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بحث در مورد برنامه در سی بهعنوان يک متن جن سيتی يكی از حوزههاي مطالعات برنامه در سی ا ست كه
با به چالش كشييي ن نماج جنسيييتی سيينتی در وعتيب ت وربيت بحثانگيزورين حوزه در طی چن سيياا ا ير
بوده ا ست .ظهور ع صر رت شنگري ت ردگرايی در قرن هيج هب ت جنبشهاي فكري ت اجتماعی فت سفی ارتپا
در اتايل قرن نوزدهب زمينههاي وغيير در مفهوج برنامه در سی را ايجاد كرد .در حقيقت نو مفهوج سازي برنامه
درسييی بیشييی از تاكنش به بحران دا تی حوزه برنامه درسييی ت جنبشهاي اجتماعی ت م نیاي كه جامعه
آمريكا را در طوا دهه  1960وكان داد بود .اين وغييرات با فشييارها ت ونشهاي نمريههاي میتتف صييو ياً
پ ي ار شنا سی هرمنوويک اگزي ستان سيالي سب مارك سي سب ت وئوري انتقادي الهاج گرفته از حقوق م نی ت
جنبش هاي ضييي ج ن

بهتسيييي ته ن ق هاي چپگرا يان از د هه هاي  1950ت  1960ت همچنين م تأثر از

گرايشهاي ض فرهنگی ت كو ششهايی براي د ستيابی به " ودآگاهی " كه ري شه در مكاوب میتتف وفكر
رتانكاتي داشيييت همراه بود .نو مفهوج گر يان نق هايی را كه به فرتپاشيييی حوزه برنامه درسيييی مبتنی بر
د ي گاه هاي سييينت گر يان ت اثبات گر يان منجر شييي ارائه كردن  .وحت يل هاي ود شييير حاا نويسيييان
پ ي ار شنا سانه ت نئومارك سي ستی مج داً حوزه برنامه در سی را بر وجارب زي سته پي شينههاي زن گی فرد
سييا تارهاي اجتماعی اقتصييادي فرد ت جامعه ود ت ودآگاهی متمركز كرده اسييت .بهطور سيياده اينگونه
ب يانشييي ه كه وئوري هاي برنامه درسيييی ج ي بر وجارب وربيتی نه آنگونه كه بهتسيييي ته وكنوكرات ها
برنامهريزي می ش

