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 دهیچک
عهااتتبههلینآموزش،بحثدرجوامعیهاآرماننیترمهمازیکیر،یاخنقردر
بههتیجنسهوجهن ،یاجتمهاعیههاتیهنقشزناندرفعاتتوسعهبا.باشایمیآموزش
سهناران،یهایبالشاهاست.درنظها حقهوقیعااتتآموزشنهیزمنیزتریبرانگچاتش

اسهناد،0292سهنایاتمللهنیبهعرصههودررانیهدرآمهوزشوپهرورشانیادیتحولبن
.باشنایمیآموزشعااتتبحثدرشاخص
روشویاکتابخانههمنهابعازاسهتاادهبهااطالعها یگهردآوررو،شیپهقیتحقدر
-یمهیبنهادسهتهیبهردارشیفروشبهشاهیگردآورمنابعواستیلیتحلهیایتوص
.باشایمیلیتحلروشها،دادهلیتحلوهیتجزروش.شود

اشتراکاسنادنقطه.باشناینقاطاشتراکوافتراقمیداراق،یتحقموضوعسنادو
یبهراکسهانییمنزتتسنا،دوهرخصوصنیادر.هاستمربوطبهشأنومنزتتانسان

ازکیهاستکههههرییافتراقاسنادمربوطبهمعنانقطه.باشنایملیقامردوزنجن 
مهراد بهاییازعهااتتمعنها0292آموزشدرنظردارنها.سهنااسنادازعااتتونیا

فیتعرآموزشامردریتیجنسیبرابردررایتیجنسعااتتواینمایبرداشتمیبرابر
کیهریهانقشوازهاینبامتناسبآموزشعیمعتقابهتوزنیادی.سناتحولبنکنایم
نقطهنیبزرگترجن هریهانقشوهاازیننییتبدرنیادیبنسناابها .استجن دواز

.ایآیمحساببهسنانیاضعف


سنا،0292سنا،یتیجنسعااتت،یآموزشعااتتآموزش،عااتت،:یدیکل واژگان
پرورشوآموزشدرنیادیبنتحول
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 مقدمه
مقابلنابرابریآموزشیاست.انایشهمناانعلهلمختلاهیراعااتتآموزشیدقیقاًنقطه

نماینهااولجوامعازعااتتاجتماعیوایجادنابرابریآموزشهیمطهرممهیدرخصوصع

(.همهانطورکههدر05-8953:09وکهارنوی،8933:80وشهرکاوی،8916:65پور،)شارع

شود)ربانی،محتوابرنابرابریآموزشیبراساسرویکردهایمتااو ،معانیمتااوتیبارمی

تواناوجوهمختلایبهخودبگیرد.انایشمناانههررشهته(،عااتتآموزشینیزمی8935:3

بهفراخوردرکخودازماهو عااتتوآموزشمعانیمتااوتیرابرعااتتآموزشهیبهار

نمایناعااتتآموزشیبهمعنایایناستکهاشخاصبهمحه برخیعنوانمی1انا.کرده

ههاینهاتههوجهودگیرناکههررفیهترسنابایادرساختاریقراراینکهبهسنفراگیریمی

گونهتبعی وتااوتینبایابهینایشهاندردسترسهیبههامکانها هاراباتاعلکناوهیچآن

(.بههعبهار دیگهرتعریهفبرابهریوعهااتتدر8935:08آموزشیپایهاآیها)تهوکلی،

ادگیریوگونهاستکهاشخاصباسطحبرابراستعاادوتمایلیکسانبراییهآموزش،این

ها)کههریکقادربهانجا آنهسهتنا(بایهادرشهرایکیکسهانبتواننهادرآموزشمهار 

خانیووکیل،وهاشم8935:862هایبرتررقابتنماینا)کاوه،جامعهبرایکسبموقعیت

8935:85.)

انماینهمؤثربرآنتعریهفمهیعواملبرخیازانایشمناانعااتتآموزشیراضمنتبیین

باشها(.درتبیینماهو عااتتآموزشیآنچهموردوفهاقانایشهمناانمهی8935:38)زیبایی،

مرکهزیموضهوعرابههخهوداختصهاصایناستکهتوجهبهنظا آمهوزشوپهرورشنقطهه

گیهریتوانعنوانکرد:عااتتآموزشیبهمعنایبههرهدها.درماهو عااتتآموزشیمیمی

باشها.تحقهقایهنآرمهانرازامکانا برابرومتناسببانیهازایشهانمهیهمهاستعاادهایکشو

نگراست.جانبهقویوهمهدیرینمستلز اراده

باشنا.درصاسالاخیرجهن هایعااتتآموزشیجن وجنسیتمیترینزمینهازمهم

موزشهیمهوردههایعهااتتآبرانگیزترینزمینههترینوچاتشوجنسیتبهعنوانیکیازمهم
                                                                                                                                                                                                     

؛واعظهی،6-8919:15دیاگاهانایشمناانمختلفنسبتبههعهااتتآموزشهیمراجعههکنیهابهه:)هوفهه،برایمشاهاه.8
:8910؛ناریههک،838-8959:816؛گههاتری،8935:10؛راوتههز،8955:885؛قههایریاصههل،8332:80؛کمپههل،8915:932
-8912:809؛صههباایان،862-8918:858؛جههاروس،8915:6؛هاشههمی،8953:823؛آویبههوری،8913:01؛سههیف،822
(.8935:85پوررهیر،وعلیتقی8933:68؛فیلیپجیاسمیت،8912:53؛عالقهبنا،890
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بیشازپیشموردتوجههقهرار8332نقشزناندرتوسعهازاوایلدهه8بحثواقعشاهاست.

دهاکهنوسازیوتوسعه،دستاوردهاینامتعادتیبرایمهردانوزنهانگرفت.شواهانشانمی

عهتوانمناسازیزنانومشارکتآناندرتوسعه،نیازمناآموزشوتوسه0بههمراهداشتهاست.

جنسیتیاستوبهمعنایافهزایششهناخت،جنسیتیاست.توانمناسازییکیازاهاا توسعه

شودخودآگاهی،قابلیتاعتمادوگسترشآزادیانتخابزنانتوسکخودشانبهکاربردهمی

(.8915:906)گیانز،

شههود،آمههوزشزنههاندرسههیتیمههیهههایجنتوانمناسههازیزنههانباعههثترییههردرشههاخص

طهورمسهتقیموایرمسهتقیمباعهثتوانمناسهازیآنهانشهودتوانهابهههایتوسهعهمهیاخصش

اینمهماستکهنقهشدهناه(.مطاتبمذکورنشان8913)موسویخامنه،ودادهیروبرزگر،

عااتتجنسیتیدرآموزشبسیارمهمواثرگذاراست،چراکهرعایتاصولحاکمبرعااتت

آورد.هارانیزفراهممیا گسترشعااتتدرسایرزمینهجنسیتیدرآموزشموجب

هرچناحرکتبهسمتعااتتآموزشیجنسیتیامریسهتکههبهیشازههرچیهزمتهأثراز

باشها؛وتهیدرایهنمیهانتهأثیراقهااما فرهنگعمومیجوامهعوباورههایمردمهانآنمهی

اتمللهیارنیست.باوضعقواعابهینحاکمیتازطریقتقنینقوانینمرتبک،بههیچنحوقابلانک

ایازیهکطهر وقانونگهذاریدرسهطحداخلهیواصهالمقهوانیندرسطحجهانیومنطقه

تواننقشبسزاییدرحرکتبهسمتعااتتجنسیتیویادوردرونمرزیازطر دیگرمی

شانازآنداشت.
                                                                                                                                                                                                     
1. See for Example: Mezey, Susan Gluck, Gender Equality in Education: A Study of 
PolicyMaking by the Burger Court, Wake Forest Law Review, Vol. 20, Issue 4 
(August 1984), pp. 793-818; Watanabe, Chihara, Japanese Judicial Education: Working 
toward Gender Equality in the Judiciary, International Journal of the Legal Profession, 
Vol. 21, Issue 3 (November 2014), pp. 307-318; Ming-Hsuan Lee, The One-Child 
Policy and Gender Equality in Education in China: Evidence from Household Data, J 
Fam Econ Iss (2012) 33:41–52; KATARIINA HOLMA, Essentialism Regarding 
Human Nature in the Defence of Gender Equality in Education, Journal of Philosophy 
of Education, Vol. 41, No. 1, 2007; Christopher Colclough, Achieving Gender Equality 
in Education: What Does It Take?, Prospects, Vol. XXXIV, no. 1, March 2004; Elaine 
Unterhalter, Global Inequality, Capabilities, Social Justice: The Millennium 
Development Goal for Gender Equality in education, International Journal of 
Educational Development 25 (2005) 111–122. 
2. Faith Webster, Gender Mainstreaming: Its Role in Addressing Gender Inequality in 
Jamaica, Caribbean Quarterly, Vol. 52, No. 2/3, Unraveling Gender, Development and 
Civil Society in the Caribbean (June-Sept. 2006), pp. 104-120; Sandra Dema, Gender 
and organizations: The (re)production of gender inequalities within Development 
NGOs, Women's Studies International Forum 31 (2008) 441–448; Seema 
Jayachandran, The Roots of Gender Inequality in Developing Countries, 7 
Jayachandran ARI 10 February 2015. 

http://heinonline.org/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Mezey%2C%20Susan%20Gluck&collection=journals
http://heinonline.org/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Watanabe%2C%20Chihara&collection=journals
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ملهلسهازماندعهو بهههکه(ورکیهویندر0222سپتامبر1تا5)هزارهتوسعهاجالسدر

