدرجه دوم، خشونت عل

 و پایان بخشیدن به همه اشکال تبعیض جنسیتی. یناموسهای قتل

بودن و ارث و... )مالک نیزم تیمالک مساوی و دسترسی بهاجرای اصالحات برای دادن حقوق  -

 اموال(.

 .زن رانیدرصد مد شیها و افزادر رسانه یتیجنسهای شهیمبارزه با کل -

 در قانون ادغام شود. دیکار باو عدالت در دستمزد برابر  -

 های اقتصادی و سیاسی در سطح جامعه.گیریحضور فعال در تصمیم -

 های درست و قانونی برای توانمندسازی همه زنان و دختران در تمامی سطوح.سیاستاتخاذ  -

 اتخاذ بیمه به زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست و ارائه سبد کاال. -

 ورود زنان سرپرست خانوار به بازار کار و ارائه تسهیالت تعاونی و اشتغال و مسکن. -
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 (،4)۱۷، استیزن در توسعه و س. ندهیاز آ۱3۷0دختران متولد دهه  یذهن ریتصاو

راد، مهدی، جلیلوند، محمدرضا، موالیی، محمدمهدی، سمیعی، سعید، و نصرالهی وسطی، فاتح
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