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نقش فرهنگ و مقولة جنسیت
 در اجراي سیاست هاي آموزشي

مريم نجار نهاوندی*

چكيده
درحالحاضردردنيا،نابرابريهایفراواناجتماعي
و توليد ناپايدار الگوهاي دارد. وجود اقتصادي و
مصرف،رشدبيسابقةجمعيت،فقرمستمروگسترده،
و سياسي فضاهاي در بيشمار قدرتهای وجود
را نابرابريها اين وجود ميتوانند همه فرهنگي،
از نابرابريهایمبتنيبرجنسيكي گسترشدهند.
الگوهايياستكهدرقلبتماماينعواملجايدارد
و نژادي )قومي، نابرابري الگوهاي تمامي همانند و
طبقهای(تأثيرخودرابرروندخدماتوسياستها

بهاثباترساندهاست.
ترديدينيستكهمسئلةتبعيضمبتنيبرجنس،
درزنجيرةرفتارهايتبعيضيديگرقرارميگيردودر
روابط تاريخي، مسائل تأثير تحت كامالً حال، عين
و جمعي باورهاي اجتماعي، مسلط هنجارهاي و
تفكراتتاريخيوفرهنگياست.سياستاجتماعي
پيريزی جامعهای هر فرهنگي باورهاي بر كه
ميشود،نيزدرفرايندوروابطخود،فردرابراساس
هويتجنسي،محروميابرخوردارازبرخیمناسبات

ميكند.
تحليلجنسيتدرسياستاجتماعيكهپايههای
سياستهایآموزشيوديگرسياستهارادرجامعه

رقمميزندموضوعاينمقالهاست.

ابزارهايي توسعة به مدرنيسم، ديدگاههایپست
آن راستاي در و اجتماعي سياست كه دارند اشاره
تحليل و تجزيه با رابطه در را آموزشي سياست
مشكالتمبتنيبرجنسيتبهكارمیگيرندوازاين
و روابط همچنين قالبي، تفكرات و رفتارها طريق،

زمينههایآنرادرهرجامعهروشنمينمايد.
سياست از جزئي مثابة به آموزشي سياست
اجتماعيبانگاهجانبدارانةكليشههایجنسيتيروبه
اينمسئله،هماناتوافق از روستكهراهبرونرفت
سياستهای دستاندركاران همة بين هماهنگي و
اين در مؤثري نقش كه است آموزشي و اجتماعي

راستادارند.
دراينمقالهسعيبرآناستتابانگاهيژرف
بهاينبحث،نظرياتبيرونكشيدهشوندوسياست
فرهنگ و جنسيت به توجه با كشور در آموزشي

بررسیشود.

واژگان كليدی:سياستاجتماعيجنسيت،سياست
كوري فرامدرنيسم، آموزشي، پنهان برنامة آموزشي،

جنسيتي،توسعهبرمبنايجنسيت.

مقدمه
جهانبهسرعتمتحولميشودوافراددريكجهان
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پيچيدهتروچالشبرانگيزترازگذشتهزندگيميكنند
كههمراهباتحولشرايطاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي،
جغرافياييطبيعتاًنيازهاوتمايالتاجتماعيزناننيز
باتوجهبهآرزوهاينامحدودوتواناييهایبالقوهای
كهدارند،تنوعميپذيرندوپوياييبيشتريمييابند.

جهان كشورهاي ويژه به جوامع از بسياري در
سومتبعيضهاجنسيتيپيامدهايبارزتريرابهدنبال
داشتهاست،حيات،سالمتورفاهزناندرپيانجام
كارهايطاقتفرساوسختدرمعرضتهديدبوده
استوچهبساكهتعدادزياديازدخترانوزنان

جهان،جانبرسراينتقسيمبندیگذاشتهاند.
مسئلةتبعيضجنسيتيوباورهايقالبيحاكمبر
جوامعحتيدرنظامآموزشوپرورشتقريباًدرهمة
يافتهوجود بهويژهكشورهايكمترتوسعه كشورها،
و كرده تغيير اخير دهههای در روند اين اما دارد.
حركتبهسمتعدالتجنسيتيشروعشدهاست.به
طوريكهازسال1990،اصالحاتآموزشيبسياري
اقتصادي، شرايط به توجه با مختلف كشورهاي در
و جامعه نيازهاي آموزشي، و فرهنگی اجتماعي،
برخي در است. گرفته صورت جهاني تحوالت
كشورهاازجملهايتاليا،مالزي،كاناداواستراليا،اولين
گامدراصالحاتآموزشيوردنگرشجنسيتيبه
برنامههابودهاست)حجازيواعزازي،1383:12(.

و جهاني سياستهای تمام در است بديهي
را مختلف ايدئولوژيهای نقش تأثير منطقهای
منطقه، و كشور هر فرهنگ گرفت. ناديده نميتوان
تحت را منطقه آن برنامهريزی و اجتماعي سياست
از جهت هر به ولي داد. خواهد قرار خود تأثير
در بينالمللي سياستگذاری مهم و وسيع نقش
جمعيتجهانينميتوانچشمپوشيدوحتيردپاي
نظريههایجديدسياستهایجهانيرادرسياستها
وبرنامههایبوميومحليكشورهاميتوانبهخوبي

يافت.

