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Abstract

This paper aims to explore the dominant gender discourses in education policies

after Islamic Revolution of Iran using a gender analysis approach and qualitative

content analysis method. The results shows that, different gender approaches in the

field of education can be identified from the difference-oriented and family-friendly

approach to the similarity approach in empowerment, or the gender-friendly

approach of women in politics. In public education policies and under the influence

of the prevailing discourse in society, policies have shifted from a maximum

differentiation approach to a maximum similarity. But in higher education, due to

the relationship between education and employment, gender management of

disciplines has been done, But this approach has also been modified by the

prevailing discourse in society.
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چکیده
آمـوزش  هـاي هدف این مقاله شناسایی رویکردهاي جنسیتی حـاکم بـر مجموعـه سیاسـت    

عمومی و عالی بعد از انقالب اسالمی با استفاده ازرویکرد تحلیـل جنسـیتی و روش تحلیـل    
دهد که رویکردهاي جنسیتی مختلفـی در حـوزه   محتواي کیفی است. نتایج مطالعه نشان می
بخشـی و  در قـدرت دار خانواده تا رویکرد تشابهآموزش از رویکرد تفاوت محور و دوست

هــا قابـل شناسـایی اســت. در   دار زنـان در سیاسـت  د جنســیتی دوسـت بـه عبـارتی رویکـر   
گذاري آموزش عمومی جریان رویکردها از تمـایز حـداکثر بـه تشـابه حـداکثري و      سیاست

تمــایز کمتــر تحــت تــأثیر گفتمــان حــاکم بــر جامعــه و برآینــد آن در گفتمــان حــاکم بــر  
تبـاط آن بـا اشـتغال و    گذاري بوده اسـت. امـا در حـوزه آمـوزش عـالی بـه سـبب ار       سیاست
هاي تمایز محور جنسیتی این حـوزه، رویکـرد جنسـیتی بـر مـدیریت جنسـیتی       بنديتقسیم

فضاي آموزشی مبتنی بوده است، اما این رویکرد نیز تحت تأثیر تحوالت گفتمـان حـاکم بـر    
جامعه تعدیل یافته است.  
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. مقدمه1
بیان مسئله1.1

ــبش  ــه جن ــات اولی ــوده اســت. ولســتنکرافت حــق آمــوزش از مطالب ــان ب هــاي حقــوق زن
)Wollstonecraft(خاطر فقـدان  کنند، بهمعتقد بود اگر زنان متفاوت یا نادرست خردورزي می

توانـد  تصور که صـرفاً آمـوزش مـی   رسد این). اما به نظر می23: 1397آموزش است (دانون،
اندیشانه اسـت. چـرا کـه محتـواي آمـوزش و      موجب بهبود شرایط زنان شود تصوري ساده

تواند تأثیرات متفاوتی بر وضعیت زنـان  هاي آموزش میرویکرد جنسیتی موجود در سیاست
ت و تواند به مهـار عبارت دیگر محتواي آموزش میگیري روابط دو جنس بگذارد. بهو شکل

بخشی آنان را فراهم کند و یـا زنـان را   تخصص زنان بیافزاید و امکان توانمندسازي و قدرت
هاي بازتولیدي و بدون درآمد کند. رویکـرد  داشته و محدود به نقشهاي خانگی نگهدر نقش

تواند در جهـت حـذف باورهـاي تضـعیف کننـده زنـان و       هاي آموزش میجنسیتی سیاست
براي مدیریت زندگی خود و یا افزایش وابسـتگی زنـان بـه خـانواده و     افزایش استقالل آنان
هاي دوجنس و اتخاذ اسـتاندارد  توجهی به تفاوتهاي آموزش گاه با بیدولت باشد. سیاست

تواند منجر بـه  رغم تشابه صوري میهاي فیزیولوژیک زنان را نادیده انگاشته و بهمردانه نقش
بیشتر زنان شود. بنـابراین شناسـایی ایـن رویکردهـا و     فشارهاي نقشی چندجانبه و تضعیف

کند.  تأمل در آن به تجزیه و تحلیل وضعیت زنان در جامعه کمک می
گیـري آمـوزش   ها بـه ایـن حـوزه و شـکل    هایی چون آموزش بدنبال ورود دولتحوزه

وزان و آمـ اند و تعداد دانشرسمی بعد از گذر از موانع اولیه  براي هردو جنس گسترش یافته
جویان در انـد. آمـار تعـداد دانشـ    دانشجویان زن در نیم قرن اخیر رشد قابـل تـوجهی داشـته   

نفر رسیده اسـت ایـن تحـول    2191409سال بعد به 42نفر بوده که 16949پهلوي دوم عصر
برابر شدن جمعیت دانشجویان زن به همـراه  129چیزي فراتر از یک جهش معمولی است. 

کنـد. امـا بـه رغـم ایـن      ر ساختارها و رفتارهاي مدیریتی طلـب مـی  خود تحول عظیمی را د
جهش کمی، در سطح کیفی چنین تحـولی در درون نظـام آمـوزش عـالی رخ نـداده اسـت      

التحصیالن زن اگر با تغییر نگـرش کلـی جامعـه بـه     . افزایش فارغ)239: 1397ذاکرحسینی، (
توانـد بـه پـذیرش شـرایط جدیـد      ها و انتظارات مردان از زنان همـراه باشـد مـی   ویژه نقش

کند اما اگـر ایـن تحـوالت بـا تغییـرات نگرشـی مـردان همـراه نباشـد و یـا جهـت            کمک
بخشـی  اي براي قـدرت گذاري با تحوالت گفتمان جامعه همراه نباشد موانع چندگانهسیاست
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دهـد کـه در گفتمـان    کند.  مطالعات در خصوص نگـرش ایرانیـان نشـان مـی    زنان ایجاد می
در پیمایشـی کـه در خصـوص    ط به جامعه این تغییرات به نـوعی اتفـاق افتـاده اسـت     مربو

شـده بـود، در پاسـخ بـه سـؤالی بـا ایـن        انجام1382هاي ایرانیان در سال ها و ارزشنگرش
بیـرون از منـزل کـار کننـد حـدود      داري اسـت و نبایـد  هـا خانـه  مضمون که آیا وظیفـه زن 

ؤاالت دیگري چون دخیل بودن زنـان در امـر تـأمین    شود، در مورد سدرصد مخالفت می72
درصد موافق بوده و در مورد حق طالق، اکثریت موافـق حـق   59مخارج خانواده نیز حدود 

امـا اینکـه نگـرش    )؛1382هاي ایرانیان،ها و نگرشاند (پیمایش ارزشها بودهطالق براي زن
گفتمـان و تحقـق تغییـرات    گـذار چـه موضـعی دارد در تقویـت یـا تضـعیف ایـن        سیاست

توانـد آمـوزش را در   گذار میدرواقع در سطح کیفی نگرش جنسیتی سیاستاست.تأثیرگذار
جهات متفاوتی سوق دهد.  

هاي آموزش عمـومی و تخصصـی را   اي دورهواقعیت این است که زنان به میزان گسترده
درآمد است. به گفتـه  ترین پیامدهاي کسب تخصص انتظار کسب اند و یکی از مهمطی کرده
دهـد  هاي مختلف نشان مـی هاي دختران دانشجو در رشته)، بازخوانی روایت1397کشاورز (

اي سـوق  که شکاف عمیقی میان تحصیل و اشتغال زنان وجود دارد؛ ایـن شـکاف در زمینـه   
شوند که بازار کـار  هایی سوق داده میشود که درصد زیادي از دختران عمال به رشتهداده می

کننـد کـه بیشـتر بـر فایـده      مناسبی ندارد. شاید بتوان گفت که دختران الگـویی را دنبـال مـی   
ـ        ه دارد؛ آنهـا کمتـر بـدنبال    مصرفی پایدار یـا ناپایـدار بـراي بهبـود رضـایت از زنـدگی تکی

هـایی هسـتند کـه کـاري درآمـدزا در آینـده را برایشـان رقـم زنـد         گذاري در رشـته سرمایه
گـذار و شــناخت  رسـد تحلیــل نگـرش جنسـیتی سیاســت   ظــر مـی ). بـه ن 1397(کشـاورز، 
هـا  گذاري در شناخت علل این نوع انتخـاب هاي جنسیتی حاکم بر فضاي سیاستایدئولوژي

اثرگذار باشد.  

سؤاالت تحقیق.2
هــاي آمــوزش زمحوري در سیاســتگــذار از منظــر تشــابه و تمــایرویکــرد سیاســتـ

است؟چگونه
زن در حوزه عمومی و خصوصی چگونه است؟گذار به حضوررویکرد سیاستـ
هاي آموزش چگونه تعریف شده است؟حقوق و تکالیف دو جنس در سیاستـ
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ارچوب مفهومیهچ.3
گـذاري اجتمـاعی   گیري رویکردهاي جنسیتی مختلـف در حـوزه سیاسـت   هسته اولیه شکل

ي کلـی دوطیـف   بنداند. در یک تقسیمهاي فیزیولوژیک شکل دادهبراي زنان را عمالً تفاوت
هـاي فمینیسـم   محور و تمایزمحور قابل شناسایی است. در طیف تشابه محور که ریشهتشابه

افـراد را نـه بـر اسـاس     یبرالنگاه لداند درلیبرالی دارد آموزش برابر با مردان را حق زنان می
هـا مـورد قضـاوت    آنهـاي یسـتگی ها به گروه خاص بلکه بر اساس شاو تعلق آنیتعضو
یتهمگـان فـارغ از جنسـ   يبـه آمـوزش بـرا   یفرصـت دسترسـ  ینبنـابرا دهنـد. یمـ قرار

.شودیممطرح
مندي از آموزش، محتواي آموزش به عنوان موضـوعی مناقشـه برانگیـز    فارغ از حق بهره

زش اســت کــه روابــط جنســیتی )در محتــواي آمــوWestبــه بیــان وِســت (مطــرح اســت.
در روند کار از طریق همین روابـط فـارغ از نقـش    شود و جایگاه زنان (یا مردان) میتعریف

). طیفـی از مـدافعان حقـوق زنـان     244: 1990زنان در تولید مثـل، شـکل مـی گیرد(وسـت،    
کنند. اگرچه ولستنکرافت و مـدافعان اولیـه حـق آمـوزش     آموزش آگاهی بخش را مطالبه می

عنـوان مثـال   بـه نیز هدف دسـتیابی بـه تفکـر انتقـادي از طریـق آمـوزش را دنبـال کردنـد         
تـرین موضـوع   کرافت آموزش مطلوب و تربیت مناسب براي اندیشه انتقادي را مهمولستون

) بـا ایـن وجـود رویکردهـاي بعـدي      22: 1397کنـد(دانون، دستور کار فمینیستی معرفی می
فمینیستی آگاهی بخشی زنان از طریق آمـوزش در مـورد موضـوعاتی چـون مردسـاالري و      

يمحتـوا یبررسیتاهمپردازانیهنظرینایدگاهدينقطه مرکزکنند. میداري را دنبالسرمایه
و حـذف  یآموزشـ يمحتـوا یبررسـ گـذاري یاسـت سوزهاست. مطالبه آنان در حیآموزش

هـایی یاسـت زنان و اتخـاذ س قدرتییبیجبر ترویمبنيمردساالریدکنندهبازتوليهاآموزش
یـف طياسـت. در انتهـا  یزیولوژیکفیلزنان به دالیبر ناتوانینگرش جامعه مبنییرتغيبرا

