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  جنسیتی در نظام آموزشی ایرانعدالت ارزشیابی 

   محمد آتشک

هدف تحقیق حاضر ارزشیابی تحقق عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران به عنوان یکی از : چکیده
المللی است، تحقیق از نوع ارزشیابی اسـت و روش تحقیـق تحلیـل ثانویـه     ترین اهداف ملی و بینمهم
 34هاي سنی تـا  نتایج حاکی از آن است که در مجموع در گروه. ستا 1390هاي سرشماري سال  داده

سـال،   24هاي سنی تا سال و در نقاط روستایی در گروه 39هاي سنی تا سال در نقاط شهري در گروه
هاي عمده سنی باالتر هاي آموزشی در گروهعدالتی عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد و بیشترین بی
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  مقدمه و طرح مسأله. 1
هـا،   هاي جهانی حـاکی از آن اسـت کـه تـا بـه امـروز اعالمیـه       نگاهی گذرا  به تالش

فراوانی به منظور تأکید بر حق برخـورداري افـراد از آمـوزش    هاي  ها و کنوانسیون معاهده
عـدالتی در   توجهی و بـی  باري، رایگان و حمایت از آنها در مقابل همه اشکال غفلت، بیاج

زمینه آموزش صادر شده است، اما شواهد حاکی از آن است که هنـوز عـدالت جنسـیتی    
در اجـالس   2000در دسترسی به آموزش حاصل نگردیده است، بـدین جهـت در سـال    

، متعهد به اجراي برنامه )از جمله ایران( سنگال کشورهاي عضو 1جهانی آموزش در داکار
عـدالت   2015گردیدنـد، در ایـن برنامـه مقـرر گردیـد تـا سـال        » 2آموزش براي همـه «

بالفاصـله سـند دیگـري بـا عنـوان      . ]11[جنسیتی در دسترسی به آموزش محقق گردد 
سـید  ر) از جمله ایران(در سازمان ملل به تصویب اعضاء  3آرمان ها و اهداف توسعه هزاره
عدالتی جنسیتی در آموزش ابتدایی و راهنمایی تـا سـال    که یکی از اهداف آن، حذف بی

البته بر اساس . ]41و  27[بوده است   2015و در تمام  سطوح تحصیلی تا سال  2005
قانون اساسی، دولت ایران موظف شده است تا وسایل آموزش و پرورش رایگـان   30اصل 

تا پایان دوره متوسطه تحصیلی فـراهم کنـد،   ) به جنسیتبدون توجه (را براي همه ملت 
هاي اول و دوم توسـعه   هاي توسعه در ایران از جمله قانون برنامهاما نگاهی گذرا به برنامه

هـاي بخـش آمـوزش و پـرورش،     اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، ذیل مواد و تبصره
تأکیـد داشـته باشـد و    مواردي که به صراحت بر موضـوع عـدالت جنسـیتی در آمـوزش     

در قـانون سـوم   . ]4و  3[راهبردهاي مشخص براي آن ارایه نماید، وجـود نداشـته اسـت    
توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور، در بررسـی مشـکالت و تنگناهـاي نظـام        
آموزش کشور، در ارتباط با جنسیت به مواردي همچـون محـدودیت مشـارکت زنـان در     

ري در نظام آموزشی کشور، عدم تناسب جنسـیت معلمـان   سطوح مدیریتی و تصمیم گی
با دانش آموزان، کمبود مربیان آموزش فنی و حرفه اي به ویژه زنان، بی توجهی به نقش 

                                                        
1. Dakar 
2.. Education For All (EFA) 
3. Millennium Development Goals (MDG) 
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مطلوب زن در محتواي برخی از کتب درسی تأکیـد شـده و در ایـن راسـتا، راهکارهـایی      
و متناسـب سـازي   هاي درسی متناسب با سن و جـنس، اصـالح    چون بازنگري در برنامه

هـاي   فضاهاي آموزشی با توجه به شـرایط جغرافیـایی، لحـاظ نمـودن جنسـیت در دوره     
ها براي دوره راهنمایی با تأکید بر آمـوزش دختـران، ایجـاد     تحصیلی، ایجاد شبانه روزي

اي ویژه زنان و تأمین امکانات آمـوزش   مرکز تربیت مربی و مؤسسات آموزش فنی و حرفه
اي از طریق استفاده از مراکز شبانه روزي خـاص زنـان و مـردان مـورد     هاي فنی و حرفه 
در قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی      . ]16[توجه قرار گرفت 

در این مواد قانونی نیـز مـواردي در   . بود "55"تا  "52"کشور، بخش آموزش شامل مواد 
موضوع بـه   "52"از جمله در ماده . خصوص توجه به آموزش دختران گنجانده شده است

در بنـد  . هاي برابر آموزشی به ویژه براي دختران، تأکیـد شـده اسـت   دسترسی به فرصت
آمـوزش بـراي   «هاي الزم بـراي اجـراي برنامـه    همین ماده، دولت به توسعه زمینه "الف"