طرح مسئله
تفاوتهای عليرغم جهان، تمام در قرنها، طي
اجتماعي هنجارهاي و ارزشها گوناگوني عقيدتي،
واحدی تقسيمبندي مختلف جوامع و گروهها بين
وجودداردوآنتقسيمبندیبراساسجنسيتاست.
زنان براي خالي نقشهای گروهبندی اين اساس بر
براساس نه نقشها، اين است. شده معين مردان و
بلكه بيولوژيكي، تفاوتهای و لياقتها و تواناييها
ارزشهای و عقايد سياستها، اساس بر بيشتر
اجتماعي،بهزنومردتفويضشدهاندودرتمامابعاد
ميشوند منتقل نسل به نسل و دارند رخنه زندگي

)جغتاييوهمتي،1380:194(.
صورتهای با جنسيت مبناي بر تقسيمبندی
امروزه دارد، ادامه مختلف جوامع در متفاوت
سياستگذارانجهاناينواقعيترالمسكردهاندكه
بیتوجهیبهضرورتبرابريزنانبامرداندرتمام
خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي، زندگي عرصههای
اجتماعي برنامههای و طرحها موفقيت بر فقط نه
نگهداشتن راكد معني به بلكه دارد، منفي تأثير
ازجمعيتجهاناست. نيمي بالقوة  توانمندیهای
عقايد، اثريدرشكستن اينمسئله، پذيرشصرف

باورهاوسياستهایمختلفنخواهدداشت.
مطالعةوضعيتزنانوشرايطفعليآنهانشانگر
در و جامعه يك درون در حتي زنان كه است آن
فرهنگهایمختلف،شرايطمتفاوتيازايننابرابري
چهرههای با جوامع تمام در ما و ميكنند تجربه را
تغييريافتهباشدتوضعفمتفاوتاينپديدهروبهرو
هستيمكهميتواندزنانرابامحروميتهایمتعدد
عاطفي،رواني،شناختيومحروميتازامكاناتبرابر
روبهروكند.نتيجةتقسيمنقشهاونابرابريجنسيتي
كهبه»كوريجنسيتي«منتهيميگرددموجبناتوانی
دردركنقشهاومسئوليتهایمختلفميگرددكه

ريشهدرباورهايزنانومردانميدواند.
به رسيدن براي زنان اخير سالهای در
توانمنديهایخويشتالشبسياريكردهاند.دراين
آن اول است: پيوسته وقوع به مهم واقعة دو راستا
اجتماعي اقتصادي، توسعة سوم برنامة مبناي بر كه
نرخ كشورمان، بينالمللي تعهدات و فرهنگي و
پوششتحصيليدختراندرمقاطعتحصيليسهگانه
افزايشيافتهاست.بنابرايناولينگامدرراهدسترسي
برداشته آموزشي امكانات به پسران و برابردختران
دختران ديدگاه تغيير رويداد، دومين است. شده
چنين پيامد كه است خويش تواناييهای به نسبت
رشتههای در دانشآموز دختران حضور تغييري،
به راهيابي براي آنان تالش و تحصيلي مختلف
تأثير تحت دوم، رويداد وقوع است. عالي آموزش
است شده حاصل دختران براي اجتماعي تحوالت
نهزمينهسازیوبسترسازيفرهنگيوتغييرنگرش
و )حجازي آموزشي سياستگذاران و مسئوالن

اعزازي،13ـ1383:12(.
آموزش حوزة در زنان حضور ترتيب، اين به
است. شده زيادي چالشهای و بحثها موضوع
گروهيافزايشزنانرادرآموزشبحرانزاتوصيف
به افزايش اين كه معتقدند ديگر ميكنندوگروهي

رشدفرهنگعموميكمكميكند.
و فرهنگ بين ارتباط تا است آن بر مقاله اين
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واكاوي را آموزش اجتماعي نهاد و جنسيت پديدة
كندوباتأكيدبرآنچهدراطرافوجامعةمادرحال
وقوعاست،بررسیعميقوعلميوكنكاشيبهعمل

آورد.

فرهنگ1
كه مفهومي فرهنگ، از متعدد تعاريف به توجه با 
دراينمقالهمدنظراست،مفهومياستكهدرعلم
جامعهشناسیازفرهنگبهميانميآيدكهبخشياز
معرفتاستكهدرذهنيتمشتركافرادوياجامعه
ارزشها، آگاهيها، عقايد، وشامل است واردشده
هنجارها،آدابوعاداتيميشودكهازطريقتعليم
وتعلمبهافرادمنتقلميشودوصورتيجمعيپيدا
محقق آنان بين در فرهنگ كه جمعي اگر ميكند.
عمومي صورتي باشد، فراگير و گسترده ميشود،
يا و خاص فرهنگ باشد محدود اگر و میيابد.
خردهفرهنگپديدميآيد.مسلماًَدردرونهرفرهنگ

عام،خردهفرهنگهاوجوددارند.