اي تـري  درواقع ضد لیبرال است و عوامل ریشـه ل قرار دارد که  یکارادیدگاهمحور؛ د- تشابه
کند.را نسبت به رویکردهاي آندروژنی نگرش لیبرالیستی جستجو می

کـرد  واکنش مدافعان داخلی رویکرد تمایزمحور به نظام آمـوزش آنـدروژنی کـه در روی   
بندي است. سطح اول شک و تردید نسـبت  شود در دو سطح قابل طبقهمحور دنبال میتشابه

به فلسفه وجودي و درستی چنین نظامی، مطهري در انتقاد بـه رویکـرد حقـوق بشـري ایـن      
داند و استعداد متفاوت زن و مرد را مولد حقـوق  گیري نمینهادها را داراي صالحیت تصمیم
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دانـد گیري در خصوص آن را شایسـته فالسـفه هـر فرهنگـی مـی     میمطبیعی متفاوت و تص
هـاي  نژاد شـاخص هاي جهانشمول، زیبایی. در تردید نسبت به مقیاس)144: 1374ي،(مطهر

زدایـی از نظـام   توسعه جنسیتی و معیارهاي جهانی در حـوزه آمـوزش کـه بـدنبال جنسـیت     
هاي تکـوینی زن و  اعتقاد وي، تفاوتدهد. به آموزش و پرورش است را مورد انتقاد قرار می

طـور ضـمنی   هـا عمـالً بـه   کنـد و یکسـانی شـاخص   هاي متفاوتی را طلب مـی مرد شاخص
. دوم انتقـاد بـه آثـار    )415: 1390نـژاد،  یبـایی (زگیرد. هاي زنان و مردان را نادیده میتفاوت

ـ  ودر آمـوزش يبـه برابـر  نتقـاد عالسـوند در ا رویکرد آندروژنی در آموزش،  ینپـرورش ب
معنـا کـه معتقـد اسـت کـه آمـوزش       یـن به اداندیمیوبمعايچرخهجنس، آن را مولد دو
يمفهـوم برابـر  تواننـد یکرده و ميتصدیمناصب مختلفیندهخود در آیچنان نظامیدگاند

نـژاد، رویکـرد آنـدروژنی را مولـد     زیبایی).164: 1382کنند (عالسوند، ینهرا در جامعه نهاد
لی پسران، تحول در هویت جنسـی و تغییـر الگـوي مشـارکت اجتمـاعی زنـان،       افت تحصی

کاهش کارآمدي خانواده، افزایش تعارضات سـاختاري بـدلیل رویکـرد متفـاوت نسـبت بـه       
حضور زن در توسعه، تقـدیس مـادري و ایجـاد بحـران هویـت در زنـان و تقویـت شـبهه         

نـژاد،  ( زیبـایی دانـد جمعیت مـی ناکارآمدي دین و کشانده شدن آن به حوزه فردي و کاهش 
1390:427.(

مدل مفهومی.1نمودار 

حساس به جنسیت 
در جهت تشابه

تفاوت به بی
*کور جنس*جنسیت

حساس به 
جنسیت در 
جهت تفاوت

محتواي آموزش در 
جهت حذف 

-باورهاي غیرقدرت
بخش

حوزه عمومی و 
خصوصی مشترك، 
بازتعریف حقوق و 
-مسئولیت و قدرت

بخشی برابر

ها مورد تفاوت
پذیرش قرار 

گرفته اما در جهت 
تسهیل انجام نقش 
و افزایش کارایی 

گذاري سیاست
شودمی

توجه ها بیسیاست
به جنسیت و بر 
مبناي استاندارد 

مردانه

محتواي آموزش 
در جهت تقویت 

هاي دو تفاوت
جنس

حوزه عمومی 
مردانه و 

خصوصی زنانه
حقوق و تکالیف 

متفاوت
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بنابراین با چند نوع مفهوم در رویکردهاي جنسیتی مختلف نسبت بـه موضـوع آمـوزش    
است که محتواي یکسـان بـراي دو جـنس و    "آموزش آندروژنی"مواجه هستیم. مفهوم اول 

آمـوزش آگـاهی   "گیرد. مفهوم دیگر فرصت دسترسی به آموزش یکسان مورد مطالبه قرار می
آموزش و محتواي آن بایـد موجـب آگـاهی زنـان بـه      است به این معنا که"بخش و انتقادي

شناسـایی مفـاهیمی شـوند کـه موجـب      مسئله ستم شود و زنان  باید از این طریق قـادر بـه   
شود. مفهوم دیگر آموزش متفاوت است به این معنا که از آنجائیکه زنـان و  قدرتی آنان میبی

دو جـنس بایـد در محتـواي    هـاي میـان   اند تفـاوت مردان در نظام هستی هدفمند خلق شده
هاي متفاوت زنان صورت گیـرد. طیفـی   آموزش درنظر گرفته شود تا آموزش در جهت نقش

بندي است. به عبارتی در یک سوي طیف دیـدگاه تفـاوت   از مفاهیم بر این اساس قابل دسته
کنـد. بـر ایـن اسـاس زنـان و      گیرد که آموزش متفاوت را بر مبناي جنسیت دنبال میقرار می

هـاي بـراي   یابند که ایـن نقـش  هاي مبتنی بر جنسیت میهاي متناسب با نقشردان آموزشم
هاي بازتولیـد کننـده و مراقبتـی بـراي     شود. نقشزنان عمدتاً در حوزه خصوصی تعریف می

اي تولیـدي و در حـوزه عمـومی    هـ شـود و در مقابـل بـراي مـردان نقـش     زنان تعریف مـی 
در سر دیگر طیف دیدگاه حساس به جنسیت و در جهت عدالت جنسـیتی  شود.میتعریف

هـا در مراحـل   گیـرد. بنـابراین سیاسـت   بخشی برابر زنان و مردان قـرار مـی  به معناي قدرت
شـوند. در میانـه   مختلف طراحی و اجرا از منظر ایجاد قدرت برابر میان دو جنس تحلیل مـی 

گیرد.نسبت به جنس قرار میتفاوت این طیف از دیدگاه آندروژن تا بی

روش تحقیق. 4
گیرد. تحلیل جنسـیتی در خصـوص روابـط بـین     تحلیل جنسیتی در پارادایم انتقادي قرار می

کـه  زنان و مردان و نابرابري در قدرت و تفاوتهاي انهاست در تحلیل جنسیتی ما دربـاره ایـن  
ـ        ه کسـی  ک چـه چیـزي اسـت و چـ    چه کسی چه کـاري انجـام مـی دهـد چـه کسـی مال

). بـه بیـان آمـوه    Leach,2003:19گیرد و و چرا اینگونه است صـحبت مـی کنـیم(   میتصمیم
هاي زن و مـرد بـر زنـدگی    ها و تأثیر تفاوتابزاري براي فهم روابط قدرت، موانع و فرصت

و منظور از تحلیل جنسیتی در این مقاله کشـف ایـن مفـاهیم در    )Amoah,2016(آنان است
ایـن حـوزه در نهادهـاي اصـلی     مـوزش اسـت. بـدین منظـور اسـناد     هـاي حـوزه آ  سیاست
گذار در حوزه زنان شامل: مجلس شوراي اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظـام،  سیاست
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هاي پساانقالب بررسی شد. همچنین مشروح جلسـات  شوراي عالی انقالب فرهنگی، دولت
بیشـتر مشـکالت   مجلس شوراي اسالمی مورد بررسی قرار گرفـت. در راسـتایی شناسـایی   

نظـران ایـن حـوزه    گذاري در این حوزه با ده نفر از صـاحب گذاري و روند سیاستسیاست
شامل، اساتید دانشگاه، اساتید پژوهشگاه آموزش و پـرورش، اسـاتید مرکـز تحقیقـات زن و     

ریزي آموزش عـالی، مـدیران   خانواده وابسته به حوزه علمیه، اساتید موسسه پژوهش و برنامه
عاونت زنان ریاست جمهوري، معاونان زنان ریاست جمهوري مصـاحبه انجـام شـد.    ارشد م

هـا در حـوزه   محورهاي اصلی سواالت از متخصصین در خصوص رونـد تحـوالت دیـدگاه   
هـاي رویکردهـاي مختلـف جنسـیتی در حـوزه      گذاري آموزش، مشکالت و آسیبسیاست

آموزش است.  

هایافته.5
درخصـوص  شـود. شامل آموزش عمومی و آموزش عالی مـی حوزه آموزش در این مطالعه 

) گسترش کمـی آمـوزش   1توان وضعیت زنان را تحلیل کرد.آموزش عمومی از دو منظر می
) ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش. آمارها در حوزه آموزش از منظـر  2عمومی 

است. در ادامه آمارهـاي  دهنده کاهش گسترده تفاوت میان دو جنس در این حوزه کمی نشان
هاي مختلف آمده است.مربوط به تفکیک جنسیت و در دولت

هـاي مختلـف پسـاانقالب    ر دولـت آمـوزان دختـر و پسـر د   مطابق آمـار،  تعـداد دانـش   
کـه در  اند و درحالیبرابر شده2.08ها آموزان دختر طی این سالدهد که تعداد دانشمینشان
1395ز دختر وجـود داشـت در سـال    دانش آمو100ز پسر، آمودانش150به ازاي 1358سال 

دهنـده کـاهش   آمـوز دختـر وجـود دارد کـه نشـان     دانش100آموز پسر، دانش105ازاي هر به
آموزان حاضر در مدارس است. براین اساس فارغ از جمعیـت  شکاف جنسیتی در میان دانش

استنباط کرد که دختـران و  توان چنین کلی دختران و پسران در میان جمعیت تحت تعلیم، می
پسران با تفاوت کمی در فضاهاي آموزشی حضور دارنـد. ایـن نسـبت در مقـاطع تحصـیلی      

پسـر،  116بـه ازاي  1358مختلف متفاوت است. در مقطع پیش دبستانی درحالیکـه در سـال   
دختـر تغییـر   100نفـر پسـر و   103، بـه  1395اند این نسبت در سال دختر حضور داشته100

دختــر در ایــن 100پســر، 158ازاي هــر بــه1358در مقطــع ابتــدایی، در ســال اســت.کــرده 
در اسـت. اند و این نسبت نیز روند نزولی به سمت افزایش حضور دختران داشـته بودهمقطع
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پســر بــه ازاي 108بــه 1358در ســال نفــر دختــر 100نفــر پســر بــه 168دوره راهنمــایی، از 
نیـز، افـزایش حضـور دختـران در مجمـوع      دختر رسـیده اسـت و دوره دبیرسـتان    100هر

ان چنـین اسـتنباط کـرد کـه در     تـو دهـد. مـی  محصلین ایـن مقطـع تحصـیلی را نشـان مـی     
ــرا دوران ــد  پســاانقالب از منظــر کمــی حضــور دخت ــاطع مختلــف تحصــیلی رون ن در مق
نظر تمایل به حضور در این عرصـه از جانـب جامعـه و    است که بهرشدي را طی کردهروبه

رچـه رونـد   گاند.ها اثرگذار بودهمبتنی بر گسترش کمی آموزش از جانب دولتهايسیاست
گونـه آناسـت، بـوده رشدبهروهادر همه دورهیحضور دختران در آموزش عمومیشافزا
حضـور در دوران جنـگ و   ینایرگذار،صرف نظر از عوامل تاثدهدینشان مزیرنمودارکه

