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Abstract 

 

Background and purpose: Gender inequality can cause waste of human resources, reduce 

women's social participation, influence women's physical and mental health, cause domestic violence and 

delay the development of a country. Hence, strategies are required to identify and reduce gender 

inequality in a society. The purpose of this study was to explain strategies to reduce gender inequality. 

Materials and methods: This qualitative research was conducted as a group discussion in three 

groups (n=22), two with seven people and one with eight individuals, including lecturers in reproductive 

health (n=6), psychologists (n=2), sociologists (n=2), midwifes (n=3), postgraduate students with at least 

5 years of experience in midwifery (n= 6) and master’s graduates in midwifery counseling (n=3) in 2021. 

The discussions were held in Tehran and Sari and the subjects discussed their views about strategies for 

empowerment of women in reducing gender inequality in Iranian society. The participants were selected 

using purposive sampling at different ages, education level, and economic and marital status until data 

saturation. Data analysis was carried out using conventional content analysis approach. 

Results: Strategies for reducing gender inequality were categorized into four main themes: 

reducing inequality in social, political, economic, and cultural domains. 

Conclusion: In order to empower women and reduce gender inequality, it is possible to look at 

gender inequality from social, political, economic, and cultural dimensions and take action to reduce this 

problem through investigating these factors. 
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 گزارش کوتاه

 

راهکارهای توانمندسازی زنان ایرانی در کاهش نابرابری جنسیتی با 
 استفاده از بحث گروهی متمرکز

 
       2و1زینب حمزه گردشی

       3زهرا کیانی

       4فرنگیس حبیبی

 5فرشته یزدانی

 چكیده
ی انسانی، کاهش نقش تواند موجب هدررفتن نیرونظر به این که وجود نابرابری جنسیتی در جامعه می و هدف: سابقه

زنان در مشارکت اجتماعی، تحت تاثیر قرار دادن سالمت جسمی و روانی زنان، خشونت در خانواده و به طور کلی تاخیر 
در توسعه یک کشور گردد، نیاز است تا راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی شناخته و اجرا شود. لذا این مطالعه با هدف 

 ابری جنسیتی انجام شده است.تبیین راهکارهای کاهش نابر
نفره و  7دو گروه )نفر  22گروه و با مشارکت  3این پژوهش کیفی به شیوه بحث گروهی متمرکز در  ها:مواد و روش

نفر(، کارشنناس شنا ل  2) نفر(، جامعه شناس 2نفر(، روانشناس) 6شامل اساتید گروه بهداشت باروری ) (نفره 8یک گروه 
نفنر( و  6سال در حوزه مامنایی داشنتند ) 5( و دانشجویان مقطع دکترا یا ارشد که حداقل سابقه کار نفر 3در حوزه مامایی )

در دو شهر تهران و سناری در منورد راهکارهنای  0011نفر( در سال  3التحصیالن کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی )فارغ
گیری به شیوه هدفمند و با حداکثر تنوع ن انجام شد. نمونهایرا جامعه بستر در توانمندسازی زنان در کاهش نابرابری جنسیتی

ها انجام شد. آنالیز با رویکرد تحلیل محتنوای تا زمان اشباع داده )از نظرسن، تحصیالت، وضعیت اقتصادی، وضعیت تاهل(
 قراردادی انجام شد.

هنا در حنوزه اجتمناعی، سیاسنی، تم اصلی شنامل کناهش ننابرابری 0راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی در  ها:یافته
 بندی شد.اقتصادی و فرهنگی طبقه

جهت توانمندسازی زنان و کاهش نابرابری جنسیتی می توان به ننابرابری جنسنیتی از حنوزه ابعناد اجتمناعی،  استنتاج:
 سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نگریست و از طریق این عوامل در جهت کاهش آن اقدام کرد.