آموزش و پرورش2
ازرونديكهطي »آموزشوپرورشعبارتاست
يافته سازمان رسمي نظام در جامعه اعضای آن
همچونكودكستان،دبستانودبيرستان،آموزشگاهها
ودانشگاههابهاخذدانشومهارت،فنوتخصص،
ميآيند« نائل جامعه ارزشهای و رفتاري الگوهاي

)فومنيگلشن،1380:60(.
آموزشنيرومندتريننهاداجتماعيبرايبازتوليد
اقتصادي،اجتماعيوفرهنگيجامعهاستكهامروزه
و فن انتقال و اشتغال مناسب بسترهاي ايجاد در

مهارتنقشدارد.
جامعه بر علم قاطع تأثير ميگويد: بلوخ اريك
بازسازيكاملو اكنونشاهد ما بسيارعميقاست،
همهجانبةجامعههستيمبهطوريكههركشوريو
هرسيستماقتصاديبهطورفزايندهایبهدانشوفن
وابستهميشود.تاكنونرسمبراينبودهكهكشورها
اكنونرقابت اما باشند، منابعطبيعيخودوابسته به
انساني منابع به پيش از بيش كشوري هر اقتصادي

يعنيمردموابستهاست.

جنس3
و زيستشناختی تفاوتهای معناي به جنس
بهطوركلي است. مردان و زنان ميان كالبدشناختي
ولي ميكند اشاره فيزيكي تفاوتهای به جنس
و اجتماعي روانشناختی، تفاوتهای به جنسيت4
تمايز و ميشود مربوط مردان و زنان بين فرهنگي

زيرا است اساسي تمايزي جنسيت و جنس ميان
بسياريازتفاوتهایميانمردانوزناندارايمنشأ

زيستشناختینيستند)گيدنز،1373:175(.
مرد كه است رفتاري و باورها معرف جنسيت
گفتة به ميدهد.جامعهشناسان نشان را بودن زن يا
زيادي توجه جنسيت اجتماعي5 سازة به هولمز
چگونه كه سازند روشن كه آناند پي در و دارند
را بودن مرد يا بودن زن از خاصي هويت جامعه
طريق از رفتاري الگوسازي واقع در ميكند. خلق
روزمرهای تعامالت طريق از و اجتماعي نهادهاي
آنهانداريم. بهوجودميآيدكهماتوجهچندانيبه
مثالًدرسطحكالن،نهادهاياجتماعيمانندخانواده،
مدرسهومحيطكارورسانههابهمايادميدهندكه
بهشيوهایخاصعملكنندورفتاري بايد دختران
ويژهداشتهباشندوپسرانبايدبهگونهایديگرعمل
كنند،مثالًمستقلتروقويترباشند.اينشيوههاكهما
آنهارامیآموزيمچيزيجزاجتماعيشدن6نيستو
ميتوانگفتبهشدتوابستهبهجنسيتاند)هولمز،

.)1389:27

سؤاالت اساسي
الزمبهذكراستكهسؤاالتحالتانباشتگي7دارند

وپاسخبهآخرينپرسش،نتيجةاينبررسياست.
ـزبانجنسيتچگونهميتوانددرآموزشمؤثر

واقعشود؟
ـمفهومجنسيتدررابطةبانهادآموزشازطريق

فرهنگچگونهدركميشود؟
و جنسيت و آموزش رابطه نوع اين درك ـ
روندي چه اجتماعي زندگي عرصههای در فرهنگ

ايجادميكند؟
ـشناختروندذكرشدهچگونهميتواندمنجربه

تغييرسياستهایاجتماعيشود؟
ـنهايتاًاينكهتغييرسياستهایاجتماعيچگونه

خودرادرفرايندآموزشبازتوليدميكند؟

زبان جنسيت و فرايند آموزشي
معموالً و متفاوتيميپوشند لباس پسران و دختران
درس جداگانه مدارس در كشورها از بسياري در
به و ميكنند تجربه را متفاوتي وشرايط ميخوانند
مشاغلمختلفيدستمييابندوازلحظةتولدبهدو
وشيوههايی راهها و تربيتميشوند متفاوت شكل
آنها به مختلف نهادهاي طريق از كه ميآموزند را
مراحل تمام در ما دليل همين به شدهاند. آموخته
ميكنيم. برخورد متفاوتجنسيتي نگرش با زندگي
مانندعواملديگري جامعهشناسانمعتقدندجنسيت
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عامل و... قوميت مذهب، اجتماعي، طبقة همچون
مهمياستكهبهوسيلةآنقدرتبينافرادتقسيم
ميشود.برايدركمفهومجنسيتونابرابريحاصل
ازآنكهبينزنانومردانبهگونهایمتفاوتتقسيم
در پرورش و آموزش مهم نقش به بايد ميشود،

معنايكليآندرجامعهتوجهشود.
در جنسيت به مربوط نابرابريهای و تفاوتها
مطالعه قومي تبعيض از كمتر آموزشيخيلي تجربة
شدهاند.باوجوداين،پيامدهايآندستكمبههمان

اندازهفراگيراست)گيدنز،1383:479(.