بتكه آنگونه كه زي ست ش ه شكل میگيرد(پاينار .)200۴ 2اگرچه مو ضوع جن سيت

هميشيييه در مباحث مربوه به وعتيب ت وربيت سيييازماندهی آموزش ت بحث بينالمتتی كردن آموزش نقش
محوري داشته تدر طی واريخ پرفرازتنشيب بشريت شاه وغييرات اساسی بوده است .وحصيالت ت گفتمانهاي
 .1دانشيار مطالعات برنامه درسی؛ دانشگاه آزاد اسالمی تاح ا فهان( وارسگان)
-Pinar
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مربوه به آن بهطور واريیی بهتسيته وقسيببن ي نوع بشر به مرد ت زن ت گرايشها ت مباحثی كه باعث ش ه
مردج طبق وفاتتهاي بيولوژيكی ت هورمونی وق سيببن ي شون وحت وأثير قرارگرفته ا ست .ووجه به مو ضوع
جنسيت در وعتيب ت وربيت شكلهاي میتتفی داشته است از سؤاالت ت وردي هاي مربوه به آموزش میتتط
وا مباحث مربوه به وفاتتها ت شباهتهاي بين مردان تزنان از انتقاد به وبعيض جن سی وا وحتيل جن سيت
ازنقطهنمر شيييوهها ت رتشهايی كه سييا تارهاي دانش ت يادگيري هر فرد را وحت وأثير قرار میده (وياک ت
هانسوت .)1990 3فعالين حقوق زنان باتر دارن كه جنسيت در زن گی انسانها عامتی وعيينكنن ه است كه
جايگاه اجتماعی سياسی ت اقتصادي افراد بر اساس آن شكل میگيرد.
وغيير در مشيياركت ت عمتكرد زنان در آموزشتپرترش سييبقت گرفتن د تران از پسييران در بسييياري از
آزمونها م شاركت د تران تزنان در ر شتههايی كه داراي سا تار مردانه بودهان زمينههاي ر ش اين وفكر ت
وغيير در مفهوج جنسيت را در دهه 1970ت بع ازآن ايجاد كرد ..اين رتيكرد ج ي به برنامه درسی سبب ش
وا ح تدي برداشت جوانان از جنسيت وغيير ياب ت در نقشهاي جنسيتی انعطافی ايجاد شود .اما در بسياري از
كشيييورها آموزشتپرترش نتوانسيييته اسيييت نقش بالقوه ود را بهعنوان عامتی در جهت به چالش كشيييي ن
رتيكردها ت قواع سنتی نسبت به جنسيت بهطور كامل ت به وبی ايفا كن (كانل; 19۸7 ۴هيردمن) 19۸۸ 5
) اكثر كشورهاي ثرتومن دنيا در دهه  1990شاه وحوالوی بودن كه بع ها وحت عنوان انقالب جنسيتی در
دن ياي ز نان ناج گر فت .(Frones, 1996) .اين جنبش ها ز مانی كه مردج بهطور گسيييتردهاي اين امر را
پذيرفتن كه زنان در جوامع مرد محور سركوب میشون  .ت نمیووانن از حقوق ود كه شامل وماميت ب نی
ت ودمیتاري حق رأي حق كار حق دسيييتمزد برابر به اطر كار برابر حق مالكيت حق وحصييييل حق
شركت در اروش حق م شاركت در قراردادهاي قانونی ت درنهايت؛ حق سرپر ستی فرزن ان حق ازدتاج آزادانه
ت آزادي مذهبی هسييت دفاع كنن  (.لوک تتد .)2006براي فهب برنامه درسييی بهعنوان متن جنسيييتی الزج
است به بررسی واريیی زمينههاي فكري ت فتسفی اين رتيكرد پردا ت.
- Tyack & Hansot
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زمینه تاریخی -فکری:
زمينههاي فكري فهب برنامه در سی بهعنوان متن جن سيتی به س ههاي پانزده شانزده ت هف ه برمی
گردد .اين دتره با وحوالت اقتصييادي سييياسييی اجتماعی فرهنگی ت جنبشهاي فكري همراه بود.سييه دي گاه
ان سانگرايی ادبی عتمی ت ان سانگرايی عقتی ت ا القی از آراء ا سا سی اين دتره بود .متفكرانی مانن دكارت
فران سوي ت فران سيس بيكن انگتي سی با آثار ود رتشهاي ج ي ي را براي مطالعه طبيعت پي شنهاد كردن .
دكارت عقل را راهی براي شنا ت حقيقت میدانست ت بيكن بر مشاه ه ت وجربه وأكي داشت.
در س ه هف هب مردج راه بهتر زي ستن را در عتبآموزي ت وعتيب ت وربيت فرزن ان ود میدان ستن  .يک
نمونه از اق امات اين دتره وأسيييس م رسييه سيين سييير به همت زنی به ناج دتمن ونون در فرانسييه بود كه با
برنامههاي متنوع محيطی زن ه ت بانشاه براي وربيت د تران  7وا  1۸ساا فراهب كرد (كاردان.)13۸1 -
در س ه هف هب م ارس د ترانه ت پسرانه از هب ج ا بودن اين م ارس را بنيادگرايان مذهبی رهبري می
كردن د تران ونها در م ارس وابستانه كه بهتسيته معتمان زن اداره میش ن مجوز حضور داشتن در اين
م ارس زنان مق مات وان ن را در انههايشان آموزش میدي ن  .م ارس وابستانه معتمان زن را استی اج
كردن ت بهعنوان مراكز مراقبت از كودكان ردساا به ارائه