 

 وانمند سازی، زنان، نابرابری جنسیتی، گروه متمرکزت واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
براساس تعریف، نابرابری جنسیتی بنه توزینع ننابرابر 
ثروت، قدرت و مزایای جامعه میان زنان و منردان گفتنه 

توان علل ایجاد کننده نابرابری جنسیتی میاز  .(0)شودمی

پیشننرفت تکنولننوبی، بنناور برتننری مننردان در برخننی 
میزان مشارکت زنان  ،(2)ها، وضعیت اشتغال زنانفرهنگ

 را نام برد.  (0)تبلیغاتو  (3)در سیاست، شهرنشینی، تاهل
 

 :fereshteh_yazdani68@yahoo.com E-mail                                                              دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری :ساری -فرشته یزدانی مولف مسئول:
 ایران. مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، 0
 . استاد، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران2
 .استادیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران3
 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی، در مشاوره ارشد کارشناس. 0
 باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دکتری تخصصی بهداشتدانشجوی . 5

 : 0/00/0010 تاریخ تصویب :             9/02/0011 یخ ارجاع جهت اصالحات :تار            25/00/0011 تاریخ دریافت 
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 و همکارانی حمزه گردش نبیز     

 132      1041، بهمن  712دوم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و               

 گزارش کوتاه

 

 

راهکارهننا بننرای توانمننندی زنننان شننامل از سننوی دیگننر 

اقدامات مبتنی برجامعه، ترویج برابری جنسیتی، اقدامات 

مبتنی بر مدارس، مداخالت رسانه ای و مشارکت زنان و 

 .(5)باشدمردان می

هنای اخینر فشنارهای زینادی بنرای بررسنی در سال

 .(6،7)کارآمدی این اقدامات در ایران صورت گرفتنه اسنت

اقداماتی در راسنتای  که دهد هنگامیتحقیقات نشان می

 کنند حالت دو سویه دارد.می توانمندی زنان گسترش پیدا

تنر بنیش در برخی مناطق ایران اینن اقندامات بنه انطبنا 

 ست در برخنیشود و اما ممکن اجنسیتی منجر می عدالت

در حقیقنت در ننوع  .(8)جوامع سبب ایجاد بحنران شنود

تنر بنیش همجواری و همدلی ،اجتماعی اول سبب روابط

 جهنت در روینه تغیینر یا خانه کارهای به کمک مردان،

شود، اما در نوع دوم ممکنن زنان می درآمد با سازگاری

 و مننابع آوردن زنان در راستای به دست است توانمندی

 در زنندگی، استراتژیک هایگزینه برای انتخاب توانایی

ه ایجاد نگرش مبنی جنسیتی، منجر ب ای با نابرابریجامعه

بر نقض هنجارهای اجتماعی مردان شنود و بنا خشنونت 

 لذا اهمیت دارد به این مسئله پرداختنه .(9،01)پاسخ داده شود

یک جلسنه مصناحبه گروهنی نیمنه  ،گروه متمرکز شود.

 وسیله رهبرگروه هدایت و در شرایطیساختاری است که به

 یررسمی با هدف گردآوری اطالعات در مورد عنوانی 

 برای مطالعه موضنوعات کیفنی، که شودخاص، برگزار می

کنندگان، بررسنی مشنکالت ها، رضایت مصرفسیاست

 هنای دیگنر، ارزیابی کیفیت مراقبت و بسیاری زمینهسالمتی

دیدشنان متخصصان باتجربنه بنا زاوینه. (00)دکاربرد دارن

 توانند در استخراج راهکارهای مناسب از طریق تکنینکمی

راهکارهنای  .(02)مصاحبه گروهی متمرکز کمک کننند

توانمندی زنان در هنر جامعنه متفناوت اسنت و دیندگاه 

باشند و از سنوی دیگنر بنه افراد متخصص بسیار مهم می

فنع همنه جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره نیازمند ر

 باشد تا راهکارهای مناسب جهنتمیها ها و نابرابریتبعیض

کاهش نابرابری جنسیتی شناسایی شود؛ لذا این مطالعه با 

  هدف تبیین راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی از دیندگاه

 

 متخصصین در بستر جامعه ایرانی انجام شده است.
 

 هامواد و روش
 محتنوا در سنال  این مطالعه کیفی با رویکرد تحلینل

 

در دو شهر تهران و سناری در منورد راهکارهنای  0011

توانمندسازی زنان در کاهش نابرابری جنسنیتی براسناس 

 شامل اساتیدگروه بهداشتنفر ازصاحب نظران،  22نظرات 

 نفر(، 2نفر(، جامعه شناس ) 2نفر(، روانشناس ) 6باروری )

جویان نفنر( و دانشن 3کارشناس شا ل در حوزه مامایی )

 سنال در حنوزه 5مقطع دکترا یا ارشد که حداقل سابقه کار 

 التحصیالن کارشناسی ارشندنفر( و فارغ 6مامایی داشتند )

گیری به شیوه نمونهانجام شد.  نفر( 3مشاوره در مامایی )

هدفمننند و بننا حننداکثر تنننوع )از نظرسننن، تحصننیالت، 

وضعیت اقتصادی و وضعیت تاهل( تا رسنیدن بنه اشنباع 

کننندگان براسناس دارا مشنارکت طالعاتی ادامه یافنت.ا

بننودن اطالعننات  نننی و داشننتن تجربننه در زمینننه زنننان، 

سالمت زنان و حوزه بهداشت، انتخاب و دعوت شندند. 