در نهاد مهمترين پرورش و آموزش كه آنجا از
بازتوليدسلطةطبقةحاكمودرونيكردنارزشهاي
آناست،تأثيرتبعيضجنسيتيدرآموزشوپرورش
برسايرعرصههایزندگياجتماعيبهويژهاشتغال
مشخصميگردد.زنانحتيدرجاهاييكهازشرايط
به ورود در كماكان برخوردارند يكسان تحصيلي
عرصههایاجتماعيهمچونبازاركارباتبعيضرو

بهروهستند)كينگ،1376:234(.
مفهوم»برنامةآموزشي«راميتوانچنينتعريف
كرد:كلآموزشيكهتوسطمدرسهيانهادآموزشي
سازمانيافتهاستوميتواندازطريقدرسياخارج
ازمدرسهصورتگيرد.هربرنامةآموزشيميتواندبر

عالئقيكجنستأكيدكندوبرايناساستمايالت
بعضي بدينترتيب و بگيرد ناديده را ديگر جنس
دروس»مردانه«وبعضيديگر»زنانه«تلقيميشوند،
و »سخت« مردانه درسهای كه رايج تصور اين با
درسهایزنانه»آسان«است)گرت،1380:101(.

زنان، نقش مورد در سنتي قالبي تيپهای
اين اساس بر است. حاكم جوامع تمامي بر هنوز
مراقب عاطفي، مانند ويژگيهايی با زنان تفكرات
و مطيع منفعل، خشونت، فاقد و پرورشدهنده و
جنسي قالبي تيپهای ميشوند. مشخص آن امثال

برمجموعةعملكردهاياجتماعي،باورهايفرديو
جمعيورفتارهايماتأثيرگذاشتهاند.اينقالبهای
هستند اجتماعي قوي بسيار كنترلكنندههای فكري،
نقش فرايند به را زنان كه سياستهايی اتخاذ اما
جنسيتيخودآگاهكند،ميتوانددرجهتتغييرنتايج
همتي، و )جغتايي باشد كمككننده بسيار اجتماعي

.)1380:196
كاتلينگرسون)1987(معتقداستدرخانوادههای
سنتي،صحبتكردنراجعبهتقسيمبنديهایسنتي
اين نظر از زيرا است. مشكل بسيار جنس دو بين
خانوادهها،تقسيمبنديبينزنومردموضوعیطبيعي،
گريزناپذيروحتييكاولويتاخالقياست)همان(.
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تفاوت ه�اي  معن�اي  ب�ه  جن�س 
كالبدش�ناختي  و  زيست ش�ناختي 
می�ان زنان و مردان اس�ت. به طور 
كلي جن�س به تفاوت ه�اي فیزيكي 
اش�اره مي كن�د ول�ي جنس�یت ب�ه 
تفاوت هاي روان شناختي، اجتماعي 
م�ردان  و  زن�ان  بی�ن  فرهنگ�ي  و 
می�ان  تماي�ز  و  مي ش�ود  مرب�وط 
جنس و جنس�یت تمايزي اساس�ي 
اس�ت زيرا بس�یاري از تفاوت هاي 
می�ان م�ردان و زن�ان داراي منش�أ 

زيست شناختي نیستند.

نقش فرهنگ در آموزش و جنسيت
ازآنجاييكهفرهنگشاخصنحوهوروشزندگي
استكهدرجامعهایبرايرفعنيازهاياساسيخود
اختيار اجتماعي امور انتظام و بقا و دوام حيث از
ميكند،انساندريكمحيطفرهنگيبهدنياميآيد.
را انسانآن اشيايمادياستكه اينمحيطشامل
درجهترفاهوبهزيستيخويشبهكارميگيردو
بادانشها، همچنينشاملمعناهايياستكههمراه
است. نمادين نظامهای و اجتماعي اعمال نهادها،
انساني شخصيت فرهنگ، يادگيري طريق از انسان
را آنچه كه ميگيرد فرا همچنين و مييابد را خود
ارزشهای از اعم گذاشتهاند جاي بر گذشتگان
فرايند طريق از را مادي تمدن و معنوي اجتماعي،
بخش بدينترتيب نمايد. منتقل ديگران به آموزش
در فرهنگ انتقال و يادگيري ازوضعيتهای مهمي
سازمانهایويژهایبهنام»مدرسه«متمركزميشود.

