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دریافت -1331/5/3 :پذیرش1331/2/2 :

چکیده
درقرناخیر،یکیازمهمترینآرمانهایجوامعدربحثآموزش،نیلبههعهااتت
آموزشیمیباشا.باتوسعه نقشزناندرفعاتیهتههایاجتمهاعی،جهن وجنسهیتبهه
چاتشبرانگیزترینزمینهعااتتآموزشیبالشاهاست.درنظها حقهوقیایهران،سهنا
تحولبنیادیندرآمهوزشوپهرورشایهرانودرعرصههبهیناتمللهیسهنا،0292اسهناد
شاخصدربحثعااتتآموزشیمیباشنا.
درتحقیقپهیشرو،گهردآوریاطالعها بهااسهتاادهازمنهابعکتابخانههایوروش
توصیایهتحلیلیاستومنابعگردآوریشاهبهروشفیشبهرداریدسهتهبنهایمهی-
شود.روشتجزیهوتحلیلدادهها،روشتحلیلیمیباشا.
دوسناموضوعتحقیق،داراینقاطاشتراکوافتراقمیباشنا.نقطهاشتراکاسناد
مربوطبهشأنومنزتتانسانهاست.دراینخصوصهردوسنا،منزتتییکسهانبهرای
جن زنومردقایلمیباشنا.نقطهافتراقاسنادمربوطبهمعناییاستکههههریهکاز
ایناسنادازعااتتوآموزشدرنظردارنها.سهنا0292ازعهااتتمعنهاییمهراد بها
برابری برداشتمینمایاوعااتتجنسیتیرادربرابریجنسیتیدرامرآموزشتعریف
میکنا.سناتحولبنیادینمعتقابهتوزیعآموزشمتناسببانیازهاونقشهایهریک
ازدوجن است.ابها سنابنیادیندرتبییننیازهاونقشهایهرجن بزرگتریننقطه
ضعفاینسنابهحسابمیآیا.


واژگان کلیدی:عااتت،آموزش،عااتتآموزشی،عااتتجنسیتی،سنا،0292سنا
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مقدمه
عااتتآموزشیدقیقاًنقطه مقابلنابرابریآموزشیاست.انایشهمناانعلهلمختلاهیرا
درخصوصع اولجوامعازعااتتاجتماعیوایجادنابرابریآموزشهیمطهرممهینماینها
(شارعپور65:8916،وشهرکاوی80:8933،وکهارنوی.)05-09:8953،همهانطورکههدر
محتوابرنابرابریآموزشیبراساسرویکردهایمتااو ،معانیمتااوتیبارمیشود(ربانی،
،) 3:8935عااتتآموزشینیزمی تواناوجوهمختلایبهخودبگیرد.انایشمناانههررشهته
بهفراخوردرکخودازماهو عااتتوآموزشمعانیمتااوتیرابرعااتتآموزشهیبهار
کردهانا1.برخیعنوانمی نمایناعااتتآموزشیبهمعنایایناستکهاشخاصبهمحه



اینکهبهسنفراگیریمی رسنابایادرساختاریقرارگیرناکههررفیهتههاینهاتههوجهود
آنهاراباتاعلکناوهیچ گونهتبعی

وتااوتینبایابهینایشهاندردسترسهیبههامکانها 

آموزشیپایهاآیها(تهوکلی.) 08:8935،بههعبهار دیگهرتعریهفبرابهریوعهااتتدر
آموزش،این گونهاستکهاشخاصباسطحبرابراستعاادوتمایلیکسانبراییهادگیریو
آموزشمهار ها(کههریکقادربهانجا آنهسهتنا)بایهادرشهرایکیکسهانبتواننهادر
جامعهبرایکسبموقعیت هایبرتررقابتنماینا(کاوه862:8935،وهاشمخانیووکیل،
.)85:8935
برخیازانایشمناانعااتتآموزشیراضمنتبیینعواملمؤثربرآنتعریهفمهینماینها
(زیبایی.)38:8935،درتبیینماهو عااتتآموزشیآنچهموردوفهاقانایشهمناانمهیباشها
ایناستکهتوجهبهنظا آمهوزشوپهرورشنقطههمرکهزیموضهوعرابههخهوداختصهاص
میدها.درماهو عااتتآموزشیمیتوانعنوانکرد:عااتتآموزشیبهمعنایبههرهگیهری

همهاستعاادهایکشورازامکانا برابرومتناسببانیهازایشهانمهیباشها.تحقهقایهنآرمهان
دیرینمستلز ارادهقویوهمهجانبهنگراست.
ازمهمترینزمینههایعااتتآموزشیجن وجنسیتمیباشنا.درصاسالاخیرجهن 
وجنسیتبهعنوانیکیازمهمترینوچاتشبرانگیزترینزمینههههایعهااتتآموزشهیمهورد
.8برایمشاهاه دیاگاهانایشمناانمختلفنسبتبههعهااتتآموزشهیمراجعههکنیهابهه(:هوفهه6-15:8919،؛واعظهی،
932:8915؛کمپههل80:8332،؛قههایریاصههل885:8955،؛راوتههز10:8935،؛گههاتری838-816:8959،؛ناریههک:8910،
822؛سههیف01:8913،؛آویبههوری823:8953،؛هاشههمی6:8915،؛جههاروس862-858:8918،؛صههباایان-809:8912،
890؛عالقهبنا53:8912،؛فیلیپجیاسمیت68:8933،وعلیتقیپوررهیر.)85:8935،
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بیشازپیشموردتوجههقهرار8332نقشزناندرتوسعهازاوایلدهه8.بحثواقعشاهاست
دستاوردهاینامتعادتیبرایمهردانوزنهان،شواهانشانمیدهاکهنوسازیوتوسعه.گرفت
نیازمناآموزشوتوسهعه،توانمناسازیزنانومشارکتآناندرتوسعه0.بههمراهداشتهاست
،توانمناسازییکیازاهاا توسعهجنسیتیاستوبهمعنایافهزایششهناخت.جنسیتیاست
قابلیتاعتمادوگسترشآزادیانتخابزنانتوسکخودشانبهکاربردهمیشود،خودآگاهی
.)906:8915،(گیانز
آمههوزشزنههاندر،توانمناسههازیزنههانباعههثترییههردرشههاخصهههایجنسههیتیمههیشههود
اخصهایتوسهعهمهیتوانهابهه طهورمسهتقیموایرمسهتقیمباعهثتوانمناسهازیآنهانشهود

ش
مطاتبمذکورنشاندهناهاینمهماستکهنقهش.)8913،ودادهیروبرزگر،(موسویخامنه
چراکهرعایتاصولحاکمبرعااتت،عااتتجنسیتیدرآموزشبسیارمهمواثرگذاراست
.جنسیتیدرآموزشموجبا گسترشعااتتدرسایرزمینههارانیزفراهممیآورد
هرچناحرکتبهسمتعااتتآموزشیجنسیتیامریسهتکههبهیشازههرچیهزمتهأثراز
 فرهنگعمومیجوامهعوباورههایمردمهانآنمهیباشها؛وتهیدرایهنمیهانتهأثیراقهااما
باوضعقواعابهیناتمللهی.بههیچنحوقابلانکارنیست،حاکمیتازطریقتقنینقوانینمرتبک
درسطحجهانیومنطقه ایازیهکطهر وقانونگهذاریدرسهطحداخلهیواصهالمقهوانین
درونمرزیازطر دیگرمیتواننقشبسزاییدرحرکتبهسمتعااتتجنسیتیویادور
.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.
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دراجالستوسعههزاره(5تا1سپتامبر0222درنیویهورک)کههبههدعهو سهازمانملهل
متحاتشکیلشا،سران813دوتت هایجهانوازجملهایهران،بهرمجموعههایازهها هها،
موسو به«اهاا توسعههزارهملهلمتحها»توافهقکردنهاومقهررشهابهایکهایگردرزمینهه
ارتقایتوسعهوکاهشفقرتهاسهال0286مهیالدیهمکهاریکننها.کهارگروهتوسهعهپایهاار
مجمععمومیسازمانملل،گزارشخودرادر83ژوئیه0285ارائهکهردودرآن83آرمهان
(ها کالن)و853ها جزییرابرایبرنامهپ ازسال،0286یعنیبرای«توسهعهپایهاار
0286تا»0292پیشنهادنمودکهههها کلهیشهماره5آندرمهوردآمهوزشباکیایهتبهود.
نهایتاًدر06سپتامبر9(0286مهر،(8935همزمانباهاتادمیناجالسمجمععمهومیسهازمان
مللمتحا،بهتصویبمجمععمومیرسیا.اینسهناکههازآنتحهتعنهوانسهنا0292یهاد
میشود،بهعنوانیکیازمهمترینوجایاتریناسناددربحهثعهااتتآموزشهی8،موضهوع