طی یک بحنث گروهنی  کنندگان در این مطالعهشرکت

نفره به تبیین دیندگاه خنود در  7-8متمرکز در سه گروه 

ینق پرداختنند. بنرای انجنام ارتباط با موضنوع منورد تحق

 کنننده، نشسنتعنوان تسنهیلپژوهشگر بهمصاحبه گروهی، 

را هنندایت کننرد. آمننادگی بننرای اجننرای نشسننت گننروه 

متمرکز در هفته قبل از تشنکیل جلسنه صنورت گرفنت. 

اعضای نشست از گروه متخصصان و کارشناسنان حنوزه 

های اجتماعی و حضنوری سالمت از طریق ایمیل، شبکه

: خودکنار و ند. موارد موردنیاز نشست شناملدعوت شد

 Uکا ذ برای هر عضنو، فیلینچ رنارت، مارکرهنا و مینز

دقیقه  61تا  05شکل آماده شد. هر بحث گروهی حدود 

جلسنه گروهنی شنامل دو  3به طول انجامید. در مجموع 

 جلسه در ساری و یک جلسه در تهران صورت پذیرفت.

 

وه بنه شنرح ای از سواالت مطرح شده در گنرنمونه

 باشد:زیر می

 شما ره تعریفی از نابرابری جنسیتی ارائه می دهید؟ -0
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آیا شما در حیطه خود بنا ننابرابری جنسنیتی مواجهنه  -2

 اید؟داشته

راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی از دیدگاه شنما  -3

 ریست؟

ها شنش مناه بنه طنول انجامیند. در آوری دادهجمع

ها از تحلینل محتنوای ل دادهمطالعه حاضر به منظور تحلی

 و لوندمن گرندهایم پیشنهادی مراحل براساس قراردادی

هنا آ ناز آوری دادهتحلیل همزمان بنا جمنعاستفاده شد. 

ها به در مرحله اول بعد از اتمام هر مصاحبه، مصاحبه شد.

تاینچ شند و وارد  2108صورت کلمه بنه کلمنه در ورد 

 مرحلنه دوم، کنل . درشد MAXQDA v10افزار نسخه نرم

متن مصاحبه به واحد معنایی تقسیم شد و مفاهیم موجود 

به صورت رکیده در متن نوشنته شند. در مرحلنه سنوم، 

سازی شد و با کندهای رکیده واحدهای معنایی خالصه

مناسب نام گذاری شد. کدگذاری به صورت همزمان با 

شروع مصاحبه آ از شد. مرحله رهارم، کندها براسناس 

هنا، در داخنل های موجود آنها و تفاوتباهتمقایسه ش

 Guba و Lincoln زیننر طبقننات و طبقننات قننرار گرفننت.

 ،یریپذنانیاطمیت، اعتبار و مقبول اریرهار مع (02)(0990)

، را بنه دیینتا این قیتصد تیتناسب و قابل ای یریانتقال پذ

 انند.هدنمو شنهادیپ یفیک یهامنظور صحت و استحکام داده

دقنت و  شیافنزا یفو  برا اریحاضر، رهار معدر مطالعه 

در نهایت  .گرفتقرار  همطالعه مورد توج یهااعتبار داده

ها با توجه به مفاهیم پنهان در در مرحله پنجم، درون مایه

مننتن اسننتخراج شنند. ایننن مطالعننه دارای کنند اخننال  

IR.MAZUMS.REC.1400.13748 باشد.می 
 

 یافته ها و بحث
نفننر در بحننث گروهننی  22یدر ایننن مطالعننه کیفنن

های حاصل از اینن مطالعنه . یافتهمتمرکز شرکت داشتند

طبقه شامل راهکارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  0در 

بندی گردید. مضامین، طبقنات اصنلی و و فرهنگی دسته

طبقنننات فرعنننی انتنننزاع شنننده در منننورد راهکارهنننای 

توانمندسازی جنسیتی از دیدگاه متخصصنین در جندول 

 خالصه شده است.  0 شماره
 

 راهکارهای اجتماعی

ترین راهکارهای توانمندسازی زنان در یکی از مهم

کننناهش ننننابرابری جنسنننیتی افنننزایش نقنننش زننننان در 

 های اجتماعی عنوان شده است.فعالیت

 