ازطريقنقشهاياجتماعي،پايگاههایاجتماعي
پايگاههای و نقشها ميگيرند. شكل جامعه در
حسب بر كه آنهايي نخست گونهاند: دو اجتماعي
محول فرد به ويژگيها ساير يا نژاد سن، جنس،
ميشوندوديگرآنهاييكهازطريقانتخابوتالش

فرديمحققميشوند.
درجوامعسنتيومتجانسقديم،اغلبنقشهاو
پايگاههاازنوعمحولبودند8،درحاليكهدرجوامع
پيچيدهوپيشرفتةامروزبيشترنقشها،ازنوعمحقق

يااكتسابياند9)عالقهبند،1372:99(.
گوناگون نقشهای كودكي، دوران همان از
محول فرد به سن و باجنس متناسب فزايندهای و
انتظارجامعهوفرهنگآناستكهفرد ميشوندو
بهدرستيآنهاراايفانمايد.درفراينداجتماعيشدن
نقشها به مربوط رفتارهاي آموزش جامعه، افراد
واجداهميتزيادياستزيراازاينطريقاعضاي
بار متعهد بهوظايفخود،مسئولو جامعه،نسبت

ميآيند.
پايگاههای متفاوت، شرايط در مردان و زنان
متفاوتيبهدستميآورندكهتعيينكنندةنقشهايشان
درتمامرفتارهاياجتماعيهستند.فرهنگبهعنوان
مايعدرونياجتماعيعملميكندوآموزشازطريق
جنسيتدردرونظرففرهنگتوسطزنانومردان

تحققمييابد.
الزام با متغيري، درجات با اجتماعي نقشهای
نقش از حاصل رفتارهاي برخي همراهند. اجبار و
غير ديگر، برخي كه حالي در الزامياند و ضروري
مجازوممنوعاند.بههرحال،وظايفاساسينقشها،
بهوسيلةجامعهياگروههایمسئوالنوسياستگذاران

اجتماعيتعريفميشوندوافرادحقاظهارواعمال
نظرخالفهنجارهايتعريفشدهندارند.

فرهنگجامعهمجموعةعواملمرتبطياستكه
فرهنگ و ميكند تعيين را جامعه آن زندگي نحوة
آن با كه دارد ويژه رنگي و خصوصيات ملتي هر
ژرفنگري و بررسي راه از تنها و ميشود شناخته
درآثار،پديدههاوآفريدههایهرملتميتوانآن
است ممكن عاداتجمعي، در شركت شناخت. را
شاملتمامافرادجامعهشودوگاهيمحدودبهبعضي
مانندگروههای درجامعهشود ازگروههایخاصي
فالن ميگوييم وقتي مثالً و... شغلي سني، جنسي،
مانند مرد آن يا ميكند رفتار بزرگساالن مانند بچه
زنانراهميرود،يافالناستاددانشگاهمانندجوانان
دانشجولباسميپوشدو...درواقعاعترافميكنيم
انتظار را رفتاروعملخاصي افرادهرگروه از كه
داريمكهخالفآنرفتاربهنجاررامشاهدهميكنيم

)قرائيمقدم،1375:210(.
بهطورخالصهنتيجةسهمفهومذكرشدهفرهنگ،

آموزشوجنسيترامیتوانچنينبيانكرد:
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1.فرهنگمحصوليادگيرياستوازنسليبه
نسلديگرمنتقلميشود.

2.آموزشهممحصوليادگيرياجتماعياست
وهمانخصوصياترادارد.

كنترل به ميتواند آموزش طريق از فرهنگ .3
اجتماعيدستيابد.

آموزش طريق از فرهنگ هر در جنسيت .4
اجراييميگرددورفتارهايزنانومردانجامعهرا

تحتتأثيرقرارمیدهد.

نمودار1:ارتباطفرهنگ،جنسيتوآموزش.

مباحث نظري
اجتماعي فرايند طريق از افراد است معتقد اوكلي10
ميآموزند. را زنانه و مردانه رفتار شيوههای شدن
آن از خانواده طريق از كودكان شدن اجتماعي
ميآموزد آنها به كه است اهميت حائز جهت
باشند. داشته مناسبي رفتار باجنسيتخود متناسب
اطرافيانش ميشود، متولد نوزادي كه آن محض به
بودن(واكنش ياپسر او)دختر نوعجنس برحسب
نيزتوقع متفاوتيازخودشاننشانميدهندوازاو
كه است اين تصور دارند. متفاوتي عكسالعملهای
هم پسران كه حالي در وابستهاند و ظريف دختران
وي هستند. قدرتمندتر و نيرومندتر هم و مستقلتر
بر تأثيريعميق رفتاردوگانه كههمين است معتقد
كودكانميگذاردوآنهانيزدرمقابل،چنينرفتارياز
خودواكنشنشانميدهندوسعيميكنندهمانگونه
72 )هولمز، ميرود انتظار آنها از كه كنند رفتار

.)1389:
با مادرهايشان و پدر مقايسة طريق از كودكان
سايرافرادجامعهدرموردانتظاراتجنسيتيقضاوت
میكنند.كودكاننقشهایجنسيتيراازطريقافراد