ست.اهبودیشترب1368تا1360يهادر سال

(نسبت جنسیتی)هاي پساانقالبحضور دختران در آموزش عمومی در دولت.2نمودار
منبع:محاسبات شخصی بر اساس آمار مرکز آمار ایران
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جنسیتبه تفکیک1395تا1355هاي ساله و بیشتر طی سال6. میزان باسوادي جمعیت 2نمودار 
)1395منبع: مرکز آمار ایران(

سـاله پسـا انقـالب هـم     هـاي ده ساله و بیشـتر) در دوره 6(گروه جمعیتی نرخ با سوادي
دهنده گسترش کمی نرخ سواد در این دوره و تفاوت میان دوجنس از منظـر گسـترش   نشان

خ برابـر و نـر  1.5، 1355نرخ سواد است. درمجموع نرخ باسـوادي مـردان نسـبت بـه سـال      
تـري  است. اگرچه به نسبت مردان درصد بـیش برابر شده2.4باسوادي زنان در این بازه زمانی 

اند امـا همچنـان درصـد مـردان باسـواد نسـبت بـه زنـان بیشـتر اسـت.           از زنان باسواد شده
است، اما این نرخ در طی ایـن  سوادي زنان همواره بیشتر از مردان بودهدیگر، نرخ بیعبارتبه

هـاي  شود که سیاستجهت تعدیل بیشتر تبعیض جنسیتی است. چنین استنباط میها درسال
اسـت در میـزان   هـاي پسـاانقالب توانسـته   مبتنی بر گسترش کمی آموزش عمـومی در سـال  

رسـی بیشـتر زنـان بـه آمـوزش عمـومی و تعـدیل شـکاف جنسـیتی در ایـن حـوزه            دست
گـذاري گفتمـان حـاکم    سیاسـت توان چنـین اسـتدالل کـرد کـه در سـطح      باشد. میاثرگذار

است.رویکردي موافق با گسترش آموزش عمومی داشته 
به آموزش اثرگذار اسـت امـا نگـرش    یدسترسیشآموزش اگرچه در افزایگسترش کم

. زنـد یزنـان رقـم مـ   يرا بـرا یمتفـاوت یتآموزش وضعینگذار به ایاستسیتیکالن جنس
یـن . جهت شناخت ایابدیمیگريآموزش کارکرد دیناما ابینندمیآموزشهازندیگربیانبه
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بـه زن  یکـرد از منظـر نگـاه و رو  یآموزش عمـوم هايیاستسيالزم است محتوایتوضع
شود.  یبررس

در نظـام آمـوزش و پـرورش از    یادینبنییربحث آمد تحول و تغيگونه که در ابتداهمان
رهبـران سـخنان . استدر سطح کالن بودهگذارانیاستانقالب مورد نظر رهبران و سيابتدا

یـد و متناسـب بـا دوران جد  تمتفـاو يسـاختار ینخصـوص منشـاء تـدو   ایـن درانقالب
آنازوفرهنـگ اصـالح بـه رامتعهـد متفکـران وملتومجلسانقالب،رهبر. استبوده

آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه و    یهو قضـ خواندمیفرادانشگاهتادبستانازمدارسجمله
: 1390آمـوزش و پـرورش،  وزارت(داندیبه اصالح میازنيرا در درجه باالیتو تربیمتعل
اسناد مربـوط و ورود  یناما تدوشودیحوزه مطرح مین). گرچه از ابتدا لزوم تحول در ا7،8

مشـخص  یمبـان تـدوین لزومبهگستردهانتقاداتکهاستهمراه بودهیراتیبا تأخابه فاز اجر
.ساله به همراه داشته است40موزش و پرورش را در دوره آدر حوزه 

مختلـف بـه   پیشـنهادات وهـا انقالب در قالب ارائه طـرح یلاز اوایادینبنییرتغمقدمات
شـورا بعـد از   یـن کـار ا شـود، یمیلتشکییشوراییکهتاجاگیردیانقالب صورت ميشورا
گـروه مختلـف   14ین. همچنـ شـود یآمـوزش و پـرورش متوقـف مـ    یعـال يشورایلتشک

تحول نظـام آمـوزش و پـرورش    یرامونمطالعه و ارائه طرح پینهصورت خودجوش در زمهب
نظـام آمـوزش و   یات(کلانجامـد یمـ 1359در ییگردهمـا يداشـتند کـه بـه برگـزار    یتفعال

5کـه طبـق مـاده    ينهـاد گیـري دوره شـکل یـن اتفاق مهـم ا ین). بنابرا28: 1368پرورش، 
کلیـه )27/11/1358مصـوب (پرورشوآموزشیعاليشوراتشکیالتبهراجعیقانونیحهال

آمـوزش و پـرورش   یـر مصوبات توسط وزینمصوبات شورا در حدود قانون معتبر بوده و ا
یـار انقالب، مجلس اختيقانون شوراینمطابق ایعبارت. بهشودیبه موسسات مربوط ابالغ م

یـث از ح«که خود بنا بـه نظـر کارشناسـان    کندیمیضشورا تفوینخود را به اريگذاقانون
را ی. و مصـوبات آمـوزش عمـوم   »کندیمیجادایشتريبدستییکگذاران،یاستتنوع آراء س

.کندیاز مناقشات مجالس دور م
که در سند کلیات نظام آمـوزش و پـرورش آمـده اسـت، در فرمـان تشـکیل سـتاد        چنان
هاي مختلف و خـط مشـی فرهنگـی آینـده     ریزي براي رشتهبر برنامهفرهنگی، عالوهانقالب 
ها و سایر مراکز آموزشی نیز لحاظ شـد(کلیات نظـام   ها، دستور رسیدگی به دبیرستاندانشگاه

).29: 1368آموزش و پرورش، 
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هنگـام  بدنبال تاکیدات رهبران نظام بر اهمیت تحول در آمـوزش و پـرورش، اکرمـی بـه    
هـاي  فتن راي اعتماد از مجلس تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش کشور را از اهم برنامهگر

دوره تصدي خود مطرح نمود و با تصویب شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، شـوراي تغییـر     
گیرد(کلیـات نظـام   بنیادي نظام، مسئولیت تدوین نظام تعلیم وتربیت اسالمی را به عهـده مـی  

).1368آموزش و پرورش،
)، شوراي تغییـر بنیـادي نظـام آمـوزش و     1397هاي مجلس(بنا به گزارش مرکز پژوهش

فعالیت خود را آغاز کرد و دو سال بعد طرح کلیـات نظـام آمـوزش و    1365پرورش از سال 
هـا و  پرورش جمهوري اسالمی ایران را ارائه داد. این طـرح حـاوي اهـداف، اصـول، روش    

پس از تصـویب طـرح کلیـات    1368. این شورا در مرداد محتواي تربیتی با صبغه اسالمی بود
سـال  به فعالیت ادامـه داد. حـدود یـک   68نظام آموزش و پرورش با ترکیب جدید از مهرماه 

ــا کمیســیون  ــول کشــید ت ــاي تخصصــی و شــر ط ــایف و اعضــاي کمیســیون ه ــا ح وظ ه
هـایی در زیـر مجموعـه خـود     کمیسیون شکل گرفت که هرکـدام کمیتـه  8شدند و مشخص

بـا ارائـه   1370فعالیت خود را آغاز کردند و مهرمـاه  1369ها از مهرماه ل دادند. کمیسیونشک
کار خود پایان دادند.شان، بههایی در حوزه شرح وظایفنتایج مطالعات و گزارش

کلیـات نظـام آمـوزش و پـرورش     «هاي چندساله، تدوین سندي بـا عنـوان   نتیجه فعالیت
راي تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش اسـت کـه در   ، مصوب شو»جمهوري اسالمی ایران

اهللا خمینی به مناسبت آغـاز سـال تحصـیلی   برگ نخست این سند نیز با استناد به سخن آیت
هـاي تحصـیلی و روش آمـوزش و    هـا، خصوصـا برنامـه   تغییرات بنیادي در برنامـه «، 1358

کند.  معرفی می» پرورش را یکی از مسائل بسیار مهم 
شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی، لـزوم      13/12/1364شوراي تغییر مصـوب  در تشکیل

حضور دو تن از معلمان  در ترکیب اعضاء، کـه الزامـا حـداقل یکـی از آنـان بایـد از میـان        
(کلیـات  ماه بعد نیز به دو نفر ارتقاء مـی یابـد  11شود، که تا حدود خواهران باشند مطرح می
کننـد و  زن در این جلسـات حضـور پیـدا مـی    2درواقع ). 14: 1368نظام آموزش و پرورش،

گیرد.گذاري مورد پذیرش و اجبار قرار میحضور زنان در جایگاه سیاست
شـود و  این سند فارغ از نگاه تفاوت محور آن، که مضمون تناسب در آن بارها تکرار مـی 

کـار  هاي خانگی و خصوصی و تناسب نوع شغل و لحاظ قوانینی چـون  نقش زنان در نقش
گیـرد، سـاختار متفـاوتی را    وقت زنان کـه در بخـش مربـوط مـورد بررسـی قـرار مـی       نیمه
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دهد و دوره آموزش و پرورش عمـومی را بـه مرحلـه اسـاس، ارکـان و ارشـاد،       میپیشنهاد
کند. این تغییرات ساختاري گسترده بنا به نظر کارشناسان؛تقسیم می

ــود در آن دوره   ــائل موج ــر و مس ــر وزی ــا تغیی ــاد  درب ــداد زی ــور و تع ــوص کنک خص
ها و بحت اهمیت مهارت محوري، تغییـرات بجـاي تحـول از مراحـل اولیـه      کنکوريپشت

آموزش، به تحول در مراحل پایانی آموزش عمومی و پیدایش ساختار نظـام جدیـد آمـوزش    
شود.و پرورش در مقطع متوسطه،  منجر می

نویس دوم سند منشور اصـالح در  یشسند بعدي که رویکرد متفاوتی با سند قبلی دارد، پ
در دوران اصـالحات اسـت. ایـن سـند     نظام آموزش و پـرورش در دوران وزارت حـاجی  

گیري خاصی نیست و از منظر جنسیتی با رویکرد تشـابه محـور   مصوب مرجع عالی تصمیم
بی جنســیتی و حـذف نــابرابري  هــاي بیشـتري دارد و بــدنبال حـذف تصــورات قـال   قرابـت 
در دوران ). 50: 1394شود(حسـنی، که ذیل اصل عدالت آموزشی مطـرح مـی  است جنسیتی
گیـرد. بـه گـزارش یکـی     نژاد مجدداً بحث تدوین سند مورد توجه جـدي قـرار مـی   احمدي

کارشناسان؛از
اتفاق مهم از منظر جنسیتی، رویکرد خاص وزیر وقت بود. دریکـی از جلسـات مربـوط    

کنند بدین مضمون که آمـوزش دختـران و   ی تأکید میهاي جنسیتایشان به لزوم تدوین برنامه
هـاي مطبوعـاتی و مخالفـت    گیري جنجالپسران متفاوت باشد، این اظهار نظر منجر به شکل

اي در خصـوص مالحظـات   شود و در نهایت انجـام مطالعـه  کارشناسان حاضر در جلسه می
گیرد.جنسیتی در نظام تربیت رسمی و عمومی در دستور کار قرار می

گیرد. که رویکـرد  این مطالعه در تدوین مبانی نظري سند تحول نیز مورد استفاده قرار می
هـاي حـداقلی   جنسیتی مـورد نظـر ایـن مطالعـه، تاکیـد بـر تشـابهات حـداکثري و تفـاوت         