مات پردا تن  .ونها پسران در م ارس زمستانه

كه بهتسيته مردان اداره ت آموزش داده میش شركت میكردن  .از اتايل س ه نوزدهب به دنباا مطر ش ن حق
برابري آموزش م ارس براي د تران ظهور كرد .حاميان برابري آموزش بر وأسيس م ارس د ترانه وأكي
داشتن  .بحث محوري در جنبش آموزش زنان به دنباا اثبات شايستگیهاي زنان جهت كسب وحصيالت عالی
بود .اگرچه حاميان اتليه اين دي گاه ه ف از وحصيالت عالی را وربيت" مادران تزنان منطقی ت معقوا" می
دانستن (وياک ت هانسوت .)1990
ان يشه تران بزرگی چون فنتون ( )1715-1651فرانسوي در كتاب درباره وربيت د تران مینويس كه
وربيت زنان به دست فراموشی سپردهش ه ت يا به آموزش انهداري ت اطاعت همسر مح تدش ه است در وروی
كه زيان ناشی از آموزشتپرترش نادرست د تران بيش از پسران است .زيرا كجرفتاري مردان ناشی از وربيت
ب مادران است ات معتق بود عالته بر آموزش وان ن نوشتن ت انهداري باي حساب عتب اقتصاد ت قواع ت
مبانی ع الت ت واريخ نيز به د تران آموزش داد .ظهور عصر رتشنگري ت ردگرايی در قرن هيج هب ت گسترش
فتسفه اثباتگرايی اشاعه دي گاه عتمی نسبت به انسان ت گرايش به ردترزي از آثار انقالب فرانسه بود كه
موجب دگرگونیهايی در نمريه ت عمل وعتيب ت وربيت ش  .به دنباا اين وغييرات مسئته ارائه آموزشتپرترش
رايگان براي همه اعب از د تر ت پسر مطر ش  .قرن نوزده س ه انقالب اقتصادي ت گسترش سرمايهداري ت
ووسعه استعمارگري عصر ترتد ماشين در نعت ت كشاترزي ت رقابت در وولي كاال بوده است اين مسئته
سبب ش وا كودكان تزنان طبقات وهي ست جامعه با ح اقل دستمزد به كار در كار انهها مشغوا شون ت

بهوبع آن نهضتهاي كارگري ظهور ياب (.كاردان  ) 13۸1در اين راستا م ارس ابت ايی شرتع به پذيرفتن
د تران ت استی اج معتمان زن كردن  .طبق مطالعات واريیی متع د (وياک ت هانسوت 1990؛ گرامت 19۸۸؛
اسكالر 1976؛ شواگر  )19۸7پذيرش د تران ت استی اج معتمان زن يک و بير اقتصادي به شما میآم
زيرا هزينه استی اج معتمان زن بسيار كمتر از هزينه استی اج معتمان مرد بود .همچنين افزايش وع اد معتمان
زن نتيجه وغييرات ت انتقاا وولي اقتصادي از انه به كار انه بود(پاينار . )200۴اگرچه ا تالفنمرهايی در
اين زمينه بين رهبران مذهبی همچنان تجود داشت درساا 1۸50د ترها ت پسرها وقريباً با يک نسبت به
م ارس رفتن ت در ساا 59 1۸70در

از معتمان همه م ارس زن بودن (وياک ت هانسوت .)1990در اين

دتره از «حقوق طبيعی» افراد چون حق زن گی آزادي ت انتیاب شغل ت نماير آن سین به ميان آم در
چنين زمينهاي فمينيستها كوشي ن حقوق زنان را در ذيل عنوان حقوق طبيعی مطر نماين  .اين دي گاه
با وأكي ي كه بر جنبههاي انسانی داشت

