نقش فرهنگ و مقولة جنسيت
در اجراي سياستهاي آموزشي
مریم نجار نهاوندی

*

چكيده
در حال حاضر در دنيا ،نابرابريهای  فراوان اجتماعي
و اقتصادي وجود دارد .الگوهاي ناپايدار توليد و
مصرف ،رشد بيسابقة جمعيت ،فقر مستمر و گسترده،
وجود قدرتهای بيشمار در فضاهاي سياسي و
فرهنگي ،همه ميتوانند وجود اين نابرابريها را
گسترش دهند .نابرابريهای مبتني بر جنس يكي از
الگوهايي است كه در قلب تمام اين عوامل جاي دارد
و همانند تمامي الگوهاي نابرابري (قومي ،نژادي و
طبقهای) تأثير خود را بر روند خدمات و سياستها
به اثبات رسانده است.
ترديدي نيست كه مسئلۀ تبعيض مبتني بر جنس،
در زنجيرۀ رفتارهاي تبعيضي ديگر قرار ميگیرد و در
عين حال ،كامالً تحت تأثير مسائل تاريخي ،روابط
و هنجارهاي مسلط اجتماعي ،باورهاي جمعي و
تفكرات تاريخي و فرهنگي است .سياست اجتماعي
كه بر باورهاي فرهنگي هر جامعهای پيریزی
ميشود ،نيز در فرايند و روابط خود ،فرد را بر اساس
هويت جنسي ،محروم يا برخوردار از برخی مناسبات
ميکند.
تحليل جنسيت در سياست اجتماعي كه پايههای
سياستهای آموزشي و ديگر سياستها را در جامعه
رقم ميزند موضوع اين مقاله است.
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ديدگاههای پست مدرنيسم ،به توسعۀ ابزارهايي
اشاره دارند كه سياست اجتماعي و در راستاي آن
سياست آموزشي را در رابطه با تجزيه و تحليل
مشكالت مبتني بر جنسيت به کار میگیرند و از اين
طريق ،رفتارها و تفكرات قالبي ،همچنين روابط و
زمينههای آن را در هر جامعه روشن  مينمايد.
سياست آموزشي به مثابۀ  جزئي از سياست
اجتماعي با نگاه جانبدارانة كليشههای جنسيتي رو به
روست كه راه برونرفت از اين مسئله ،همانا توافق
و هماهنگي بين همۀ  دستاندركاران سياستهای
اجتماعي و آموزشي است كه نقش مؤثري در اين
راستا دارند.
در اين مقاله سعي بر آن است تا با نگاهي ژرف
به اين بحث ،نظريات بيرون كشيده شوند و سياست
آموزشي در كشور با توجه به جنسيت و فرهنگ
بررسی شود.
واژگان کلیدی :سياست اجتماعي جنسيت ،سياست
آموزشي ،برنامة پنهان آموزشي ،فرامدرنيسم ،كوري
جنسيتي ،توسعه بر مبناي جنسيت.
مقدمه
جهان به سرعت متحول ميشود و افراد در يك جهان

پيچيدهتر و چالش برانگيزتر از گذشته زندگي ميکنند
كه همراه با تحول شرايط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي،
جغرافيايي طبيعتاً نيازها و تمايالت اجتماعي زنان نيز
با توجه به آرزوهاي نامحدود و تواناييهای بالقوهای
كه دارند ،تنوع ميپذيرند و پويايي بيشتري مييابند.
در بسياري از جوامع به ویژه كشورهاي جهان
سوم تبعيضها جنسيتي پيامدهاي بارزتري را به دنبال
داشته است ،حيات ،سالمت و رفاه زنان در پي انجام
كارهاي طاقتفرسا و سخت در معرض تهديد بوده
است و چه بسا  كه تعداد زيادي از دختران و زنان
جهان ،جان بر سر اين تقسيمبندی گذاشتهاند.
مسئلۀ تبعيض جنسيتي و باورهاي قالبي حاكم بر
جوامع حتي در نظام آموزش و پرورش تقريباً در همة
كشورها ،بهويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته وجود
دارد .اما اين روند در دهههای اخير تغيير كرده و
حركت به سمت عدالت جنسيتي شروع شده است .به
طوري كه از سال  ،1990اصالحات آموزشي بسياري
در كشورهاي مختلف با توجه به شرايط اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگی و آموزشي ،نيازهاي جامعه و
تحوالت جهاني صورت گرفته است .در برخي
كشورها از جمله ايتاليا ،مالزي ،كانادا و استراليا ،اولين
گام در اصالحات آموزشي و رد نگرش جنسيتي به
برنامهها بوده است (حجازي و اعزازي.)1383: 12،
بديهي است در تمام سياستهای جهاني و
منطقهای تأثير نقش ايدئولوژيهای مختلف را
نميتوان ناديده گرفت .فرهنگ هر كشور و منطقه،
سياست اجتماعي و برنامهریزی آن منطقه را تحت
تأثير خود قرار خواهد داد .ولي به هر جهت از
نقش وسيع و مهم سياستگذاری بينالمللي در
جمعيت جهاني نميتوان چشم پوشید و حتي ردپاي
نظريههای جديد سياستهای جهاني را در سياستها
و برنامههای بومي و محلي كشورها ميتوان به خوبي
يافت.
طرح مسئله
طي قرنها ،در تمام جهان ،عليرغم تفاوتهای
عقيدتي ،گوناگوني ارزشها و هنجارهاي اجتماعي
بين گروهها و جوامع مختلف تقسيمبندي واحدی
وجود دارد و آن تقسيمبندی بر اساس جنسيت است.
بر اساس اين گروهبندی نقشهای خالي براي زنان
و مردان معین شده است .اين نقشها ،نه براساس
توانایيها و لياقتها و تفاوتهای بيولوژيكي ،بلكه
بيشتر بر اساس سياستها ،عقايد و ارزشهای
اجتماعي ،به زن و مرد تفويض شدهاند و در تمام ابعاد
زندگي رخنه دارند و نسل به نسل منتقل ميشوند