عااتتآموزشیرابهنحواختصاصیموردتوجهقراردادهاست.
درراستایتحققتوصیهاینسنادرقسمت"سهطحملهی،"31کشهورهایامضهاکنناهآن
بهتنظیمسنابومی0292پرداختنا،کشورایراننیزبهاینکارهمتگمارد.دفتهریونسهکوبها
یسازی،کمیسیوناینموضهوعراتشهکیلداد.
تشکیل92کارگروهدرتهرانبرایپیگیریبوم 
اینکمیسیون52شاخصملیبرایاجرایسهنا0292تعریهفودر02آذرمهاه8936ازآن
رونماییکرد.اینسهنادرراسهتایتحقهقهها چههار سهنا0292تهاوینشهاهاسهت.در
بخشهایمختلفاینسناسعیشاهاستضمنبیانچهارچوبعمهلجههانیدرآنمهورد،
وضعموجودملیتوصیفشاه،چاتشهاوخألهایآنبیانگردیاهودرنهایتراهبردههایی
برایبرطر کهردنآنههاارائههگهردد.ایهنسهنادرسهطحداخلهیواکهنشههایشهایایرا
برانگیخت.علتایجادواکنشهاعماتاًبهعا هماهنگیاصولمهوردتأکیهادرایهنسهنابها
داشتههایدینیوفرهنگیجامعهایرانبرمیگشت.هرچناواکهنشههابههحهایبهودکههدر
اعضایشورایعاتیانقالبفرهنگیطیجلسهایبهتروسنا0292رأیدادهانا،منتهادرههر
صور نبایافراموشکرداینسنادرسهطحبهیناتمللهیبههعنهوانیکهیازمههمتهریناسهناد
چشم انهاازعهااتتآموزشهیمطهرمبهودهونقهشآندرتحهولعهااتتآموزشهیدرسهطح

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.
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بیناتمللیانکارناپذیرمیباشا.

ازسویدیگربهتحاظداخلیسناتحولبنیادینآموزشوپرورشکهبادرکضهرور 
تحولبنیادیندرآموزشوپرورشباتکیهبهرفلسهاهتعلهیموتربیهتاسهالمیدرسهال8932
رونماییشابهعنوانمهمتریناسنادداخلیدربحهثعهااتتآموزشهیمطهرممهیباشها؛بهه
نحویکهگاهازآنتحتعنوانقانوناساسینظا تعلیموتربیتایرانیادمیشهود.رویکهرد
ناتمللهیو
دوسناموصو بهعهااتتجنسهیتی،مبهیناشهتراکواخهتال دیهاگاهاسهنادبهی 
داخلینسبتبهموضوعموردبحثمیباشا.
 .1مفهوم عدالت آموزشی جنسیتی و عوامل مؤثر بر آن
زنومردبهتحاظجسمانی،روانشناختی،عاطای،عقلی،جایگاهخانوادگی هاجتمهاعیو
...بایکایگرتااو دارنا.اینتااو هادرتما عرصههایزنهاگیمحهاودیتههاییایجهاد
میکناواتبتهبهعقیاهبرخی،اینمحهاودیتههادرراسهتایاسهتحکا خهانوادهوپویهاییآن
مؤثرمیباشا(پناهی.)59:8939،تااو هایبینزنومرد،بهدودسهتهقابهلتقسهیمهسهتنا؛
یکیازاینتااو هاراجن ودیگهریراجنسهیتمهینامنها.جهن بههمعنهایتاهاو ههای
زیستشناختیوکاتباشناختیمیانزنانومرداناسهت.بههطهورکلهیجهن بههتاهاو ههای
فیزیکیاشارهمیکنا.وتیجنسیتبهتااو ههایروانشهناختی،اجتمهاعیوفرهنگهیمربهوط
میشود.فلذاتمایزمیانجن وجنسیتتمایزیاساسیاست؛زیرابسیاریازتااو هایمیان
مردانوزناندارایمنشأزیستشناختینیستنا(گیانز.)836:8939،
جنسیتمعر باورهاورفتاریاستکهمردیازنبودنرانشانمیدها.جامعهشناسانبهه
سازهاجتماعیجنسیتتوجهزیادیدارناودرپیآنهستناکهروشنسازناچگونههجامعهه
هویتخاصیاززنبودنیامردبودنراخلقمهیکنها.درواقهعاتگوسهازیرفتهاریازطریهق
نهادهایاجتماعیوازطریقتعامال روزمرهایبهوجودمیآیاکهماتوجهچنهاانیبههآنهها
نااریم.مثالًدرسطحکالن،نهادهایاجتماعیمانناخانواده،مارسهومحیککهارورسهانههها
بهمایادمیدهناکهدخترانبایابهشیوهایخاصعملکننهاورفتهاریویهژهداشهتهباشهناو

پسرانبایابهگونهایدیگرعملکننا؛مثالًمستقلتروقویترباشنا(هوتمز.)03:8913،ایهن
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شیوههاکهماآنهارامیآموزیمچیزیجزاجتماعیشاننیستناوبهشا مهرتبکبهاجنسهیت
هستنا.
بهعقیاهاالهبانایشهمناانحهوزهعلهو اجتمهاعی،تاهاو ههایبیوتوژیهکدخهاتتیدر
فرودستیزنوبرتریمردنااردوتااو هایطبیعیاتزاماًنابرابریههایاجتمهاعی،اقتصهادی،
سیاسی،حقوقیوفرهنگیرابهبارنمیآ ورنا،بلکههعمهاتاًنقهشکهمزنهاندرتملهکابهزار
توتیاوعا حضورفعالومشارکتجایآنهاندرچرخههاقتصهادیوامهورعمهومیجامعهه
استکهفرهنگبرتریوفرودستیرابهوجهودآوردهودوا دادهاسهت(ریتهزر.)65:8919،
حتیبرخیازامورجزئیدرایجادباورهایمذکوربسیارمؤثرواقعمیشهونا.بههعنهوانمثهال
بهعقیاهبرخی،کتابهایدرسییکهیازکهارگزاراناصهلیانتقهالارزشههایاجتمهاعیدر
محیکمارسههستنا.محتوایکتابهایدرسیگهرایشدارنهاتهازنهانومهردانرابیشهتردر
نقشهاییمجسمکنناکهمنطبقبرکلیشههایسنتیومربوطبههگذشهتهاسهتتهانقهشههای
جنسیتیمربوطبههآینهاه(میسهور،8335،گیهانز530:8915،وحاضهریواحمهاپورخرمی،
.)8938
شههاییکههتوسهکمارسههیهانههادآموزشهی
برنامههآموزشهیهبههمعنهایتمهامیآمهوز 
سازمانیافتهاستومیتواناازطریقدرسیاخهار ازمارسههصهور گیهردهازمههمتهرین

