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  چكيده 

. شكار و پنهان، پس از دوره ابتدايي آغاز مي گرددآجدا سازي دختران و پسران در امر انتخاب رشته تحصيلي و آينده شغلي، به طور 

دختران به رشته هاي نظري و پسران به رشته هاي فني و حرفه اي مي تواند تا حدي ناشي از نقش هاي جنسيتي و بر اساس  گرايش

بررسي كتابهاي درسي نشاندهنده اين است كه اگر چه اين . فرهنگي و سنتي در ايران صورت پذيرفته باشد _تقسيم بندي هاي اجتماعي

ي يكساني براي دختران و پسران برخورداراست، اما عمالً اين كتابها نقش هاي  جنسي كليشه اي را به كتابها در دوران تحصيلي از محتوا

عملي نيز پسرها و دخترها به سمت مهارت هاي مردانه و يا زنانه هدايت و تشويق  كارمي كنند، ضمن آن كه در مرحله  ءدانش آموزان القا

به مرور زمينه را براي ايجاد نگرش هاي جنسيتي به گرايشات و  ،سرچشمه گرفته باشد اين تفاوت هاي آموزشي از هر منبعي. مي شوند

كتابخانه اي و مرور تحقيقات گذشته صورت  در اين پژوهش كه به صورت. ي سازدفراهم م خاص را مشاغلرشته هاي دانشگاهي و نهايتاً 

  .شته هاي دانشگاهي خاص مي پردازيمپذيرفته است، به بررسي نقش كتابهاي درسي در جهت دهي دختران به ر

  برنامه درسي، دانش آموزان دختر، رشته هاي دانشگاهي: واژگان كليدي

 

 

  مقدمه -1

 

برنامه ريزي در جهت باال بردن بازدهي سرمايه انساني، تصحيح ديدگاهها، پرورش آموزش و پرورش يكي از وظايف اساسي 

است ايند توسعه رافزايش مشاركت و اداره امور و افزايش كيفيت زندگي، درفافراد، بهبود جامعه پذيري، فرهنگ سازي، 

   ).1378عظيمي،(

زنان و مردان اعم از نيروي انساني آن جامعه، تعريف حوزه كار و فعاليت اجتماعي  اساس فرهنگ حاكم بر در هر جامعه اي بر

جنسيت شكل مي گيرند ثابت نقشهاي اجتماعي كه بر اساس . ازعوامل تعيين مي شود توسط طيف وسيع و پيچيده اي
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در ايجاد و ترويج اين  ).1385خاني،(به خصوص با تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي جوامع دستخوش تغيير مي شوند ،نيستند

اينكه  به علت و انواع آموزشهاي آنسيستم هاي آموزشي  .كار مي باشندو مرد عوامل بسيار زيادي دست اندنقشها براي زن 

   .ارترين اين عوامل به شمار مي آيدگذتاثير يكي ازافراد جامعه در تماس مستقيم مي باشند،  بسياري از طي ساليان متوالي با

نظام هاي آموزشي بايد اين اطمينان را به مخاطبان خود بدهند كه فرصت ها و امكانات آموزشي در ابعاد مختلف و به صورت 

زنان سهم  الگوسازي نقش در اجتماعي كردن مردان و .)1385ظهره وند،(اختيار مردان و زنان قرار مي گيردمساوي و برابر در 

معناي مرد  .زنان تفكر، ارزش ها و قواعد زندگي خود را تاحد زيادي از طريق كنش هاي ديگران انتخاب مي كنند. بزرگي دارد

اگر نظام هاي آموزشي خود موجب  ).1379شارون،(شكل ميگيرد بودن و يا زن بودن براساس آموزش الگوهاي رفتاري خاص

  .توسعه تلقي مي گردند ايجاد شكاف هاي طبقاتي و جنسيتي شوند ضد

مساله نابرابريهاي جنسيتي در جوامع گوناگون به شيوه هاي مختلفي مطرح گرديده است، اما پي بردن افراد جوامع نسبت به 

زماني كه منابع عمده اجتماعي، . مختلف زندگي روزمره عامل مشترك درهمه آنهاستوجود اين نابرابريها درعرصه هاي 