است.  جنسدو
در ادامه تحوالت مربوط به تدوین سندي مادر و مبتنـی بـر فرهنـگ اسـالمی و ایرانـی،      

ها بـراي تغییـر و تحـول در    هاي مجلس، بخش دیگري از تالشمرکز پژوهشطبق گزارش 
نظام آموزشی، متوجـه تـدوین سـند برنامـه درسـی ملـی بـود کـه سـومین نگاشـت آن در           

افتـد  ارائه شد و سه سال بعد از ان رونمایی شد . آنچه در نهایت اتفاق مـی 1389اردیبهشت 
اساسی نظـام آمـوزش و   عنوان قانونئولین بهکرَات از سوي مستدوین سند تحول است که به
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توانـد در  ) . بنابراین رویکرد جنسیتی این سـند مـی  1398شود ( مددي، پرورش ایران یاد می
کننده باشد.  وضعیت موجود و آینده زنان تعیین

توان چنین نوشت کـه در حـوزه آمـوزش عمـومی در کنـار گسـترش کمـی و رفـع         می
اسـت.  ر تدوین سندي مبتنی بـر اصـول اسـالمی وجـود داشـته     وخیزهایی دسوادي، افتبی

ـ   بدین ی بـر مفـاهیم دینـی در اولویـت     ترتیب که دهه اول انقالب تدوین سـند بنیـادین مبتن
گیـرد بطوریکـه در   گیرد. همراه با آن گسترش کمی آموزش نیز مورد توجه قرار مـی میقرار

کنکوري ضرورت رسیدگی بـه  پشتبا انبوهی از جمعیت80تا70دهه دوم یعنی بین سالهاي
ــندي   ــدوین س ــه و ت ــرار گرفت ــت ق ــعیت در اولوی ــت  وض ــذکور از اولوی ــات م ــا مقتص ب

یان و گسـترش آمـوزش عـالی هـدف     شود و در عوض افـزایش تعـداد دانشـجو   میخارج
مجـددا بحـث تـدوین سـند بنیـادین بـا       90تـا 80هـاي  گرفته و در ده سوم یعنی سـال قرار

شـود. امـا فـارغ از ایـن بحـث،      ولویت قرار و در نهایت تدوین مـی هاي اسالمی در اویژگی
توانـد از منظـر جنسـیتی    ها حاوي مضـامینی اسـت کـه مـی    مصوبات شورا در طی این سال

پردازیم.بحث باشد که در ادامه به مقوالت برآمده از آن میمحل

کمی مشابهۀتوسع1.5
از جنسـیت  مطابق آمار، گسترش کمی آموزش عمومی و امکـان باسـواد شـدن افـراد فـارغ      

وار بـه قضـیه توجـه    اسـت و در مـواردي نـوعی تبعـیض مثبـت     گـذار بـوده  نظر سیاستمد
3- 6بنـد برنامـه اول توسـعه(ب.ا.ت)  است. برخی از  مصادیق این مقولـه عبـارت از:  شده

م التعلیم و تحت پوشـش آموزشـی قـرار دادن کلیـه     امکانات آموزشی براي تمام کودکان الز
آمـوز و  التعلیم در بخشهاي محروم توسعه فضاي آموزشی متناسب با رشد دانـش افراد واجب

ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی الزم و تربیـت نیروهـاي کـافی بـراي تمـامی مقـاطع بـه        
دوم، دولت را موظف به تـدوین  برنامه62التعلیم با اولویت روستاها. تبصره کودکان الزمویژه

سـال در  40سـوادان کمتـر از   التعلیم و بـی تمهیداتی براي اجباري کردن شرکت کودکان الزم
کند و تحت پوشش قـراردادن کلیـه کودکـان و نوجوانـان     آموزي میهاي آموزش سواددوره
دوم سـند  دهد. همچنـین بنـد  التعلیم و تقویت آموزش عمومی را در دستور کار قرار میالزم

دهد.نقشه جامع علمی کشور پوشش کامل دوره آموزش عمومی را مورد توجه قرار می



1400، زمستان 4، شمارة 12ال س،نامۀ زنانپژوهش54

تفکیک فضا2.5
گیري مـدارس مـدرن در ایـران بـا توجـه بـه باورهـاي        جنسیتی از ابتداي شکلمدارس تک

تاسـیس اکـابر   « است. در دومین کنفرانس نسوان شرق همفرهنگی و دینی رایج وجود داشته
(سـالمی،  از درخواسـتها و مصـوبات ایـن کنگـره بـود     » در نقـاط مختلـف مملکـت   نسوان 

)، نظام تربیـت رسـمی و عمـومی ایـران     1394). بنا به مطالعه حسنی(280: 1389آبادي،نجم
اگـر هـم مـدارس بـراي دوجـنس هـم       عمدتا از منظر جنسیت نظـام تـک جنسـی بـوده و     

شـوراي عـالی   334رحال مصوبه جلسـه است. در هداشته بسیار محدود و اندك بوده وجود
دهنده پذیرش ایـن سـبک   هاي مختلط، نشان) با عنوان برنامه کاردستی دبستان1315معارف (

گــذار اســت. امــا در دوران پســا انقــالب تفکیــک فضــا اهمیــت  مدرســه در نــزد سیاســت
گ یابد. چنانکه مطرح شد دغدغه تغییر نظام آموزش و پرورش متناسب بـا فرهنـ  میايویژه

اسـت. جلـوگیري از   اي جدي مطـرح بـوده  دینی از ابتداي دوران پسا انقالب بعنوان دغدغه
ان و پسـران از موضـوعات مهمـی    اختالط دوجنس و لحاظ قواعد دینی در آمـوزش دختـر  

است. تفکیک مدارس دخترانـه از پسـرانه و   است که در کلیه قوانین مربوط  لحاظ شدهبوده
اي این تفکیک در مقطع آموزش عـالی  گذار بوده و در دورهتا مقاطع باالتر مورد نظر سیاست

هـاي دینـی   هاي اساسی و مرتیط بـا ارزش شود. بنابراین تفکیک فضا از اولویتنیز مطرح می
شود. بنابه نظر بستان؛میدرنظرگرفته

بحث مطرح است یکی آموزش بـراي اشـتغال و دیگـري آمـوزش     در حوزه آموزش دو
گرایـی اسـت کـه خـود شـامل      هـاي دینـی، عفـاف   هاي دینی و یکـی از ارزش براي ارزش

هاي هاي فیزیکی محیط آموزشی، جنبهگرایی جسمی و روحی است، عالوه بر ویژگیعفاف
هـارت روح هـم   روحی و روانی هم مطرح است در نگاه گفتمانی ما بـر طهـارت قلـب و ط   

تأکید شده که اینها باید لحاظ شود.
یکی از انتقاداتی این گفتمان به وضعیت موجود حذف اولویت تفکیـک اسـت چـرا کـه     
معتقد است تاجاییکه امکانات فراهم باشد بهتر است که تفکیک فضـا صـورت بگیـرد. ایـن     

ـ    ا انتقـاد از وضـعیت   مقوله از جهات بسیار مورد انتقاد و مناقشه بوده است و هـردو گـروه ب
دانند.موجود تفکیک فضا را زیاده از حد و یا ناکافی می

هـاي مختلـف   هاي مدارس و مقاطع و دولـت فرض از مواردي که در اساسنامهبااین پیش
است، تفکیک فضاي فیزیکی است. برخـی از مصـادیق   گذار بودههمواره مورد توجه سیاست



55)مریم ابراهیمیو مزینانیاکبر تاجعلی(...گذاريتحلیل جنسیتی سیاست

، 15/7/1372مه دبیرستان تربیـت بـدنی و علـوم ورزشـی    اساسنا4این مقوله عبارتند از: ماده 
نامـه  اساس17دبیرستان براي خواهران و برادران به صورت جداگانه تأسیس خواهدشد. ماده 

) که تأسـیس مـدارس پسـرانه و دخترانـه     9/10/1375هاي کارودانش رشته بهیاري(دبیرستان
، 7کـه طبـق مـاده    25/4/1384سـازد. اساسـنامه مـدارس ورزش   بصورت مجزا را مطرح مـی 

گیـرد. در سـند تحـول    تأسیس مدارس را براي دختران و پسران بصورت جداگانه درنظرمـی 
هـاي جنسـیتی   سازي فضاي فیزیکی، آموزشی و تربیتی با نیازها و تفاوتبنیادین نیز متناسب

سازي فرهنگ ایمانی و عفـاف  گذار در فضاي فیزیکی بر الزامات نهادینهاست و سیاستآمده
توان چنین تحلیل کـرد  و حجاب و رعایت احکام محرمیت در محیط تأکید دارد. بنابراین می

گـذار اسـت و حساسـیت در    که تفکیک فضا در سندهاي متأخر هم مؤکد مورد نظر سیاست
جدایی فضا بر مبناي جنسیت همواره وجود داشته است.

تفکیک محتوا3.5
اسـت. حتـی در سـند    یک محتوا مورد نظر بوده در حوزه آموزش عمومی در اسناد اولیه تفک
وپـنجم، هـدایت تحصـیلی دختـران بـه سـمت       کلیات نظام آموزش و پرورش در اصل سی

هایی متفاوت که یا جامعـه زنـان بـه آن نیـاز دارنـد و زنـان در تصـدي آن صـالحیت         رشته
سـت. در  اگـذار بـوده  تري دارند و با وظایف خانوادگی تطابق دارد مورد نظـر سیاسـت  بیش

رسد عمـالً بـراي دوجـنس دوهـدف متمـایز      ها نیز وقتی به مقطع راهنمایی میاهداف دوره
در حـوزه اخالقـی تربیـت    29/2/79شود. مطابق اهـداف دوره راهنمـایی مصـوب    مطرح می

شـود. امـا از منظـر محتـواي کتـب،      دختري عفیف و باحیا و پسري شجاع و غیور عنوان می
رسـد بخشـی از   است. بـه نظـر مـی   تفکیک محتوا را دربرگرفتهآموزش عمومی از چند منظر 

سمت و سوي محتواي کتب به دلیل تأثیرات فرهنگی حـاکم بـر گفتمـان جامعـه مبنـی بـر       
رات خـود را بـر ذهـن مـؤلفین     هاي مادرانه و زنانه بـراي زنـان باشـد کـه تـأثی     اهمیت نقش

گـذاري نیـز بـر    سیاسـت است، اما حساسیت بر این موضوع در گفتمـان حـاکم بـر    گذاشته
هـاي جنسـیتی   ها و به عبـارتی کلیشـه  افزایش تعمق در محتواي کتب جهت بازتعریف نقش

هاي جنسـیتی هـم   مباحثی چون حذف کلیشه92افزوده است. بنا به نظر کارشناسان، از سال 
هــا در آمـوزش عمــومی بــراي  اسـت. دوم برخــی محتـواي اموزشــی و رشـته   مطـرح شــده 
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شـود. بـه بیـان یکـی     داده مـی ائل مربوط به بلوغ هر جـنس، آمـوزش  است که مسجنسدو
کارشناسان؛  از

شـود.  این آموزش در درس تفکر و سبک زندگی در پایه هفتم و هشتم آموزش داده مـی 
هـاي  هاي نظري هم تفاوتی میان دو جنس از نظر محتوا نیست اما در برخـی رشـته  در رشته

مکانیک ماشین کشاورزي دختران امکان تحصیل ندارند.گري یا اي مانند ریختهفنی و حرفه
هـاي تعریـف شـده از    بنابراین حساسیت به جنسیت جهت هدایت دو جنس براي نقش