هها،هها ازیامجموعههبهرران،یهاجملهازوجهانیهادوتت813سرانشا،لیتشکمتحا

نههیزمدرگریکهایبهاشهامقهرروکردنهاتوافهق«متحهاملهلهزارهتوسعهاهاا »بهموسو 

ااریهپاتوسهعهکهارگروه.کننهایهمکهاریالدیمه0286سهالتهافقرکاهشوتوسعهیارتقا

آرمهان83آندروکهردارائه0285هیژوئ83درراخودگزارشملل،سازمانیعموممجمع

ااریهپاتوسهعه»یبرایعنی،0286سالازپ برنامهیبراراییجزها 853و(کالنها )

.بهودتیهایباکآمهوزشمهورددرآن5شهمارهیکلههها کههنمودشنهادیپ«0292تا0286

سهازمانیعمهوممجمعاجالسنیهاتادمباهمزمان،)8935مهر9)0286برسپتام06درتاًینها

یهاد0292اینسهناکههازآنتحهتعنهوانسهنا.ایرسیعموممجمعبیتصوبهمتحا،ملل

موضهوع8ترینوجایاتریناسناددربحهثعهااتتآموزشهی،شود،بهعنوانیکیازمهممی

وجهقراردادهاست.عااتتآموزشیرابهنحواختصاصیموردت

آنامضهاکنناهیکشهورها،"31یملهسهطح"قسمتدرسنانیاهیتوصتحققیراستادر

بهاونسهکویدفتهر.گماردهمتکارنیابهزینرانیاکشورپرداختنا،0292یبومسنامیتنظبه

.دادلیتشهکراموضهوعنیاونیسیکم،یسازیبومیریگیپیبراتهراندرکارگروه92لیتشک

آناز8936مهاهآذر02دروفیهتعر0292سهنایاجرایبرایملشاخص52ونیسیکمنیا

در.اسهتشهاهنیتهاو0292سهناچههار هها تحقهقیراسهتادرسهنانیا.کردییرونما

مهورد،آندریجههانعمهلچهارچوبانیبضمناستشاهیسعسنانیامختلفیهابخش

ییراهبردههاتینهادرواهیگردانیبآنیخألهاوهاچاتششاه،فیتوصیملموجودوضع

ههایشهایایراایهنسهنادرسهطحداخلهیواکهنش.گهرددارائههآنههاکهردنبرطر یبرا

هاعماتاًبهعا هماهنگیاصولمهوردتأکیهادرایهنسهنابهابرانگیخت.علتایجادواکنش

ههابههحهایبهودکههدرواکهنشگشت.هرچناایرانبرمیهایدینیوفرهنگیجامعهداشته

انا،منتهادرههررأیداده0292ایبهتروسناطیجلسهرهنگیشورایعاتیانقالبفاعضای

تهریناسهنادعنهوانیکهیازمههماتمللهیبههصور نبایافراموشکرداینسنادرسهطحبهین

انهاازعهااتتآموزشهیمطهرمبهودهونقهشآندرتحهولعهااتتآموزشهیدرسهطحچشم

                                                                                                                                                                                                     
1. Shahra Razavi, The 2030 Agenda: Challenges of Implementation to Attain Gender 
Equality and Women's Rights, Gender & Development, 24:1, 2016, pp. 25-41; and see 
official website of UNESCO: https://en. unesco.org/education2030-sdg4?language=en. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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باشا.اتمللیانکارناپذیرمیبین

تحاظداخلیسناتحولبنیادینآموزشوپرورشکهبادرکضهرور ازسویدیگربه

8932تحولبنیادیندرآموزشوپرورشباتکیهبهرفلسهاهتعلهیموتربیهتاسهالمیدرسهال

باشها؛بههتریناسنادداخلیدربحهثعهااتتآموزشهیمطهرممهیرونماییشابهعنوانمهم

شهود.رویکهردنظا تعلیموتربیتایرانیادمینحویکهگاهازآنتحتعنوانقانوناساسی

اتمللهیودوسناموصو بهعهااتتجنسهیتی،مبهیناشهتراکواخهتال دیهاگاهاسهنادبهین

 باشا.داخلینسبتبهموضوعموردبحثمی

 

 مفهوم عدالت آموزشی جنسیتی و عوامل مؤثر بر آن  .1

هاجتمهاعیوشناختی،عاطای،عقلیزنومردبهتحاظجسمانی،روان ،جایگاهخانوادگی

ههاییایجهادهایزنهاگیمحهاودیتهادرتما عرصه...بایکایگرتااو دارنا.اینتااو 

ههادرراسهتایاسهتحکا خهانوادهوپویهاییآنبرخی،اینمحهاودیتکناواتبتهبهعقیاهمی

دودسهتهقابهلتقسهیمهسهتنا؛هایبینزنومرد،به(.تااو 8939:59باشا)پناهی،مؤثرمی

ههاینامنها.جهن بههمعنهایتاهاو هاراجن ودیگهریراجنسهیتمهییکیازاینتااو 

ههایطهورکلهیجهن بههتاهاو شناختیوکاتباشناختیمیانزنانومرداناسهت.بههزیست

وطههایروانشهناختی،اجتمهاعیوفرهنگهیمربهکنا.وتیجنسیتبهتااو فیزیکیاشارهمی

هایمیانشود.فلذاتمایزمیانجن وجنسیتتمایزیاساسیاست؛زیرابسیاریازتااو می

(.8939:836شناختینیستنا)گیانز،مردانوزناندارایمنشأزیست

شناسانبههدها.جامعهجنسیتمعر باورهاورفتاریاستکهمردیازنبودنرانشانمی

زیادیدارناودرپیآنهستناکهروشنسازناچگونههجامعههاجتماعیجنسیتتوجهسازه

کنها.درواقهعاتگوسهازیرفتهاریازطریهقهویتخاصیاززنبودنیامردبودنراخلقمهی

آیاکهماتوجهچنهاانیبههآنههاوجودمیایبهنهادهایاجتماعیوازطریقتعامال روزمره

ههاتماعیمانناخانواده،مارسهومحیککهارورسهانهنااریم.مثالًدرسطحکالن،نهادهایاج

ایخاصعملکننهاورفتهاریویهژهداشهتهباشهناودهناکهدخترانبایابهشیوهبهمایادمی

(.ایهن8913:03ترباشنا)هوتمز،تروقویایدیگرعملکننا؛مثالًمستقلپسرانبایابهگونه
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شاننیستناوبهشا مهرتبکبهاجنسهیتچیزیجزاجتماعیآموزیمهاکهماآنهارامیشیوه

هستنا.

ههایبیوتوژیهکدخهاتتیدرعلهو اجتمهاعی،تاهاو االهبانایشهمناانحهوزهبهعقیاه

ههایاجتمهاعی،اقتصهادی،هایطبیعیاتزاماًنابرابریفرودستیزنوبرتریمردنااردوتااو 

ورنا،بلکههعمهاتًانقهشکهمزنهاندرتملهکابهزارآسیاسی،حقوقیوفرهنگیرابهبارنمی

اقتصهادیوامهورعمهومیجامعههتوتیاوعا حضورفعالومشارکتجایآنهاندرچرخهه

(.8919:65وجهودآوردهودوا دادهاسهت)ریتهزر،استکهفرهنگبرتریوفرودستیرابه

شهونا.بههعنهوانمثهالواقعمیحتیبرخیازامورجزئیدرایجادباورهایمذکوربسیارمؤثر

ههایاجتمهاعیدرهایدرسییکهیازکهارگزاراناصهلیانتقهالارزشبرخی،کتاببهعقیاه

هایدرسیگهرایشدارنهاتهازنهانومهردانرابیشهتردرمحیکمارسههستنا.محتوایکتاب

ههاینقهشهایسنتیومربوطبههگذشهتهاسهتتهاهاییمجسمکنناکهمنطبقبرکلیشهنقش

وحاضهریواحمهاپورخرمی،8915:530،گیهانز،8335جنسیتیمربوطبههآینهاه)میسهور،

8938.)

وسهکمارسههیهانههادآموزشهیههاییکههتبرنامههآموزشهیهبههمعنهایتمهامیآمهوزش

تهرینتواناازطریقدرسیاخهار ازمارسههصهور گیهردهازمههمیافتهاستومیسازمان

هدرتشکیل،تثبیتیاترییرباورهایجنسیتینقهشدارد.ههربرنامههآموزشهیمواردیاستک

توانابرعالئقیکجن تأکیاکناوبرایناساستمایال جن دیگررانادیهاهبگیهردمی

وگیهانز،8912:828شونا)گر ،وباینترتیببعضیدروسمردانهوبعضیزنانهتلقیمی

8939:552.)