 دیدگاه متخصصین مضامین، طبقات اصلی و طبقات فرعی انتزاع شده در مورد راهکارهای توانمندسازی جنسیتی از :1شماره  جدول
 

 مضامین طبقات اصلی طبقات فرعی نقل قول

 پذیرش تفاوت فیزیولوبیک کارکرد جسمی و روانی زن و مرد باید بپذیریم که جنس زن و مرد از نظر فیزیولوبیک و کارکرد جسمی روانی متفاوت است.

 پذیرش وجود نابرابری و اتحاد بین زنان

 پذیرش وجود نابرابری در آقایان

 

یرش تفننناوت هنننای فیریولوبینننک و پنننذ

 نابرابری های اجتماع

راهکارهای 

 زنان خودشون در جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند و در همه فعالیت های اجتماعی خودشون رو شریک کنند. اجتماعی

 با افزایش تحصیالت خانم ها حضور در جامعه بیشتر و در نتیجه نابرابری کمتر خواهد شد

 ن در فعالیت های اجتماعیافزایش نقش زنا

 بهبود عملکرد زنان با افزایش سطح تحصیالت

 خواندن کتاب، داستان و فیلم های مرتبط جهت توانمندی

 

 بهبود وضعیت عملکرد اجتماعی

 وضع قوانین مناسب با کمترین میزان نابرابری قوانینی را وضع کنند که کمترین نابرابری بین زن و مرد وجود داشته باشد.

 مانت اجرائی مناسب برای آئین نامه ها و قوانین ابال یض

 

 حمایت قانون

راهکارهای 

 حضور موثر زنان در راس سیاست گذاری و تصمیم گیری زنان باید به عنوان عضو شورای مجلس وارد مجلس شده و در وضع قوانین در جهت کاهش نابرابری های جنسیتی تالش نمایند. سیاسی

 رای زنان و مردانشرح وظایف کارآمد ب

 

 نقش زنان در کار و سیاست

در مسائل حقوقی برای زنان خانه دار که وقت و انربی و عمر خودشون رو صرف خاننه و شنوهر و فرزنند منی کننند هماننند زننان شنا ل 

 حقو  ماهیانه و بیمه در نظر گرفته شود.

 برابری حقو  مالی

 حقو  و بیمه برای زنان خانه دار

 

 حمایت مالی

راهکارهای 

 انتصاب مدیران زن براساس شایستگی ها زنی می تواند و شایستگی مدیریت یک سازمان را دارد باید به آن برسد نه صرف اینکه زن بودن مانع از انجام این کار شود. اقتصادی

 قدرت تصمیم گیری اقتصادی

 حضور زنان در امور اقتصادی

 موزش هست که می تونه اولین قدم برای مبارزه با نابرابری جنسیتی به حساب بیاد. اگر بخواهیم به موضوعی تاکید کنیم اون آ

 آموزش به خانواده ها در مورد نوع نگاه، انتظارات، و نحوه برخورد با بچه های دختر و پسر خیلی مهمه

 .زنان باید حقو  خود را بدانند تا بتوانند از خود دفاع کنند

 هاآگاهی بخشی به زنان و حقو  آن

 آموزش به دختران و پسران 

 آموزش به مادران

 

 افزایش آگاهی

راهکارهای 

 مادرهایی که کلیشه ها و باورهای  لطی که با اون بزرگ شدن رو به بچه های خود آموزش می دن. فرهنگی

 خسته نشوند.زمانی که خانم ها در بیرون از منزل کار می کنند باید مردها را در کارهای منزل همراه نمود تا زنان 

 تغییر باور برتری مردان نسبت به زنان از مدرسه تا دانشگاه

 تغییر نگرش زنان نسبت به خود

 افزایش مشارکت مردان در رسیدگی به امور منزل

 تغییر باورهای رایج در جامعه
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 باید بپذیریم که جنس زن و مرد از نظر فیزیولوبینک"