گـذار و هـم تحـت تـأثیر     گذار است که هم ناشی از نگرش سیاستموارد مورد نظر سیاست
هـاي  مفهوم کلیشـه هاي اخیر با برجسته شدن رویکرد فرهنگی مؤلفین بوده است. اما در سال

بخـش بـودن و یـا    گـذار حساسـیت بـر قـدرت    جنسیتی در هر دو گفتمان جامعه و سیاست
آمیز بودن مفاهیم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.کلیشه

تفکیک معلمین و پرسنل4.5
هـاي  آموزان از موضوعاتی اسـت کـه در اساسـنامه   تناسب جنسیت پرسنل و معلمین با دانش

دبستانی آمده است و تنهـا در مـورد برخـی مشـاغل در     اطع مختلف بجز پیشمختلف در مق
هـاي شـغلی در نظـر    است که این ردهشده مدارس دخترانه مجوز استفاده از پرسنل مرد داده

روزي عنــوان مثــال در اساســنامه مــدارس شــبانهانــد. بــهگــذار مردانــه تلقــی شــدهسیاســت
انتخاب کارکنان مدارس دخترانه از میان زنـان و پسـرانه   الزام 10در ماده 19/1/1378مصوب

کند و در تبصره آن اسـتفاده از کـادر نگهبـانی، تأسیسـات،     از میانه مردان متأهل را مطرح می
توان چنین نتیجه گرفت کـه  کند. میآشپزخانه، راننده و باغبان مرد متأهل را بالمانع اعالم می

گیري از اخـتالط دوجـنس تأکیـد داشـته اسـت.      گذار بر جداسازي دوجنس و جلوسیاست
فرض را داشته است که نزدیک بودن دو جنس احتمال ایجـاد آسـیب   گذار این پیشسیاست
کند و با تفکیک سعی در پیشگیري داشته است.تر میرا بیش

ر حــوزه آمــوزش عمــومی اســت داراي ســند تحــول کــه از اســناد متــأخر و اساســی د
بینـی مـورد نظـر سـند     اینکه تکلیف خود را بر مبناي جهـان ویژگی عمده است. نخست سه

است  در تدوین فلسـفه تربیتـی جامعـه اسـالمی     روشن کرده است. چنانکه در متن آن آمده
بینـی و نظـام   هـاي مبتنـی بـر جهـان    ایران براي شناخت و تنظیم مبانی اساسی باید بر دیدگاه

کنـد  زنـدگی بشـر معرفـی مـی    ارزشی اسالم تکیه کـرد و کسـب حیـات طیبـه را مطلـوب     
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). دومین خصیصه این سند بیان آشکار متغیر جنسـیت  1390:47آموزش و پرورش،(وزارت
کننـدگان سـند   هاي مربوط به ایـن حـوزه اسـت. تـدوین    گذاريو لحاظ آن در کلیه سیاست

هـاي جسـمی، فکـري، جنسی/جنسـیتی هسـتند      معتقد به تفاوت افـراد بـر اسـاس ویژگـی    
ـ     ). بن67(همان: طـور  هابراین در این سند توجه به جنسـیت و حساسـیت برمبنـاي جنسـیت ب

مشخص آمده است که در سندهاي پیشین به این شکل مطرح نبوده است. ویژگی سوم ایـن  
گذاري در عین حساسـیت  سند تالش براي تلفیق تشابه و تمایز است به این معنا که سیاست

دو جنس نیز توجه کنـد. بـه بیـان دیگـر    هاي مشترك به جنسیت و حفظ تفاوت، به ویژگی
شده و نه آنقـدر متغیـر و   نویسندگان سند در باب هویت نه آن را آنقدر ثابت و از پیش تعیین

بـر وجـوه متشـابه افـراد هـم      فاقد مبناي تکوینی و تابع محـیط مـی داننـد و معتقدنـد اگـر     
).132: 1390رش، گرفته شوند(وزارت آموزش و پروها نادیدهشود نباید تفاوتتأکیدي

مکمل محوري5.5
شود و زن و مـرد  هاي بین زن و مرد براساس حکمت بالغه الهی تعریف میبراین مبنا تفاوت

رساند. نویسـندگان معتقدنـد افـراد بـر مبنـاي      مکَمل همدیگر قرار و درکنار هم به تکامل می
تیابی بـه کمـال   هاي پایه جهـت تقویـت و دسـ   هویت انسانی/اسالمی/ایرانی یکسري مهارت

کنند.کسب می
توان چنین نوشت که مبنا در کل مبانی نظام معیار اسالمی است. و هویـت  طور کلی میهب

اسـت کـه بایـد بـدان توجـه شـود. درواقـع        هاي هویتی تعریف شدهترین الیهجنسی از مهم
داننـد کـه توجـه بـه    نگارندگان خانواده را در تحقق جامعه صالح صاحب نقش عظیمی مـی 

: 1390سازد(وزارت آمـوزش و پـرورش،   هاي جنسیتی براي تشکیل خانواده را مهم مینقش
269.(

مهارت محوري کورجنس6.5
بحث مهارت محوري بطور جدي در نظام جدید آموزشی مطرح شد که به زعم کارشناسـان 

محـدودتري  هـاي  هاي دختران بود که دختران در رشـته تنها چیزي که مطرح بود نوع رشته«
هاي خانگی و مادرانه تناسب داشت. امـا بحـث   ها با نقشو این رشته» امکان تحصیل داشتند
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وزش متوسـطه قـادر بـه کسـب درآمـد      مهارت محوري و اینکه افراد بعد از اتمـام دوره آمـ  
طریق مهارت براي خود و خانواده باشند فارغ از جنسیت در اهداف عملیاتی سـند تحـول   از

سند مهندسی علمی کشور در فصل اول به تلفیق آموزش با تربیت و پـژوهش  است. درآمده
است.محوري تأکید شدهمحوري به مهارت و پژوهشو مهارت و تبدیل سیستم حافظه

گذار باتوجه به باورهاي دینی مربوط بـه  رسد درحوزه آموزش عمومی سیاستنظر میبه
لم بدنبال پوشش حداکثري سطح سـواد  تحصیل علم و حق انسانی زنان و مردان در کسب ع

هـاي پایـه مشـترك همـواره از منظـر تکـوینی       است اما در کنـار آمـوزش  زنان و مردان بوده
است و عدالت را هم در این حوزه توجه بـه  خصوصیات متفاوتی را میان دوجنس قائل بوده

آمـوزش  کند. درنتیجه در جهـت گسـترش کمـی    ها و نه تشابه و برابري توصیف میتفاوت
هـاي تکـوینی همـواره مـدنظر     اسـت. امـا اگرچـه تفـاوت    اي را انجـام داده اقدامات گسترده

هـاي خـاص جنسـیتی    هـایی موجـب تمـایز در رشـته و ایجـاد رشـته      است و در برههبوده
انـد و  اند که به فاز اجرایی نرسـیده محوري نیز تدوین شدهاي اسناد تشابهاست در دورهشده

ر اسالمی در تدوین سـند مبنـا قـرار گرفتـه اسـت و آمـوزش و پـرورش        نهایت نظام معیادر
است. بنابراین هرجـا از  عنوان عاملی در کسب حیات طیبه درنظر گرفته شدهدولت اسالمی به

موضع تمایز محورانه فاصله گرفته است سندي در جهت بازگشـت بـه موضـع تمایزنگرانـه     
واقـع دروازه ورود بـه   مانند آموزش عالی بهشود. اما از آنجائیکه آموزش عمومی تصویب می

رسیم با مواضـع  اشتغال درنظر گرفته نشده است وقتی به سطح آموزش عالی و تخصصی می
شویم . در طیف مورد نظر این مطالعه نوعی سـوق رویکـرد   تري روبرو میجنسیتی مشخص

نسـیت  ویت تمـایز بـه حساسـیت بـه ج    جنسیتی از حساسیت بیشتر به جنسیت در جهت تق
رسد تحوالت جامعـه و گفتمـان   شود که به نظر میبخشی بیشتر مشاهده میجهت قدرتدر

حاکم بر جامعه در این تغییرات تأثیرگذار بوده است.
مـدت،  می براي زنان  ضمن یک وقفه کوتاهآموزش عالی از حیث دسترسی و گسترش ک

اران مبنـی بـر رابطـه    گـذ فـرض سیاسـت  است. پس از انقالب پـیش رشدي داشتهبهروند رو
هاي افراد بر مبناي جنسیت و بـه تعبیـري   جنسیت و نوع شغل و بازتعریف مشاغل و مهارت

ها و وظایف دو جنس موجب نـوعی مـدیریت   تناسب جنسیت و آموزش و به تبع آن نقش
هـا فنـی و مهندسـی مردانـه     تهجنسیتی ورود به حوزه آموزش عالی شد. بر این اسـاس رشـ  

هاي تحصیلی بـراي  یابد. و برخی رشتهها کاهش میو ورود زنان به این رشتهشوندمیتعبیر
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1359) از سـال  1397شـوند. مطـابق سـرمدي (   هردو جنس غیرضروري تعبیر  و حذف می
شوند و بعد از بازگشـایی بـراي   ها به مدت دوسال تعطیل میدلیل انقالب فرهنگی دانشگاهبه

رشـته دانشـگاهی   169افتد، در این سال حدود اق میتغییراتی اتف1363- 1364سال تحصیلی 
هـا  درصـد رشـته  46یابند و حـدود  رشته را نمی91شود که دختران امکان انتخاب تعریف می

توانند انتخاب کنند. بدین ترتیب در گروه علوم ریاضـی و فنـی، زنـان امکـان انتخـاب      میرا
رشته زنان امکـان  40تجربی از میان یابند. در گروه آزمایشی علومرشته را نمی84رشته از 55

دامپزشـکی بـراي زنـان نامناسـب     هـا از جملـه   یابند و برخی رشـته رشته را می7شرکت در 
مانده نیز، محدودیت حداکثر براي داوطلبـان زن  رشته باقی33رشته از 18شود. و در میتلقی

ی از جامعه را زنـان  فرض که نیمهاي حوزه علوم تجربی نیز با این پیششود. رشتهمطرح می
دهند و الزم است به اندازه این جمعیت نیروي متخصص هم جنس تربیت شـود  تشکیل می

ص زنـان چـون مامـایی منحصـر بـه      هـاي خـا  شـوند و رشـته  سهمیه بنـدي جنسـیتی مـی   
شود.میزنان

د زیـادي در تعـداد پزشـکان زن    گذار درحوزه پزشکی معتقـد اسـت کـه کمبـو    سیاست
بایست کـامالً در  فرض او این است که امور مربوط به زنان در پزشکی میدارد و پیشوجود

کننـد. ایـن   دست زنان باشد و یا با افزایش پزشکان زن، جامعه زنان تنها به آنان مراجعـه مـی  
شود.فرض در جلسات مختلف مجلس نیز از سوي نمایندگان به کرَات تکرار میپیش

التحصـیالن  نفـر از فـارغ  50طبـق آن تعـداد   شـود کـه   قانونی تصویب مـی 1361در سال 
پزشکی که داراي شرایط تعیین شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عـالی هسـتند قبـل از    

شوند. اعتبار ایـن  انجام خدمت خارج از مرکز وارد دوره تخصص در رشته زنان و مامایی می
مخـالفین  گیرد وسال بود. بحثی در مجلس در خصوص حذف تعداد صورت میقانون یک