طهورکههعهااتتدرماههو عها خهودبههمعنهایوقمشخصاسهتهمهانباتوضیحا ف

،ههاروی،8935:38،زیبهایی،8956:920شهود)مطههری،مساوا وبرابریبهکاربهردهنمهی

(؛عااتتآموزشیجنسیتینیهزبهههمهینشهکلاسهت.در8912:96ومرصوص،8935:823

زشیکهازآنتحتعنوانبرابرییهادماهو عااتتآموزشیجنسیتی،آنبعاازعااتتآمو

شودبرابریبهمعنیاختصاصمنابعوتوجهیکسانبهشودوسپ درتعریفآنعنوانمیمی

افرادنیست،بلکهبرعک بهمعنیاختصاصمنهابعوتوجههمتناسهببهاشهرایکفراگیهرانهمه
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شهودوتبایلبههایهنمهیدها(،ماهو خودراازدستمی0221است)فیلا،کوچراوپونت،

-کهدرعااتتجنسیتیتحتهیچشرایطیجنسیتعاملتااو دراختصاصمنابعوفرصهت

گیهرد.درواقهعبرخهیازانایشهمناانبههنحهوصهحیحدرتبیهینابعهادهایآموزشیقرارنمی

...هایبرابرآموزشیازجنسیتنیزدرکنارسایرموجبا تبعی ؛مثلقومیت،نهژادوفرصت

شهموتیعهااتتآموزشهی،بهه(.عالوهبراینبعاهمه8915:823برنا)اسماعیلسرخ،نا می

؛0280ایازامکانا آموزشی)جانسن،فریز،مناشانازکمینهمعنایحقهرشخصدربهره

منهایاز(،نیزدرعااتتجنسیتیراهداشتهوبهمعنهایایهناسهتکههدربههره0225اوپهایم،

 امکانا نبایاهیچتااوتیبینجن مردوزنوجودداشتهباشا.هکمین

باشها.عهااتتدرحهوزهجنسهیت،عااتتجنسیتیمعنایبرابریومساوا دوجن نمهی

کناکههجنسهیتافهرادمهانعازآننشهودکههبههدتیهلمتأثرازماهو کلیآنچنیناقتضامی

جهاکههطبهقناکامیوفروتریبودنکننا.ازآنناتوانیدراحرازشأنومنزتتخود،احساس

گواهیتاریخازمقطعی؛بهویژهزنانبهدتیلزنانگیخویشنهعاملدیگریازحقوقبایسهته

خوددراثرالبهمردانگیمحرو ماناه،درنتیجهجامعهبشری،ایشهانرادرموقعیهتفروتهری

تیبیشههتردرخصههوصزنههانودرینسههبتبهههمههردانیافتهههاسههت،طههرممقوتهههعههااتتجنسهه

منظوررفعآنراایجهابوییبهجیاباوچارههایفرافردیهمچونسیاست،مصااقمیعرصه

(.8965:50مقامی،نمایا)قائممی

تبعی جنسهیتیوباورههایقهاتبیحهاکمبهرجوامهعحتهیدرنظها آمهوزشواتبتهمسأته

 ,Theresaیافتههوجهوددارد)کشورهایکمتهرتوسهعهویژهپرورش،تقریباًدرهمهکشورها،به

هایاخیرترییرکردهوحرکتبهسمتعااتتجنسیتیامااینرونادردهه(.363-379 :2008

مههیالدی،اصههالحا آموزشههیبسههیاریدر8332کهههازسههالطههوریشههروعشههاهاسههت.بههه

آموزشی،نیازهایجامعههکشورهایمختلفباتوجهبهشرایکاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیو

وتحوال جهانیصور گرفتهاسهت.دربرخهیکشهورهاازجملههایتاتیها،مهاتزی،کانهاداو

ههابهودهاسهتاستراتیا،اوتینگها دراصهالحا آموزشهی،ورودنگهرشجنسهیتیبههبرنامهه

(.8919:80)حجازیواعزازی،

نهاباورههایجنسهیتیمبنهاینمایعااتتیجنسیتی،عنهوانمهیدرخصوصعلتحاوثبی
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عااتتیجنسیتیاست.برمبنایایندیهاگاه؛افهرادازطریهقفراینهااجتمهاعیشهان،اصلیبی

آموزنا.اجتمهاعیشهانکودکهانازطریهقخهانوادهازآنهایرفتارمردانهوزنانهرامیشیوه

مناسهبیداشهتهآموزدمتناسببهاجنسهیتخهودرفتهارهامیجهتحائزاهمیتاستکهبهآن

دانشهمناانعلهو اجتمهاعی،دختهراندرنظها آموزشهی(.بههعقیهاه8913:30باشنا)هوتمز،

ههایمردانگهیوزنهانگیرانیهزدرشانبهکلیشههامتیازا کمتریدارناوفرودستیوتسلیم

شهترشهناختیبیهایزیست(.درواقعتااو 8913:12آموزنا)آبو وواالس،همیننظا می

:8915انهاتهاعلهتآن)گیهانز،هایاجتماعیدرآمهاهایبرایتمایزدرنقشصور نشانهبه

530.)

عملکردآمهوزشوپهرورشعااتتیجنسیتی،نحوهگیریبیهایشکلیکیدیگراززمینه

تهریننقهشدربحهثناسهمههمباشا.هرچناآموزشوپرورشررفیتاینراداردکهفیمی

ههایآنراداشهتهباشها،تهأثیرتبعهی حاکمودرونهیکهردنارزشطبقههسلطهدامنزدنب

هایزناگیاجتماعیبهویژهاشترالنیزبهعنهوانجنسیتیدرآموزشوپرورشبرسایرعرصه

عهااتتیجنسهیتیانکارناپهذیراسهت.زنهانحتهیدریکعاملایرمستقیمبربوجودآمانبهی

ههایاجتمهاعیلییکسانبرخوردارناکماکاندرورودبهعرصههجاهاییکهازشرایکتحصی

(.8935:095روهستنا)کینگ،همچونبازارکارباتبعی روبه

توانعنوانکردعواملمؤثردرجنسیت،عواملذاتهیوعوامهلباتوجهبهمطاتبفوقمی

کنها؛بلکههنمهیاکتسابیهستنا.مسلماستکهرعایهتعهااتتدرعوامهلذاتهیمعنهیپیهاا

ههایروانشهناختی،اجتمهاعیوفرهنگهیدرایهنعااتتدرعواملاکتسابیهکهتمامیتااو 

شهناختیوههایزیسهتهایذاتی،همانتااو کنا.تااو گیرناهمعناپیاامیگروهقرارمی

 (یهادهایفیزیکی)یاهمانجنطورکلیازآنهاتحتعنوانتااو کاتباشناختیهستناوبه

ههاهکههسهایرتاهاو شهونا؛دربرگیرنهاههایاکتسابیکهجنسیتنامیاهمیشود.تااو می

باشنا.عماتاًایرفیزیکیهستناهمی

ههایبنایصحیحنیستوبسیاریازتااو نمایناچنینتقسیمازمنظردیگربرخیعنوانمی

گهردد.درکلمواردایرفیزیکیبازمیهایروانی،استعاادهاودربینزنومرد،بهخصوصیت

دیاگاهیکهسابقبراینگذشت،خصوصیا جنسهیتیازآنجهاییکههاکتسهابیهسهتنادراثهر
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اناودرواقعتااو جنسیچیزیبهجهزعواملیماننافرهنگاجتماعی،آموزشو...ایجادشاه

درحاتیستکههبهراسهاسدیهاگاههاواقعینیستنا.اینهایفیزیکینیستوسایرتااو تااو 

پهذیریمباشا.توضیحبیشتراینکههوقتهیمهیعااتتیجنسیتیمیدو همینتاکر،منشأاصلیبی

هایفیزیکیبیندوجن موجببرتریوکرامتبیشتریکجن نسبتبهجن دیگهرتااو 

نهثدارایایمکهخصوصیا جن مهذکرنسهبتبههجهن مؤگردد؛بهطورضمنیپذیرفتهمی

باشا.عااتتیجنسیتیمیبرتریاستوهمینامرعاملاصلیایجادبی

باشهنابهرایمکارهاییکهنیازمناقار جسمییهاعقلهیمحه مهیبهطورمثالوقتیپذیرفته

باشهنابرتهریدارنهادرشناسهیبهاالمهیکارهاییکهمستلز قار عاطایباالویاسلیقهوزیبهایی

تهرمحسهوبگردد،راسهخیفمسئوتیتاجتماعیکهمربوطبهخصوصیا زنانهمیواقعهرکارو

فرضکهکارهاییکهزنانذاتاًدرآنبرتریدارنا،فرودستهسهتنا؛بههایم.باقبولاینپیشکرده

ههایدنبالمقصریبرایگماشتنزنانبهایهنکارههایفرودسهتپرداختههوبههطهورمثهالکتهاب

ههایدرسهیمقصهردرنماینا.باپذیرشاینرویکردبایهاگاتههشهودکتهابیدرسیرامحکو م

انها،بلکههازایهنهاییمادرینشاندادهباشنا؛نهازاینحیثکهزنانرابیشتردرکلیشهموضوعمی

انا.ایوسخیفنشاندادهحیثکهاوصا زنانه،چونمادریراکاریکلیشه



و سند تحوول بنیوادین در آمووزش و     0202ند عدالت آموزشی جنسیتی در س .0

 پرورش ایران
بحهثدراعتبهارنیبهاالترازپهرورشوآمهوزشنیادیبنتحولسناران،یایحقوقنظا در

هیهکل...»:اسهتشهاهایقسنامتندرصراحتاًموضوعنیا.استبرخوردارپرورشوآموزش

[پهرورشوآمهوزشنیادیهبنتحولناس]آنبار یمراموارددریقبلیهااستیسومصوبا 

.«ردیگیمقراراصالمویبازنگرموردآنبراساسمواردریسادروبالاثرومنسوخ

یاسهالمیجمههوردوتهتتوسهکسهنانیهاهرچنهاگاتایبا0292سنااعتبارمورددر

نیهاتحاظبهمنتهااست؛گرفتهقراربیتصومورد،یاتمللنیبجامعهازیعضوعنوانبهران،یا

سهناکیهعنهوانبههاسهت،نشهاهیطهیداخلهمقررا موجببهآنبیتصویقانونریسکه

میتنظهبههتوجههباداشتدورنظرازاینبااتبته.باشاینممطرمرانیایحقوقنظا درآوراتزا 
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سنانیایمحتواران،یادرونسکویسازماندفتریهمکاربارانیادوتتتوسک0292یملسنا

.استگذاشتهیجابررانیایآموزشنظا دریحاودتاراخودآثار


 0202رویکرد سند  .1-0

اتمللیاستکهنگاهیویژهبهآموزشوعهااتتآموزشهیجایاترینسنابین0292سنا

تریناهاا ازدیاگاهاینسناهکههدربهاوتهاوینآنمهوردتوجههواقهعدارد.یکیازمهم
دراینسناباتکیهبرکرامهتانسهانی،سهعیبهرآن8باشا.یفقرمیکنشاهاستهبحثریشه