مواردیاستکهدرتشکیل،تثبیتیاترییرباورهایجنسیتینقهشدارد.ههربرنامههآموزشهی
میتوانابرعالئقیکجن تأکیاکناوبرایناساستمایال جن دیگررانادیهاهبگیهرد
وباینترتیببعضیدروسمردانهوبعضیزنانهتلقیمیشونا(گر 828:8912،وگیهانز،
.)552:8939
باتوضیحا فوقمشخصاسهتهمهان طهورکههعهااتتدرماههو عها خهودبههمعنهای
مساوا وبرابریبهکاربهردهنمهیشهود(مطههری،920:8956،زیبهایی،38:8935،ههاروی،
823:8935ومرصوص)96:8912،؛عااتتآموزشیجنسیتینیهزبهههمهینشهکلاسهت.در
ماهو عااتتآموزشیجنسیتی،آنبعاازعااتتآموزشیکهازآنتحتعنوانبرابرییهاد
میشودوسپ درتعریفآنعنوانمیشودبرابریبهمعنیاختصاصمنابعوتوجهیکسانبه
همهافرادنیست،بلکهبرعک بهمعنیاختصاصمنهابعوتوجههمتناسهببهاشهرایکفراگیهران
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است(فیلا،کوچراوپونت،)0221،ماهو خودراازدستمیدهاوتبایلبههایهنمهیشهود
کهدرعااتتجنسیتیتحتهیچشرایطیجنسیتعاملتااو دراختصاصمنابعوفرصهت-
هایآموزشیقرارنمی گیهرد.درواقهعبرخهیازانایشهمناانبههنحهوصهحیحدرتبیهینابعهاد
فرصتهایبرابرآموزشیازجنسیتنیزدرکنارسایرموجبا تبعی

؛مثلقومیت،نهژادو...

نا میبرنا(اسماعیلسرخ.)823:8915،عالوهبراینبعاهمهشهموتیعهااتتآموزشهی،بهه
معنایحقهرشخصدربهرهمناشانازکمینهایازامکانا آموزشی(جانسن،فریز0280،؛
اوپهایم،)0225،نیزدرعااتتجنسیتیراهداشتهوبهمعنهایایهناسهتکههدربههرهمنهایاز
کمینهامکانا نبایاهیچتااوتیبینجن مردوزنوجودداشتهباشا.
عااتتجنسیتیمعنایبرابریومساوا دوجن نمهیباشها.عهااتتدرحهوزهجنسهیت،
متأثرازماهو کلیآنچنیناقتضامی کناکههجنسهیتافهرادمهانعازآننشهودکههبههدتیهل
ناتوانیدراحرازشأنومنزتتخود،احساسناکامیوفروتریبودنکننا.ازآنجهاکههطبهق
گواهیتاریخازمقطعی؛بهویژهزنانبهدتیلزنانگیخویشنهعاملدیگریازحقوقبایسهته
خوددراثرالبهمردانگیمحرو ماناه،درنتیجهجامعهبشری،ایشهانرادرموقعیهتفروتهری
نسههبتبهههمههردانیافتهههاسههت،طههرممقوتهههعههااتتجنس هیتیبیشههتردرخصههوصزنههانودر
عرصههایفرافردیهمچونسیاست،مصااقمییاباوچارهجوییبهمنظوررفعآنراایجهاب

مینمایا(قائممقامی.)50:8965،

اتبتهمسأته تبعی

جنسهیتیوباورههایقهاتبیحهاکمبهرجوامهعحتهیدرنظها آمهوزشو

پرورش،تقریباًدرهمهکشورها،بهویژهکشورهایکمتهرتوسهعهیافتههوجهوددارد(
363-379

Theresa,

.)2008:امااینرونادردهههایاخیرترییرکردهوحرکتبهسمتعااتتجنسیتی

شههروعشههاهاسههت.ب ههطههوریکهههازسههال8332مههیالدی،اصههالحا آموزشههیبسههیاریدر
کشورهایمختلفباتوجهبهشرایکاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوآموزشی،نیازهایجامعهه
وتحوال جهانیصور گرفتهاسهت.دربرخهیکشهورهاازجملههایتاتیها،مهاتزی،کانهاداو
استراتیا،اوتینگها دراصهالحا آموزشهی،ورودنگهرشجنسهیتیبههبرنامه هههابهودهاسهت
(حجازیواعزازی.)80:8919،
درخصوصعلتحاوثبیعااتتیجنسیتی،عنهوانمهینماینهاباورههایجنسهیتیمبنهای
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اصلیبیعااتتیجنسیتیاست.برمبنایایندیهاگاه؛افهرادازطریهقفراینهااجتمهاعیشهان،
شیوههایرفتارمردانهوزنانهرامیآموزنا.اجتمهاعیشهانکودکهانازطریهقخهانوادهازآن
جهتحائزاهمیتاستکهبهآنهامیآموزدمتناسببهاجنسهیتخهودرفتهارمناسهبیداشهته
باشنا(هوتمز.)30:8913،بههعقیهاهدانشهمناانعلهو اجتمهاعی،دختهراندرنظها آموزشهی
امتیازا کمتریدارناوفرودستیوتسلیمشانبهکلیشههههایمردانگهیوزنهانگیرانیهزدر
همیننظا میآموزنا(آبو وواالس.)12:8913،درواقعتااو هایزیستشهناختیبیشهتر
بهصور نشانهایبرایتمایزدرنقشهایاجتماعیدرآمهاهانهاتهاعلهتآن(گیهانز:8915،
.)530
یکیدیگراززمینههایشکلگیریبیعااتتیجنسیتی،نحوهعملکردآمهوزشوپهرورش
میباشا.هرچناآموزشوپرورشررفیتاینراداردکهفیناسهمههمتهریننقهشدربحهث
دامنزدنبهسلطهطبقهحاکمودرونهیکهردنارزشههایآنراداشهتهباشها،تهأثیرتبعهی



جنسیتیدرآموزشوپرورشبرسایرعرصههایزناگیاجتماعیبهویژهاشترالنیزبهعنهوان
یکعاملایرمستقیمبربوجودآمانبهیعهااتتیجنسهیتیانکارناپهذیراسهت.زنهانحتهیدر
جاهاییکهازشرایکتحصیلییکسانبرخوردارناکماکاندرورودبهعرصههههایاجتمهاعی
همچونبازارکارباتبعی

روبهروهستنا(کینگ.)095:8935،

باتوجهبهمطاتبفوقمیتوانعنوانکردعواملمؤثردرجنسیت،عواملذاتهیوعوامهل
اکتسابیهستنا.مسلماستکهرعایهتعهااتتدرعوامهلذاتهیمعنهیپیهاانمهیکنها؛بلکهه
عااتتدرعواملاکتسابیهکهتمامیتااو ههایروانشهناختی،اجتمهاعیوفرهنگهیدرایهن
گروهقرارمیگیرناهمعناپیاامیکنا.تااو هایذاتی،همانتااو ههایزیسهتشهناختیو
کاتباشناختیهستناوبهطورکلیازآنهاتحتعنوانتااو هایفیزیکی(یاهمانجن )یهاد
میشود.تااو هایاکتسابیکهجنسیتنامیاهمیشهونا؛دربرگیرنهاهسهایرتاهاو ههاهکهه
عماتاًایرفیزیکیهستناهمیباشنا.
ازمنظردیگربرخیعنوانمینمایناچنینتقسیمبنایصحیحنیستوبسیاریازتااو ههای
بینزنومرد،بهخصوصیتهایروانی،استعاادهاودرکلمواردایرفیزیکیبازمیگهردد.در
دیاگاهیکهسابقبراینگذشت،خصوصیا جنسهیتیازآنجهاییکههاکتسهابیهسهتنادراثهر
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عواملیماننافرهنگاجتماعی،آموزشو...ایجادشاهاناودرواقعتااو جنسیچیزیبهجهز
تااو هایفیزیکینیستوسایرتااو هاواقعینیستنا.ایندرحاتیستکههبهراسهاسدیهاگاه
دو همینتاکر،منشأاصلیبیعااتتیجنسیتیمیباشا.توضیحبیشتراینکههوقتهیمهیپهذیریم
تااو هایفیزیکیبیندوجن موجببرتریوکرامتبیشتریکجن نسبتبهجن دیگهر
میگردد؛بهطورضمنیپذیرفتهایمکهخصوصیا جن مهذکرنسهبتبههجهن مؤنهثدارای
عااتتیجنسیتیمیباشا.