اگر جامعه به كمك آموزش و . اقتصادي و ابزار قهريه در اختيار يك گروه باشد، سيستمي از سلسله مراتب بوجود مي آيد

، باعث افزايش قدرت و برتري يك جنس هاي كنترلي و منابع و امكانات را آسان نمايدرپرورش براي يك جنس دستيابي به ابزا

هاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته باعث شد كه دگرگوني چنانچه  ).1384اعظم آزاده،(در رابطه با جنس ديگر مي گردد

زنان به سمت كارهاي نيمه وقت با دستمزدهاي گرچه و اقتصادي شوند، ا از گذشته وارد عرصه هاي اجتماعي زنان بيشتر

  ).1388سامرويل،(اياي كمتري نسبت به مردان گرايش پيدا كردندپايين تر و مز

در خالل اين  .برنامه هاي درسي مدارس صورت گرفتجنبش هاي اصالح طلب در برخي پژوهشها توسط  1970در دهه 

بررسيها مشخص شد كه براي مثال تصوير دختران بسيار كمتر از پسران در كتابهاي درسي نشان داده مي شود و در صورت 

حساس، وابسته محتاط،  فاقد   ضعيف،  تصوير زنان در منابع آموزشي، اغلب در قالب نقشهاي منفعل، پيرو و عوام فريبانه، چاپ 

  ).1386فتحي واجارگاه،(ه استخالقيت و ابتكار عمل آمد

در بسياري از كشورهاي جهان دختران در كسب مراتب علمي از پسران پيشي گرفته اند، اما اين نشاندهنده امروزه اگر چه 

دستيابي بيشتر زنان به فرصتهاي شغلي نيست، خصوصاً اينكه وضعيت آموزش زنان همچنان به شكل سنتي خود باقي مانده 

عدم ارائه آموزشهاي حرفه اي به زنان و به عبارتي جنسيتي كردن . ر كار همخواني نداردنان با نيازهاي بازااست و مهارتهاي ز

معروف هستند، دچار مشكل شوند و  "مردانه"اينگونه آموزشها باعث مي شود كه  زنان براي رقابت با مردان در شغلهاي كه به 

  .)1385خاني،(كار آنها كم بها جلوه داده شود

ايد اين واقعيت را پذيرفت كه زنان به ، بهر حال باستزن مه اين روند موجب ناكامي و از دست دادن فرصت براي جنس ادا

نسبت مردان براي برخوردار شدن از آموزش و دسترسي به اشتغال با عوامل و مشكالت سخت تري مواجه 

  ).1999سالس،(هستند

انتخاب رشته تحصيلي و آينده شغلي، به طور آشكار و پنهان، پس از دوره جدا سازي دختران و پسران در امر در كشور ما  

گرايش دختران به رشته هاي نظري و پسران به رشته هاي فني و حرفه اي مي تواند تا حدي ناشي از . ابتدايي آغاز مي گردد

موزش و پرورش به نقل از وزارت آ(فرهنگي سنتي درايران باشد- نقش هاي جنسيتي و بر اساس تقسيم بندي هاي اجتماعي

بر اساس همين انتظارات، گرايش هاي تحصيلي دختران تعيين مي شود و پسران بيش از دختران رشته هاي  ).1385مهران،
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ري مي رياضي، علمي و فني را انتخاب مي كنند و درمقابل، دختران بيشتر به سمت رشته هاي علوم انساني، ادبيات و خانه دا

  . )ابوت و واالس(روند

نقش پنهان و آشكار آموزش و پرورش در نهادينه كردن نقشهاي جنسيتي در جامعه و هدايت رنان و  و آسيب شناسي بررسي

جهت بروز توانمنديهاي بالقوه دختران  عيض هاي نابجا و موجب آگاهي بخشي در، در رفع تبمردان به سمت گرايشهاي خاص

هاي درسي متوسطه در  لذا ما در اين پژوهش به بررسي نقش برنامه. اهد شدوم در زمينه هاي مختلف خونان اين مرز و بو ز