مکلف گردیده و این ماده بر هدف مشـخص عـدالت جنسـیتی در آمـوزش اسـتوار      » همه
همین ماده به متناسـب نمـودن فضـاهاي آموزشـی بـه ویـژه       » ل«در بند . است گردیده

نیز فراهم آوردن و ایجاد و گسترش امـاکن  » س«مدارس دخترانه اشاره شده است و بند 
 ]15[و فضاهاي آموزش و پرورش و ورزش به تناسب جنسیت را هـدف قـرار داده اسـت    

هـاي مـورد نیـاز     تـأمین آمـوزش  بـر   15ماده  »ب«در قانون برنامه پنجم توسعه در بند 
ایجـاد ظرفیـت الزم بـراي    بـر   16مـاده   "ب"؛ در بند متناسب با نقش دختران و پسران

هاي تحصیالت تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت  شدگان دوره افزایش درصد پذیرفته
هــاي  آموختگــان دوره کارشناســی بــه دوره اي کــه میــزان افــزایش ورود دانـش  بـه گونــه 

تضـمین  بـر   19مـاده  » د«بنـد  و در  برسـد %) 20(حصیالت تکمیلی به بیست درصـد  ت
هاي عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت و نیـاز منـاطق بـه ویـژه در      دسترسی به فرصت
 .]14[تاکید شده است  یافته و رفع محرومیت آموزشی مناطق کمتر توسعه
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  پیشینه تحقیق. 2
خـی از مطالعـات صـورت گرفتـه در ایـران      فارغ از مشکالت روش شناختی کـه در بر 

 ،هـا  دختـران در تمـامی پایـه    :دهد که بندي نتایج آنها نشان می وجود داشته است، جمع
، 21، 20، 17، 12، 10، 9، 8، 3، 2[  دسترسی کمتري نسبت به پسران به آموزش دارند

بـه   دختران در مناطق کمتر توسعه یافته، دسترسی کمتري به آموزش نسـبت  .]26، 24
عـدالتی جنسـیتی در    بی .]26، 24، 22، 21، 10، 8، 3، 1[  دارندتر  مناطق توسعه یافته

رغـم  علـی  .]12و  3[ تحصـیلی بـاالتر بیشـتر اسـت    هـاي   دسترسی به آمـوزش در پایـه  
دسترسی کمتر دختران به آموزش در تمامی مقاطع تحصـیلی، آنهـا عملکـرد تحصـیلی     

 .]12و  2[اند  وزشی داشتهبهتر و ماندگاري بیشتري در نظام آم

  چارچوب نظري تحقیق. 3
  هاي مربوط به آموزش و جنسیت دیدگاه. 3-1

، )برتري پسر بـر دختـر در آمـوزش   (براي تبیین این پدیده، سه دیدگاه کالسیک     
بـه  ) تساوي کامل دختر و پسـر در آمـوزش  (دیدگاه برابر اما متفاوت، دیدگاه فمینیستی 

  .]7[ شرح زیر ارائه شده است

  دیدگاه کالسیک. 3-1-1
شود و بـه   داري ترسیم می از منظر کالسیک، وضعیت زنان در چهارچوب خانه و خانه

این بینش با برتر پنداشـتن جـنس   . یابد همین لحاظ، آموزش در آن جایگاه خاصی نمی
دهـد و اصـوالً بـه دلیـل بـاور داشـتن        مذکر، آموزش پسران را بـر دختـران اولویـت مـی    

بینـد و   اي در فرستادن دختـران بـه مدرسـه نمـی    نقش جنسیتی، هیچ فایده هاي کلیشه
هاي مورد نیاز دختران توسـط مـادران و خـواهران بـه آنـان آمـوزش         معتقد است مهارت

از سوي دیگر، چون در بیشتر جوامع جهان سوم، دختـر پـس از ازدواج بـه    . شود داده می
هزینه بـراي تحصـیل او کـاري بیهـوده     شود، لذا صرف وقت و  ي شوهر ملحق می خانواده
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آمـوزش دختـران مثـل آب    «گویـد   شاید این ضرب المثل آسیایی که مـی . شود تلقی می
به خوبی دیـدگاه کالسـیک را در رابطـه بـا آمـوزش      » دادن به درختان باغ همسایه است

  .]29[دختران تبیین کند 

  دیدگاه برابر اما متفاوت. 3-1-2
ان در غالب کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه این دیدگاه که امروزه کماک

بهداشـت خـانواده و تربیـت    (رایج است، آموزش دختران را به دلیل منـافع غیرمـالی آن   
هاي جنسیتی، آمـوزش متفـاوت   کند، اما تحت تأثیر کلیشه امري الزم تلقی می) کودکان