(جغتایي و همتي.)1380: 194 ،
تقسيمبندی بر مبناي جنسيت با صورتهای
متفاوت در جوامع مختلف ادامه دارد ،امروزه
سياستگذاران جهان اين واقعيت را لمس كردهاند كه
بیتوجهی به ضرورت برابري زنان با مردان در تمام
عرصههای زندگي اجتماعي ،اقتصادي ،خانوادگي،
نه فقط بر موفقيت طرحها و برنامههای اجتماعي
تأثير منفي دارد ،بلكه به معني راكد نگهداشتن
توانمندیهای  بالقوة نيمي از جمعيت جهان است.
پذيرش صرف اين مسئله ،اثري در شكستن عقايد،
باورها و سياستهای مختلف نخواهد داشت.
مطالعة وضعيت زنان و شرايط فعلي آنها نشانگر
آن است كه زنان حتي در درون يك جامعه و در
فرهنگهای مختلف ،شرايط متفاوتي از اين نابرابري
را تجربه ميکنند و ما در تمام جوامع با چهرههای
تغييريافته با شدت و ضعف متفاوت اين پديده روبهرو
هستيم كه ميتواند  زنان را با محروميتهای متعدد
عاطفي ،رواني ،شناختي و محروميت از امكانات برابر
روبهرو کند .نتيجة تقسيم نقشها و نابرابري جنسيتي
كه به «کوري جنسيتي» منتهي ميگردد موجب ناتوانی
در درك نقشها و مسئوليتهای مختلف ميگردد كه
ريشه در باورهاي زنان و مردان ميدواند.
در سالهای اخير زنان براي رسيدن به
توانمنديهای خويش تالش بسياري کردهاند .در اين
راستا دو واقعۀ  مهم به وقوع پيوسته است :اول آن
كه بر مبناي برنامۀ  سوم توسعۀ  اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي و تعهدات بينالمللي كشورمان ،نرخ
پوشش تحصيلي دختران در مقاطع تحصيلي سهگانه
افزايش يافته است .بنابراين اولين گام در راه دسترسي
برابر دختران و پسران به امكانات آموزشي برداشته
شده است .دومين رويداد ،تغيير ديدگاه دختران
نسبت به تواناييهای خويش است كه پيامد چنين
تغييري ،حضور دختران دانشآموز در رشتههای
مختلف تحصيلي و تالش آنان براي راهيابي به
آموزش عالي است .وقوع رويداد دوم ،تحت تأثير
تحوالت اجتماعي براي دختران حاصل شده است
نه زمينهسازی و بسترسازي فرهنگي و تغيير نگرش
مسئوالن و سياستگذاران آموزشي (حجازي و
اعزازي13،ـ.)1383: 12
به اين ترتيب ،حضور زنان در حوزۀ  آموزش
موضوع بحثها و چالشهای زيادي شده است.
گروهي افزايش زنان را در آموزش بحرانزا توصيف
ميکنند و گروهي ديگر معتقدند كه اين افزايش به
رشد فرهنگ عمومي كمك ميكند.
اين مقاله بر آن است تا ارتباط بين فرهنگ و
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پديدة جنسيت و نهاد اجتماعي آموزش را واكاوي
کند و با تأكيد بر آنچه در اطراف و جامعة ما در حال
وقوع است ،بررسی عميق و علمي و كنكاشي به عمل
آورد.
فرهنگ
با توجه به تعاريف متعدد از فرهنگ ،مفهومي كه
در اين مقاله مدنظر است ،مفهومي است كه در علم
جامعهشناسی از فرهنگ به ميان ميآید كه بخشي از
معرفت است كه در ذهنيت مشترك افراد و يا جامعه
وارد شده است و شامل عقايد ،آگاهيها ،ارزشها،
هنجارها ،آداب و عاداتي ميشود كه از طريق تعليم
و تعلم به افراد منتقل ميشود و صورتي جمعي پيدا
ميکند .اگر جمعي كه فرهنگ در بين آنان محقق
ميشود ،گسترده و فراگير باشد ،صورتي عمومي
مییابد .و اگر محدود باشد فرهنگ خاص و يا
خردهفرهنگ پديد ميآید .مسلماًَ در درون هر فرهنگ
عام ،خردهفرهنگها وجود دارند.
1