  .رشته هاي دانشگاهي خاص مي پردازيم انتخاب ن به سمتارجهت دهي دخت

  تفاوتهاي زنان و مردان - 2

طريق تربيت كه از  بلكه نتيجه پيام هاي علني يا پنهاني است، يك اختالف طبيعي نيست،  آموزش دختر و پسر اختالف بين 

گريز از "يا  "ترس از موفقيت ". رسانه هاي جمعي، محتواي كتابهاي درسي و رفتار معلم منتقل مي گردد  خانوادگي،

جامعه  احساسي است كه اغلب ناآگاهانه توسط معلم در ميان دانش آموزان دختر ايجاد مي شود و در خانواده و "موفقيت

جنسي دختران در خانه، خيلي بيشتر از تاييد حضور جنسيتي آنها در حوزه ي  تاكيد زياد روي هويت  .تقويت مي گردد

  ).1385شيخاوندي،(عمومي است

يافته هاي پژوهشي  در مورد دختران و پسران از نظر توانايي هاي بنيادين شناختي و اجتماعي تفاوت معناداري كه موجب 

فاوتها در فرآيند جامعه پذيري دختران و پسران پيش مي تبعيض ميان آنها باشد، نشان نمي دهد، و بسياري از اين ت

  ).1385حجازي،(آيد

كه تفاوتهاي جنسيتي در خور كاركرد شناختي نظير هوش  ،در مطالعات خود خاطر نشان كرده اند ،)1374(گيج و برالينر

ورد كه بر اساس آنها به چشم مي خ تمايزاتي عمومي، توانايي كالمي، درسي، فضايي، مسئله گشايي و پيشرفت تحصيلي

از ميان همه تمايزات . معلمان موظف هستند با پسران و دختران متفاوت رفتار كنند، اما به طور خاص، اين تمايزات اندك است

. جنسيتي در فعاليت هاي فكري و حوزه شناختي به نظر مي رسد كه تفاوت در توانايي فضايي محسوس ترين تفاوت است

نشان داد ميزان تفاوت هاي جنسيتي اندك است و تنها مي تواند علت پنج درصد از تفاوت در  هرچند كه تحقيقات بعدي

  .توانايي فضايي باشد

خرافات و باورهاي منفي درباره ي دختران، تبعيض آموزشي مضاعفي را رقم   متاسفانه آموزش زنان تحت تاثير عوامل فرهنگي،

ان بعنوان نيمي از جامعه از نيروي عظيم فكري برخوردارند كه چشم پوشي از اين امر در حالي صورت مي گيرد كه زن. مي زند

  .آن منطقي به نظر نمي رسد

   زن در كتابهاي درسي  - 3

بنابراين بايد در نظام آموزشي زمينه را براي رفع هر گونه . هدف برنامه ريزي درسي ايجاد تغييرات مطلوب در فراگيران است

  .مورد توجه قرار داد ها اعم از رسمي و پنهانبرنامه جراي نابرابري در ا

كه  اين امر در كشورهاي جهان سوم. اكثر افكار و آراي كتاب هاي درسي از ارزش ها و باورهاي گذشته جان و مايه مي گيرند 

 بايد توجه داشت كه ).1385شيخاوندي،(و ماندني تر است داراي تعصبات عميق نسبت به گذشته خود هستد، نيرومندتر
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اين بافت از يكسو نگرش كودكان درباره ي نقشهاي  .ارائه مي شوند) كالس درس( كتابهاي درسي در درون يك بافت قدرت 

به اين ترتيب پيام هاي ارايه شده توسط كتابهاي درسي . جنسيتي را شكل مي دهد و از سوي ديگر به تقويت آن مي پردازد

به نقل ) 1990بالنت،  (مي دهد و منجر به فراگيري نقش هاي جنسيتي مي شود ذهن و افكار دانش آموزان را تحت تاثير قرار

كتابهاي درسي  . به واسطه ارائه محتوا به افراد تاثيرعميقي بر جامعه پذيري آنان دارد كتابهاي درسي ).1385از حجازي،

. مي كند ءي است به  وي القاالگوهاي مورد تاييد خود را در سالهاي حساس زندگي فرد كه شخصيت او در حال شكل گير

  .جهت دهي و هدايت فرد به رشته ها و مشاغل مختلف بر اساس همين الگوهاي از پيش تعيين شده صورت مي پذيرد