برتریاستوهمینامرعاملاصلیایجادبی
بهطورمثالوقتیپذیرفتهایمکارهاییکهنیازمناقار جسمییهاعقلهیمحه مهیباشهنابهر
کارهاییکهمستلز قار عاطایباالویاسلیقهوزیبهاییشناسهیبهاالمهیباشهنابرتهریدارنهادر
واقعهرکارومسئوتیتاجتماعیکهمربوطبهخصوصیا زنانهمیگردد،راسهخیفتهرمحسهوب
کردهایم.باقبولاینپیشفرضکهکارهاییکهزنانذاتاًدرآنبرتریدارنا،فرودستهسهتنا؛بهه
بههای
دنبالمقصریبرایگماشتنزنانبهایهنکارههایفرودسهتپرداختههوبههطهورمثهالکتها 
درسیرامحکو مینماینا.باپذیرشاینرویکردبایهاگاتههشهودکتهابههایدرسهیمقصهردر
موضوعمیباشنا؛نهازاینحیثکهزنانرابیشتردرکلیشههاییمادرینشاندادهانها،بلکههازایهن
حیثکهاوصا زنانه،چونمادریراکاریکلیشهایوسخیفنشاندادهانا.

 .0عدالت آموزشی جنسیتی در سند  0202و سند تحوول بنیوادین در آمووزش و
پرورش ایران
درنظا حقوقیایران،سناتحولبنیادینآمهوزشوپهرورشازبهاالتریناعتبهاردربحهث
آموزشوپرورشبرخورداراست.اینموضوعصراحتاًدرمتنسناقیاشهاهاسهت...«:کلیهه
مصوبا وسیاستهایقبلیدرمواردمرایر باآن[سناتحولبنیهادینآمهوزشوپهرورش]
یگیرد».
منسوخوبالاثرودرسایرمواردبراساسآنموردبازنگریواصالمقرارم 
درمورداعتبارسنا0292بایاگاتهرچنهاایهنسهناتوسهکدوتهتجمههوریاسهالمی
ایران،بهعنوانعضویازجامعهبیناتمللی،موردتصویبقرارگرفتهاست؛منتهابهتحاظایهن
کهسیرقانونیتصویبآنبهموجبمقررا داخلهیطهینشهاهاسهت،بههعنهوانیهکسهنا
اتزا آوردرنظا حقوقیایرانمطرمنمیباشا.اتبتهنبایاازنظردورداشتباتوجههبههتنظهیم
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سناملی0292توسکدوتتایرانباهمکاریدفترسازمانیونسکودرایران،محتوایاینسنا
آثارخودراتاحاودیدرنظا آموزشیایرانبرجایگذاشتهاست.


 .0-1رویکرد سند 0202

سنا0292جایاترینسنابیناتمللیاستکهنگاهیویژهبهآموزشوعهااتتآموزشهی
دارد.یکیازمهم تریناهاا ازدیاگاهاینسناهکههدربهاوتهاوینآنمهوردتوجههواقهع
شاهاستهبحثریشهکنیفقرمیباشا8.دراینسناباتکیهبرکرامهتانسهانی،سهعیبهرآن
شاهتاتمامیزمینههایموجاتمایزواتنهایهزمینهسازفقر،موردشناساییواقعشودوباوضهع
قواعاروشنسعیبررفعآنهاباشا.دستیابیبههعهااتتاقتصهادی،رفهعتبعهی ههاینهژادی،
قومیوفرهنگی،ایجادزمینهبرایبهرهمنایتمامیاقشارازفرصتهایبرابرودرنهایتنیهل
جوامعبهتوسعهدرتمامیابعهادوعهااتتدرتمهامیزمینههههایمتصهوربهرایآنازاههاا 
عماهیاینسنامیباشا.
هرچنااینسناتعریفدقیقیازعااتتآموزشیارائهناادهاست،منتهانیلبهآنرایکی
ازمهمتریناهاا خودقراردادهاست0.یکیازمهمترینزمینههاییکهسنا0292براینیهل
بهها کلی،یعنیعااتتآموزشی،مانظهرقهراردادهاسهت،دسهتیابیبههعهااتتجنسهیتی
است.باوجودیکهعا ارائهمعنهاییدقیهقازماههو عهااتتآموزشهیبههتحهاظسهاختاری
میتواناموجبایجادابها درمحتوایماهو وتسریآنبهزمینهههایمتصهوربهرایعهااتت

آموزشی،مثلعااتتجنسیتیشودوبهاینتحاظنقطهضعایبرایاینسنابهحسهابآیها؛9
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/markinginternational-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.
. 9بایستیبرایدرکدرستازماهو عااتتآموزشیآنطورکهمانظراینسهنابهودهآنرادرسهیاقکلهیسهنامزبهور
دیاوازتااسیریکهباموضوعوها آنمعارضبهنظرمیرسااجتنابورزیاوقطعاًبایاکوشیاتاازابها آنکاسهته
شود.دراینخصوصمقررا مواد98و90کنوانسیون8353راجعبهحقوقمعاهاا مهیتوانهاراهگشهاباشهاوگهامی
مهمدرتاسیرمااهیممربوطهبردارد.
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منتهااینضعفبهتحاظکاربردیچاتشجایراایجادنمینمایا.علتاینموضوعنیزارائهه
تصویردقیقازمعنایمانظرسنا0292درزمینههایعااتتآموزشیمیباشا.توضیحبیشهتر
اینکهسنا؛معنایدقیقخودازعااتتآموزشیجنسیتیوسایرزمینهههایعهااتتآموزشهی
رابهنحوروشنوباونابها تبیینکردهاستواینامرمانعحاوثبرداشتههایمختلهفاز
اینمااهیمشاهاست.اینمهمدرخصوصعااتتآموزشیجنسیتینیزصادقاست.
درجایجایسنا0292برعااتتآموزشیجنسیتیتأکیهاشهاهاسهتودرتمهامیآنهها
تأکیابرعااتتوتساویاست؛درقسمتدیاگاهماقسهمت،1درقسهمتجههانامهروزمها
قسمت،85درقسمتدستورکارجایا02،83اتی09ودرقسهمتاههاا اصهلیهها 5
تمامهاًبحههثازامههورزیههراسههت:حرکههتبهههسههمتتسههاویجنسههیتیبههیندختههرانوپسههران،
توانمناسازیایشانورفعتمامیموانعحقوقی،اجتماعیواقتصادیموجودبرسرراهاینامر،
توجهبهاقشارآسیبپذیر،خاتمهبهههمههاشهکالفقهروآمهوزشکیاهیبهاوندخاتهتدادن
جنسیتبهعنوانعاملیمؤثر،تضمیندسترسیهمهدخترانوپسرانبهآموزشپهیشدبسهتانی
ومراقبتورشاکیایدراوانکودکی،دورههایآموزشابتهااییومتوسهطهرابههصهور 
کیای،منصاانهوباونپرداختهیچگونهشهریه،دسترسیبرابرهمهزنانومردانبهآمهوزش
عاتیودانشگاهیوآموزشفنیوحرفهایمقرونبهصرفهوکیای،ریشهکنهینهابرابریههای
جنسیتیدرآموزشودرنهایتتضمیندسترسیبرابربههمهمقاطعآموزشی.
بابررسیاینسنابهوضوممشخصاستدرتمامیمصادیقیکهبحثازعااتتبهمیان
میآیابهنوعیتأکیااصلیبرتساویاست.بهعبار دیگرمهیتهوانگاهتمنظهورتهاوین-
کنناگانسناازرفعتبعی

ها،حرکتدرراستاینیلبهبرابریمیباشا.تهذامهیتهواننتیجهه

گرفتهرچناسنا0292صراحتاًتعریایازعااتتجنسهیتیارائههنهاادهاسهت؛منتههاواضهح
استمعنایمانظرتاوینکنناگانسناازعااتتجنسیتیهمهانمسهاوا وبرابهریجنسهیتی
بودهاست.ایندیاگاههمسوباتعاریایاستکهعااتترامراد مساوا بهکارمهیبرنهاو
اعتقادبهاینناارناکهجنسیتمیتواناازبابیکیازمصادیق"تبعی