آموزش و پرورش
«آموزش و پرورش عبارت است از روندي كه طي
آن اعضای جامعه در نظام رسمي سازمان يافته
همچون كودكستان ،دبستان و دبيرستان ،آموزشگاهها
و دانشگاهها به اخذ دانش و مهارت ،فن و تخصص،
الگوهاي رفتاري و ارزشهای جامعه نائل ميآیند»
(فومني گلشن.)1380: 60 ،
آموزش نيرومندترين نهاد اجتماعي براي بازتوليد
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه است كه امروزه
در ايجاد بسترهاي مناسب اشتغال و انتقال فن و
مهارت نقش دارد.
اريك بلوخ ميگويد :تأثير قاطع علم بر جامعه
بسيار عميق است ،ما اكنون شاهد بازسازي كامل و
همه جانبة جامعه هستيم به طوري كه هر كشوري و
هر سيستم اقتصادي به طور فزايندهای به دانش و فن
وابسته ميشود .تاكنون رسم بر اين بوده كه كشورها
به منابع طبيعي خود وابسته باشند ،اما اكنون رقابت
اقتصادي هر كشوري بيش از پيش به منابع انساني
يعني مردم وابسته است.
2

جنس
جنس به معناي تفاوتهای زيستشناختی و
كالبدشناختي ميان زنان و مردان است .بهطوركلي
جنس به تفاوتهای فيزيكي اشاره ميکند ولي
جنسيت 4به تفاوتهای روانشناختی ،اجتماعي و
فرهنگي بين زنان و مردان مربوط ميشود و تمايز
3
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ميان جنس و جنسيت تمايزي اساسي است زيرا
بسياري از تفاوتهای ميان مردان و زنان داراي منشأ
زيستشناختی نيستند (گيدنز.)1373: 175 ،
جنسيت معرف باورها و رفتاري است كه مرد
يا زن بودن را نشان ميدهد .جامعهشناسان به گفتة
هولمز به سازة اجتماعي 5جنسيت توجه زيادي
دارند و در پي آناند كه روشن سازند كه چگونه
جامعه هويت خاصي از زن بودن يا مرد بودن را
خلق ميکند .در واقع الگوسازي رفتاري از طريق
نهادهاي اجتماعي و از طريق تعامالت روزمرهای
به وجود ميآید كه ما توجه چنداني به آنها نداريم.
مثالً در سطح كالن ،نهادهاي اجتماعي مانند خانواده،
مدرسه و محيط كار و رسانهها به ما ياد ميدهند كه
دختران بايد به شيوهای خاص عمل كنند و رفتاري
ويژه داشته باشند و پسران بايد به گونهای ديگر عمل
كنند ،مثالً مستقلتر و قويتر باشند .اين شيوهها كه ما
آنها را میآموزیم چيزي جز اجتماعي شدن 6نيست و
ميتوان گفت به شدت وابسته به جنسيتاند (هولمز،
.)1389: 27
سؤاالت اساسي
7
الزم به ذكر است كه سؤاالت حالت انباشتگي دارند
و پاسخ به آخرين پرسش ،نتيجۀ اين بررسي است.
ـ زبان جنسيت چگونه ميتواند در آموزش مؤثر
واقع شود؟
ـ مفهوم جنسيت در رابطة با نهاد آموزش از طريق
فرهنگ چگونه درك ميشود؟
ـ درك اين نوع رابطه آموزش و جنسيت و
فرهنگ در عرصههای زندگي اجتماعي چه روندي
ايجاد ميکند؟
ـ شناخت روند ذكر شده چگونه ميتواند منجر به
تغيير سياستهای اجتماعي شود؟
ـ نهايتاً اينكه تغيير سياستهای اجتماعي چگونه
خود را در فرايند آموزش بازتوليد ميکند؟
زبان جنسيت و فرايند آموزشي
دختران و پسران لباس متفاوتي ميپوشند و معموالً
در بسياري از كشورها در مدارس جداگانه درس
ميخوانند و شرايط متفاوتي را تجربه ميکنند و به
مشاغل مختلفي دست ميیابند و از لحظة تولد به دو
شكل متفاوت تربيت ميشوند و راهها و شيوههایی
را ميآموزند كه از طريق نهادهاي مختلف به آنها
آموخته شدهاند .به همين دليل ما در تمام مراحل
زندگي با نگرش متفاوت جنسيتي برخورد ميکنیم.
جامعهشناسان معتقدند جنسيت مانند عوامل ديگري