نشان مي دهد، كه در اين اهداف نه تنها به رفع فاصله هاي جنسيتي توجه شده در ايران دوره ابتدايي  كتابهاي بررسي اهداف 

مثالً بيان اهدافي . مواردي كه به كلمه جنسيت دختران و پسران اشاره شده، سوگيري خاصي مشاهده مي شوداست، بلكه در 

وجود اين كليشه ها مي تواند  . حاكي از انگاره اي كليشه اي جنسيتي است "پسري شجاع "و   "دختري عفيف "تربيت : چون

  ).1385ظهره وند،(تقويت كننده فاصله هاي جنسيتي در آموزش باشد

و رشته هاي  در دوران راهنمايي كتابهاي درسي حرفه و فن با توجه به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي به دسته بندي مشاغل  

  ).1374قرباني،(مخصوص مردان و زنان مي پردازند

ه سمت رشته هاي انتخاب دانش آموزان دختر در كشور ما بيشتر ب ،با توجه به آمارهاي بدست آمدهنيز وره هاي متوسطه د در

كه اين امر تاثير ). 1385مهران،(نظري دوره ي متوسطه به ترتيب علوم انساني، علوم تجربي و سپس رياضي و فيزيك است

  .آنان را از برنامه هاي جنسيتي مدارس آشكار مي سازد پنهان پذيري

درسي غالباٌ پسران را به صورت اشخاص درشت اندام، شجاع، ماجراجو و باهوش ترسيم مي كند كه در مقام  برنامه هاي

محجوب ، حساس محتاط و   مخترعان و مكتشفان اقدام مي كنند، از سوي ديگر دختران موجوداتي هستند ريز نقش،  رهبران،

پندارهاي خشك و قالبي در مورد پسران در . ك را بازي مي كنندزيبا، كه نقشهاي سنتي مرتبط با توليد مثل و مراقبت از كود

برخي از كشورها به پسران قوت قلب مي دهند كه در رشته هاي علمي تحصيل كنند، در حالي كه پندارهاي قالبي در مورد 

مي انگارند، وحشت دختران موجب مي شوند كه آنان از رشته هايي چون رياضيات و علوم، كه آنها را براي خود بسيار دشوار 

به اعتقاد فمينيست ها، رسالت  .)1382مرتوس،(و به اين ترتيب مفهوم ضعيفگي در ذهن دختران تقويت مي گردد كنند

در چنين نظام آموزشي، دختران نه تنها محروم اند، بلكه . اساسي آموزش در سبك و سياق رايج آن، فرودست كردن زنان است

  .)1381ن،ساناساريا(زنانگي گردن نهند ژي مسلط مردانگي و ياد مي گيرند كه فرو دست باشند و به ايدئولو

تصويري كه كتابهاي درسي ايران  از ويژگيهاي فيزيكي،  ،، انجام داده اند)1378(راي و هاشميآاساس پژوهشي كه شهر بر

تصويري سنتي و در جهت تقويت باورها و كليشه هاي جنسيتي است و زنان بيشتر با  عاطفي و اخالقي زن ارائه كرده است، 

حد انتظارات و باورهاي ديني خالصه شده است، در كتابهاي درسي اخالقيات براي زنان در  .همان صفات معرفي مي شوند

يعني زنان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي با رعايت اصول اخالق اسالمي بايد نقشي بازدارنده را براي برانگيختگي هاي 

ديگر كنند تا اين جمعيت بتوانند نيروي خود را صرف سازندگي و فعاليت در اجتماع كنند، به عبارت  ءجنسي مردان ايفا

از زنان در حد بسيار محدودي معرفي شده است و در برگيرنده خصايص پسنديده نوع انسان،  ويژگي هاي اخالقي مورد انتظار

فرهنگي معنا و مفهوم  - كه در جامعه بشري امروز بتواند سرچشمه ي رفتارهاي اخالقي باشد و خارج از حد و مرز اجتماعي

  . خود را هم چنان حفظ كند، نيست
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كه در محتواي اين كتابها به مشاركت اجتماعي زنان در عرصه هاي  ،ته هاي حاصل از تحليل كتابهاي درسي نشان ميدهدياف