صيصههاي زنانه ت مردانه را چون اموري جانبی لحاظ كرده ت بر

انسان بودن زن ت مرد ووجه میكرد(باقري .) 13۸2
بحث بر رتي آموزش میتتط در طوا نيمه اتا قرن نوزدهب بهطور عم ه عبارت بود از آنهايی كه بر سر
سودمن ي م ارس میتتط بحث ت گفتگو میكردن  .آنها معتق بودن كه اين نوع م ارس از د تران مادران
بهتري میسا ت ت باعث میش پسران به دليل اينكه با د تران مواجه میشون رفتار سركشانه را متوقف
كنن  .بهعالته است الا میش كه معتمان زن عالته بر آموزش احتماالً در بع ا القی ت مادرانه به وربيت در
كالسها میپردازن  .ديگران هش ار میدادن كه م ارس میتتط ممكن است منجر به درهب ريیتن ت آشفتگی
قتمرتها ت محيط هاي مردان تزنان شود ت د تران تزنان بهسادگی نتوانن براي سیتیها ت مشكالت وحصيالت
پيشرفته يا آموزش پسران آماده باشن  .اگرچه نمودهاي ووجه به موضوع جنسيت ت پردا تن به وفاتتها در
بين جنس مذكر ت مؤنث برتز بيشتري میيافت اين موضوع وا نيمه دتج قرن نوزدهب كه ووجهات به سمت
جنسيت ت وحصيالت بارز ت آشكار ش نمود ج ي ن اشت (وياک ت هانسوت  .)1990از اتا ر قرن نوزدهب
م ارس عمومی به ورت میتتط بودن تلی م ارس صو ی در مناطق شماا شرق ت جنوب آمريكا بهطور
عم ه به ورت وک جنسيتی باقی مان ن  .نيرتي كار معتب بهطور عم ه شامل معتمان زن مجرد كه با دستمزد
پايينوري نسبت به معتمان مرد كار میكردن میش  .م يريت بهطور غالب با مردان بود .يكی از احبنمرانی
كه در اين دتره از م ارس میتتط حمايت میكرد تيتياج وی هريس بود ات چنين است الا میكن كه وحصيل
میتتط براي هر دت جنس مناسب است چراكه طبعهاي متضاد آنها را وع يل میكن  .هريس بيان كرد كه :
"درحالیكه جنسها مجزا هستن شيوههاي آموزش هميشه بهطور افراطی بهرتشهايی كه ممكن است مردانه
يا زنانه وتقی شون كشي ه میشود .ح افراطی مردانه در پايينورين شكل ود شكلدهی مكانيكی ت در
باالورين تجه ود وربيت عقالنی است .ح افراطی زنانه در ح پايين ود يادگيري طوطی تارت در فعاليتهاي
برور ود تفور بيشازح احساسات است" (وياک ت هانسوت  .)1990به اين دليل هريس میالف آموزش

مبتنی بر وفكيک جنسی بود .دي گاههاي هريس ووسط حاميان حقوق زنان كسانی كه آموزش میتتط را يک
گاج به سمت برابري موقعيتهاي شغتی ت اجتماعی میدي ن حمايت ت گسترش يافت .كاورين داا سوزان
بی آنتونی اليزابت ك ي استانتون ت لويزا می آلكوت است الا كردن كه اگر قرار بود برابري ت ع الت وحصيتی
به دست آي آموزش میتتط يک "باي " بود چراكه م ارس وک جنسيتی آموزش ج ا ت نابرابري را ايجاد می
كنن در ورویكه آموزش میتتط فر تهاي مساتي را به همراه واه داشت .از طرف ديگر احبنمران
وأثيرگذاري مثل ادتارد كالرک از دانشك ه پزشكی هارتارد تاستنتی هاا رئيس دانشگاه كالرک در مورد
طرات آموزش میتتط براي پسران ت د تران هش ار دادن  .آنها معتق ن كه آموزش میتتط ماهيت طبيعی
ت بيولوژيكی مرد تزن را از بين میبرد .فعاليت فكري زنان قابتيتهاي بارتري تزنانی آن هاراكاهش میده  .ت
وع اد باالي دانش آموزان ت معتمان زن دانش آموزان پسر راداري صتت زنانه میكن (پاينار .)200۴
پرتنژر ( )1990معتق میباش كه كل سا تار ترزشها در م ارس قرن بيستب ت عموماً جامعه ماهيت
مردانه دارن (رقابتی شونتآميز ت مواردي كه بهطور نامتناسب ووسط مردان انجاج میگيرن ) ت ترژنی اص
از مردانه ت زنانه بودن را ارائه میده كه باعث ستايش بيشتر مردان نسبت به زنان میگردد (پاينار . )200۴
وبعيضهاي متضاد بين جنسها به ورت يكپارچه ت هماهن