روا"منشأاثربودهو

متناسببانیازهاونقشهایجنسیتیتااو هاییدرنحوهتخصیصمنابعمرتبکباآمهوزشبهه
همراهداشتهباشا.
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نظا حقوقیایراننیزبسانتمامینظا هایحقوقیپیشرفتهآمهوزشوپهرورش،عهااتتو
عااتتآموزشیرابهعنوانیکاصلموردپذیرشقراردادهاست.اصولسهو ونهوزدهماز
قانوناساسیبرعااتتآموزشیورفعتبعی

هاتأکیادارنا.بهنظهرمهیرسهاقهانوناساسهی

هاراذیلعنوان"تبعی

هایروا"موردپذیرشقراردادهاست.حاود،

ایرانقسمیازتبعی

مرزهاومالکهایتاکیکتبعی

هایرواازتبعی

ههاینهاروابهاابهها ههایزیهادیروبهرو

است8کهازحوصلهیبحثخار میباشا.آنچههدرایه نمقهالمههماسهتایهنکههبههنظهر
میرسااینرویکردناشیازنگرشکلیدیاگاهاسهالمیبههبحهثعهااتتوتعریهفآنبهر

مبنایعا برابریمطلقوبرخورداریحسبتااو هاوویژگیهایخهاصمهیباشها(فهی



کاشانی،بیتا،823:6 ،حسینیعاملی،061:1 ،8500،جواهراتکهال 819-810:01 ،و
838واتعروهاتوثقی[تکمله].)853:0 ،
تحتشرایکموجودبهنظریکیازمهمترینزمینههاییکهدرآنعمیقاًنیازبهتعییندقیهق
رویکردموردنظرقانونگذارایرانح میشود،مسأتهعااتتآموزشیدرکلیهزمینهههایآن
منجملهعااتتجنسیتیمیباشا.مسأتهعااتتآموزشیازجملهایاهههاییبهودکههدرسهال
 8932درسناتحولنظا آمهوزشوپهرورشجمههوریاسهالمیایهرانبههآنپرداختههشها.
بررسیراهکارهایمطرومدرسناتحولمبیناینموضوعاستکهایهنسهنا،تهأمینوبسهک
عااتترامتوجهرفعتبعی

مادیومعنویمیانمنهاطقمحهرو ومنهاطقبرخهورداروتوزیهع

عادالنهمنابعوامکانا ونیزتوجهبهنیازهاونقشهایجنسیتیدرکنارتوجهبهویژگهیههای
شخصیتیدانشآموزانمیدانا.دراینسنا،توجهبهتااو هایفردیمیاندوجن دختهرو
پسرنیزبهعنوانیکیازراهکارهایتحققعااتتموردتوجهقهرارگرفتههاسهتوطراحهیو
تاوینبرنامهآموزشیمتناسببانیازهاونقشهایدخترانوپسرانبهعنوانیکراهکاربیهان
شاهاست.
باوجودیکهدراینسنانیزعااتتآموزشیتعریفنشاهوتیباتوجهبههمطاتهبفهوق،
.8درحقوقبیناتمللنیزبرخیرفتارهایتبعی آمیزتحتعنوانتبعی هایمثبتیابههتعبیهریتبعهی ههایرواوجهود
داردکهبهناعاقشارآسیبپذیرهمچونزنان،کودکانومعلوالنبهرسمیتشناختهشاهاست.بنگریابه:
E. W. Vierdag, (1973), The Concept of Discrimination in International Law: With
Special Reference to Human Rights, Martinus Nijhoff.
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بهنظرمی رسهاکههماههو عهااتتجنسهیتی،بههمعنهایعهااتتدرزمینه هاقتصهادی،مکهانی،
منطقهایوبیشازهمهجنسیتیمیباشا.دراینسنا،گاهیازواژهعااتتوگاهیمسهاوا ،

استاادهشاهوبهدرستیمشخصنیستمقصودتهاوینکننهاگانازعهااتتجنسهیتیبرابهری
جنسیتیاستیاایرآن.
بهعقیاهبرخی،رجحانداااههایایائوتوژیکوسیاسیبرداااههایمربوطبههنیازههای
واقعیدانشآموزانموجبا ضعفاینسناوعا توفیقآندرتعیینمالکهایدقیهقعهااتت
جنسیتیرافراهمآوردهاست(صبوریکارخانه.)029:8935،شایاایننظرصحیحباشها،منتهها
درهرصور ارائهتعریفازماهو عااتتجنسیتیدرههرنظها حقهوقیریشههدرایهائوتوژی
کلیموردپذیرشدرآننظا حقوقیدارد؛تذابههیچوجهنمیتهواندرتعریاهیکههازماهاهیم
اصلیدریکموضوعارائهمیدهاازنظا ایائوتوژیکمعتقهابههآندورشهود.ایهنبحهثدر
خصوصعااتتجنسیتینیزصادقاست.سناتحولبنیادینباتوجهبههوابسهتگینظها حقهوقی
ایرانبهمبانیاسالمینمیتوانافارغازمبانیایائوتوژیکخوداقاا بهارائهتعریفنمایا.منتهها
نکتهمهمایناستکهموضوعمذکور،یعنیپایبنایبههایهائوتوژیدینهی،نمهیتوانهاتهوجیهی
برایمبهمباقیگذاشتنماهو عااتتجنسیتیقرارگیرد.درهرصهور قانونگهذارمهیبایسهت
صراحتاًمعنایمانظرخودازعااتتجنسیتیوهمچنینمعیارموردنظردرخصوصزمینههههای
مجازبرایاعمالتبعهی  ههایروادرایهنخصهوصرابههنحهوروشهنوواضهحتعییهیننمایها.
متأساانهدرسناموردبحثاینموضوعمورداااالواقعشاهاست.
سنابرنامهجامعتوسعهامورزنانوخانوادهکهباتوجههبههمهاده092برنامههپهنجمتوسهعه
تنظیمشاهاست،ازتااو عااتتومساوا سخنگاتهوازاینجههتبهااسهنادبهیناتمللهی
تمایزدارد.دراینسناهمچنینخانوادهونقشهمسهریومهادریرامحهورقهراردادهاسهت.
هرچنادراینسنابهپیشرفتهایفردیزنهاننیهزتوجههشهاهوهمگها بهااسهنادبهیناتمللهی

میباشاوتیمحوریتبانقشزندرخانوادهمیباشا.درمنشورحقوقومسئوتیتههایزنهان

درنظا جمهوریاسهالمیایهرانمصهوب8919/5/98شهورایعهاتیانقهالبو8916/88/86
مجل شورایاسالمی،عااتتجنسیتیرابهرسمیتشناختهنهتسهاویجنسهیتیرا؛همچنهین
بیانداشتهکهتوجهبهتااو هایدوجن همحقوهممسهئوتیتزنهانمهیباشها.توجههبهه
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مصوبا شورایعاتیانقالبفرهنگی،سیاستهایبهبودوضعگذراناناوقا فرااتزنهان
ودخترانمصوب،8918/80/02سیاستهایارتقایمشارکتزناندرآموزشعاتیمصهوب
،8915/3/05سنامهناسیفرهنگیکشور،سیاستهایکلیخانوادهکهتوسهکمقها رهبهری
ابالغشاهاست؛همهنشاندهناهتااو عااتتجنسیتیبهامسهاوا جنسهیتیبهوده،همچنهین
نقشزندرخانوادهرادراوتویتقراردادهانا.

 .0تحلیل تطبیقی اسناد در مسائل مربوط به عدالت آموزشی جنسیتی
بابررسیتطبیقیرویکردسنا0292وسناتحولبنیادیندرآموزشوپهرورشایهراندر
زمینهیعااتتآموزشیجنسیتیمواردافتراقواشتراکاسنادمشخصونقاطضعفوقهو 
هریکازاسنادروشنمیگردد.