همچون طبقة اجتماعي ،مذهب ،قوميت و ...عامل
مهمي است كه به وسيلة آن قدرت بين افراد تقسيم
ميشود .براي درك مفهوم جنسيت و نابرابري حاصل
از آن كه بين زنان و مردان به گونهای متفاوت تقسيم
ميشود ،بايد به نقش مهم آموزش و پرورش در
معناي كلي آن در جامعه توجه شود.
تفاوتها و نابرابريهای مربوط به جنسيت در
تجربة آموزشي خيلي كمتر از تبعيض قومي مطالعه
شدهاند .با وجود اين ،پيامدهاي آن دست كم به همان
اندازه فراگير است (گيدنز.)1383: 479 ،

عالئق يك جنس تأكيد کند و بر اين اساس تمايالت
جنس ديگر را ناديده بگیرد و بدينترتيب بعضي
دروس «مردانه» و بعضي ديگر «زنانه» تلقي ميشوند،
با اين تصور رايج كه درسهای مردانه «سخت» و
درسهای زنانه «آسان» است (گرت.)1380: 101 ،
تيپهای قالبي سنتي در مورد نقش زنان،
هنوز بر تمامي جوامع حاكم است .بر اساس اين
تفكرات زنان با ويژگيهایی مانند عاطفي ،مراقب
و پرورشدهنده و فاقد خشونت ،منفعل ،مطيع و
امثال آن مشخص ميشوند .تيپهای قالبي جنسي

از آنجا كه آموزش و پرورش مهمترین نهاد در
بازتوليد سلطۀ طبقۀ حاكم و دروني كردن ارزشهاي
آن است ،تأثير تبعيض جنسيتي در آموزش و پرورش
بر ساير عرصههای زندگي اجتماعي به ويژه اشتغال
مشخص ميگردد .زنان حتي در جاهايي كه از شرايط
تحصيلي يكسان برخوردارند كماكان در ورود به
عرصههای اجتماعي همچون بازار كار با تبعيض رو
به رو هستند (كينگ.)1376: 234 ،
مفهوم «برنامة آموزشي» را ميتوان چنين تعريف
كرد :كل آموزشي كه توسط مدرسه يا نهاد آموزشي
سازمان يافته است و ميتواند از طريق درس يا خارج
از مدرسه صورت گيرد .هر برنامة آموزشي ميتواند بر

بر مجموعة عملكردهاي اجتماعي ،باورهاي فردي و
جمعي و رفتارهاي ما تأثير گذاشتهاند .اين قالبهای
فكري ،كنترلكنندههای بسيار قوي اجتماعي هستند
اما اتخاذ سياستهایی كه زنان را به فرايند نقش
جنسيتي خود آگاه كند ،ميتواند در جهت تغيير نتايج
اجتماعي بسيار كمككننده باشد (جغتايي و همتي،
.)1380: 196
كاتلين گرسون ( )1987معتقد است در خانوادههای
سنتي ،صحبت كردن راجع به تقسيمبنديهای سنتي
بين دو جنس بسيار مشكل است .زيرا از نظر اين
خانوادهها ،تقسيمبندي بين زن و مرد موضوعی طبيعي،
گريزناپذیر و حتي يك اولويت اخالقي است (همان).
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نقش فرهنگ در آموزش و جنسيت
از آنجايي كه فرهنگ شاخص نحوه و روش زندگي
است كه در جامعهای براي رفع نيازهاي اساسي خود
از حيث دوام و بقا و انتظام امور اجتماعي اختيار
ميكند ،انسان در يك محيط فرهنگي به دنيا ميآید.
اين محيط شامل اشياي مادي است كه انسان آن را
در جهت رفاه و بهزيستي خويش به كار ميگیرد و
همچنين شامل معناهايي است كه همراه با دانشها،
نهادها ،اعمال اجتماعي و نظامهای نمادين است.
انسان از طريق يادگيري فرهنگ ،شخصيت انساني
خود را ميیابد و همچنين فرا ميگیرد كه آنچه را
گذشتگان بر جاي گذاشتهاند اعم از ارزشهای
اجتماعي ،معنوي و تمدن مادي را از طريق فرايند
آموزش به ديگران منتقل نمايد .بدينترتيب بخش
مهمي از وضعيتهای يادگيري و انتقال فرهنگ در
سازمانهای ويژهای به نام «مدرسه» متمركز ميشود.
از طريق نقشهاي اجتماعي ،پايگاههای اجتماعي
در جامعه شكل ميگیرند .نقشها و پايگاههای
اجتماعي دو گونهاند :نخست آنهايي كه بر حسب
جنس ،سن ،نژاد يا ساير ويژگيها به فرد محول
ميشوند و ديگر آنهايي كه از طريق انتخاب و تالش
فردي محقق ميشوند.
در جوامع سنتي و متجانس قديم ،اغلب نقشها و
پايگاهها از نوع محول بودند ،8در حالي كه در جوامع
پيچيده و پيشرفتة امروز بيشتر نقشها ،از نوع محقق
يا اكتسابياند( 9عالقهبند.)1372: 99 ،
از همان دوران كودكي ،نقشهای گوناگون
و فزايندهای متناسب با جنس و سن به فرد محول
ميشوند و انتظار جامعه و فرهنگ آن است كه فرد
به درستي آنها را ايفا نمايد .در فرايند اجتماعي شدن
افراد جامعه ،آموزش رفتارهاي مربوط به نقشها
واجد اهميت زيادي است زيرا از اين طريق اعضاي
جامعه ،نسبت به وظايف خود ،مسئول و متعهد بار
ميآيند.
زنان و مردان در شرايط متفاوت ،پايگاههای
متفاوتي به دست ميآورند كه تعيينكنندة نقشهایشان
در تمام رفتارهاي اجتماعي هستند .فرهنگ به عنوان
مايع دروني اجتماعي عمل ميکند و آموزش از طريق
جنسيت در درون ظرف فرهنگ توسط زنان و مردان
تحقق ميیابد.
نقشهای اجتماعي با درجات متغيري ،با الزام
و اجبار همراهند .برخي رفتارهاي حاصل از نقش
ضروري و الزامياند در حالي كه برخي ديگر ،غير
مجاز و ممنوعاند .به هر حال ،وظايف اساسي نقشها،
به وسيلۀ جامعه يا گروههای مسئوالن و سياستگذاران
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جن�س ب�ه معن�اي تفاوته�اي
زيستش�ناختي و كالبدش�ناختي
مي�ان زنان و مردان اس�ت .به طور
كلي جن�س به تفاوته�اي فيزيكي
اش�اره ميكن�د ول�ي جنس�يت ب�ه
تفاوتهاي روانشناختي ،اجتماعي
و فرهنگ�ي بي�ن زن�ان و م�ردان
مرب�وط ميش�ود و تماي�ز مي�ان
جنس و جنس�يت تمايزي اساس�ي
اس�ت زيرا بس�ياري از تفاوتهاي
مي�ان م�ردان و زن�ان داراي منش�أ
زيستشناختي نيستند.