جايگاه فعلي زن . حضور زنان در عرصه هاي مختلف علمي بي تفاوت است، مختلف اهميت نمي دهد، نسبت به تحوالت جامعه 

 .)1385حجازي،(موزشي نمي باشدآاعتقادي، يافته هاي علمي و فرصت هاي برابر  - در كتابهاي درسي منطبق با ديدگاه ديني

 مختلف در تعريف دوبارهتحليل نقش زن در كتابهاي درسي نشان دهنده اين است كه به رغم تالشهايي كه امروزه در جوامع 

، پيامي كه در كتاب هاي درسي قصد انتقال آن را دارند، چه آشكار تي نقش هاي وابسته به جنسيت در حال شكل گيري اس

همواره در برنامه هاي درسي اين واقعيت كه زنان  ).1382ديويديس،(ي جنسيتي استهمسو با تصورات قالب  و چه ضمني،

فرهنگي، علمي و آموزشي مشاركت فعال دارند، پوشيده مي ماند   امي صحنه هاي اقتصادي، سياسي،اغلب در كنار مردان در تم

اوست به تصوير كشيده مي   و زن صرفاً در نقش همسر، مادر، فرزند و خواهر كه تنها بخشي از زندگي واقعي

  ).1385 مهران،(شود

كساني براي دانش آموزان دختر و پسر برخوردار است، اما اگر چه كتاب هاي درسي در دوران تحصيل از محتواي ي بطور كلي

پسرها و  نيزمي كند، ضمن آن كه در مرحله كارعملي   ءعمالً اين كتاب ها نقش هاي جنسي كليشه ئي را به دانش آموزان القا

جنبه ي قانوني و يا  اين تفاوت آموزشي بدون آن كه. دخترها به سمت مهارت هاي مردانه و يا زنانه هدايت و تشويق مي شوند

به نظر مي رسد كه راهنمايي معلمان در . ي خودكار بر اساس عرف جامعه به وجود آمده استااجباري داشته باشد، به گونه 

هرچه باشد، نتيجه آن است كه پايه هاي تقسيم جنسيتي مشاغل را  دليل چنين وضعيتي. ن كننده باشداين راستا عاملي تعيي

   ).1382چابكي،(به مرور زمان ملكه ذهن مي كند بنا مي نهد و آن را

  و انتخاب رشته دانشگاهي زنان  -4

ي دانشگاهي و مؤلفه هايي شناسايي رشته ها در تالشند كه با فراهم ساختن امكان نظام هاي آموزشي در كشورهاي مختلف 

ا در امر انتخاب رشته، هدايت و راهنمايي داوطلبان ر  كه بر گرايش داوطلبان در انتخاب رشته مورد نظر تاثير مي گذارند،

انتخاب اين رشته ها بر اساس . رشته هاي دانشگاهي پلي است در جهت ورود افراد به بازار كار است). 1386عبدي،(كنند

  .فاكتورهاي مختلفي صورت مي پذيرد

اساس ديدگاههاي نظريه پردازان، انتخاب رشته يكي از مهم ترين تصميم گيريهاي داوطلبان ورود به دانشگاهها است و بر 

. ره انتخاب رشته استجستجو و كسب اطالعات مورد نظر درباره رشته هاي دانشگاهي محور اصلي تصميم گيري صحيح دربا

كسب اطالعات مورد نياز و مهم از رشته هاي دانشگاهي در داوطلبان ورود به دانشگاهها مي تواند در رضايت از تحصيل و 

رشته هاي دانشگاهي تاثير گذار باشد و به تبع زمينه تعهد به حرفه مورد نظر خود را كه هماهنگ با رشته  موفقيت آنها در

  ).2004كراولي،(نمايد همتحصيلي شان است، فرا

انجام داد، مهم ترين منابعي كه دانش آموزان براي انتخاب رشته هاي دانشگاهي از آنها كسب  ،)1985(در پژوهشي كه دويي

ن رشته، شركت در دوره هاي آدانشجويان مشغول به تحصيل در  فارغ التحصيالن رشته مورد نظر،: كنند را شامل اطالع مي