سازفقر،موردشناساییواقعشودوباوضهعهایموجاتمایزواتنهایهزمینهشاهتاتمامیزمینه

ههاینهژادی،قواعاروشنسعیبررفعآنهاباشا.دستیابیبههعهااتتاقتصهادی،رفهعتبعهی 
هایبرابرودرنهایتنیهلمنایتمامیاقشارازفرصتنهبرایبهرهقومیوفرهنگی،ایجادزمی

ههایمتصهوربهرایآنازاههاا جوامعبهتوسعهدرتمامیابعهادوعهااتتدرتمهامیزمینهه
 باشا.یاینسنامیعماه

هرچنااینسناتعریفدقیقیازعااتتآموزشیارائهناادهاست،منتهانیلبهآنرایکی

براینیهل0292هاییکهسناترینزمینهیکیازمهم0تریناهاا خودقراردادهاست.ازمهم
بهها کلی،یعنیعااتتآموزشی،مانظهرقهراردادهاسهت،دسهتیابیبههعهااتتجنسهیتی

عهااتتآموزشهیبههتحهاظسهاختاریمعنهاییدقیهقازماههو است.باوجودیکهعا ارائه
ههایمتصهوربهرایعهااتتها درمحتوایماهو وتسریآنبهزمینهتواناموجبایجادابمی

9آموزشی،مثلعااتتجنسیتیشودوبهاینتحاظنقطهضعایبرایاینسنابهحسهابآیها؛

                                                                                                                                                                                                     
1. See: Leading SDG 4 - Education 2030,official website of UNESCO: 
https://en.unesco.org/education2030-sdg4?language=en, (Last Seen: 2020, 2, 15); Poverty 
eradication, Official website of United Nations: https:// sustainabledevelopment. un. 
org/topics/povertyeradication (Last Seen: 2020, 2, 15) and also see: Marking International 
Day, Ban says new 2030 Agenda can help eradicate poverty, official webcite of Sustainable 
Development Goals: http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/10/marking-
international-day-ban-says-new-2030-agenda-can-help-eradicate-poverty/ (Last Seen: 2020, 
2, 15) and: UNESCO moving forward the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
Published in 2017 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
2017, p. 3. 
2. Ibid. 

.بایستیبرایدرکدرستازماهو عااتتآموزشیآنطورکهمانظراینسهنابهودهآنرادرسهیاقکلهیسهنامزبهور9
رسااجتنابورزیاوقطعاًبایاکوشیاتاازابها آنکاسهتهدیاوازتااسیریکهباموضوعوها آنمعارضبهنظرمی

توانهاراهگشهاباشهاوگهامیراجعبهحقوقمعاهاا مهی8353نسیونکنوا90و98شود.دراینخصوصمقررا مواد
 مهمدرتاسیرمااهیممربوطهبردارد.

https://en.unesco.org/education2030-sdg4?language=en
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/10/marking-international-day-ban-says-new-2030-agenda-can-help-eradicate-poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/10/marking-international-day-ban-says-new-2030-agenda-can-help-eradicate-poverty/
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نمایا.علتاینموضوعنیزارائههمنتهااینضعفبهتحاظکاربردیچاتشجایراایجادنمی
توضیحبیشهترباشا.هایعااتتآموزشیمیدرزمینه0292تصویردقیقازمعنایمانظرسنا

ههایعهااتتآموزشهیاینکهسنا؛معنایدقیقخودازعااتتآموزشیجنسیتیوسایرزمینه
ههایمختلهفازرابهنحوروشنوباونابها تبیینکردهاستواینامرمانعحاوثبرداشت

آموزشیجنسیتینیزصادقاست.اینمااهیمشاهاست.اینمهمدرخصوصعااتت

برعااتتآموزشیجنسیتیتأکیهاشهاهاسهتودرتمهامیآنهها0292جایسنادرجای

،درقسهمتجههانامهروزمها1تأکیابرعااتتوتساویاست؛درقسمتدیاگاهماقسهمت

5ودرقسهمتاههاا اصهلیهها 09اتی83،02،درقسمتدستورکارجایا85قسمت

بحههثازامههورزیههراسههت:حرکههتبهههسههمتتسههاویجنسههیتیبههیندختههرانوپسههران،تمامههاً

توانمناسازیایشانورفعتمامیموانعحقوقی،اجتماعیواقتصادیموجودبرسرراهاینامر،

اشهکالفقهروآمهوزشکیاهیبهاوندخاتهتدادنپذیر،خاتمهبهههمههتوجهبهاقشارآسیب

دبسهتانیدخترانوپسرانبهآموزشپهیشر،تضمیندسترسیهمهجنسیتبهعنوانعاملیمؤث

هایآموزشابتهااییومتوسهطهرابههصهور ومراقبتورشاکیایدراوانکودکی،دوره

زنانومردانبهآمهوزشگونهشهریه،دسترسیبرابرهمهکیای،منصاانهوباونپرداختهیچ

ههایکنهینهابرابریمقرونبهصرفهوکیای،ریشهایعاتیودانشگاهیوآموزشفنیوحرفه

مقاطعآموزشی.جنسیتیدرآموزشودرنهایتتضمیندسترسیبرابربههمه

بابررسیاینسنابهوضوممشخصاستدرتمامیمصادیقیکهبحثازعااتتبهمیان

-نظهورتهاوینتهوانگاهتمآیابهنوعیتأکیااصلیبرتساویاست.بهعبار دیگرمهیمی

تهواننتیجههباشا.تهذامهیها،حرکتدرراستاینیلبهبرابریمیکنناگانسناازرفعتبعی 

صراحتاًتعریایازعااتتجنسهیتیارائههنهاادهاسهت؛منتههاواضهح0292گرفتهرچناسنا

کنناگانسناازعااتتجنسیتیهمهانمسهاوا وبرابهریجنسهیتیاستمعنایمانظرتاوین

برنهاودهاست.ایندیاگاههمسوباتعاریایاستکهعااتترامراد مساوا بهکارمهیبو

منشأاثربودهو"تبعی روا"تواناازبابیکیازمصادیقاعتقادبهاینناارناکهجنسیتمی

تخصیصمنابعمرتبکباآمهوزشبهههاییدرنحوههایجنسیتیتااو متناسببانیازهاونقش

اهداشتهباشا.همر
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 رویکرد سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران. 0-0

هایحقوقیپیشرفتهآمهوزشوپهرورش،عهااتتونظا حقوقیایراننیزبسانتمامینظا 

عااتتآموزشیرابهعنوانیکاصلموردپذیرشقراردادهاست.اصولسهو ونهوزدهماز

رسهاقهانوناساسهیهاتأکیادارنا.بهنظهرمهیعتبعی قانوناساسیبرعااتتآموزشیورف

موردپذیرشقراردادهاست.حاود،"هایرواتبعی "هاراذیلعنوانایرانقسمیازتبعی 

ههایزیهادیروبهروههاینهاروابهاابهها هایرواازتبعی هایتاکیکتبعی مرزهاومالک

نمقهالمههماسهتایهنکههبههنظهردرایهباشا.آنچههیبحثخار میکهازحوصله8است

رسااینرویکردناشیازنگرشکلیدیاگاهاسهالمیبههبحهثعهااتتوتعریهفآنبهرمی

باشها)فهی هایخهاصمهیهاوویژگیمبنایعا برابریمطلقوبرخورداریحسبتااو 

و819-01:810جواهراتکهال ، ،1:061، 8500،حسینیعاملی،6:823تا، کاشانی،بی

.(0:853واتعروهاتوثقی]تکمله[، 838

هاییکهدرآنعمیقاًنیازبهتعییندقیهقترینزمینهتحتشرایکموجودبهنظریکیازمهم

ههایآنعااتتآموزشیدرکلیهزمینهشود،مسأتهرویکردموردنظرقانونگذارایرانح می

ههاییبهودکههدرسهالهعااتتآموزشیازجملهایاهباشا.مسأتجملهعااتتجنسیتیمیمن

درسناتحولنظا آمهوزشوپهرورشجمههوریاسهالمیایهرانبههآنپرداختههشها.8932

بررسیراهکارهایمطرومدرسناتحولمبیناینموضوعاستکهایهنسهنا،تهأمینوبسهک

نهاطقبرخهورداروتوزیهععااتترامتوجهرفعتبعی مادیومعنویمیانمنهاطقمحهرو وم

ههایهایجنسیتیدرکنارتوجهبهویژگهیعادالنهمنابعوامکانا ونیزتوجهبهنیازهاونقش

هایفردیمیاندوجن دختهرودانا.دراینسنا،توجهبهتااو آموزانمیشخصیتیدانش

هاسهتوطراحهیوپسرنیزبهعنوانیکیازراهکارهایتحققعااتتموردتوجهقهرارگرفته

هایدخترانوپسرانبهعنوانیکراهکاربیهانتاوینبرنامهآموزشیمتناسببانیازهاونقش

شاهاست.

باوجودیکهدراینسنانیزعااتتآموزشیتعریفنشاهوتیباتوجهبههمطاتهبفهوق،
                                                                                                                                                                                                     

ههایرواوجهودهایمثبتیابههتعبیهریتبعهی آمیزتحتعنوانتبعی اتمللنیزبرخیرفتارهایتبعی .درحقوقبین8
 لوالنبهرسمیتشناختهشاهاست.بنگریابه:پذیرهمچونزنان،کودکانومعداردکهبهناعاقشارآسیب

E. W. Vierdag, (1973), The Concept of Discrimination in International Law: With 
Special Reference to Human Rights, Martinus Nijhoff. 

http://b-ok.org/g/E.%20W.%20Vierdag%20(auth.)
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ی،مکهانی،اقتصهادرسهاکههماههو عهااتتجنسهیتی،بههمعنهایعهااتتدرزمینههبهنظرمی

عااتتوگاهیمسهاوا ،باشا.دراینسنا،گاهیازواژهایوبیشازهمهجنسیتیمیمنطقه

استاادهشاهوبهدرستیمشخصنیستمقصودتهاوینکننهاگانازعهااتتجنسهیتیبرابهری

 جنسیتیاستیاایرآن.