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

دراینزمینهسنا0292وسناتحولبنیادیندرآموزشوپرورشایرانرویکردیشبیهبه
همدارنا.ازدیاگاههردوسنا،جنسیت؛هیچتهأثیریدرمنزتهتوجایگهاهاشهخاصنهاارد.
هرچناگاهجنسیتمنزتتوجایگهاهاشهخاصرامتهأثرمهینمایها؛وتهیاسهنادههردودرپهی
بازگردانانمنزتتیکسانبهجن زندرقیاسباجن مردهستنا.درنظا بیناتمللهی،تمها 
تالشهابرایناستکهزنانبهنحومطلقشأنومنزتتیبرابربامردانداشتهباشنا8.بههعنهوان
مثالدرماده 0کنوانسیون،رفهعهرگونههتبعهی

علیههزنهان،هاهتدسهتورراجهز تعههاا 

دوتتهاقراردادهکهیکیازآنهاپهیشبینهیمقهررا مبتنهیبهرتسهاویزنومهرددرقهوانین
اساسیاست.سنا0292نیزبهعنوانمهمترینسناموجهوددرایهنزمینههبهرایزن،منزتهتو
جایگاهیبرابربامنزتتوجایگاهمردقائلاست0.
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.
حقوقبشریدراینزمینهرفتهانا.ایناسنادعبارتنها

. 0اینرویکردسنامزبوردرواقعدنباتهروراهیاستکهاسناددیگر
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
9و02قانوناساسیایرانمطرممینماینها:همههافهرادایهراناعهماززنومهرد،یکسهاندر
حمایتقانونقراردارناوازهمهحقوقانسهانی،سیاسهی،اقتصهادی،اجتمهاعیوفرهنگهیبها
رعایتموازیناسالمیبرخوردارنا.سناتحهولبنیهادیننیهزازایهنرویکهردبهیبههرهنیسهت.
رویکردکلینظا حقوقیایرانوبهتبعآنسناتحولبنیادینبرمبنایرویکردنظها اسهالمی
دایربریکسانبودنشأنانسانفارغازمعیارجن میباشا(جماتزاده،8991،مطهری،8953،
ربانیخلخاتی06-08:8935،وزیبایینژادوسهبحانی.)62:8930،بهاایهنتوضهیحموضهوع
اختال دوجن درقوانینداخلی،کمیازیادبودنویاباالتریاپایینتربودنشهأنومنزتهت
یکیازدوجن نمیباشا.حتیایناختال بهآسیبپذیرتربودنزناننیزبرنمیگردد،چهرا
کهاینامرِمسلم،یعنیآسیبپذیرتربودنزناندرقیاسبهامهردان،درقواعهابهیناتمللهینیهز
موردتوجهقرارگرفتهاست.درمقررا بیناتمللیبیهانشهاهزنهاندرپهارهایمهوارد،طبیعتهاً
آسیبپذیرترازمردانمی باشناوبههمهینسهبببایهابرخهیحقهوقحمهایتیویهژهراداشهته
باشنا.بهطورمثالدرکنوانسیونرفعکلیهاشکالتبعی

علیهزنان()8333مهاده،5ضهرور 

تصویبمقررا اختصاصیازجملهحمایتاززناندردورانبارداریووضعحملرامهورد
تأکیاقراردادهاست.توجهبهآسیب پهذیریزنهاندرنظها حقهوقیایهران،درقهانوناساسهی
(اصلبیستویکم)وقوانینعادینیز(مواردیمثلمرخصیزایمهانو)...مهوردتوجههقهرار
گرفتهاست.

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

آنچهموجبا افتراقرویکرددوسناتحولبنیادینو0292رافهراهمآوردهاسهت،بههدو
ماهو "عااتت"و"تساوی"بازمیگردد.کنوانسهیونههایبهیناتمللهیودرصهارآنههاسهنا
0292هموارهبرتساویبینحقوقزنومردتأکیامیورزنا؛حالآنکهنظا حقهوقیکشهور
ایران،درسناتحولبنیادین،تساویحقوقزنومردراموردقبولقرارناادهوهموارهبحهث
ازعهااتتبههینزنومهردبهههمیههانمهیآورد.همههیناخهتال علههتاصههلینپیوسهتنایههرانبههه
کنوانسیونهایمرتبکبهموضوعمنجملهه،کنوانسهیونناهیهرگونههتبعهی

علیههزنهانویها
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عاولازقبولسناهایبیناتمللیچونسنا0292شاهاست.معاتوصفتعیینماهو عهااتت
وتساویووجهتمایزبینایندودرسناتحولبنیادینبسیارحایزاهمیتاست؛موضوعیکه
سناموصو توجهچناانیبهآننااشتهاست.
موضوعفوقاتذکردربخشآمهوزشنیهزمطهرماسهت.رویکهردسهناتحهولبنیهادیندر
خصوصآموزشجن زنومردبراینقرارگرفتهکهتااو هامبناینحهوهآمهوزشباشها.
ایندیاگاهریشهدرمبانیایائوتوژیکنظا حقوقیایراندارد.ازدیاگاهاسال ،خصوصیا 
متااو زنومردموجبشاهتاایندوجهن بههفراخهورتاهاو ههاییکههدارنها،نیازههای
متااوتینیزداشتهباشنا(محماداغوحاظاترحمن،036-832:8935،مستقیمی–05:8911،
،03جالتی50:8910،وحجازیواعهزازی.)89-80:8919،همهینموضهوعسهببمتاهاو 
دانستننیازهایآموزشیزنانومردانشاهاست.ایندرحاتیاستکههازمنظهرسهنا،0292
تااو هایشناختهشاهبینزنومردمعلولآموزشهاینامناسبوکلیشههایجنسیتیاسهت
کهازدیربازدرجوامعاتقاشاهاست.میتوانعنوانکرددیاگاهمذکوردیاگاهیاسهتکهه
دراسنادتخصصیمرتبکباعااتتآموزشیمورداتااقنظرمیباشها.ازنظهرسهنا،0292در
بحثآموزش،بیندوجن نبایاهیچتااوتیوجودداشتهباشا؛آنچهمهماسهتایهنکههدر
آموزشها،کلیشههایجنسیتیوموضهوعبهیعهااتتی(بههمعنهاینهابرابری)دوجهن مطهرم
نگردد( .)Deborah, 1991:124
برداشتسنا0292وسناتحولبنیادیندرها ازآموزشنیزمتااو است.باتوجهبهه
سناتحولبنیادینمیتوان،ها ازآموزشراگا برداشتندرراستایحیا طیبههدانسهت8.
درفصلاولسناتحولازتعیلموتربیتاعتقادی،عبهادی،اخالقهیو...نها بهردهشهاهودر
تعریفحیا طیبهبایننحوآوردهشاهاست[«:حیا طیبهعبهار اسهتاز]وضهعمطلهوب
زناگیبشردرهمهابعادومراتب،براساسنظا معیاراسالمیکهتحققآنباعثدستیابیبهه
اایتزناگییعنیقرباتیاهللخواهاشا».همچنیندرجایجایاینسناتوجههبههخهانواده
درصاراهاا میباشاواینکهآموزشبایاموجهبتقویهتخهانوادهگهردد.ایهندرحهاتی
استکهدرسنا0292ها ازآموزش،دسترسیبهتوسعهپایااربیانشهاهوتوجههبههبعها
.8درفصلاول"،کلیا "بیانشاه...«:مسئوتیتآمادهسازیدانشآموزانجهتتحققمرتبههایازحیها طیبههدرهمهه
ابعادرابرعهاهداردکهتحصیلآنمرتبهبرایعمو افرادجامعهالز یاشایستهباشا».
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اتهیفاقاهرگونهجایگاهیاست.حتیدرتعریفنیکبختینیزبهزناگیتوأ بارفهاهاشهاره
شاهاستوسخنیازحیا طیبهدرتما ابعادنمیباشا.همچنینسنا0292توجهویهژهایبهه
خانوادهنااردوبیشتربهپیشرفتهایفردیویااجتماعکالنمیپردازد.
باعنایتبهمواردفوقورویکرداسنادبیناتمللینسبتبهموضوع،ازدیهاگاهسهنا0292
هیچنیازیبهتعیینقواعاخاصدرراستایعااتتآموزشیازتحاظجنسیتوجودناارنهاو
همینکهآموزشهادرراستاینیلبهبرابریباشنا،کاایتمینمایا.ازدیاگاهاینسناحتهی
حرکتبهسمتتعیینقواعاخاصومتااو درراستایعااتتآموزشهیبهادرنظهرگهرفتن
شرایکهرجن موردنکوهشاست؛چراکهاینامهرنهابرابریجنسهیتیرابهههمهراهخواهها
داشت.ایندرحاتیاستکهدرسناتحولبنیادینآموزشوپرورشایرانباتوجهبههمبنهای
نگرشکهمبتنیبرعا تساویدوجن استمیبایستموارداختال وتااو آموزشهها،
بهنحومبسوطتبیینشودوراهرسیانبهعااتتجنسیتیجزازاینمسیر،میسرنمیباشا.
باتوجهبهها هاتمازاهاا سناتحولبنیادین،ارتقهایاثربخشهیوافهزایشکهارآیی
درنظا تعلیموتربیتعمومیوراهکارارائههشهاهبهرایآن،یعنهیطراحهیوتهاوینبرنامهه
آموزشیمتناسببانیازهاونقشهایدخترانوپسران،مشخصمیشودکهموضهوعاخهتال 
نظا حقوقیایرانباقواعابیناتمللی،نیازهاونقشهایمتاهاو دختهرانوپسهرانمهیباشها.
همانطورکهدراینراهکاربیانشاهبهجهتایناختال مهیبایهابرنامههآموزشهیمتناسهب
طراحیگرددوهمینمطلبنشانمهیدههاکههحهااقلتهاقبهلازتصهویبایهنسهنا،چنهین
برنامهایطراحینشاهاست.