يامنابعيديگرميآموزند.درفراينداجتماعيشدن
فراگيرینقشهایمردانه داردكه اينتصوروجود
يازنانهكاردشوارينيستوكودكانبهعلتتمايل
زياديكهبهفراگيریدارندبهراحتيايننقشهارا
كودكان واقع در ميدهند. انجام را آن و ميآموزند
ازمنابعگوناگونيچونخانواده،دوستان،پرستاران،
جنسيتي رفتار تلويزيون و فيلمها كتابها، مدرسه،

مردانهوزنانهراميآموزند.
شدن اجتماعي در خانواده نقش گذشته در
آموزش كه زماني از اما بود همه از بيش كودكان
اجباريشدوهمةكودكانبهمدرسهرفتند،مدرسه
اهميتبيشترييافت)اينزماندركشورهايغربي
درحدودسالهایدهة1870بود(ودردهة1970
به نميتوانند دختران كه بود شده ايجاد باور اين
خوبيپسراندرسبخوانندوبسياركمترازآنهابه
موقعيتوپيشرفتتحصيليدستمييابند.بعدها،
و شد جامعه متوسط طبقة معرف مدارس محيط
طبقة به متعلق كودكان يا فقير خانوادههای كودكان

كارگرازورودبهآنمحرومشدند.
عنوان با )1977( خود مطالعة در ويليس11 پل
متفاوت عملكرد تا كرد كار12«سعي براي »آموزش
پسرانودخترانرابهآنچهآنهادرمدرسهميآموزند
مرتبطسازد.اونتيجهميگيردكودكانبهخوديخود
فعال صورتي به بلكه ندارند جنسيتي خاص رفتار
آنها روي پيش كه گزينههايی بين از ميكنند سعي
قرارميگيرند،بهترينانتخابراانجامدهند)همان،

.)74
رفتار تعيينكنندة آنچه است معتقد گارفينكل13
دنياي طريقي چه از آنها كه است اين است افراد
قواعد وي، نظر از ميكنند. درك را خود پيرامون
طبيعي قواعدي مردم نظر از كه جنسيت اجتماعي
تقسيم عمده دستة دو به ميتوانند ميشوند، تلقي
ويژگي با مردان و زنانگي ويژگي با زنان شوند:

مردانگي.
سازماندهي به كمتري توجه گافمن14 اروين
در ميكرد سعي بيشتر و داشت جنسيت فعاالنة
عنوان به را جنسيت شكلگيری آييني زمينههای
يكرابطهدرتعاملبينانسانهادرنظربگيرد.وي
معتقداستجنسيتپديدهایطبيعينيستبلكهدر
جريانتعاملساختهميشود.دراينتعامالتمردان
چگونگي كه هستند كليشههايی تابع خود زنان و
درست اما ساختهاند مشخص قبل از را آنها رفتار
آزادي اندكي از نيز آنها نمايش، يك بازيگران مثل
برخوردارند،بهطوريكهدربعضيمواردميتوانندتا
راهگشاي گافمن انديشة كنند. عمل متفاوت حدي
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اريک بل�وخ مي گوي�د: تأثیر قاطع 
علم بر جامعه بس�یار عمیق است، 
م�ا اكن�ون ش�اهد ي�ک بازس�ازي 
كام�ل و همه جانبة جامعه هس�تیم 
و  كش�وري  ه�ر  ك�ه  ط�وري  ب�ه 
ه�ر سیس�تم اقتص�ادي ب�ه ط�ور 
فزاينده اي به دانش و فن وابس�ته 
مي شود. تاكنون رسم بر اين بوده 
كه كش�ورها به منابع طبیعي خود 
وابس�ته باش�ند، اما اكنون رقابت 
اقتص�ادي ه�ر كش�وري بی�ش از 
پیش به منابع انساني يعني مردم 

وابسته است.

بسياريازابهاماتبوداماسؤاالتزياديرابيپاسخ
گذاشت)همان،78ـ76(.

بعدازگارفينكل،كسلر15ومككنا16سعيكردند
تاباروشيمردمشناختيبهموضوعجنسيتبنگرند
وبرايننكتهپافشاريميكردندكهايفاينقشهای
جنسيتيتوسطافرادچنداناهميتنداردبلكهمسئلة
مهمترايناستكههمةماچگونهدرمورداينكههر
فردچهجنسيتيدارد،نظرميدهيموچگونهمطابق
اوراپيشبينی نظريكهدرذهنخودداريم،رفتار
ميكنيموازنظرايندو،زنانگیومردانگیرابايد
درتعاملدرككرد.بهعبارتديگراينماهستيمكه
رفتارواعمالخودرابهگونهایسازماندهيميكنيم
رفتاري آن باشد، ديگران نزد ما معرفجنسيت كه
عين در و ميدهيم انجام فعاالنه صورت به ما كه
حالهمانچيزياستكهديگراندرموردمابهكار

ميگيرند.