کنند. استدالل موافقین مبتنی بر نیاز همیشگی جامعه زنـان بـه پزشـک    و موافقین صحبت می
زن و اهمیت آن در نظام اسالمی است به این معنا کـه نظـام اسـالمی بایـد بـه تعـداد کـافی        

جـنس  اجعـه بـه پزشـک غیـر هـم     پزشک زن براي جامعه زنان داشـته باشـد تـا آنـان از مر    
استدالل مخالفان نیز در خصوص محدود تعداد افراد متعهد است. به عبـارتی  شوند. و نیازبی

تر هـم  هر دو گروه موافق و مخالف در خصوص لزوم حساسیت جنسیتی براي تفکیک بیش
).1361عقیده هستند (مجلس شوراي اسالمی،
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شود همچنان این مباحـث در  که قانون سهمیه دستیاري براي زنان تصویب می72در سال 
مبـاحثی  س جریان دارد که تعداد پزشکان زن با توجه به جمعیـت زنـان کـافی نیسـت.    مجل
شود که در نهایت رفع نیـاز  خصوص موقت بودن و یا دائمی بودن این سیاست مطرح میدر

عنـوان سیاسـتی   بـه ). بنابراین ایـن سیاسـت  1372آورد. (مجلس شوراي اسالمی، رأي نمی
شود. از آنجاییکه هـدف از آمـوزش بـه    پزشک ابقاء میدائمی براي حفظ تناسب جنسیت و 

مخـاطبین از  هـا کـه   نوعی مدیریت جنسیتی فضاي شغلی نیـز بـوده اسـت در سـایر رشـته     
بندي ورود بر مبناي جنسیت است.گذار به دنبال سهمیهجنس وجود دارند سیاستدوهر

جمعیـت  مدیریت ورود افراد برمبنـاي جنسـیت منجـر بـه کـاهش سـهم کلـی زنـان از        
) سهم زنان از جمعیـت دانشـجویی   1383شود. بنا به فراستخواه(ها میدانشجویی در آن سال

رسد. سهم زنـان در گـروه فنـی و   می68درصد در سال 28.6به 57درصد در سال 32از حد
درصـد  4.6بـه  1357درصـد در سـال   9.2ها و موسسات آموزش عـالی از  مهندسی دانشگاه

درصـد در  4.1بـه  1357درصد در سـال  18.4رزي و دامپزشکی از و در گروه کشاو1368در
درصـد در  42.5درصـد بـه   53.8یابـد. سـهم زنـان در گـروه پزشـکی از      کاهش مـی 68سال 
بـه عبـارت دیگـر، در    ).43: 1397یابد(فراسـتخواه بـه نقـل از سـرمدي،    تنزل می1368سال
مجموعـا  59- 58ال افتـد. در سـ  هـاي دانشـگاهی اتفـاق مـی    اول کاهش تنوع در رشـته دهه
رشـته رسـید تـا پایـان دهـه اول هـم       435بـه  62- 61رشته وجـود دارد کـه  در سـال    525
هـاي بعـد   ماند و در سال) اما این وضعیت پایدار نمی639: 1387رشته بود (فراستخواه، 479

یابـد و حتـی در   حضور زنـان در آمـوزش عـالی(بجز دانشـگاه آزاد اسـالمی) افـزایش مـی       
شـود. اگـر بـه رونـد     از سـهم پسـران بیشـتر مـی    1390- 91و 1380- 81لی مقطع تحصـی دو

هـا  تحوالت حضور زنان در آموزش عالی بپردازیم براساس آمارها سهم دختران در دانشـگاه 
تـوان  رغم نبودن برخی آمارها میو مراکز آموزش عالی روند سینوسی را پیموده است و علی

تـر  هـایی کـم  دختـران از پسـران بیشـتر و در دوره   هایی تعدادچنین استنباط کرد که در دوره
است.شده

ــه  ــا اجــراي برنام ــان ب ــزایش تعــداد  هــدر دهــه دوم انقــالب همزم ــا اف اي توســعه و ب
التحصیالن آموزش عمومی و فضاي موافق فرهنگی در گفتمان حاکم بر جامعه مبنی بـر  فارغ

هـا در آمـوزش عـالی بـراي زنـان      حضور زنان در آموزش عالی، حضور زنان و تنوع رشـته 
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ها از فاز حساسیت جنسیتی در جهت افزایش تمایز بـه  یابد. در این دوره سیاستافزایش می
یابد.  تفاوت به جنسیت سوق میرویکرد کورجنس و بی

٢هاي مختلف آموزش عالیشدگان دورهنامثبت.1جدول 

1392،13966، 1385آمار ایران،هاي برگرفته از مرکزمنبع: محاسبات شخصی برمبناي داده

روحانینژاداحمديخاتمیرفسنجانیهادولت

سال
تعداد

1370
1371

1375
1376

1377
13783

1383
1384

1385
1386

1391
1392

1392
1393

1396
1397

تعداد 
418727306801564107547510137608611556201002115کل

تعداد 
1276421333562862791174834740467515111440773دختران

سهم 
553.8044.5743.98*30.4543.4650.74دختران

کـه سـهم   آمارهاي فوق مجموع دانشگاه آزاد و سایرمراکز آموزش عالی اسـت. درحـالی  
اسـت ایـن سـهم    ها و مراکز آموزش عالی به نسبت روند صعودي داشـته دختران در دانشگاه

درصـدي دختـران در   44.3اسـت بطوریکـه سـهم    آزاد بـالعکس بـوده  خصوص دانشگاه در
رسـد. بنابـه اسـتدالل    مـی 1391- 92درصد در سال 37.12به 1375- 76دانشگاه آزاد در سال 

ها و مراکز آموزش عالی دولتـی و دانشـگاه آزاد   )، شاید این تفاوت بین دانشگاه1395(مدنی
گاه آزاد و دولتـی توضـیح داد. درواقـع    را بتوان بـا تفـاوت در پرداخـت شـهریه بـین دانشـ      

ها تمایل کمتري دارند تا بخشی از بودجـه خـانواده را صـرف آمـوزش دختـران در      خانواده
گذاري در این زمینه انجـام شـود   دهند اگر قرار است سرمایهدانشگاه آزاد نمایند و ترجیح می

مشـکالت مربـوط بـه    رسـد  به نظر میمنابع به تحصیالت عالی پسران اختصاص داده شود.
حضور زنان در حوزه اشتغال در این تصمیم تاثیرگذار باشد.

رغم افزایش نسـبت حضـور زنـان در آمـوزش عـالی،      نکته قابل توجه این است که علی
هاي جنسیتی حاکم در خصوص نوع رشته و نـوع شـغل زنـان در    فرضرسد پیشنظر میبه

هـاي  و همـواره سـهم زنـان در رشـته    تاسـ هاي خاص اثرگـذار بـوده  گرایش آنان به رشته
تر از مردان بوده است.مهندسی پایین
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هاي مختلف تحصیلی در آموزش عالی. سهم زنان در گروه3نمودار 
1381،1390،1396منبع: سالنامه آماري، 

و علوم پایـه  هاي هنر، علوم پزشکیدهد زنان در رشتهنشان می3که نمودار شماره چنان
انـد  هاي مهندسی و کشاورزي و دامپزشکی کمترین سهم را داشـته ترین سهم و در رشتهبیش

ها در کنـار رونـد   است. تحلیل محتواي سیاستو سهم زنان در دو رشته مذکور افزایش یافته
انجامـد.  تحوالت حضور زنان در آموزش عالی به ارائه تصویر بهتري از وضـعیت زنـان مـی   

عالی به دلیل پیوند بیشـتر بـا موضـوع اشـتغال از منظـر جنسـیتی داراي حساسـیت        آموزش 
هاي کالن را تحقق بخشـد. تحلیـل   تري بوده است تا اهداف جنسیتی مورد نظر سیاستبیش

ها در جهـت حساسـیت   دهد که برآیند سیاستهاي آموزش عالی نشان میجنسیتی سیاست
فـاوت دو جـنس اسـت. مقـوالت برآمـده از      تر بر موضوع جنسیت در راستاي حفـظ ت بیش

ها به شرح زیر است.محتواي سیاست

دو جنسجلوگیري از اختالط 7.5
که پیش از این گفته شد، گفتمان مدافع تفاوت و تمـایز و بـدنبال تفکیـک بیشـتر فضـا      چنان

هـاي  هـا و مراکـز زنـان از برنامـه    جهت جلوگیري از اختالط دوجنس است. توسعه دانشگاه
گـذار  هاي مختلط نیز موردنظر سیاسـت است. جدا نشستن دو جنس در کالسها بودهدولت



63)مریم ابراهیمیو مزینانیاکبر تاجعلی(...گذاريتحلیل جنسیتی سیاست

هـا و موسسـات آمـوزش    است. مطابق آیین نامه حفظ حدود آداب اسالمی در دانشگاهبوده
شـوراي عـالی انقـالب    6/5/1366عالی مصوب یکصد و بیسـت و یکمـین جلسـه مـورخ     

ر کالسهاي درس در دو ردیف جداگانه بنشـینند  فرهنگی، دانشجویان زن و مرد الزم است د
و در صورت امکان جداکردن کالسها از نظر بودجه و کیفیت، باید جدا شود. بر ایـن اسـاس   

هـاي مختلـف   در دهه اول انقالب ضمن حساسیت بیشتر بر مدیریت جنسیت ورود به رشته
تفکیک بیشتر فضا نیز مورد نظر بوده است.

هـا در  هـا و کارگـاه  ست که دانشـجویان زن و مـرد از آزمایشـگاه   ادر ادامه این سند آمده
هـا بایـد تـدابیري اتخـاذ کننـد کـه از       ، دانشگاه8هاي جداگانه استفاده کنند و طبق مادهنوبت

ــ  ل کارهــا نشــود اخــتالط غیرضــروري زن و مــرد تاجــایی کــه منجــر بــه اخــتالل و تعطی
هـاي  هـا و اتـاق  هـا و خوابگـاه  بخانـه اماکن عمومی ماننـد کتا 11کرد و طبق ماده جلوگیري

هـاي  غذاخوري باید براي زنان و مردان جدا باشد. جلوگیري از اخـتالط دو جـنس در دوره  
هـا بیشـتر مـورد تأکیـد     ولـت گـذار بـوده اسـت و در برخـی د    مختلف مورد نظـر سیاسـت  

جـدایی اردوهـاي دانشـجویی    گیـرد. بـه عنـوان مثـال در دولـت اصـالحات نیـز       مـی قرار
در 1382شود. طبـق مـاده واحـده مقـررات سـفرهاي دانشـجویی مصـوب سـال         میمطرح

شـود.  شوراي عالی انقالب فرهنگی برگزاري اردوهاي دانشگاهی مختلط غیرمجاز اعالم مـی 
الحاقی برگزاري اردوهاي مخـتلط را صـرفاً بـا تاییـد مکتـوب      نامهو در همان سال طی آیین

گراي بعدي نیز ضمن تأکید بیشتر بـر  . و در دولت اصولداندمرجع صادر کننده قابل اجرا می
جداسازي و تفکیک فضا، تناسب نوع اردو با جنسیت و ذائقه شـرکت کننـدگان و جنسـیت    

کننــدگان نیــز در دســتورالعمل اردوهــاي سرپرســت اردو و یــا متأهــل بــودن او بــا شــرکت
شـی مشـترك تـا    است. عالوه بر تفکیک فضـاهاي آموز لحاظ شده1386دانشجویی مصوب 