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

همانطورکهدرقسمتقبلعنوانشا،دیاگاهسنا0292وسهناتحهولبنیهادیندربحهث
ماهو عااتت،دارایدیاگاهیکامالًمتعهارضبهاههممهیباشهنا.تاهاو دیهاگاهدرماههو 
عااتتموجبمیشودتانحوهاعمالعااتتجنسهیتیدربهادیعمهلازدیهاگاهههردوسهنا
کامالًمتااو ازهمباشا.پرواضهحاسهتدردیهایکلهی،کشهورایهرانقبهلازپیوسهتنبهه
کنوانسیونهایبیناتمللیبایاموضعخوددرموردتساویویهابرابهریزنهانومهردانیهاههر
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ماهو دیگریکهدرارتباطباتعیینقواعاوتوجیهاختال درتعیینقواعهادرمهوردزنهانو
مردانمالکعملخوداستراتعییننمایا.عااتتجنسیتیدرآموزشیکیازاینحیطهههها
استکهمستقیماًمتأثرازدیاگاهکلینظا حقوقیایرانمیباشا.جمهوریاسالمیایرانپ 
ازانقالبباوضعقوانینمنطبقبااسال درحاظحقوقزناندرعرصههایفهردیواجتمهاعی
کوشیاهاست(مهرپرور39:8916،وجالتی.)95:8910،امادرحوزهبهیناتملهلبهاتوجههبهه
تعههارضقههوانینشههرعواسههنادموجههوددرزمین ههجایگههاهزنههانوتسههاویحقههوقزنومههرد،
جمهوریاسالمیایرانبااختالفا وتعارضاتیروبروبهودهاسهت(مطههری.)8932،بههنظهر
میرساایناختال هاکهبهنوعیتعارضمبناییبرسرماهو عااتتجنسیتیدرآمهوزشرا
دردلخودجایدادهاست،باونارائهتعریفجامعوموردقبولازموضوعازدیهاگاهنظها 
حقوقیایرانقابلرفعنمیباشا.
درسنا0292عااتتآموزشیجنسیتی،دامنهشمولیکساننسبتبههردوجن زنویا
مرددارد.اتبتهدراینرویکرداینپیشفرضکهزناندریکدورهطهوالنیعقهبنگههداشهته
شاهانانیزتحاظشاهاست.تذابهدنبالاینپیشفهرضابتهااایهنگهروه(زنهان)مهوردتوجهه
بیشتریقرارمیگیرنا؛تابهجایگاهیکسانیبامرداندستیابناودرفرضدستیابیبهجایگاه
یکسانبامردان،آموزشبهنحویکسانبرایاشخاصاعمالخواهاشا.
درسناتحولبنیادین،دامنهشمولعااتتنیازبهبررسیبیشتریدارد.ازدیاگاهاینسهنا
برخیازاموربیندوجن مشترکمیباشناوبرخهیامهوردیگهرمتاهاو مهیباشهنا.بهاین
سبببایابهدقتمرزمیانمواردمشهترکومهواردمتاهاو ازیکهایگرتاکیهکشهود.ایهن
موضوعدرزمینهیمحتوایآموزشی،روشآموزش،کادرآموزش،فضاوامکانا آموزشی
وکالًبرنامهیدرسی هبهمعنایخاصخودیعنیهرموردیکهبهنحهویدرآمهوزشدخیهل
استهمطرماست.
رویکردسناتحول،توجهبیشتربهتااو هایدوجن میباشا.درواقعسهنا،عهالوهبهر
آنکهقصابرطر کردناختال هایدوجن ،یکسانسازیآنهاوتوزیععهااتتآموزشهی
بهنحومشابهبیندوجن راناارد،توجهبیشتربههایهنتاهاو ههارامهانظهرخهودقهرارداده
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است.اینموضوع،یعنیتوجهویژهبههویتجنسیتیدانشآمهوزان8،صهریحاًدرفصهلهاهتم
موردتأکیاواقعشاهاست.درادامهودربحثهویتبخشهیجنسهیتی،یکهیازموضهوعا ؛
حیا،عاا وحجابقراردادهشاهوطی5بناراهکارهایمتاهاوتیجههتنیهلبههآنارائهه
شاهاست0.مسلماًحیاوعاا نیزیکیازشقوقنتایجحاصلازتوجهبهتااو هایجنسهیتی
میباشا.
ای هتربیتههیبههرای
درجهاییدیگههرزمهانیکهههسهناتحههولمسهأتهارائهههخهاما مشههاوره 
دانشآموزانراطرممیکنا،بحثازتأمینوبسکعااتتآموزشیبهمیانآوردهوتوجهبهه
تااو هاوویژگیهایدخترانوپسرانرادرراستاینیلبهاینها ضروریدانسهتهاسهت.
تأمینوبسکعااتتدربرخورداریازفرصتهایتعلیموتربیتباکیایتمناسبباتوجهبهه
هاوویژگیهایدخترانوپسراندرها 85نیزمجاداًموردتأکیاواقعشاهاست.

تااو 
بهنظرمیرساباتوجهبهاینکهمهمترینوجهاختال سناتحولبنیادینوسهنا0292بهه
موضوعفوق هیعنیتزو دخیلکردنوجوهاشتراکواختال بهینزنهانومهرداندربحهث
عااتتجنسیتییانهیازآن هبازمیگردد،سناتحولبنیادینمیبایستبهطورخاصمهوارد
ت شابهوموارداختال مابهینزنهانومهردان،نیازههایمشهترکونیازههایمتاهاو ایشهانو
همچنینمحتوایآموزشیمشترکومحتوایآموزشیمتااو مانظرخودبرایههریهکاز
آنهاودرمجموعهرآنچهکهمانظرخودبودهاسترابهنحویکامالًروشنتبیینمینمهود.
فارغازاینبُعا(بعانظری)،سناتحولبنیادینمیبایستدربعاعملینیزگهروه،سهازمانیها
.8قسمتههازراهکار.8/8
هاومحتوایآموزشیوروشهایتربیتیبهرایدرونهیسهازیوتعمیهقوتهرویج


هبازنگریوبازتوتیابرنامه
.0راهکار9/8
فرهنگحیا،عاا وحجاب.
راهکار 9/0هاتخاذتاابیرمناسبجهتجذب،تربیتوبکارگیرینیرویانسانیشایستهومتعهاوعامهلبههرعایهتحیها،
عاا وپوششمناسبدرکلیهمراکزاداریوآموزشی.
هجلبمشارکتسازناهواثربخشخانوادههادرحاظ،تعمیقواشاعهحیا،عاا وپوششدانشآموزان.