  . دانست مدارس و محتواي برنامه هاي درسي رشته و مشاوره گرفتن از مشاورين مربوطه بكوتاه انتخا

، در بررسي تفاوتهاي زنان و مردان در استفاده از ميزان اطالعاتي درباره انتخاب رشته )1386(، به نقل از عبدي )2003(دلي

انتخاب پي برد كه زنان بيشتر از مردان از مشاوره شغلي و نيز مواد و محتواهاي اطالعاتي فراهم شده براي كسب اطالع درباره 

در بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دريافت كه عواملي همچنين  ، )1371(بريمعت .رشته استفاده كرده بودند
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عاليق و انگيزه هاي شخصي، تطابق داشتن با تواناييهاي جسمي و رشته مورد نظر را در حد استعداد خود ديدن تاثير : چون

  . نتخاب رشته به حساب مي آيندبيشتري بر انتخاب رشته دختران و مورد پسران عوامل اقتصادي مؤلفه اصلي ا

 آموزش سئلهدر م. يكي از عواملي كه در ايحاد نگزش زنان نسبت به تواناييهاي خود مؤثر مي باشد، سيستم هاي آموزشي است

  .ن را بايد مدنظر قرار دادآدختران هم بعد كمي و هم كيفي 

بر اساس پژوهشها در نوزده كشور . ه چشم گيرتر استاز بعد نابرابريهاي  كمي محروميت دختران در كشورهاي در حال توسع 

حصيلي و نوع رشته هاي نابرابريهاي كيفي شامل سطوح ت  .جهان شكاف جنسيتي باالي براي ثبت نام مدارس وجود دارد

بلكه در كشورهاي  ،در مورد تمايزات كيفي بايد خاطر نشان شد كه اين تمايزات مخصوص جهان سوم نيست. تحصيلي است

اين انتظارات شامل . آموزش هاي رسمي در هر جامعه به انتظارات  از زنان شكل مي دهد .رفته نيز به چشم مي خوردپيش

اگر چه از سال . گرايش هاي تحصيلي زنان نيز بر اساس همين انتظارات شكل مي گيرد. انتظارات جامعه و خانواده مي شود

  ). 1382چابكي،(است اما اين افزايش شامل رشته هاي خاص مي شود جمعيت دختران دانشجو بر پسران فزوني يافته 1377

عليرغم افزايش تعداد دختران در رشته هايي كه قبالً كامالً مردانه محسوب مي شد و روي آوردن پسران به رشته هاي علوم 

وجود انساني، هنوز تفاوت هاي محسوسي ميان دختران و پسران در انتخاب رشته در مراحل مختلف تحصيلي 

نوع  وي از داليل اساسي استقبال دختران از رشته هاي خاص دانشگاهي، آموزشهاي جنسيتي يك ).1385 مهران،(دارد

در اين زمينه، نقش نهادهاي رسمي و معلم، خانواده و همكالسي . آموزشهايي است كه به دختران و پسران داده مي شود

يعني در مدرسه، در برنامه هاي  .تران در نظام آموزشي با تبعيض مواجهندزنان و دخ ).1380ابوت و واالس، (شايان توجه است

زنان در  نقاط جهان، تعداددر اكثر  .مواجه مي شوند ستي كه فقط بر روي پسران گشوده ادرسي و برنامه هاي كارورزي ا

مايندگان چندان زيادي ن  پايگاههاي اقتصادي، سياسي به خصوص در دانشگاهها،ي تصميم گيري سطوح عالي و در مقامها

رنامه هاي تحصيلي مي تواند يكي از وسايل عمده براي تقويت نگرشهاي قالبي در زمينه نقشهاي ب كه در اين ميان دارندن

  ).1999سالس،(معه از كودكي تحميل مي كندتظار براي مردان و زنان كه جانجنسيتي باشند، يعني نقشهاي مورد ا

  

    نتيجه گيري - 5

آنچه مسلم است اين است كه نيمي از دارايي هاي انساني جامعه نزد زنان است و زماني يك برنامه ريزي مي تواند موفق باشد  