هـاي  حد ممکن گسترش مراکز خاص زنانه هم در دستور کار بوده است. در سـند سیاسـت  
نیـز گسـترش مراکـز زنانـه مـدنظر      1384ارتقائ مشارکت زنان در آمـوزش عـالی مصـوب    

است.گذار بودهسیاست
–که تفکیک جنسـیتی در آمـوزش عمـومی بـه نسـبت بـدون حاشـیه پذیرفتـه         درحالی

اسـت.  ها و مراکز آموزش عالی با مناقشاتی همـراه بـوده  جنسیتی دانشگاهاست، تفکیکشده
، و اجراي آن مـورد  "گرایی جسمی و روحیعفاف"مناسبات میان دو جنس و به بیان بستان 

است. در دهه سوم و با حاکمیت گفتمان اصولگرا مجـدداً ایـن   موافقت و مخالفت قرار گرفته
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گـذاري  زعم انتظاري این طرح نه لزوما براساس سیاسـت یابد. بهرویکرد اهمیت بیشتري می
ــت بلکــه براســاس تصــمیمات شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی اتخــاذ شــده اســت   دول

). دانشجو، وزیر وقت نیز این طرح را مربوط به مصـوبه یکصـدمین جلسـه    1396(انتظاري،
ـ نژاد معرفی مـی شوراي عالی انقالب فرهنگی و نه مربوط به دولت احمدي در درواقـع  7دکن

.شودتر میچنینی بیشنوعی حساسیت روي اجراي مفاد قانونی ایناین دوره به

گزینیبومی8.5
از طرف سازمان سنجش آموزش کشور در شـوراي  69گزینی در قالب طرحی در سال بومی

). امـا از منظـر جنسـیتی تـدوین     1395عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید(جمالی، باقی، 
اسـت. در  گـذار بـوده  ی براي جلوگیري از دوري دختران از خانواده مورد نظر سیاستسیاست

فصل دوم، جهـت جلـوگیري از   5هاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی، در بند سیاست
هـایی جهـت   نامـه اسـت و آیـین  دورشدن دختران از خانواده اتخاذ تدابیر قانونی الزم آمـده  

تر به محل زندگی خانواده و یا نزدیکی دانشگاه به محل زنـدگی  تسهیل انتقال دانشجویان دخ
عنوان مثال در آیین نامه مهمـانی و انتقـال دانشـجویان دوره هـاي     است. بهافراد تصویب شده

ــگاه  ــی دانش ــاردانی و کارشناس ــی و غ   ک ــالی دولت ــوزش ع ــات آم ــا و موسس ــی ه یردولت
میهمانی و انتقال دانشجویان دختـر  نامه را جهت تسهیل در ، در مقدمه آن آیین1389مصوب

در تمامی موارد میهمـانی اولویـت را بـه    17کند و در ماده به محل زندگی خانواده مطرح می
دهد. اما مطابق  درمورد قانون اصالح موادي از قانون خـدمت پزشـکان   دانشجویان دختر می

کننـد،  تفاده مـی هاي منـاطق محـروم اسـ   و پیراپزشکان، زنانی که در مقطع تخصص از سهمیه
کار در مناطق محروم را داشته باشند.بایست رضایت همسر از اشتغال بهمی

تفکیک رشته9.5
ها صورت گرفت اگرچه پـس  چنانکه در مقدمه آمد در دهه اول پس از انقالب تفکیک رشته

ــاحبه    ــروحات و مص ــناد و مش ــمون اس ــه در مض ــا آنچ ــد ام ــاد ش ــی ایج ــا از آن تغییرات ه
زنـان وارد  «است، تناسب نوع رشته با جنسیت زنان است. به بیان مهدوي کنـی مالحظهقابل
التحصیلی خودشان هم تمایل به کـار در آن ندارنـد، مـثال    شوند که پس از فارغهایی میرشته
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اسـت، اینهـا فقـط هزینـه اسـت،      مهندسی معدن، هرچند از نظر تکنولوژي شرایط تغییر کرده
هـا و  هـا توانـایی  زن«و یـا بـه تعبیـر بسـتان     » د شوند که جامعـه نیـاز دارد  زنان درجایی وار

تناسـب جنسـیت و   ». دارند و آموزش باید درجهتی باشد که خـانواده نقـض نشـود   عالیقی
تـر اسـت و   محور دینی پررنـگ هاي تفاوترشته و درنهایت نوع شغل درنظر افراد با گرایش

از مصـادیق آن در سـند ارتقـاء    نمایـان اسـت.   گذاري و در عمـل نیـز  اثرات آن در سیاست
ــین   یهــا در مشــاغل(زنی اســت و شــغلیفرصــت آموزشــآمــوزش عــالی، همــاهنگی ب

.آنها هست)يبرایکه فرصت شغلینندببآموزش

آشتی نقش10.5
ــد ــمیریتم ــانه ــشزم ــاينق ــال ه ــوزش ع ــوزه آم ــف در ح ــهیمختل ــوعیب ــدنظر ن م

هـاي در بخـش حوزه در تضاد و عمـالً یناهايیاستسیتاست هرچند با کلگذاریاستس
يفضـا یشـتر بـه دنبـال انعطـاف ب   گـذار یاسـت حوزه سین. در ایابدیاجرا میتقابلیزيناچ

اســت. ییو دانشــجويمــادرهــايامکــان اداره همزمــان نقــشیشجهــت افــزایآموزشــ
فصـل  5بنـد  هاي ارتقـاء مشـارکت زنـان در امـوزش عـالی      طبق سند سیاستمثالعنوانبه

هـایی یـت مادران دانشـجو و حما يبدون احتساب سنوات براهايخدمات رفاهی مرخصی
بـا کهاستدرنظرگرفته شدهها، ساعات شیردهی و انعطاف در برنامه درسیچون مهدکودك

اجرایی مصـوب در هیـأت وزیـران    نامهی در آییندولتيمهدهایلیبر تعطیمبنيبعدقوانین
در حـوزه  گـذار یاستاز تالش سهاییدر تضاد است مثالالعمل مربوط، دولت نهم و دستور

.نقش استیآشت

بــا یتناســب رشــته دانشــگاهیجهــت گســترش آمــوزش عــالگــذاریاســتنظــر سدر
گـان کنندهینآمده است. درواقع، از منظر تدویمختلف زندگهايزنان در عرصهآفرینینقش
یرسـا یفـاي حضـور در کنـار ا  یـن ارنـد، ا درااجتماععرصهدرحضورقصدزناناگراسناد
.بودخواهدهانقش
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از همسریتتبع11.5
در آموزش عالی باتوجه به اقتضاي سن و امکـان ورود زنـان بـه مرحلـه تأهـل در زنـدگی،       

گیرند. ایـن جریـان از   ها مواضع جنسیتی مشخصی مبنی بر رویکرد مردسرپرست میسیاست
اسـت و مولـد مناقشـاتی در صـحن مجـالس مختلـف نیـز        د داشـته دهه اول انقـالب وجـو  

است.بوده
شود که طبق آن اولویت بـا مـردان لیسانسـیه    قانون اعزام به خارج تصویب می64درسال 

هـاي  متأهل و بانوان متأهل و در معیت همسر است. در جریان تصویب آن در مجلس بحـث 
سـان  بناي تفاسـیر متفـاوت از متـون یـک    اي که بر مگیرد. جریان دو گانهمفصلی صورت می

ــود در دهــه اول انقــالب نیــز وجــود داشــته  ــه ب اســت و در دهــه دوم وجــه شــکل گرفت
یابد. اشتراکات انسانی و تاکید بر تشابه حداکثري و تفاوت حداقلی بـر مبنـاي   میتريپررنگ

ـ  ان دو جـنس  تفاسیر مربوط و در مقابل تفسیر مبتنی بر تفاوت حداکثري و تشابه حداقلی می
هـا کـه ناشـی از تفـاوت     مطالبات متفاوتی را ایجاد کرد. در میان نمایندگان مجلس این تقابل

اي را ایجاد کـرد. در یـک جریـان تفسـیري، شـرط شایسـتگی در       تفاسیر بود جریان دوگانه
کسب تحصیالت و لزوم تربیت نیروي متخصص با هدف تـأمین نیـروي مـورد نیـاز بـراي      

شود و جریان تفسیري مقابل بـر اهمیـت توجـه    ژه حوزه پزشکی مطرح میویجامعه زنان به
به تفاوت و معناي متفاوت تبعیض و تفاوت تأکید دارد. همچنین جریان مدافع حفظ تفـاوت  

ال آســیب در صــورت فقــدان   بــر اهمیــت تحــت سرپرســتی بــودن زنــان و احتمــ      
بـر  ان تفاسیر دوگانه مبنیابراین جری) . بن1364پردازد (مجلس شوراي اسالمی، میسرپرست

ــل ت  ــاوت حــداقلی و در مقاب ــاوت حــداکثري و تشــابه حــداقلی  تشــابه حــداکثري و تف ف
طلب و اصولگرا تقویت شد.هاي بعد با گفتمان سیاسی اصالحگرفت و در دورهشکل

3گیـرد، در مـاده   مجدداً مورد بررسی قـرار مـی  79این موضوع در مجلس ششم در سال 
دانشجویان پسر و اولویت با متأهلین ذکر شده بود و در تبصره بـه موضـوع   قانون قبلی اعزام

را رد و حـذف  شود که شوراي نگهبان آنزنان پرداخته بود در این سال عنوان پسر حذف می
تنهـایی و  شوهر و یا شـوهردار بـه  کلمه پسر را موجب جواز خروج دختران مجرد و زنان بی

مجلـس دو نـوع مواجهـه    دانـد. کـه در  خالف شرع مـی در معرض فساد قرار گرفتن آنها و
گیـرد. جریـان اول : پیشـنهاد کمیسـیون آمـوزش      سوي نمایندگان با این موضوع شکل میاز

وقت مبنی بر اصالح ماده مربوط و جریان دوم عدم پذیرش و ارجـاع بـه مجمـع تشـخیص     
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اولویـت بر یمبن3اصالح ماده یت. و در نها)1379مصلحت است (مجلس شوراي اسالمی، 
ینشرط ازدواج برداشته شده امـا متـأهل  یع به نوعق. درواشودیمیبتصوبا داوطلبان متأهل

.گیرندیقرار میتدر اولو

حضور در توسعه12.5
نوعی افزایش حضور زنان در حوزه عمومی با هدف کمک بـه توسـعه   از دوران سازندگی به

جهت توانمندسازي و ایجاد قابلیـت حضـور   عنوان ابزاري شود و آموزش بهکشور مطرح می
آمـوزش عـالی زنـان    است. در سند گسترشموثر و تخصصی در عرصه عمومی مطرح بوده

هـاي ملـی جهـت کمـک بـه      عنوان سـرمایه التحصیل به، زنان آموزش دیده و فارغ7درفصل 
ایـن نگـرش   هاي توسعه نیز مصـادیقی از  براین دربرنامهاند. عالوهتوسعه متوازن فرض شده

موجود است ازجمله: در برنامه اول اعتالء موقعیت زنان از طریق تعمیم آمـوزش و افـزایش   
مشـارکت زنـان   158و71هاي مشارکت در امور اقتصادي اجتماعی، در برنامه سوم ماده زمینه

در امر توسعه. بنابراین به منظور اجراي فرآیند توسعه حساسیت بر موضوع جنسـیت جهـت   
گیرد.بخشی بیشتر مورد نظر قرار میزنان در حوزه عمومی و قدرتافزایش نقش