 هنایبسته نابراینروانی متفاوت هستند، بو کارکرد جسمی و 

حقوقی و راهکارها با توجه به این باید تنظیم گردد و بنه 

 "ای داشننته باشننیمشننغل و تحصننیالت زنننان نگنناه ویننژه

 .ساله( 02-)متخصص بهداشت باروری

تری در این زمینه فیلم سازان زن باید کارهای بیش"

 "انجننام دهننند و حتننی مسننتند سننازی صننورت بگیننرد 

 ساله(. 33-)کارشناس ارشد مامایی

های مطالعه حاضر مطالعه ای نشان داد همسو با یافته

های توانمندسازی زنان آموزش و اشنتغال که یکی از راه

باشد که موجب فعال کردن زنان در امر سیاست زنان می

 رضنایت سبب تواندمی زنان وانمندی وجود، این گردد. بامی

 و اجتمناعی زنندگی در نفس، مشنارکتعزت زندگی، از

تحصیالت از عوامل تسریع کنننده  .(03)گردد سیاسی نیز

رونند و ننه تنهنا بنه افنزایش توانمندی زنان به شنمار منی

ه افنراد تواننایی پردازد، بلکه بمهارت در سطح فردی می

ارتباط موثر با جهان خارج و استفاده از منابع برای تحقق 

 ای در هنندمطالعنه .(00)سازداهداف خانگی را نیز فراهم می

 ل احساس توانمنندی و برتنری نیز نشان داد که زنان شا

راسنتا بنا اینن مطالعنه، هنم .(05)تر در اجتماع دارنندبیش

 ابری جنسیتی نشنانپژوهشی نقش تبلیغات را در کاهش نابر

 های تبلیغاتی یکیدر نتیجه بررسی محتوای برنامه .(06)داد

 باشد.های جنسیتی مین اصلی کاهش نابرابریاز ارکا
 

 راهکارهای سیاسی

 ترین راهکارهای سیاسی در توانمندسنازییکی از مهم

زنان به جهنت کناهش ننابرابری جنسنیتی وضنع قنوانین 

 باشد.ترین نابرابری جنسیتی میمناسب با کم

گذاران باید نقش کلیدی داشته مسئولین و سیاست"

تنرین قوانینی را وضع کنند که کنم باشند در این زمینه و

زنان باید به عننوان عضنو  "،"نابرابری وجود داشته باشد

شورای مجلس وارد مجلس شنده و در وضنع قنوانین در 

 "هننای جنسننیتی تننالش نمایننند جهننت کنناهش نننابرابری

 ساله(. 05-)جامعه شناس

بنه بناال اسنت.  پنایین از فرآیند یک زنان توانمندی

 بنا باشنند داشته انتظار نباید قدرت و منابع صاحبان یعنی

 توانمنندی رگنونگی به زنان، هافرصت دادن قرار در اختیار

 رینزیبرنامه ههرگون در بنابراین .(07)کنند کنترل را آنان

 از وتمنایالت خواسنته نیازهنا، بایند زنان توانمندی برای

 مهنارت زننان، مشنارکت و گردد بررسی زنان دیدگاه خود

 تقوینت بنرای منابع به دسترسی و آگاهی گیری،تصمیم

 بنرای اول مرحلنه در لنذا گیرد. قرار مورد توجه زن عاملیت

 کنافی ریهوشنیا و اطالعات آنان باید زنان عاملیت تقویت

 فرآینند بنه ورود بنرای کنند، تا خود کسب حقو  به نسبت

 کردنفراهم با هادولت بعد مرحله در کنند. اقدام توانمندی

 و هناخواسنته تبلنور در را مننابع، زننان بنه زنان دسترسی

 دیگنر عبنارت دهنند و بنه یناری مسنتقل گینریتصنمیم

 .(08)زنان را فراهم کنند توانمندی بسترهای باید هادولت

 

 راهکارهای اقتصادی
 ترین راهکارهای توانمندسازی زنان دریکی از مهم

 کاهش نابرابری جنسیتی، استقالل زنان است.