راهکار9/9
راهکار9/5هایجادسازوکارهایالز برایهماهنگیرسانههاوتوتیهاکننهاگانکتهبومهوادآموزشهی،تهواز اتتحریهرو
تجهیزا آموزشیوتربیتیدرجهتترویجفرهنگحیا،عاا وحجابمناسبدردانشآموزان.
راهکار 9/6هطراحیوارائهاتگویتباسوپوششمناسب،متنوع،زیباوآراستهمبتنهیبهرفرهنهگاسهالمیهایرانهیبهرای
آموزانپسرودختردرراستایتقویتهویتاسالمیهایرانی.


مربیانودانش
ریزیبهمنظوراقناعفکریدانشآموزانبرایپذیرشقلبیودرونیحیا،عاا ،حجابوعمهلبههآن

راهکار9/5هبرنامه
باتبییندیاگاهاسال .
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یداد.
هرتشکیالتیمنسجممانظریرابرایتحقهقبخشهیانبههرویکهردخهوداختصهاصمه 
متأساانهدرسناتحولبنیادینایهنمههممهوردتوجههواقهعنشهاهاسهتوهمهینامهرموجهب
پیاایشابهاما اساسیواشکاال واردبرسناتحولبنیادینمیگردد.
عا توفیقسهناتحهولبنیهادیندرارائههماههو مهوردقبهولخهودازعهااتتجنسهیتیدر
آموزشموجبشاهتارئوسوارزشهایموردقبولنظا حقهوقیایهراننسهبتبههموضهوع
همچناندرهاتهایازابها باقیبماناواینخودموجبا ارائهنظهرا متاهاو وگهاهضهاو
نقی

ازجانبحقوقدانانوسنتیهاشودوحتیعمالًاتحاقایرانبهاسنادبیناتمللهیمهرتبک

رابامشکال تئوریکوگاهچاتشهایاساسیمواجهسازنا.
بایاتوجهداشتسناتحولنمیتوانادرراستایرفعاینایرادموضوعرابههقواعهامهورد
قبولدرشریعتاسال احاتهدها.چراکهعااتتآموزشیجنسیتیباتوجهبهداشتههاینظها 
حقوقیاسال ،بهنحوکلیوباونتاوینوساماندهیقانونینیزقابلیتعملیاتیشانناارد.
درمجموعمیتوانعنوانکردسناتحولبنیادینبسانآنچهکههقبهلازتهیههآندرنظها 
حقوقیایرانحاکمبود،بهمخاتاتبامساوا درمقررا بیناتمللیبرخاسته،بهاونایهنکهه
تحلیلدقیقیازمساوا ،عااتت،تااو بینایندووتااو آموزشپسرانودختهرانارائهه
باها.اینکهنیازهاونقشهایدخترانوپسرانچیست؟تاچهاناازهایصحیحاستوتاچه
اناازهایبهکلیشههایجنسیتیمربوطمیگردد،مشخصنشهاهاسهت.مسهلماسهتتوجههبهه
تااو هایدوجن نیازبهوضعقوانینکاملومتااو برایپسرانودختراندارد.همهانطور
کهآموزشوپرورشوآموزشعاتیباهمتااو داشتهوبههمینمنظهور،دارایتشهکیال 
کامالًمتااو هستنا،درصور باوربهتااو اساسیبیندوجن ،همهینموضهوعبایهادر
ارتباطباآموزشدخترانوپسرانایجادگردد.
نتیجهگیری
یتهوان
درخصوصماهو عااتتآموزشیمعنایمتاقهیوجهودنهاارد؛بهاایهنوجهودمه 
عنوانکردعااتتآموزشیبهمعنایایجهادشهرایکالز جههتبههرهمنهایتمهامیاشهخاص
جامعهازامکانا برابرومتناسببانیازهایشانمیباشا.عهااتتآموزشهیزمینههههایمتنهوعی
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داردویکیازمهمترینزمینه ههایآنعهااتتآموزشهیجنسهیتیاسهت.ایهنبُعهاازعهااتت
آموزشی،دراسنادبیناتمللیونظا حقوقیایران،تعارضا شایایدارنا.اینتعارضها بهه
علتبرداشتمتااو ازماهو عااتتجنسیتیبرمیگردد.
درخصوصعااتتآموزشیجنسیتی؛عز جهانیبرآنقرارگرفتهتاعهااتتمهراد بها
مساوا باشهاوههرشخصهیفهارغازجنسهیتیکههداردبههنحهوبرابهرازامکانها آموزشهی
برخوردارشود.درواقعجنسیتنبایاههیچمهاخلیتیدرتخصهیصامهورمربهوطبههآمهوزش
داشتهباشا.مهمترینسنادراینخصوصسنا0292اسهت.درمقابهل،نظها حقهوقیکشهور
ایران،متأثرازشریعتاسال ،نظریمخاتفداشته،اعتقادبراینداردکههرشخصیبهاتوجهه
بهجنسیتوبهفراخورتواناییهاواقتضائا مربوطبهجنسیتویبایاازامکانها آموزشهی
برخوردارباشا.دراینرویکردنهتنهانبایاسعیدریکسانسازیشود،بلکهبایاتالشجای
برایاستخرا زمینههایافتراقوتخصیصامکانا براساسآنههانمهود.سهناتحهولبنیهادین
آموزشوپرورشایرانبهعنوانمهمترینسناموجوددراینخصوصمطرممیباشا.
عالوهبرمواردفوقازوجوهیکهدوسناباهمتااو دیاگاهدارنا،بحثههافیاسهت
کهدرپ آموزشبهدنبالدستیابیبهآنمیباشیم.سناتحهول،هها اصهلیازآمهوزشرا
دستیابیبشربهزناگیمطلوببهمعنهایوصهالبههخااونهاقهراردادهاسهت.دربعهامهادی،
ملموسترینها سناتحولتوجهبهخانوادهوتحکیمجایگاهآندرجامعههاسهت.ایهندر
حاتیاستکهسنا0292ها اصلیخودرانیلبهدسهتیابیبههتسهاویدرآمهوزشوعها 
تأثیرجنسیتبرآنمییابا.بهاهاا ماوراییهیچتوجهینااردوپیشرفتفهردیودسهتیابی
بهنیکبختیبهمعنایزناگیتوأ باحااکثررفاهرامبنایخودقراردادهاست.
هرچنادوسنا0292وتحولبنیادیندرآموزشوپرورشایرانباههماخهتال دیهاگاه
مبناییدارنا؛منتهابهنظرمیرساراجعبهیکموضهوعههمرأیهسهتنا.ههردوسهناشهأنو
منزتتجن زنوجن مردراهمسانمیدانناوکرامتانسانیرادرخصوصهردوجن 
جاریمینماینا.تذااختال درتخصیصامکانا دررویکردموردقبولسناتحولناشهیاز
تنزلشأنومنزتتیکجن برجهن دیگهرنیسهت،مهمتهریننقهصسهناتحهولبهههمهین
موضوعبازمیگردد.اینسنانتوانستهاستبهنحومطلوبدامنههشهمولعهااتتآموزشهیاز
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دیاگاهجنسیتیرامشخصنمایا.اینسناازیکطر قائلبهشأنیکسانبرایجن زنو
مرداستوازطر دیگرقائلبهتخصیصامکانا باتوجهبهاقتضائا هریکازدوجهن 
میباشاوهیچیکازایناقتضائا رابهنحودقیقتبیینننمودهاست.مرزمجازدرتخصهیص
نابرابرامکانا بهدوجن درسناتحولمشخصنیستواینامربههههیچنحهوقابهلتوجیهه
نبودهوسناراازاهاا مانظرخوددورمی کنها.ایهندرحهاتیاسهتکههازدیهاگاهسهنا
0292چنینمرزیاساساًوجودنااردتانیازبهتعییندقیقحاودآنباشا.
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