با برنامههاي ترزشی فرض ش ه است(وياک ت

هانسوت .)1990
از ابت ا آموزش سييازماندهی شيي ه در اياالتمتح ه آمريكا ت بحث بينالمتتی كردن آموزش با جنسيييت در
اروباه بوده ا ست اگرچه ورقی اين تاقعيت واريیی از گذ شتههاي دترور بوده ا ست .بهعبارویديگر آموزش ت
گفتمان در مورد آموزش ازنمر واريیی با اين معنا مفهوجسييازي گردي ه اسييت كه ما بشييريت را به مرد ت زن
وفكيک كنيب ت نگرش آن ها ت گفتمانی كه باعث وسيييريع آن میگردد را بر اسييياس ا تالفات بيولوژيكی ت
هورمونی كه جنسييييت را نشيييانهگذاري میكن وقسييييب كنيب (پاينار  .)200۴آموزشتپرترش بهعنوان يک
سييازمان پسرتن ه بهجاي پيشييرتن ه ت مترقی ت بهعنوان اعتالء دهن هي فرهن

جنسيييتی محسييوب ش ي ه

ا ست .برنامه در سی م ر سه شامل پيشفرضهاي جن سيتی ت وق سيب جن سيتی كار در بافت آموزشتپرترش
بناش ه است .عالته بر اين وبعيض جنسی بهعنوان "عامل برجستهاي در نمريه ت مت هايی در ديسيپتينهاي
عتمی اص " قتم اد ش ه است(بارت )19۸0:1۴۸
چالشهاي معا ر

در دهههاي ا ير در ايران زنان از مردان در آموزش عالی گوي سبقت را ربودهان  .آنان يک قرن ت نيب
ع قب ما ن گی از مردان را در اين بیش جبران كرد ن ت سيييهب ود را نسييي بت به مردان افزايش داد ن .
بهعبارتديگر اوفاق مهمی كه در وحوالت نماج آموزش عالی ايران رخداده ا ست ر ش  300در

ي وع اد

دانشجويان زن از ساا  1367به بع است .اين رش جهش گونه میووان داليل اجتماعی سياسی ت فرهنگی
زيادي دا شته با ش
بع ابالغ ش