شدنجهانی13.5
نقشـه  5در حوزه آموزش نوعی تمایل به سمت ارتقاء در سطح جهانی وجـود دارد. در بنـد  

ـ   جامع علمی کشور، کسب  ـ    يدانشـگاهها ینرتبـه نخسـت ب ینجهـان اسـالم و شـاخص ب
فصـل سـوم، توسـعه    4در سند ارتقاء آموزش عـالی بنـد    تر از آن یا و یا پیشدنيهادانشگاه

علمـی و محققـین و دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی زن بـه       ارتباط علمـی اعضـاء هیـأت   
ها و مجامع علمی خارج از کشور. عالوه بر جایگاه علمی در سند منشـور حقـوق و   دانشگاه

ی و ملـی  وردهاي مثبت دینمسئولیت ارائه دیدگاه و تبیین دستا، 88هاي زنان، در بندمسئولیت
است.  را به عهده زنان پژوهشگر نهادهزمینه مسائل زنان به جهانیاندر 
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هادر برخی رشتهتورمایجادتنوع ویتمحدود14.5
که از ابتدا در حوزه آمـوزش وجـود   یانهگرایزتمارویکرداتخاذآموزشحوزهنظرانصاحب

يخـاص بـرا  يهـا منجر به انتخاب رشـته ییگراتفاوت. دانندمیزنانضرربهرااستداشته
بـه عبـارت دیگـر    . شـود یمیکاريبافزایشوهان رشتهآالتحصیالنزنان و تورم تعداد فارغ

التحصـیالن در ایـن   کنند که افزایش تعـداد فـارغ  هایی تحصیل میزنان به تعداد زیاد در رشته
افزایش رقابـت میـان زنـان در کسـب     ها موجب کاهش امکان تنوع شغلی براي زنان ورشته

هاي کمتر درآمـد زا  شود. این وضعیت به ویژه با تحصیل زنان در رشتههاي شغلی میجایگاه
کند.تر میوضعیت اشتغال زنان را بحرانی

دهـد برآینـد رویکـرد جنسـیتی در     ها نشان میمقوالت برآمده از تحلیل محتواي سیاست
هـاي  هـا و دوره رد تمایز محور است. هرچند در دولتبه نفع ارجحیت رویکه آموزشحوز

مختلف میزان تأکید بر این وجه شدت کمتر و بیشتري داشته است.  

گیريبحث و نتیجه.6
دهد در حوزه آموزش بـا طیفـی از رویکردهـاي    چنانکه چارچوب مفهومی تحقیق نشان می

یز تـا حساسـیت بـر    آموزشی مواجه هستیم که از حساسیت به جنسیت در جهت حفظ تمـا 
موضوع جنسیت در جهت تشابه بیشتر متفاوت است. به عبـارت دیگـر مقـوالت برآمـده از     

گـذاري  هاي مختلف در سیاسـت دهد این طیف در دورهتحلیل اسناد و مصاحبه ها نشان می
آموزش قابل مشاهده اسـت. بـا وقـوع انقـالب و هژمـونی گفتمـان اسـالمی جهـت طیـف          

سـمت حساسـیت بیشـتر بـر موضـوع جنسـیت جهـت تقویـت         گذاري آموزش بهسیاست
ها به عنوان حق انسانی مطرح است. به عبـارت دیگـر در حـوزه آمـوزش عمـومی و      تفاوت

هاي متفاوتی براي زنان قائل اسـت و آمـوزش را در جهـت تقویـت     گذار نقشعالی سیاست
تـر  بیشتر و تمـایز کـم  دهد در عین حال نگرش مبتنی بر تفسیر تشابه ها سوق میاین تفاوت

گذاري وجود دارد که به دلیل هژمونی تفاسـیر تمـایز محـور ایـن نگـرش      در سطح سیاست
تـر  یابد. بنابراین در دهه اول انقـالب بـا تفکیـک بـیش    ها میمجال تحقق کمتري در سیاست

هاي متفـاوت  فضا و محتوا و مدیریت جنسیتی ورود به حوزه آموزش در جهت تحقق نقش
ردان مواجه هستیم.  زنان و م
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اي و جهـانی شـدن وگـذر از دوران جنـگ     در دهه دوم انقالب با طرح مباحث توسـعه 
فراخوان حضور بیشتر زنان در حوزه عمومی و کمک به توسعه کشور تـأثیرات خـود را بـر    

تفـاوت بـه جنسـیت    ها موضـعی کـورجنس و بـی   گذارد و سیاستهاي آموزش میسیاست
هاي اولیه این موضوع بـه نسـبت موضـوع    رغم ابقاء تفکیکدیگر علیعبارت کند. بهمیپیدا

توسعه از اهمیت کمتري برخوردار است. افـزایش مهـارت زنـان و مـردان جهـت ورود بـه       
هـایی جهـت آشـتی    محـوري و اتخـاذ سیاسـت   اشتغال، گسترش آموزش عالی و تخصـص 

ین نگـرش اسـت. رونـد    هاي مختلف در دهه دوم و سوم انقالب نشان دهنده تاثیرات انقش
بخشـی بیشـتر و حـذف    تحوالت در جهت افزایش حساسیت و تشابه قـدرت و یـا قـدرت   

یابد. اما با هژمونی مجدد گفتمـان تمـایزمحور اولیـه طیـف بـه      هاي جنسیتی سوق میکلیشه
یابد. با این تفاوت که در گفتمان حاکم بـر سمت حساسیت بیشتر در جهت تفاوت سوق می

اسـت.  مندي برابر زنان و مردان رخ دادهبخشی و تواننگرشی مبنی بر قدرتجامعه تغییرات 
گزینی و تفکیک بیشتر فضـا و مـدیریت جنسـیتی ورود بـه     هایی چون بومیبنابراین سیاست

هایی در خصوص اجـراي  شود و مقاومترو میهاي تحصیلی با وضعیت متفاوتی روبهرشته
هـایی کـه   گردد. حتی دختـران در رشـته  پدیدار میها در گفتمان حاکم بر جامعهاین سیاست

یابند. بطوریکـه مطـابق کشـاورز در    تري میشود حضور پررنگطور سنتی مردانه تلقی میهب
هــاي فنــی مهندســی در شــدگان رشـته درصــد از کـل پذیرفتــه 30، 92- 91سـال تحصــیلی  

)15: 1397دهند ( کشاورز، هاي دولتی را زنان تشکیل میدانشگاه
ها تحت تأثیر مطالبـات جامعـه   حوزه آموزش عمومی در دهه چهارم انقالب سیاستدر 

گذاران در واکنش به تحوالت در جهت حساسیت به جنسـیت در جهـت   و رویکرد سیاست
) نیـز  1389یابد. به عبارت دیگر چنانکه مطالعه رسـتگار ( تشابه بیشتر و تمایز کمتر سوق می

ر آموزش عالی تحوالت کیفـی ایجـاد کـرده اسـت و     دهد تحوالت کمی گسترده دنشان می
اند. از طرفی مطابق تحـوالت فرهنگـی   دختران انگیزه و توان الزم براي ادامه تحصیل را یافته

هـاي جنسـیتی بـه منظـور افـزایش      ها مواضعی در جهت حذف کلیشـه جامعه مؤلفین کتاب
ي گفتمــانی یابنــد. و موضــوعاتی چــون عــدالت جنســیتی در فضــا عــدالت جنســیتی مــی

رغم هژمـونی دیـدگاه   یابد. بنابراین در حوزه آموزش عمومی علیگذاري اولویت میسیاست
رسـد برخـی مفـاهیم    محور، در پاسخ بـه مطالبـات و تحـوالت جامعـه بـه نظـر مـی       تفاوت

رغـم  بازتولیدکننده نابرابري مورد بازاندیشی قرار گرفته است. در حوزه آموزش عالی نیز علی
رسـد گفتمـان   دهد به نظـر مـی  وعه مقوالت غلبه رویکرد تمایزمحور را نشان میکه مجماین
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بخشی مشـابه تـأثیرات   حاکم بر جامعه مبنی بر تشابه حقوق قراردادي زنان و مردان و قدرت
امـا  اي متنـوع و درآمـدزا گذاشـته اسـت.     هـ خود را برگرایش جامعه زنان به انتخـاب رشـته  

گـذار بـا تحـوالت    همراهـی گفتمـان جنسـیتی سیاسـت    درمجموع هنوز فاصله زیادي میان
موجود در جامعه وجود دارد که تأثیرات کالن خود را در میـزان اشـتغال زنـان و اثربخشـی     

دهـد  )نیز نشان مـی 1385وند(آموزش تخصصی بر وضعیت زنان گذاشته است. مطالعه ظهره
وارد مشخصـی در زمینـه   هـا مـ  ریزي آموزشـی، اهـداف، اولویـت   که نه تنها در فرآیند برنامه

هاي معطوف به جنسیت وجود نـدارد، بلکـه در   یابی به برابري فرصت و رفع نابرابريدست
)در زمینـه  1382شـود.. مطالعـه چـابکی(   هاي جنسیتی نیـز مشـاهده مـی   برخی موارد کلیشه

هاي آموزشی، از نظـر کمـی و   دهد که نابرابري فرصتآموزش و جنسیت در ایران نشان می
هایی که در بازار کار از درجه دوم اهمیت برخودارنـد  کیفی به معناي شرکت در رشتهاز نظر

رسد تحت تأثیر رویکرد کالن جنسیتی حاکم است.  وجود دارد که به نظر می

هانوشتپی
طبـق فتـواي امـام و مقـام رهبـري مسـائل       « گویـد نجابت مخبر کمیسیون بهداري و بهزیستی می. 1

درمان رعایـت شـود، زمانیکـه مقـام رهبـري ریـیس جمهـور بودنـد یـک          شرعی باید در طب و 
به بخـش زنـان سفارشـات اکیـدي     اي در همان زمان هم آقاي مرندي وزیر بودند راجعنامهبخش

عباسـپور تهرانـی   » . هاي مختلف رعایـت ایـن نکـات بشـود    ها و بخشفرمودند که در بیمارستان
گویـد کـه   هـد و اولـین مخـالف  دسـتجردي چنـین مـی      دپیشنهاد اضافه کردن تا رفع نیاز را مـی 

هـا  درصد کل جمعیت هستند و تازمانیکه خانم50معنایی است چراکه خانمها نیاز کلمه بیرفعتا«
عبـاس عباسـی   » . و آقایون هستند باید همین سهمیه و همین ظرفیت براي خانمهـا اعمـال بشـود   

متاهل باید در نقاط محروم خـدمت کننـد   دهد که زنان چه مجرد چهپیشنهاد حذف تبصره را می
که رد می شود.

شود.شامل آمار دانشگاه آزاد نیز می. 2
آمارهاي این سال موجود نیست.. 3
آمارهاي مربوط به تعداد دختران در دانشگاه آزاد در این سال موجود نبود..4
ها مقدور نبود.امکان محاسبه به دلیل نقص داده.5
هـا  هـاي موجـود بـه دولـت    ي آمـار موجـود اسـت و سـعی شـده نزدیکتـرین داده      ها بر مبنـا داده.6

شود.استفاده
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هـا مصـوبه شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی اســت      تفکیـک جنسـیتی در دانشـگاه   وزیـر علـوم:  .7
/https://www.isna.ir/news/8911-11704دسترس در:)، قابل 1389بهمن19(

نامهکتاب
مقایسـه بـا   ی در دانشـگاه عالمـه طباطبـایی در    و پیامدهاي تفکیک جنس). آثار 1397انتظاري، علی (
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