سياست آموزشي
ازمفاهيمیكهدرراستايسياستآموزشيو يكي
آموزشي برنامة ميشود، اجرا كشورها در جنسيت
برنامة پنهان »الية مفهوم است. مدارس در پنهان
اشاره رفتارهايي و نگرشها ارزشها، به آموزشي«
با اما نيست رسمي آموزشي برنامة جزو كه دارد

منتقل دانشپژوهان آموزشي نهادهاي در همه اين
از مجموعهای آموزشي برنامة پنهان الية ميشود.
اجتماعي گروههاي ويژگي و موقعيت دربارة پيامها
رابهجوانانمنتقلميكند.اينامرازطريقسازمان،
مدرسه،برخوردهاوحرفهاصورتميگيرد.آنچه
نميدهيم توضيح يا نميكنيم برجسته نميآموزيم،
جانبداريها شكلگيری در عامل يك عنوان به اغلب
از بسياري ميكنيم. آنچه تا دارد بيشتري تأثير
دبيرستان درسالهای پسران( البته )و آنچهدختران
ميآموزندوتجربهمیكنند،برخوردآنهاراباهمسر
وهمكارانشانتعيينميكندوپذيرشيااعتراضبه
نظامهایحكومتيوتحركپذيریروانيمياننقش
نانآورخانه،خانهدار،كارگر،رأيدهندهوشهروندرا

شكلميدهد)گرت،1380:104(.
گيدنز،برنامةآموزشيپنهاندرمدارسراقرائت
خاصي ذهني تصوير بر دال مدرسه، كتابهای
داستان كتابهای مثالً ميداند، جنسيت به مربوط
درمدارساغلبپسرانرابهگونهاینشانمیدهند
استقاللنشان ابتكارو ازخود كهقهرمانهستندو
ميدهنددرحاليكهدختران،اگردرداستانهاظاهر
شوند،بيشترمنفعلوتماشاگرندوازماجراجوييدر
وجودشانخبرينيستوزنانبهشكلتوطئهچينان
ودسيسهگرانظاهرميشوند)گيدنز،1373:468(.

معلمانبادخترانوپسرانبهشيوههایمتفاوتي
رشتههای و موضوعات بعضي ميكنند. رفتار
برای برخی و مناسبترند دختران براي تحصيلي
دانشجويان و باسواد زنان تعداد مناسبترند. پسران
نظر به بعيد و است كمتر زن استادان و معلمان و
ميرسدتازمانيكهعواملديگرتغييرنكردهاند،اين

وضعيتبهبوديابد)گيدنز،1373:481(.
ايوانايليچبربرنامةپنهانمدارستأكيدميكند
در آنها نقش كه ميآموزد كودكان به برنامه اين كه
زندگيايناستكهجايگاهخودرابشناسندوآرام

درآنقرارگيرند)گيدنز،1373:460(.
بچههادرمدرسهميآموزندكهاقتدارمعلمانرا
بپذيرندوبهارزشهایآموزشيخاصتوجهكنندو
بهعنوان»حرفگوشكن«معروفشوند.اينافراد
خوب دستمزد با مشاغل آوردن دست به لحاظ از
وراحتبعدازتركمدرسهبهمراتب»موفقتر«از
پذيرش در دانشآموزان بود خواهند ديگر بچههای
از بهشدت معلمان تربيتي باسبكهای همنوايي و
تفاوتهایقوميوفرهنگيمعلموسيستمآموزشي

تأثيرمیپذيرند)همان،464(.
برنامةرسميمدرسهتنهابخشيازفرايندكليتر
جنبههای بسياري از كه است فرهنگي بازتوليد
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تأثير مدرسه محيط و آموزش يادگيري، غيررسمي
ميپذيرد.برنامةپنهاننقشمهميدربازتوليدفرهنگي

بازيميكند.

سنجش آموزش با توجه به جنسيت
نتايجتحقيقاتانجامشدهدربارةآموزشوزناندر
بسياريازكشورهايجهانگويايآناستكهزنان
ومردانانتظاراتمشابهينسبتبهآموزشندارند.

دراكثركشورهايجهان،زنانبهواسطةداليلي
بهنگهداشتروشهای تمايل چونموانعفرهنگي،
سنتيوكمبوددانشدرزمينةخسارتهایناشياز
غيبتزناندرصحنههایمليوفراملي،نقشكمتري
درتوسعهخواهندداشت)پيشگاهيفردوپوالب،35

.)1378:
متوسط بهطور اخير سالهای در زنان باسوادي
هم افزايش اين كه شده بيشتر درصد17 يك ساالنه
درشهروهمدرروستارخدادهاست،بااينتفاوت
شكاف شاخص است. بيشتر روستا در افزايش كه
باسوادي سطح افزايش كه ميدهد نشان جنسيتي
برايزنانبيشازمردانرخدادهونابرابريجنسيتي
كمترشدهاست.درمجموع،بانگاهيبهبرنامةاولتا
چهارمبهنظرميرسدحساسيتبرنامهريزانبهمسئلة
و تدوين موازات به و شده بيشتر زنان و جنسيت
تصويبموادقانوني،نهادهاوتشكيالتوبرنامههای
متناظربرايتحققاينهدفهمبهوجودآمدهاست