مربوطبههنیازههایهایهایایائوتوژیکوسیاسیبرداااهبرخی،رجحانداااهبهعقیاه

هایدقیهقعهااتتآموزانموجبا ضعفاینسناوعا توفیقآندرتعیینمالکواقعیدانش

(.شایاایننظرصحیحباشها،منتهها8935:029جنسیتیرافراهمآوردهاست)صبوریکارخانه،

ائوتوژیتعریفازماهو عااتتجنسیتیدرههرنظها حقهوقیریشههدرایهدرهرصور ارائه

تهواندرتعریاهیکههازماهاهیمکلیموردپذیرشدرآننظا حقوقیدارد؛تذابههیچوجهنمی

دهاازنظا ایائوتوژیکمعتقهابههآندورشهود.ایهنبحهثدراصلیدریکموضوعارائهمی

خصوصعااتتجنسیتینیزصادقاست.سناتحولبنیادینباتوجهبههوابسهتگینظها حقهوقی

تعریفنمایا.منتههاتوانافارغازمبانیایائوتوژیکخوداقاا بهارائهانبهمبانیاسالمینمیایر

توانهاتهوجیهیمهمایناستکهموضوعمذکور،یعنیپایبنایبههایهائوتوژیدینهی،نمهینکته

تبایسهبرایمبهمباقیگذاشتنماهو عااتتجنسیتیقرارگیرد.درهرصهور قانونگهذارمهی

ههایصراحتاًمعنایمانظرخودازعااتتجنسیتیوهمچنینمعیارموردنظردرخصوصزمینهه

ههایروادرایهنخصهوصرابههنحهوروشهنوواضهحتعییهیننمایها.مجازبرایاعمالتبعهی 

متأساانهدرسناموردبحثاینموضوعمورداااالواقعشاهاست.

پهنجمتوسهعهبرنامهه092خانوادهکهباتوجههبههمهادهسنابرنامهجامعتوسعهامورزنانو

اتمللهیتنظیمشاهاست،ازتااو عااتتومساوا سخنگاتهوازاینجههتبهااسهنادبهین

تمایزدارد.دراینسناهمچنینخانوادهونقشهمسهریومهادریرامحهورقهراردادهاسهت.

اتمللهیوهمگها بهااسهنادبهینزتوجههشهاههایفردیزنهاننیههرچنادراینسنابهپیشرفت

ههایزنهانباشا.درمنشورحقوقومسئوتیتباشاوتیمحوریتبانقشزندرخانوادهمیمی

86/88/8916شهورایعهاتیانقهالبو98/5/8919درنظا جمهوریاسهالمیایهرانمصهوب

نسهیتیرا؛همچنهینمجل شورایاسالمی،عااتتجنسیتیرابهرسمیتشناختهنهتسهاویج

باشها.توجههبهههایدوجن همحقوهممسهئوتیتزنهانمهیبیانداشتهکهتوجهبهتااو 



89زمستان،56،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 112
 

 

هایبهبودوضعگذراناناوقا فرااتزنهانمصوبا شورایعاتیانقالبفرهنگی،سیاست

هایارتقایمشارکتزناندرآموزشعاتیمصهوب،سیاست02/80/8918ودخترانمصوب

هایکلیخانوادهکهتوسهکمقها رهبهری،سنامهناسیفرهنگیکشور،سیاست05/3/8915

تااو عااتتجنسیتیبهامسهاوا جنسهیتیبهوده،همچنهیندهناهابالغشاهاست؛همهنشان

انا.نقشزندرخانوادهرادراوتویتقرارداده



 تحلیل تطبیقی اسناد در مسائل مربوط به عدالت آموزشی جنسیتی .0
وسناتحولبنیادیندرآموزشوپهرورشایهراندر0292بررسیتطبیقیرویکردسنابا

یعااتتآموزشیجنسیتیمواردافتراقواشتراکاسنادمشخصونقاطضعفوقهو زمینه

گردد.هریکازاسنادروشنمی


 دیدگاه اسناد در خصوص تأثیر جنس در منزلت اشخاص  .1-0

تحولبنیادیندرآموزشوپرورشایرانرویکردیشبیهبهوسنا0292دراینزمینهسنا

همدارنا.ازدیاگاههردوسنا،جنسیت؛هیچتهأثیریدرمنزتهتوجایگهاهاشهخاصنهاارد.

نمایها؛وتهیاسهنادههردودرپهیهرچناگاهجنسیتمنزتتوجایگهاهاشهخاصرامتهأثرمهی

اتمللهی،تمها ن مردهستنا.درنظا بینبازگردانانمنزتتیکسانبهجن زندرقیاسباج

بههعنهوان8هابرایناستکهزنانبهنحومطلقشأنومنزتتیبرابربامردانداشتهباشنا.تالش

کنوانسیون،رفهعهرگونههتبعهی علیههزنهان،هاهتدسهتورراجهز تعههاا 0مثالدرماده

مبتنهیبهرتسهاویزنومهرددرقهوانینبینهیمقهررا هاقراردادهکهیکیازآنهاپهیشدوتت

ترینسناموجهوددرایهنزمینههبهرایزن،منزتهتونیزبهعنوانمهم0292اساسیاست.سنا

0جایگاهیبرابربامنزتتوجایگاهمردقائلاست.
                                                                                                                                                                                                     
1. Covenant of Civil and Political Rights, art. 4, 24 & 26, and International Convention 
on the Elimination of all forms of Discrimination against Woman, Especially at 
Preamble.  

انا.ایناسنادعبارتنهاحقوقبشریدراینزمینهرفته.اینرویکردسنامزبوردرواقعدنباتهروراهیاستکهاسناددیگر0
 از:

Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political 
Rights, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against 
Women. 
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نظا حقوقیایراننیزدربحثمنزتتوشأن،تااوتیبینزنومردقایلنشاهاست.اصول

افهرادایهراناعهماززنومهرد،یکسهاندرنماینها:همههناساسیایرانمطرممیقانو02و9

حقوقانسهانی،سیاسهی،اقتصهادی،اجتمهاعیوفرهنگهیبهاحمایتقانونقراردارناوازهمه

بههرهنیسهت.رعایتموازیناسالمیبرخوردارنا.سناتحهولبنیهادیننیهزازایهنرویکهردبهی

یایرانوبهتبعآنسناتحولبنیادینبرمبنایرویکردنظها اسهالمیرویکردکلینظا حقوق

،8953،مطهری،8991باشا)جماتزاده،دایربریکسانبودنشأنانسانفارغازمعیارجن می

(.بهاایهنتوضهیحموضهوع8930:62وزیبایینژادوسهبحانی،06-8935:08ربانیخلخاتی،

تربودنشهأنومنزتهتخلی،کمیازیادبودنویاباالتریاپاییناختال دوجن درقوانیندا

گردد،چهراپذیرتربودنزناننیزبرنمیباشا.حتیایناختال بهآسیبیکیازدوجن نمی

اتمللهینیهزپذیرتربودنزناندرقیاسبهامهردان،درقواعهابهینکهاینامرِمسلم،یعنیآسیب

ایمهوارد،طبیعتهاًاتمللیبیهانشهاهزنهاندرپهارهست.درمقررا بینموردتوجهقرارگرفتها

باشناوبههمهینسهبببایهابرخهیحقهوقحمهایتیویهژهراداشهتهپذیرترازمردانمیآسیب

،ضهرور 5(مهاده8333باشنا.بهطورمثالدرکنوانسیونرفعکلیهاشکالتبعی علیهزنان)

هحمایتاززناندردورانبارداریووضعحملرامهوردتصویبمقررا اختصاصیازجمل

پهذیریزنهاندرنظها حقهوقیایهران،درقهانوناساسهیتأکیاقراردادهاست.توجهبهآسیب

)اصلبیستویکم(وقوانینعادینیز)مواردیمثلمرخصیزایمهانو...(مهوردتوجههقهرار

گرفتهاست.


 وزش و عدالت در ترکیب عدالت آموزشی جنسیتی . برداشت اسناد از مفاهیم آم0-0

رافهراهمآوردهاسهت،بههدو0292آنچهموجبا افتراقرویکرددوسناتحولبنیادینو

اتمللهیودرصهارآنههاسهناههایبهینگردد.کنوانسهیونبازمی"تساوی"و"عااتت"ماهو 

حالآنکهنظا حقهوقیکشهورورزنا؛هموارهبرتساویبینحقوقزنومردتأکیامی0292

ایران،درسناتحولبنیادین،تساویحقوقزنومردراموردقبولقرارناادهوهموارهبحهث

آورد.همههیناخهتال علههتاصههلینپیوسهتنایههرانبهههازعهااتتبههینزنومهردبهههمیههانمهی

زنهانویهاجملهه،کنوانسهیونناهیهرگونههتبعهی علیهههایمرتبکبهموضوعمنکنوانسیون



89زمستان،56،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 111
 

 

اتوصفتعیینماهو عهااتتشاهاست.مع0292اتمللیچونسناعاولازقبولسناهایبین

وتساویووجهتمایزبینایندودرسناتحولبنیادینبسیارحایزاهمیتاست؛موضوعیکه

سناموصو توجهچناانیبهآننااشتهاست.