اجتماعي تعريف ميشوند و افراد حق اظهار و اعمال
نظر خالف هنجارهاي تعريف شده ندارند.
فرهنگ جامعه مجموعة عوامل مرتبطي است كه
نحوۀ  زندگي آن جامعه را تعيين ميکند و فرهنگ
هر ملتي خصوصيات و رنگي ويژه دارد كه با آن
شناخته ميشود و تنها از راه بررسي و ژرفنگري
در آثار ،پديدهها و آفريدههای هر ملت  ميتوان آن
را شناخت .شركت در عادات جمعي ،ممكن است
شامل تمام افراد جامعه شود و گاهي محدود به بعضي
از گروههای خاصي در جامعه شود مانند گروههای
جنسي ،سني ،شغلي و ...مثالً وقتي ميگوييم فالن
بچه مانند بزرگساالن رفتار ميکند يا آن مرد مانند
زنان راه ميرود ،يا فالن استاد دانشگاه مانند جوانان
دانشجو لباس ميپوشد و ...در واقع اعتراف ميكنيم
كه از افراد هر گروه رفتار و عمل خاصي را انتظار
داريم كه خالف آن رفتار بهنجار را مشاهده ميكنيم
(قرائي مقدم.)1375: 210 ،
بهطور خالصه نتيجۀ سه مفهوم ذكر شده فرهنگ،
آموزش و جنسيت را میتوان چنین بیان کرد:

 .1فرهنگ محصول يادگيري است و از نسلي به
نسل ديگر منتقل ميشود.
 .2آموزش هم محصول يادگيري اجتماعي است
و همان خصوصيات را دارد.
 .3فرهنگ از طريق آموزش ميتواند به كنترل
اجتماعي دست يابد.
 .4جنسيت در هر فرهنگ از طريق آموزش
اجرايي ميگردد و رفتارهاي زنان و مردان جامعه را
تحت تأثیر قرار میدهد.

نمودار :1ارتباط فرهنگ ،جنسیت و آموزش.

مباحث نظري
اوكلي 10معتقد است افراد از طريق فرايند اجتماعي
شدن شيوههای رفتار مردانه و زنانه را ميآموزند.
اجتماعي شدن کودکان از طريق خانواده از آن
جهت حائز اهميت است كه به آنها ميآموزد
متناسب با جنسيت خود رفتار مناسبي داشته باشند.
به محض آن كه نوزادي متولد ميشود ،اطرافيانش
برحسب نوع جنس او (دختر يا پسر بودن) واكنش
متفاوتي از خودشان نشان ميدهند و از او نيز توقع
عكسالعملهای متفاوتي دارند .تصور اين است كه
دختران ظريف و وابستهاند در حالي كه پسران هم
مستقلتر و هم نيرومندتر و قدرتمندتر هستند .وي
معتقد است كه همين رفتار دوگانه تأثيري عميق بر
كودكان ميگذارد و آنها نيز در مقابل ،چنين رفتاري از
خود واكنش نشان ميدهند و سعي ميکنند همانگونه
رفتار كنند كه از آنها انتظار ميرود (هولمز72 ،
.)1389:
کودکان از طريق مقايسة پدر و مادرهايشان با
ساير افراد جامعه در مورد انتظارات جنسيتي قضاوت
میکنند .كودكان نقشهای جنسيتي را از طريق افراد