ازجمته حذف ممنوعيت ترتد زنان به بر ی ر شتههاي دان شگاهی كه از ساا  1372به

اعتماد بيشتر انوادهها به حضور د تران در محيطهاي دانشگاهی رتاج رتحيه م رکگرايی

يا به عبارت سييادهور م رک سيياالري در جامعه ايجاد فر ييتهاي اشييتغاا بيشييتر ت بهتر زنان نياز زنان به
اروقاء جايگاه اجتماعی ت رفع محرتميتها ت كمبودهاي گذشييته ت احسيياس نياز زنان به پايگاه اقتصييادي ت
ا ستقالا مالی در انواده ت جامعه ت دا شتن آزادي بي شتر در انتیاب هم سرا ست(.ك يور  )13۸2بهرهمن ي
بيشييتر زنان از وحصيييالت دانشييگاهی ت رتي آتردن آنها به فعاليت اقتصييادي ارزشهاي ج ي ي در حوزه
انواده ايجاد كرده ت باعث دگرگونی مناسييبات زناشييويی ت انوادگی ت اروقاي جايگاه اقتصييادي ت اجتماعی
زنان ت ايجاد هويتهاي ج ي ي براي آنان ش ه است.
حضور زنان در مراكز آموزش عالی ت دانشگاهها ت ادامه وحصيل آنها در مقاطع میتتف دانشگاهی ضمن
اينكه میووان شييا صييی براي ووسييعه نيرتي انسييانی ت سييرمايه اجتماعی حا ييل از مشيياركت آنها در امور
فرهنگی اجتماعی ت اقتصادي باش پيام هايی در زن گی شیصی سالمت عمومی ت به اشت رتحی ت رتانی
زنان داشته است كه الزج است موردووجه سياستگذاران ت برنامه ريزان آموزش عالی كشورها قرار گيرد.
بر ی از ييياحبنمران ونها به افزايش مشييياركت زنان در فعال يت هاي اجتماعی وأك ي دارن ت آن را
شا صهاي از ر ش يافتگی جامعه میدانن ب تن آنكه به پيام هاي نا شی از آن در جامعهاي مرد ساالر ووجه
نماين  .در اين فراين تيژگیها ت نيازهاي زن مورد غفتت قرارگرفته اسييت .نودينگز اعتقاد دارد كه در وعتيب ت
وربيت مردان ت نيازهاي آنها موردووجه بوده ا ست .براي وربيت نباي از رابطه مادرانه ت مهرترزانه غافل ش .
تيژگی ها «ز نا نه» در فراي ن بر نا مه درسيييی با ي م نمر قرار گيرد در كالس درس در و قا بل بين معتب ت
دانشآموز دانشآموز ت دانشآموز ت معتب ت معتب باي به مسييئته غمیواري ووجه كرد .سييا تار مؤسييسييات
آموز شی باي بهگونهاي با شن كه دت ستی ت ميميت بين افراد را وو سعه ده  .گرامت ( )19۸۸به ور سيب
ادراكات ت وجربيات زنان از وربيت ت باز سييا ت آن درتن نماج معرفتشييناسيی ت برنامه درسييی كه گفتمان ت
عمتكرد وعتيب ت وربيت عمومی را شكل میده میپردازد.
بر اين اسييياس ضيييرترت مطالعات عتمی دقيقور ت لزتج وحقيقات جامع در مورد حضيييور زنان در
فعاليتهاي آموزش عالی ت ايفاي نقش معتمی  -اسييتادي در كنار نقش مادري تجود دارد وا ضييمن بررسييی
عوامل ايجادكنن ه دتگانگی نقش در زنان به ايجاد دگرگونیهاي الزج در سيييا تارهاي وربيتی جامعه جهت

كاهش اين و ضادها اق اج نماي ت موجبات سالمت عمومی ت رتانی زنان ت انوادهها را فراهب آترد .القا برابري
فر ييتها براي زنان در مقايسييه با مردان در وماج زمينههاي زن گی در كتب درسييی ت رسييانهها ت مقايسييه
كاركردهاي زنان با مردان میاطرات بزرگی را براي جامعه ت رتابط ميان فردي به همراه واه داشيييت ت
چالشهاي ج ي ي را پيش رتي نماجهاي وربيتی ايجاد واه كرد.
سييرمايهي جنسييی موضييوعی ج ي در عر ييه مطالعات جامعهشييناسيی اسييت كه چالش ج ي ي را در
مناسبات جنسيتی ايجاد كرده است .ا طال سرمايه جنسی كه ووسط حكيب( )2011جامعهشناس بريتانياي
مطر شييي ه اسيييت به وركيبی از تيژگیها نمير زيبايی جذابيت جنسيييی مهارتهاي شيييناسيييان ن ود ت
مهارتهاي اجتماعی اشيياره دارد .بهزعب ات اين سييرمايه در تراي نژاد طبقه جنسيييت در ا تيار همگان قرار
دارد ت ونها كافی است كه افراد از تجود اين سرمايه آگاه شون ت به پرترش آن بپردازن  .ازنمر حكيب سرمايه
ي جنسی »وركيبی از جذابيتهاي زيباشنا تی دي اري ظاهري اجتماعی ت جنسی فرد براي ساير اع ضاي
جامعهاي اسيييت كه ات در آن زن گی میكن ت بهتيژه براي اعضيييايی از جنس میالف ت در ومامی زمينههاي
اجتماعی اين سييرمايه به كار گرفتهش ي ه اسييت .ات معتق اسييت بهمنمور فهب فراين هاي اجتماعی اقتصييادي
وعامالت اجتماعی ت جايگاه اقتصييادي افراد در جامعه درک مفهوج سييرمايه جنسييی به همان ان ازه سييرمايه
اجتماعی ت انسييانی اهميت دارد (حكيب  .) 1391اين گفتمان چالش ج ي ي را در نسييبت برنامه درسييی ت
سرمايه جنسی ايجاد كرده است كه نيازمن مطالعه دقيقور دارد.
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