رویکهردسهناتحهولبنیهادیندراتذکردربخشآمهوزشنیهزمطهرماسهت.موضوعفوق

آمهوزشباشها.هامبناینحهوهخصوصآموزشجن زنومردبراینقرارگرفتهکهتااو 

ایندیاگاهریشهدرمبانیایائوتوژیکنظا حقوقیایراندارد.ازدیاگاهاسال ،خصوصیا 

نها،نیازههایههاییکههدارمتااو زنومردموجبشاهتاایندوجهن بههفراخهورتاهاو 

–8911:05،مستقیمی،036-8935:832اترحمن،متااوتینیزداشتهباشنا)محماداغوحاظ

(.همهینموضهوعسهببمتاهاو 89-8919:80وحجازیواعهزازی،8910:50،جالتی،03

،0292دانستننیازهایآموزشیزنانومردانشاهاست.ایندرحاتیاستکههازمنظهرسهنا

جنسیتیاسهتهایهاینامناسبوکلیشههایشناختهشاهبینزنومردمعلولآموزشتااو 

توانعنوانکرددیاگاهمذکوردیاگاهیاسهتکههکهازدیربازدرجوامعاتقاشاهاست.می

،در0292باشها.ازنظهرسهنادراسنادتخصصیمرتبکباعااتتآموزشیمورداتااقنظرمی

بحثآموزش،بیندوجن نبایاهیچتااوتیوجودداشتهباشا؛آنچهمهماسهتایهنکههدر

عهااتتی)بههمعنهاینهابرابری(دوجهن مطهرمهایجنسیتیوموضهوعبهیها،کلیشهزشآمو

.( Deborah, 1991:124نگردد)

وسناتحولبنیادیندرها ازآموزشنیزمتااو است.باتوجهبهه0292برداشتسنا

8نسهت.توان،ها ازآموزشراگا برداشتندرراستایحیا طیبههداسناتحولبنیادینمی

درفصلاولسناتحولازتعیلموتربیتاعتقادی،عبهادی،اخالقهیو...نها بهردهشهاهودر

حیا طیبهعبهار اسهتاز[وضهعمطلهوب»]تعریفحیا طیبهبایننحوآوردهشاهاست:

ابعادومراتب،براساسنظا معیاراسالمیکهتحققآنباعثدستیابیبههزناگیبشردرهمه

جایاینسناتوجههبههخهانوادههمچنیندرجای«.اهللخواهاشازناگییعنیقرباتیاایت

باشاواینکهآموزشبایاموجهبتقویهتخهانوادهگهردد.ایهندرحهاتیدرصاراهاا می

پایااربیانشهاهوتوجههبههبعهاها ازآموزش،دسترسیبهتوسعه0292استکهدرسنا
                                                                                                                                                                                                     

ایازحیها طیبههدرهمههآموزانجهتتحققمرتبههسازیدانشمسئوتیتآماده»...بیانشاه:"کلیا "درفصلاول،.8
 «.ابعادرابرعهاهداردکهتحصیلآنمرتبهبرایعمو افرادجامعهالز یاشایستهباشا



 115وسندتحولبنیادیندرآموزشوپرورشایران0202قیرویکردسندبررسیتطبی
 

بختینیزبهزناگیتوأ بارفهاهاشهارهاهیاست.حتیدرتعریفنیکاتهیفاقاهرگونهجایگ

ایبههتوجهویهژه0292باشا.همچنینسناشاهاستوسخنیازحیا طیبهدرتما ابعادنمی

پردازد.هایفردیویااجتماعکالنمیخانوادهنااردوبیشتربهپیشرفت

0292اتمللینسبتبهموضوع،ازدیهاگاهسهناباعنایتبهمواردفوقورویکرداسنادبین

هیچنیازیبهتعیینقواعاخاصدرراستایعااتتآموزشیازتحاظجنسیتوجودناارنهاو

نمایا.ازدیاگاهاینسناحتهیهادرراستاینیلبهبرابریباشنا،کاایتمیهمینکهآموزش

ااتتآموزشهیبهادرنظهرگهرفتنحرکتبهسمتتعیینقواعاخاصومتااو درراستایع

شرایکهرجن موردنکوهشاست؛چراکهاینامهرنهابرابریجنسهیتیرابهههمهراهخواهها

داشت.ایندرحاتیاستکهدرسناتحولبنیادینآموزشوپرورشایرانباتوجهبههمبنهای

هها،آموزشبایستموارداختال وتااو نگرشکهمبتنیبرعا تساویدوجن استمی

باشا.بهنحومبسوطتبیینشودوراهرسیانبهعااتتجنسیتیجزازاینمسیر،میسرنمی

باتوجهبهها هاتمازاهاا سناتحولبنیادین،ارتقهایاثربخشهیوافهزایشکهارآیی

درنظا تعلیموتربیتعمومیوراهکارارائههشهاهبهرایآن،یعنهیطراحهیوتهاوینبرنامهه

شودکهموضهوعاخهتال هایدخترانوپسران،مشخصمیشیمتناسببانیازهاونقشآموز

باشها.هایمتاهاو دختهرانوپسهرانمهیاتمللی،نیازهاونقشنظا حقوقیایرانباقواعابین

بایهابرنامههآموزشهیمتناسهبهمانطورکهدراینراهکاربیانشاهبهجهتایناختال مهی

لازتصهویبایهنسهنا،چنهیندههاکههحهااقلتهاقبهینمطلبنشانمهیطراحیگرددوهم

 ایطراحینشاهاست.برنامه

 
 شمول عدالت آموزشی جنسیتی . رویکرد اسناد در تعیین دامنه0-0

وسهناتحهولبنیهادیندربحهث0292همانطورکهدرقسمتقبلعنوانشا،دیاگاهسنا

باشهنا.تاهاو دیهاگاهدرماههو عهارضبهاههممهیماهو عااتت،دارایدیاگاهیکامالًمت

اعمالعااتتجنسهیتیدربهادیعمهلازدیهاگاهههردوسهناشودتانحوهعااتتموجبمی

کاماًلمتااو ازهمباشا.پرواضهحاسهتدردیهایکلهی،کشهورایهرانقبهلازپیوسهتنبهه

ابرابهریزنهانومهردانیهاههراتمللیبایاموضعخوددرموردتساویویههایبینکنوانسیون
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ماهو دیگریکهدرارتباطباتعیینقواعاوتوجیهاختال درتعیینقواعهادرمهوردزنهانو

ههامردانمالکعملخوداستراتعییننمایا.عااتتجنسیتیدرآموزشیکیازاینحیطهه

مهوریاسالمیایرانپ باشا.جاستکهمستقیماًمتأثرازدیاگاهکلینظا حقوقیایرانمی

هایفهردیواجتمهاعیازانقالبباوضعقوانینمنطبقبااسال درحاظحقوقزناندرعرصه

اتملهلبهاتوجههبهه(.امادرحوزهبهین8910:95وجالتی،8916:39کوشیاهاست)مهرپرور،

ومههرد،جایگههاهزنههانوتسههاویحقههوقزنتعههارضقههوانینشههرعواسههنادموجههوددرزمینههه

(.بههنظهر8932جمهوریاسالمیایرانبااختالفا وتعارضاتیروبروبهودهاسهت)مطههری،

هاکهبهنوعیتعارضمبناییبرسرماهو عااتتجنسیتیدرآمهوزشرارساایناختال می

تعریفجامعوموردقبولازموضوعازدیهاگاهنظها دردلخودجایدادهاست،باونارائه

باشا.قیایرانقابلرفعنمیحقو

شمولیکساننسبتبههردوجن زنویاعااتتآموزشیجنسیتی،دامنه0292درسنا

داشهتهطهوالنیعقهبنگههفرضکهزناندریکدورهمرددارد.اتبتهدراینرویکرداینپیش

نهان(مهوردتوجههفهرضابتهااایهنگهروه)زانانیزتحاظشاهاست.تذابهدنبالاینپیششاه

گیرنا؛تابهجایگاهیکسانیبامرداندستیابناودرفرضدستیابیبهجایگاهبیشتریقرارمی

یکسانبامردان،آموزشبهنحویکسانبرایاشخاصاعمالخواهاشا.

شمولعااتتنیازبهبررسیبیشتریدارد.ازدیاگاهاینسهنابنیادین،دامنهتحولسنادر

باشهنا.بهاینباشناوبرخهیامهوردیگهرمتاهاو مهیاموربیندوجن مشترکمیبرخیاز

سبببایابهدقتمرزمیانمواردمشهترکومهواردمتاهاو ازیکهایگرتاکیهکشهود.ایهن

یمحتوایآموزشی،روشآموزش،کادرآموزش،فضاوامکانا آموزشیموضوعدرزمینه

هبهمعنایوکالًبرنامه خاصخودیعنیهرموردیکهبهنحهویدرآمهوزشدخیهلیدرسی

استهمطرماست.

باشا.درواقعسهنا،عهالوهبهرهایدوجن میرویکردسناتحول،توجهبیشتربهتااو 

سازیآنهاوتوزیععهااتتآموزشهیهایدوجن ،یکسانآنکهقصابرطر کردناختال 

ههارامهانظهرخهودقهراردادهبیشتربههایهنتاهاو بهنحومشابهبیندوجن راناارد،توجه
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صهریحاًدرفصهلهاهتم8آمهوزان،است.اینموضوع،یعنیتوجهویژهبههویتجنسیتیدانش

بخشهیجنسهیتی،یکهیازموضهوعا ؛موردتأکیاواقعشاهاست.درادامهودربحثهویت

تاهاوتیجههتنیهلبههآنارائههبناراهکارهایم5حیا،عاا وحجابقراردادهشاهوطی

هایجنسهیتیمسلماًحیاوعاا نیزیکیازشقوقنتایجحاصلازتوجهبهتااو 0شاهاست.