يا منابعي ديگر ميآموزند .در فرايند اجتماعي شدن
اين تصور وجود دارد كه فراگیری نقشهای مردانه
يا زنانه کار دشواري نيست و کودکان به علت تمايل
زيادي كه به فراگیری دارند به راحتي اين نقشها را
ميآموزند و آن را انجام ميدهند .در واقع كودكان
از منابع گوناگوني چون خانواده ،دوستان ،پرستاران،
مدرسه ،كتابها ،فيلمها و تلويزيون رفتار جنسيتي
مردانه و زنانه را ميآموزند.
در گذشته نقش خانواده در اجتماعي شدن
كودكان بيش از همه بود اما از زماني كه آموزش
اجباري شد و همة کودکان  به مدرسه رفتند ،مدرسه
اهميت بيشتري يافت (اين زمان در كشورهاي غربي
در حدود سالهای دهة  1870بود) و در دهة 1970
اين باور ايجاد شده بود كه دختران نميتوانند به
خوبي پسران درس بخوانند و بسيار كمتر از آنها به
موقعيت و پيشرفت تحصيلي دست مييابند .بعدها،
محيط مدارس معرف طبقة متوسط جامعه شد و
كودكان خانوادههای فقير يا كودكان متعلق به طبقة
كارگر از ورود به آن محروم شدند.
پل ويليس 11در مطالعۀ  خود ( )1977با عنوان
«آموزش براي كار »12سعي كرد تا عملكرد متفاوت
پسران و دختران را به آنچه آنها در مدرسه ميآموزند
مرتبط سازد .او نتيجه ميگيرد كودكان به خودي خود
رفتار خاص جنسيتي ندارند بلكه به صورتي فعال
سعي ميکنند از بين گزينههایی كه پيش روي آنها
قرار ميگیرند ،بهترين انتخاب را انجام دهند (همان،
.)74
گارفينكل 13معتقد است آنچه تعيينکنندة رفتار
افراد است اين است كه آنها از چه طريقي دنياي
پيرامون خود را درك ميکنند .از نظر وي ،قواعد
اجتماعي جنسيت كه از نظر مردم قواعدي طبيعي
تلقي ميشوند ،ميتوانند به دو دستة عمده تقسيم
شوند :زنان با ويژگي زنانگي و مردان با ويژگي
مردانگي.
14
اروين گافمن توجه كمتري به سازماندهي
فعاالنة جنسيت داشت و بيشتر سعي ميکرد در
زمينههای آييني شكلگیری جنسيت را به عنوان
يك رابطه در تعامل بين انسانها در نظر بگيرد .وي
معتقد است جنسيت پديدهای طبيعي نيست بلكه در
جريان تعامل ساخته ميشود .در اين تعامالت مردان
و زنان خود تابع كليشههایی هستند كه چگونگي
رفتار آنها را از قبل مشخص ساختهاند اما درست
مثل بازيگران يك نمايش ،آنها نيز از اندكي آزادي
برخوردارند ،بهطوريكه در بعضي موارد ميتوانند تا
حدي متفاوت عمل كنند .انديشة گافمن راهگشاي
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اريك بل�وخ ميگوي�د :تأثير قاطع
علم بر جامعه بس�يار عميق است،
م�ا اكن�ون ش�اهد ي�ك بازس�ازي
كام�ل و همهجانبة جامعه هس�تيم
ب�ه ط�وري ك�ه ه�ر كش�وري و
ه�ر سيس�تم اقتص�ادي ب�ه ط�ور
فزايندهاي به دانش و فن وابس�ته
ميشود .تاكنون رسم بر اين بوده
كه كش�ورها به منابع طبيعي خود
وابس�ته باش�ند ،اما اكنون رقابت
اقتص�ادي ه�ر كش�وري بي�ش از
پيش به منابع انساني يعني مردم
وابسته است.