لذا لحاظ پتانسيل هاي بالقوه زنان و بهره وري و . كه بتواند با استفاده از اين سرمايه انساني از حداكثر بهره وري برخوردار گردد

نه تنها براي حفظ مصالح زنان مفيد خواهد بود كه مهم تر و حياتي تر از آن حفظ مصالح جامعه به فعليت درآوردن آن، 

  ). 1383آكوچكيان،(است

زيرا جايگاه فعلي زنان در كتاب هاي درسي منطبق   اصالح سيماي زن در كليه ابعاد فردي، اجتماعي و خانوادگي ضروري است،

مشاركت زنان در تصميم گيري و برنامه . ي و فرصت هاي برابر آموزشي نمي باشداجتماعي، يافته هاي علم - با ديدگاه ديني

تجربه هاي كشورهاي مختلف  .ريزي آموزشي هم از بعد كمي و هم از بعد كيفي هنوز به درجه مطلوبي نرسيده است

برابر آموزشي مي نشاندهنده اين مهم است كه تغيير در برنامه ريزي درسي اولين اقدام در جهت ايجاد فرصت هاي 

   ).1385حجازي،(باشد
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شي الحظات جنسيتي در برنامه هاي آموزمي رسد يكي از راه حل هاي رفع تبعيض هاي ايجاد شده در نظر گرفتن م به نظر

  .مي باشد

در آموزش و پرورش حساس به جنسيت، دستيابي برابر دختران و پسران به فرصت ها، منابع و امكانات آموزشي در ابعاد 

مالحظات جنسيتي در تدوين برنامه ها در نظام ها ي حساس به جنسيت به دليل اثر بخشي بيشتر . صورت مي پذيرد تلفمخ

( در همه ي فعاليت هاي مربوط به مرحله تدوين و طراحي برنامه از قبيل انتخاب اهداف، خط مشي ها . برنامه ها اهميت دارد

ين برنامه و تصويب آن تالش مي شود تا برنامه به برابري فرصت ها براي دختران و ، تعين اولويت ها و تهيه و تدو)استراتژي ها

بايد به جستجوي تعيين مجدد  نيز زنان. )1385ظهره وند،(ي جنسيتي منجر شودپسران رفع محروميت ها و شكاف ها

اين كار در صورت لزوم به . نقشهاي خود باشند و براي استعدادها و مهارتهاي خاص خود ارزش قائل شوند و بر آنها تاكيد كنند

همچنين معلمان و برنامه ريزان آموزشي از  ).1361كورين هوت،(ن خواهد انجاميداالگوهاي مختلف استخدام براي زنان و مرد

  .ندداررنقش ها و الگوهاي اجتماعي ب هستند كه مي توانند گام عمده و اساسي را در شگل گيري صحيح و مجدد كساني

بلكه زنان معلم نيز ممكن است بهتر بتوانند به نيازهاي دختران  ،تنها دختران دانش آموز به سرمشقهاي مثبت نياز دارندنه 

  .دگي كننددانش آموز رسي

اما آنها گفت كه بسياري از خود معلمان به تبعيضي كه زنان به عنوان يك گروه با آن مواجهند آگاهي ندارند،  مي توان اگر چه 

حرفه هايي كه شيوه هاي انتخاب  و يان بار در مواد و مطالب آموزشيبا نگرشهاي خشك و ز درك كرده ورا  نيز بايد اين نكته

  ).1382مرتوس،(مقابله برخيزند به  بعيض شوند، ممكن است باعث ت دارد كهدر دسترس دختران قرار 

ه ها نقش اساسي در جهت ي ديگر همچون خانواده و رسانكتابهاي درسي در كنار عوامل محيط مي توان گفت، در مجموع

توجه به توانمنديهاي ناشناخته و حفظ . به رشته هاي دانشگاهي و به طبع آن مشاغل خاص را در پي دارنددهي دختران 

 جايگاههاي اجتماعيكسب به پرهيز از جهت دهي نسبت  زنان و بالخره نقشهاي اجتماعي و تبيين توانمنديهاي در ارائه تعادل

   .كرد ، كمك شاياني خواهدبه عدالت واقعي در آموزشهاي رسمي، و زنان توسط مردان خاص 
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