باشا.می

هتربیتههیبههرایایارائهههخهاما مشههاورهدرجهاییدیگههرزمهانیکهههسهناتحههولمسهأته

میانآوردهوتوجهبههتأمینوبسکعااتتآموزشیبهکنا،بحثازآموزانراطرممیدانش

هایدخترانوپسرانرادرراستاینیلبهاینها ضروریدانسهتهاسهت.هاوویژگیتااو 

هایتعلیموتربیتباکیایتمناسبباتوجهبههتأمینوبسکعااتتدربرخورداریازفرصت

قعشاهاست.نیزمجاداًموردتأکیاوا85درها هایدخترانوپسرانهاوویژگیتااو 

بهه0292کهمهمترینوجهاختال سناتحولبنیادینوسهنارساباتوجهبهاینبهنظرمی

هیعنیتزو دخیلکردنوجوهاشتراکواختال بهینزنهانومهرداندربحهث موضوعفوق

هبازمی بایستبهطورخاصمهواردگردد،سناتحولبنیادینمیعااتتجنسیتییانهیازآن

شابهوموارداختال مابهینزنهانومهردان،نیازههایمشهترکونیازههایمتاهاو ایشهانوت

همچنینمحتوایآموزشیمشترکومحتوایآموزشیمتااو مانظرخودبرایههریهکاز

نمهود.آنهاودرمجموعهرآنچهکهمانظرخودبودهاسترابهنحویکامالًروشنتبیینمی

بایستدربعاعملینیزگهروه،سهازمانیها)بعانظری(،سناتحولبنیادینمیفارغازاینبُعا
                                                                                                                                                                                                     

 .8/8ازراهکارقسمتهه.8

سهازیوتعمیهقوتهرویجهایتربیتیبهرایدرونهیهاومحتوایآموزشیوروشهبازنگریوبازتوتیابرنامه8/9راهکار.0
 فرهنگحیا،عاا وحجاب.

هاتخاذتاابیرمناسبجهتجذب،تربیتوبکارگیرینیرویانسانیشایستهومتعهاوعامهلبههرعایهتحیها،0/9راهکار
اا وپوششمناسبدرکلیهمراکزاداریوآموزشی.ع

آموزان.هادرحاظ،تعمیقواشاعهحیا،عاا وپوششدانشهجلبمشارکتسازناهواثربخشخانواده9/9راهکار
اتتحریهروهاوتوتیهاکننهاگانکتهبومهوادآموزشهی،تهواز هایجادسازوکارهایالز برایهماهنگیرسانه5/9راهکار

آموزان.تجهیزا آموزشیوتربیتیدرجهتترویجفرهنگحیا،عاا وحجابمناسبدردانش
هطراحیوارائهاتگویتباسوپوششمناسب،متنوع،زیباوآراستهمبتنهیبهرفرهنهگاسهالمیهایرانهیبهرای6/9راهکار

انی.ایرآموزانپسرودختردرراستایتقویتهویتاسالمیهمربیانودانش
آموزانبرایپذیرشقلبیودرونیحیا،عاا ،حجابوعمهلبههآنریزیبهمنظوراقناعفکریدانشهبرنامه5/9راهکار

باتبییندیاگاهاسال .
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داد.هرتشکیالتیمنسجممانظریرابرایتحقهقبخشهیانبههرویکهردخهوداختصهاصمهی

متأساانهدرسناتحولبنیادینایهنمههممهوردتوجههواقهعنشهاهاسهتوهمهینامهرموجهب

گردد.ردبرسناتحولبنیادینمیپیاایشابهاما اساسیواشکاال وا

ماههو مهوردقبهولخهودازعهااتتجنسهیتیدرعا توفیقسهناتحهولبنیهادیندرارائهه

هایموردقبولنظا حقهوقیایهراننسهبتبههموضهوعآموزشموجبشاهتارئوسوارزش

 وگهاهضهاونظهرا متاهاوایازابها باقیبماناواینخودموجبا ارائههمچناندرهاته

اتمللهیمهرتبکهاشودوحتیعمالًاتحاقایرانبهاسنادبیندانانوسنتینقی ازجانبحقوق

هایاساسیمواجهسازنا.رابامشکال تئوریکوگاهچاتش

توانادرراستایرفعاینایرادموضوعرابههقواعهامهوردبایاتوجهداشتسناتحولنمی

هاینظها احاتهدها.چراکهعااتتآموزشیجنسیتیباتوجهبهداشتهقبولدرشریعتاسال 

دهیقانونینیزقابلیتعملیاتیشانناارد.حقوقیاسال ،بهنحوکلیوباونتاوینوسامان

آندرنظها توانعنوانکردسناتحولبنیادینبسانآنچهکههقبهلازتهیههدرمجموعمی

،بهاونایهنکههاتمللیبرخاستهمخاتاتبامساوا درمقررا بینحقوقیایرانحاکمبود،به

تحلیلدقیقیازمساوا ،عااتت،تااو بینایندووتااو آموزشپسرانودختهرانارائهه

ایصحیحاستوتاچههایدخترانوپسرانچیست؟تاچهاناازهباها.اینکهنیازهاونقش

گردد،مشخصنشهاهاسهت.مسهلماسهتتوجههبههمربوطمیهایجنسیتیایبهکلیشهاناازه

هایدوجن نیازبهوضعقوانینکاملومتااو برایپسرانودختراندارد.همهانطورتااو 

کهآموزشوپرورشوآموزشعاتیباهمتااو داشتهوبههمینمنظهور،دارایتشهکیال 

سیبیندوجن ،همهینموضهوعبایهادرکامالًمتااو هستنا،درصور باوربهتااو اسا

 ارتباطباآموزشدخترانوپسرانایجادگردد.

 

 گیرینتیجه

تهواندرخصوصماهو عااتتآموزشیمعنایمتاقهیوجهودنهاارد؛بهاایهنوجهودمهی

منهایتمهامیاشهخاصعنوانکردعااتتآموزشیبهمعنایایجهادشهرایکالز جههتبههره

ههایمتنهوعیباشا.عهااتتآموزشهیزمینههبرومتناسببانیازهایشانمیجامعهازامکانا برا
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ههایآنعهااتتآموزشهیجنسهیتیاسهت.ایهنبُعهاازعهااتتترینزمینهداردویکیازمهم

اتمللیونظا حقوقیایران،تعارضا شایایدارنا.اینتعارضها بههآموزشی،دراسنادبین

گردد.عااتتجنسیتیبرمیعلتبرداشتمتااو ازماهو 

درخصوصعااتتآموزشیجنسیتی؛عز جهانیبرآنقرارگرفتهتاعهااتتمهراد بها

مساوا باشهاوههرشخصهیفهارغازجنسهیتیکههداردبههنحهوبرابهرازامکانها آموزشهی

برخوردارشود.درواقعجنسیتنبایاههیچمهاخلیتیدرتخصهیصامهورمربهوطبههآمهوزش

اسهت.درمقابهل،نظها حقهوقیکشهور0292ترینسنادراینخصوصسناباشا.مهمداشته

ایران،متأثرازشریعتاسال ،نظریمخاتفداشته،اعتقادبراینداردکههرشخصیبهاتوجهه

هاواقتضائا مربوطبهجنسیتویبایاازامکانها آموزشهیبهجنسیتوبهفراخورتوانایی

سازیشود،بلکهبایاتالشجایراینرویکردنهتنهانبایاسعیدریکسانبرخوردارباشا.د

هایافتراقوتخصیصامکانا براساسآنههانمهود.سهناتحهولبنیهادینبرایاستخرا زمینه

باشا.ترینسناموجوددراینخصوصمطرممیآموزشوپرورشایرانبهعنوانمهم

دوسناباهمتااو دیاگاهدارنا،بحثههافیاسهتعالوهبرمواردفوقازوجوهیکه

باشیم.سناتحهول،هها اصهلیازآمهوزشراکهدرپ آموزشبهدنبالدستیابیبهآنمی

دستیابیبشربهزناگیمطلوببهمعنهایوصهالبههخااونهاقهراردادهاسهت.دربعهامهادی،

اهآندرجامعههاسهت.ایهندرترینها سناتحولتوجهبهخانوادهوتحکیمجایگملموس

ها اصلیخودرانیلبهدسهتیابیبههتسهاویدرآمهوزشوعها 0292حاتیاستکهسنا

یابا.بهاهاا ماوراییهیچتوجهینااردوپیشرفتفهردیودسهتیابیتأثیرجنسیتبرآنمی

است.بختیبهمعنایزناگیتوأ باحااکثررفاهرامبنایخودقراردادهبهنیک

وتحولبنیادیندرآموزشوپرورشایرانباههماخهتال دیهاگاه0292هرچنادوسنا

رأیهسهتنا.ههردوسهناشهأنورساراجعبهیکموضهوعههممبناییدارنا؛منتهابهنظرمی

دانناوکرامتانسانیرادرخصوصهردوجن سانمیمنزتتجن زنوجن مردراهم

تذااختال درتخصیصامکانا دررویکردموردقبولسناتحولناشهیازنماینا.جاریمی

تنزلشأنومنزتتیکجن برجهن دیگهرنیسهت،مهمتهریننقهصسهناتحهولبهههمهین

شهمولعهااتتآموزشهیازگردد.اینسنانتوانستهاستبهنحومطلوبدامنههموضوعبازمی



89زمستان،56،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 131
 

 

زیکطر قائلبهشأنیکسانبرایجن زنودیاگاهجنسیتیرامشخصنمایا.اینسناا

مرداستوازطر دیگرقائلبهتخصیصامکانا باتوجهبهاقتضائا هریکازدوجهن 

باشاوهیچیکازایناقتضائا رابهنحودقیقتبیینننمودهاست.مرزمجازدرتخصهیصمی

ینامربههههیچنحهوقابهلتوجیههنابرابرامکانا بهدوجن درسناتحولمشخصنیستوا

کنها.ایهندرحهاتیاسهتکههازدیهاگاهسهنانبودهوسناراازاهاا مانظرخوددورمی

 چنینمرزیاساساًوجودنااردتانیازبهتعییندقیقحاودآنباشا.0292
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 منابع 
 فارسی -الف

 ها کتاب
،ترجمهمنیژهعراقی،تهران:نشرزنانیشناسجامعه(،8913آبو ،پامالوواالس،کلر،) -

نی.