بسياري از ابهامات بود اما سؤاالت زيادي را بيپاسخ
گذاشت (همان78 ،ـ.)76
16
15
بعد از گارفينكل ،كسلر و مك كنا سعي كردند
تا با روشي مردمشناختي به موضوع جنسيت بنگرند
و بر اين نكته پافشاري ميکردند كه ايفاي نقشهای
جنسيتي توسط افراد چندان اهميت ندارد بلكه مسئلة
مهمتر اين است كه همة ما چگونه در مورد اين كه هر
فرد چه جنسيتي دارد ،نظر ميدهيم و چگونه مطابق
نظري كه در ذهن خود داريم ،رفتار او را پيشبینی
ميکنیم و از نظر اين دو ،زنانگی و مردانگی را بايد
در تعامل درك كرد .به عبارت ديگر اين ما هستيم كه
رفتار و اعمال خود را به گونهای سازماندهي ميکنیم
كه معرف جنسيت ما نزد ديگران باشد ،آن رفتاري
كه ما به صورت فعاالنه انجام ميدهیم و در عين
حال همان چيزي است كه ديگران در مورد ما به كار
ميگیرند.
سياست آموزشي
يكي از مفاهيمی كه در راستاي سياست آموزشي و
جنسيت در كشورها اجرا ميشود ،برنامۀ  آموزشي
پنهان در مدارس است .مفهوم «اليۀ  پنهان برنامۀ 
آموزشي» به ارزشها ،نگرشها و رفتارهايي اشاره
دارد كه جزو برنامة آموزشي رسمي نيست اما با
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اين همه در نهادهاي آموزشي دانشپژوهان منتقل
ميشود .اليۀ  پنهان برنامۀ  آموزشي مجموعهای از
پيامها دربارۀ موقعيت و ويژگي گروههاي اجتماعي
را به جوانان منتقل ميکند .اين امر از طريق سازمان،
مدرسه ،برخوردها و حرفها صورت ميگیرد .آنچه
نميآموزيم ،برجسته نميکنیم يا توضيح نميدهیم
اغلب به عنوان يك عامل در شكلگیری جانبداريها
تأثير بيشتري دارد تا آنچه ميکنیم .بسياري از
آنچه دختران (و البته پسران) در سالهای دبيرستان
ميآموزند و تجربه میکنند ،برخورد آنها را با همسر
و همكارانشان تعيين ميکند و پذيرش يا اعتراض به
نظامهای حكومتي و تحركپذیری رواني ميان نقش
نانآورخانه ،خانهدار ،كارگر ،رأيدهنده و شهروند را
شكل ميدهد (گرت.)1380: 104 ،
گيدنز ،برنامۀ آموزشي پنهان در مدارس را قرائت
كتابهای مدرسه ،دال بر تصوير ذهني خاصي
مربوط به جنسيت ميداند ،مثالً كتابهای داستان
در مدارس اغلب پسران را به گونهای نشان میدهند
كه قهرمان هستند و از خود ابتكار و استقالل نشان
ميدهند در حالي كه دختران ،اگر در داستانها ظاهر
شوند ،بيشتر منفعل و تماشاگرند و از ماجراجويي در
وجودشان خبري نيست و زنان به شكل توطئهچینان
و دسيسهگران ظاهر ميشوند (گيدنز.)1373: 468 ،
معلمان با دختران و پسران به شيوههای متفاوتي
رفتار ميکنند .بعضي موضوعات و رشتههای
تحصيلي براي دختران مناسبترند و برخی برای
پسران مناسبترند .تعداد زنان باسواد و دانشجويان
و معلمان و استادان زن كمتر است و بعيد به نظر
ميرسد تا زماني كه عوامل ديگر تغيير نكردهاند ،اين
وضعيت بهبود يابد (گيدنز.)1373: 481 ،
ايوان ايليچ بر برنامۀ پنهان مدارس تأكيد ميکند
كه اين برنامه به كودكان ميآموزد كه نقش آنها در
زندگي اين است كه جايگاه خود را بشناسند و آرام
در آن قرار گيرند (گيدنز.)1373: 460 ،
بچهها در مدرسه ميآموزند كه اقتدار معلمان را
بپذيرند و به ارزشهای آموزشي خاص توجه كنند و
به عنوان «حرف گوش كن» معروف شوند .اين افراد
از لحاظ به دست آوردن مشاغل با دستمزد خوب
و راحت بعد از ترك مدرسه به مراتب «موفقتر» از
بچههای ديگر خواهند بود دانشآموزان در پذيرش
و همنوايي با سبكهای تربيتي معلمان به شدت از
تفاوتهای قومي و فرهنگي معلم و سيستم آموزشي
تأثیر میپذیرند (همان.)464 ،
برنامۀ رسمي مدرسه تنها بخشي از فرايند كليتر
بازتوليد فرهنگي است كه از بسياري جنبههای