سندرم سنیندرال کنه اکثنر دختنران منا گرفتنار آن "

 هستند نیز داللتی دیگر بر ننابرابری جنسنیتی اسنت. دختنران

ها را سوار کند ببرد منتظرند مردی با اسب سفید بیاید آن

کند رطنور و خوشبخت کند. هیچ کس به این فکر نمی

 ساله(. 38-)روانشناس "دخود زنان توانمند شون

 و اننربی دار که وقتبرای زنان خانهدرمسائل حقوقی "

 کننندو عمر خودشون رو صرف خانه و شوهر و فرزنند منی

همانند زنان شا ل حقو  ماهیاننه و بیمنه در نظنر گرفتنه 

 ساله(. 39-)دانشجوی دکترای بهداشت باروری "شود

ینت و المللی جمعکنفرانس بینبیانیه  رهار اصل در

 توانمندسنازی جنسنیتی، برابنری امر پیشبرد بر تاکید، توسعه

 شده زنان علیه خشونت انواع هرگونه بردن بین از و زنان

 کل دیدگاه بر ایویژه تاکید کنفرانس این در .(09)است

 شند توصنیه طوری کنهبه شد. زنان در توانمندی گرایانه

 سنالمت، ارتقنا حیطه سه در همزمان زنان، توانمندسازی

 جنسنیتی ننابرابری کناهش و منابع اقتصنادی به دسترسی
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طالعه فو  مطالعه دیگنری هم راستا با مشود.  ریزیبرنامه

در ایران نیز نشان داد که اشتغال مادران با تولید ننابرابری 

 .(21)جنسیتی در خانواده رابطه معکوس دارد

 
 راهکارهای فرهنگی
تننرین راهکارهننای کنناهش نننابرابری یکننی از مهننم

 جنسننیتی افننزایش آگنناهی در بافننت جامعننه و خننانواده

باشد، ررا که بسیاری از افراد حتی اطالع ندارند کنه می

اینن مسننئله وجنود دارد. بنننابراین اولنین مسننئله آمننوزش 

صحیح به دختران و پسنران و تغیینر بناور برتنری منردان 

 باشد.نسبت به زنان از مدرسه تا دانشگاه می

ها و باورهای  لطی که با اون مادرهایی که کلیشه"

دن و افتخار های خود آموزش میبزرگ شدن رو به بچه

خودشون رو پسر به دنیا آوردن می دونن و یا مادرهنایی 

که افتخار دخترانشون را به ازدواج کردن می دونن بایند 

 ساله(. 38-)روانشناس "نگرش و باورهاشون رو تغییر بدن

فرهنگی شامل تغییر باور برتری مردان  راهکارهای 

و جنس از طریق آموزش در بر زنان، ایجاد باور برابری د

مدارس و تحصنیالت دانشنگاهی، آمنوزش بنه منادران، 

آگاهی بخشی به زنان در ارتباط با حقو  آن ها و تغیینر 

نگرش زنان نسبت به خود و افزایش مشنارکت همسنران 

مطالعات دیگنری نینز نشنان در امور مربوط به منزل بود. 

 ین معننیدادند که تحصیالت با نابرابری ارتباط دارد. بد

 که با افزایش میزان تحصیالت، ننابرابری اجتمناعی کناهش

ترین اد که کمرنین مطالعه ای نشان دهم .(20،22)یابدمی

میزان نابرابری در زنانی است که اوقات فرا ت خودشان 

 .(23)گذرانندرا به مطالعه کتاب، مجله و روزنامه می

ننابرابری جنسنیتی وجنود دارد و کنه با توجه به این

توان بنه ننابرابری جنسنیتی از حنوزه قابل نفی نیست، می

ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نگریسنت و 

از طریق تعدیل اینن عوامنل در جهنت کناهش ننابرابری 

 جنسیتی اقدام کرد.

از نقاط ضعف این مطالعه عدم حضور زننان دراینن 

شود راهکارها توسط زنان میجلسه بوده است و پیشنهاد 

بررسی شود. امید است نتنایج حاصنل از اینن مطالعنه در 

دسترس صاحب نظران قرار بگیرد تا بنه واسنطه کناهش 

 نابرابری جنسیتی موجبات توسعه جامعه را فراهم آورند.
 

 سپاسگزاری
ی دانشننگاه نویننناحترامننا از کمیتننه تحقیقننات دانشج

های مادی و معننوی ی مازندران جهت حمایتنپزشکعلوم 

رننین از همنه طرح تشکر و قندردانی دارینم. هنم از این

کنندگان در این طرح نیز کمال سپاسگزاری را مشارکت

 داریم.
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