سعیابهشتی،چاپدو ،ترجمهپرورش،وآموزشفلساه(،8933اسمیت،فیلیپجی،) -

مشها:انتشارا آستانقاسرضوی.

،تهران:نشرنرمه.0،چاپیمعنویمثنو(،8935اتاینمحما،)بلخی،جالل -

،چهاپیکهم،تههران:پهرورشوآمهوزشاصهولویمبهان(،8935رهیر،علی،)پورتقی -

 انتشارا آگاه.

،ترجمهاالمعلهیسهرما،مااو آموزشوبزرگساالنآموزش(،8916جاروی ،پیتر،) -

 چاپپنجم،تهران:انتشارا سمت.

،تهران:انتشارا امیرکبیر.انسانتیثیحویآزاد(،8991زاده،سیامحماعلی،)جمال -

دفتهرپهرورش،وآمهوزشوزار دختران،وما(،8919،)حجازی،اتههواعزازی،شهال -
،تهران:مرکزفرهنگیوانتشاراتیایستا.زنانامور

، یتهارنهایفرادریاجتماعیهاینابرابربریلیتحل(،8915ربانی،رسولوهمکاران،) -
اصاهان:انتشارا دانشگاهاصاهان.

،ترجمههمحسهنثالثهی،معاصهرندورادریشناسهجامعهههینظر(،8919ریتزر،جور ،) -

تهران:انتشارا علمی.

،اوتهینتوسهعهششهمبرنامههو35بودجههدریآموزشهعهااتت(،8935زیبایی،حسهن،) -

 کناران توسعهوعااتتآموزشی)دانشگاهشریف(،تهران:نشرترمه.

،تههران:دفتهراسهال درزنتیشخصهنظا بریآمادر(،8930نژادوسبحانی،)زیبایی -

مطاتعا وتحقیقا زنان.

تهران:،(آموزشویریادگییروانشناس)یپرورشیروانشناس(،8913سیف،علیاکبر،) -

انتشارا آگاه.

نشرحجت.،تهران:اسال اگاهیداززن(،8935خلخاتی،علیربانی،) -
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 ،تهران:انتشارا سمت.پرورشوآموزشیشناسجامعه(،8916ر،محما،)پوشارع -

،تهران:نقشجهان.شناسیآموزشوپرورشجامعه(،8933شرکاوی،علی،) -

یآموزشهنظها نخستگا کرد،یرواصالموینقاد(،8935صبوریکارخانه،حسین،) -
 اهشریف(،تهران:نشرترمه.،اوتینکناران توسعهوعااتتآموزشی)دانشگمحورعااتت

،تهران:نشرروان.پرورشوآموزشیشناسجامعه(،8912بنا،علی،)عالقه -

،تهران:زنانیشناسجامعهبریامقامهزن،اسار اییآزاد(،8965مقامی،فرهت،)قائم -

انتشارا جاویاان.

،ترجمههیآموزشهاصهالحا یههابسهتبهن(،8953کارنوی،مارتینوتهوین،هنهری،) -

محماحسنامیرتیموری،تهران:نشرروز.

،اوتهینکناهران توسهعهوآنضهرور وآمهوزشدرعهااتت(،8935کاوه،سهپیاه،) -

عااتتآموزشی)دانشگاهشریف(،تهران:نشرترمه.

،ترجمهاالمرضهاآزادیاقتصادتوسعهدرزنانآموزشنقش(،8935کینگ،اتیزابت،) -

ان:انتشارا روشنگرانومطاتعا زنان.ارمکی،چاپاول،تهر

اتاینمجتبهوی،جلها،ترجمهسیاجاللفلساهخیتار(،8959گاتری،تی.سیدبلیو ،) -

،تهران:انتشارا سروش.8

،ترجمهکتایونبقایی،چاپاول،تههران:تیجنسیشناسجامعه(،8912گر ،استاانی،) -

نشردیگر.

،ترجمهمنوچهرصبوری،چاپسهیزدهم،تههران:یشناسجامعه(،8939گیانز،آنتونی،) -

نشرنی.

،اسهال درتیهتربومیتعلهخیتهار(،8935محما،داغوحاظاتهرحمن،رشهیااویمهن،) -

 ترجمهعلیاصررکوشافر،تبریز:انتشارا دانشگاهتبریز.

،ترجمهههابواتقاسههمپاینههاه،تهههران:نشههریخوشههبختآاههوشدر(،8953تردآویبههوری،) -

 عرفت.م

،جلههااول،چههاپدو ،تهههران:زمههانا یمقتضههواسههال (،8956مطهههری،مرتضههی،) -

انتشارا صارا.
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،قم:انتشارا اسالمی.یاتهعال(،8932مطهری،مرتضی،) -

،قم:انتشارا صارا.اسال درزنحقوقنظا (،8953مطهرى،مرتضى،) -

،اوتهینکناهران توسهعهششهمامههبرنبههییهاهیتوص(،8935منظریتوکلی،علیرضا،) -

توسعهوعااتتآموزشی)دانشگاهشریف(،تهران:نشرترمه.

،تههران:بشهرحقهوقیاتمللهنیبهاسهنادنیمهمترازیااهیگز(،8916مهرپرور،حسین،) -

مرکزمطاتعا حقوقبشر.

،ترجمههفهرخحسهامیان،محمارضهاشههرویاجتمهاععهااتت(،8935هاروی،دیویا،) -

ریهزیشههریوابسهتهبههزاده،تههران:نشهرشهرکتپهردازشوبرنامههیوبهروزمنهادیحائر

شهرداریتهران.

یآموزشهعهااتتوتوسهعهازتیهروا885(،8935خانی،میهثمووکیهل،زههرا،)هاشم -
،چاپدو ،تهران:ترمه.کودکان

:نشرکنکاش.،چاپاول،اصاهانهاستانسانهیسرماآموزش،(،8913هاشمی،نادیا،) -

،ترجمههمههایتبیبهی،چهاپاول،روزمهرهیزنهاگدرتیجنس(،8915هوتمز،ماری،) -

 تهران:نشرافکار.



 ها مقاله
درزن،«ارزشهیابیعهااتتجنسهیتیدرنظها آموزشهیایهران»(،8938آتشک،محما،) -
 .5،شماره82،دورهاستیسوتوسعه

هایفضاییدربعاقهومیووزشیونابرابرینابرابریآم»(،8915سرخ،جعار،)اسماعیل -

،«18-8912ای)مطاتعموردیدورهابتااییاستانآذربایجهاناربهی(درسهالتحصهیلیمنطقه

 .9،شماره09،سالتیتربومیتعلفصلنامه

-جنسیت،اشترال،بایاهاونبایاها)باتأکیابرآثهارتربیتهی»(،8939پناهی،علیاحما،) -

.3،شماره3،سالیاسالمتیتربیپژوهشهیعلمدوفصلنامه،(«شناختیوران

مجلهه،«اتمللووضهعیتایهرانحقوقبشرزناندرحقوقبین»(،8919جالتی،محمود،) -
.55اول،شماره،دورهیاسیسعلو وحقوقدانشکاه
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بازنمهاییجنسهیتدرکتهب»(،8938محماواحمهاپورخرمی،علیرضها،)حاضری،علی -

وتوسهعهدرزن،«13-8911یمقاطعتحصهیلیراهنمهاییودبیرسهتاندرسهالتحصهیلیفارس
.9،شماره82،دورهاستیس

،ترجمهههمصههطای«گیههریعقالنههیعههااتتوانصهها وتصههمیم»(،8935راوتههز،جههان،) -

هایدو وسو .،سالاول،بهاروتابستان،شمارهنظرونقاملکیان،

نگاهاسال بههآمهوزشوتحصهیلزنهان:رویکهردی»(،8911مستقیمی،مهایهسادا ،) -

کتهابفصهلنامه،«هایفلسایمسهائلاجتمهاعیزنهاندراسهال وفمینیسهمتطبیقیبهخاستگاه
 .88،اسانا،شمارهزنان

انسانیمبتنهیتوسعه»(،8913موسویخامنه،مرضیه،ودادهیر،ابوعلیوبرزگر،نسرین،) -

پهژوهش)اسهتیسوتوسهعهدرزن،«ایبینکشوری()نتایجمطاتعهبرجنسیتوآموزشزنان
 .5،شماره1،دوره(زنان

،نظرونقامجله،ترجمهمصطایملکیان،«عااتتواستحقاق»(،8910ناریک،رابر ،) -

 .82سالسو ،شماره

 .0،سالششم،شمارهیاسیسعلو مجله،«نظریهعااتتکانت»(،8910واعظی،احما،) -



 عربی -ب
 ها کتاب

 ،قم:مؤسسهنشراسالمی.اتکرامه ماتام(،8500عاملی،سیامحماجواد،) حسینی -

،قم:مؤسسهنشراسالمی.یاتوثقاتعروةطباطبایییزدی،سیامحماکارم،)بیتا(، -

،مشها:داراتمرتضی.اتصافیتاسیرکاشانی،محمامحسن،)بیتا(، فی  -

 ،بیرو :داراالحیا اتتراث.اتکال جواهرنجای،محماحسن،)بیتا(، -
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