غيررسمي يادگيري ،آموزش و محيط مدرسه تأثير
ميپذیرد .برنامۀ پنهان نقش مهمي در بازتوليد فرهنگي
بازي ميکند.
سنجش آموزش با توجه به جنسيت
نتايج تحقيقات انجام شده دربارۀ آموزش و زنان در
بسياري از كشورهاي جهان گوياي آن است كه زنان
و مردان انتظارات مشابهي نسبت به آموزش ندارند.
در اكثر كشورهاي جهان ،زنان به واسطۀ داليلي
چون موانع فرهنگي ،تمايل به نگهداشت روشهای
سنتي و كمبود دانش در زمينة خسارتهای ناشي از
غیبت زنان در صحنههای ملي و فراملي ،نقش كمتري
در توسعه خواهند داشت (پيشگاهيفرد و پوالب35 ،
.)1378:
باسوادي زنان در سالهای اخير بهطور متوسط
ساالنه يك درصد 17بيشتر شده كه اين افزايش هم
در شهر و هم در روستا رخ داده است ،با اين تفاوت
كه افزايش در روستا بيشتر است .شاخص شكاف
جنسيتي نشان ميدهد كه افزايش سطح باسوادي
براي زنان بيش از مردان رخ داده و نابرابري جنسيتي
كمتر شده است .در مجموع ،با نگاهي به برنامة اول تا
چهارم به نظر ميرسد حساسيت برنامهریزان به مسئلة
جنسيت و زنان بيشتر شده و به موازات تدوين و
تصويب مواد قانوني ،نهادها و تشكيالت و برنامههای
متناظر براي تحقق اين هدف هم به وجود آمده است
(صادقي و كلهر.)1386: 24 ،
يكي از شاخصهای مورد استفاده كه ميتواند
در زندگي اجتماعي فرهنگي مؤثر واقع شود و در
كشورهاي مختلف مطالعه و مقايسه میشود شاخص
توسعة انساني 18است كه در اين شاخص عالوه بر
متغير بهداشتي اميد به زندگي و درآمد سرانه ،متغير
آموزش افراد جامعه ،رشد و توسعۀ آموزشي كشور
را نشان ميدهد و با سنجش اين سه عنصر ميتوان
دريافت كه كشور ايران بين كشورهاي توسعه يافته
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حائز چه رتبهای است.
در مطالعهای كه سازمان ملل در گزارشهای خود
منعكس كرده است ،معيار توسعۀ مبتني بر جنسيت را
نشان ميدهد كه به نوعي بيانكنندة ارتباط فرهنگ و
توسعه و جنسيت است .به لحاظ اين شاخص ،زنان
در كشور ما ،از مالكها و معيارهاي مناسبي براي
توسعة انساني (آموزش ،اميد به زندگي ،درآمد سرانه)
برخوردار نيستند كه ميزان توسعة مبتني بر جنسيت در
ايران از سال  1999كه  83بوده است به  74در سال
 2004كاهش يافته است (.)www.UNDP.com

نتيجهگیری و رهيافت
ـ تمايزات بين مردان و زنان توسط جامعه ساخته
شدهاند و نه تنها از حيث موقعيت بلكه از لحاظ
شرايط نيز نابرابرند.
ـ جنسيت آموختني است و هر روز با توجه به
اصول ،قواعد و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي به آن
عمل ميشود.
ـ نابرابريهای جنسيتي مانند نابرابريهای
طبقاتي ،نژادي ،قومي و مشكالت اجتماعي پيرامون
آن همچنان وجود دارد.
تمام فرضيات نظريههای جنسيتي بر اين اصل
استوار است كه زنان و مردان هر دو ميتوانند به
موقعيتهای يكسان دست يابند.
در كشور ما مطابق با فرهنگ جامعه   ،سياست
آموزشي به عنوان جزئي از سياست اجتماعي ،بيش
از آن كه به جنسيت مربوط باشد ،به خانواده ارتباط
دارد و تصويري از زن و مرد كه در جامعة ايران حاكم
است همراه  با شرايط آموزشي ،ارزشهايي را ترويج
ميدهند كه موجب تزلزل اعتماد به نفس زنان ميشوند
و به صورت امري نهادينه ميگردند و در وجود آنان
تبلور ميیابند .نگاه جانبدارانه به كليشههای جنسيتي
با اين كه نامكتوب است ولي بسيار واقعي است.
برای آن که جامعه بتواند همانند كشورهاي پيشرفته و
موفق جهان ،دستاوردهاي موفقيتآميزي كسب كند،
شرايط و موقعيتهای برابري را براي زنان و مردان
مهيا کند و سياستهای آموزشي را با توجه به بقية
سياستهای اجتماعي كالن كه توسط  نظام اجتماعي
و سياسي طراحي و اجرا ميگردد ،برنامهریزی کند،
باید این چهار روش را در پیش گیرد:
راه اول :بررسي مسئلۀ  جنسيت و سياست
آموزشي كه از طريق تحليل روابط قدرت باید بررسی
شود (تحليل ،ارزيابي و طرح مسئلة روابط ،تحليل
افكار قالبي و نشان دادن راههای مستقيم و غيرمستقيم
نابرابري و تبعيض).
راه دوم :بررسي خواستها ،نيازها و تقاضاي
افراد ذينفع.
راه سوم :بررسي مجموعة مسائل موجود و مفاهيم
متناقض در آموزش.
راه چهارم :هماهنگي و ارتباط بين تمامي نهادهاي
تصميمساز و تصميمگیر اجتماعي.
به عبارتي توافق و همكاري بين اعضاي خانواده
و مسئوالن و متصديان فرهنگي و سياستگذاران و
برنامهریزان آموزشي و در يك جمله با هماهنگي بين
دولت و قوة قانونگذاری اين راه ميسر ميشود.
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پینوشتها
* استادیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

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.
 .17مث ً
ال شاخص توسعة انساني در برنامة سوم توسعه ،در مجموع از
 75/6درصد به  80/3درصد رسيده است (صادقي و كلهر)1386: 13 ،
و درصد باسوادي زنان  90/3درصد اين رقم نزد مردان است.

18. HDI.
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