)صادقيوكلهر،1386:24(.
ميتواند كه استفاده مورد شاخصهای از يكي
در و شود واقع مؤثر فرهنگي اجتماعي زندگي در
كشورهايمختلفمطالعهومقايسهمیشودشاخص
بر عالوه شاخص اين در كه است انساني18 توسعة
اميدبهزندگيودرآمدسرانه،متغير متغيربهداشتي
آموزشيكشور توسعة افرادجامعه،رشدو آموزش
رانشانميدهدوباسنجشاينسهعنصرميتوان
يافته توسعه بينكشورهاي ايران كشور كه دريافت

حائزچهرتبهایاست.19
درمطالعهایكهسازمانمللدرگزارشهایخود
منعكسكردهاست،معيارتوسعةمبتنيبرجنسيترا
نشانميدهدكهبهنوعيبيانكنندةارتباطفرهنگو
توسعهوجنسيتاست.بهلحاظاينشاخص،زنان
براي مناسبي معيارهاي و مالكها از ما، كشور در
توسعةانساني)آموزش،اميدبهزندگي،درآمدسرانه(
برخوردارنيستندكهميزانتوسعةمبتنيبرجنسيتدر
ايرانازسال1999كه83بودهاستبه74درسال

.)www.UNDP.com(2004كاهشيافتهاست

نتيجه گيری و رهيافت
ـتمايزاتبينمردانوزنانتوسطجامعهساخته
لحاظ از بلكه موقعيت حيث از تنها نه و شدهاند

شرايطنيزنابرابرند.
ـجنسيتآموختنياستوهرروزباتوجهبه
اصول،قواعدوهنجارهاياجتماعيوفرهنگيبهآن

عملميشود.
نابرابريهای مانند جنسيتي نابرابريهای ـ
طبقاتي،نژادي،قوميومشكالتاجتماعيپيرامون

آنهمچنانوجوددارد.
اصل  اين  بر  جنسيتي  نظريه های  فرضيات  تمام 
به  مي توانند  دو  هر  مردان  و  زنان  كه  است  استوار 

موقعيت های يكسان دست يابند.
سياست  جامعه، فرهنگ با مطابق ما كشور در
آموزشيبهعنوانجزئيازسياستاجتماعي،بيش
ازآنكهبهجنسيتمربوطباشد،بهخانوادهارتباط
داردوتصويرياززنومردكهدرجامعةايرانحاكم
استهمراهباشرايطآموزشي،ارزشهاييراترويج
ميدهندكهموجبتزلزلاعتمادبهنفسزنانميشوند
وبهصورتامرينهادينهميگردندودروجودآنان
تبلورمييابند.نگاهجانبدارانهبهكليشههایجنسيتي
است. واقعي بسيار ولي است نامكتوب كه اين با
برایآنكهجامعهبتواندهمانندكشورهايپيشرفتهو
موفقجهان،دستاوردهايموفقيتآميزيكسبكند،
شرايطوموقعيتهایبرابريرابرايزنانومردان
بقية باتوجهبه مهياكندوسياستهایآموزشيرا
سياستهایاجتماعيكالنكهتوسطنظاماجتماعي
وسياسيطراحيواجراميگردد،برنامهريزیكند،

بايداينچهارروشرادرپيشگيرد:
سياست و جنسيت مسئلة بررسي اول: راه
آموزشيكهازطريقتحليلروابطقدرتبايدبررسی
تحليل روابط، مسئلة طرح و ارزيابي )تحليل، شود
افكارقالبيونشاندادنراههایمستقيموغيرمستقيم

نابرابريوتبعيض(.
تقاضاي و نيازها خواستها، بررسي دوم: راه

افرادذينفع.
راهسوم:بررسيمجموعةمسائلموجودومفاهيم

متناقضدرآموزش.
راهچهارم:هماهنگيوارتباطبينتمامينهادهاي

تصميمسازوتصميمگيراجتماعي.
بهعبارتيتوافقوهمكاريبيناعضايخانواده
ومسئوالنومتصديانفرهنگيوسياستگذارانو
برنامهريزانآموزشيودريكجملهباهماهنگيبين

دولتوقوةقانونگذاریاينراهميسرميشود.
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پینوشتها

*استادياردانشكدةعلوماجتماعیدانشگاهتهران.
1. culture.
2. education.
3. sex.
4. gender.
5. social structure.
6. socialization.
7. cummulative.
8. assigned.
9. achieved.
10. Ann Oakely.
11. Paul Willis.
12. learning to labour.
13. Garfinkel.
14. Goffman.
15. Kessler (1978-1985).
16. McKenna.
17.مثاًلشاخصتوسعةانسانيدربرنامةسومتوسعه،درمجموعاز
75/6درصدبه80/3درصدرسيدهاست)صادقيوكلهر،1386:13(

ودرصدباسواديزنان90/3درصداينرقمنزدمرداناست.
18. HDI.
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