شـود کـه    مـین دلیـل دیـده مـی    به ه. دهد از پسران را براي دختران مورد تأکید قرار می
هـایی خـاص کـه بـا وظـایف مـادري و        تقریباً در تمام کشورها دختران به سـمت رشـته  

شوند و در این میان معلمان و به ویژه والـدین   خوانی دارد سوق داده می همسري آنان هم
شـان را بـه انتخـاب     نکنند، زیرا براي والدین مشکل است که دختـرا  نقش مهمی ایفا می

سان با پسران ترغیب کنند، به ویژه اگر این امـر مغـایر بـا عالیـق و منـافع      هاي هم رشته
  .]31[جنسیتی رایج در جامعه باشد 

  هاي فمینیستی دیدگاه. 3-1-3
ها به بـازار   انقالب صنعتی سبب کشیده شدن تمام اقشار جامعه، از جمله زنان و بچه

سمانی زنان مانع از مشـارکت آنـان   تا قبل از انقالب صنعتی، ضعف فیزیکی و ج. کار شد
هـاي خودکــار،   کـار در دوران صـنعتی، بـا تکنولـوژي    . شـد  در نیـروي کـار تولیـدي مـی    

درواقـع انقـالب   . ي اجتمـاعی و میـدان کـار شـد     ور زنان در عرصهشرطی براي حض پیش
اوالً تقسـیمات طبقـاتی را توسـعه داد و    : صنعتی تأثیري دوگانه بر وضعیت زنـان داشـت  

اي که این اقلیت در مقایسـه بـا زنـانی     جدیدي شامل زنان را پدید آورد، به گونه نخبگان
بـراي  . هاي کار با تکنولوژي جدید بودنـد، از امتیـازاتی برخـوردار شـدند     که فاقد مهارت

، زنــان داراي تحصــیالت دانشــگاهی، در مقایســه بــا زنــان داراي 1980مثــال، در ســال 
رستان را بـه پایـان رسـانده بودنـد، دسـتمزد بیشـتري       تحصیالت ابتدایی و زنانی که دبی

ي خود، اهمیت آمـوزش   این امر به نوبه ]39[کردند که قابل مالحظه هم بود  دریافت می



   132                      ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران              

   
 

ي آنان را براي کسب آمـوزش و تحصـیل در سـطوح     را براي زنان آشکار ساخت و انگیزه
اي کـه مردانـه تلقـی    طـه حی(ضور زنـان در بـازار کـار    از سوي دیگر، ح. باالتر افزایش داد

هـا و   منجـر بـه پـایین آمـدن دسـتمزد مـردان شـد و از ایـن روي، بـا مقاومـت          ) شد می
به این ترتیـب زنـان دریافتنـد کـه بـه عنـوان زن، داراي       . هاي مردان مواجه شد مخالفت

ایـن امـر،   . منافع مشترکی با زنان دیگر جوامع و منافعی متفاوت با منافع مردان هسـتند 
حقوق زنان را به واکنش واداشت و موجب شـد نظـرات متفـاوتی در رابطـه بـا      طرفداران 

هـاي  ي نخسـت پرسـش   گوناگونی، در وهلهاین نظرات، با وجود . حقوق زنان مطرح شود
نقش آموزش در بازتولید روابـط جنسـیتی چیسـت؟    : کرد؛ از جمله مشابهی را مطرح می

توانـد روابـط    نـد؟ و آیـا مدرسـه مـی    هاي متفاوتی در جامعـه دار  چرا زنان و مردان نقش
ه سازمان و محتواي آمـوزش را  ها ک این پرسش. ]36[جنسیتی را در جامعه از بین ببرد؟ 

دهد و در جستجوي راهکارهایی براي حل معضالت موجـود اسـت،    مورد کنکاش قرار می
  :شود ها اشاره می هایی متفاوت انجامیده که به اجمال به آن به پاسخ

  اختارهاي آموزشیواژگونی س -
هاي لیبرال کـه عـدالت آموزشـی را در قالـب نهادهـاي آموزشـی       برخالف فمینیست

م بـر ایـن   هاي رادیکال معتقدنـد، مردسـاالري حـاک    کنند، فمینیست موجود جستجو می
از نظـر آنـان، تسـاوي    . شـود  ساختارها مانع از تحقق تساوي حقـوق زنـان و مـردان مـی    

سنتی حاکم، دستخوش تغییرات ساختاري شود، منجـر  جنسیتی، بدون آن که نهادهاي 
شود که هم جامعه در کل و هم زنان، تحت استیالي اخالق مردانه قرار گیرنـد   به آن می

اعتبـار  هـا را بـی   از نظر این رویکرد که اصوالً به نهادهاي سنتی بـدبین بـوده و آن  . ]32[
ت کـه ایـن امـر در سـاختار     هاي مردمدارانـه اسـ   داند، مشکل اصلی زنان، وجود ارزش می

آموزشی سبب شده که نه تنها محتواي مطالب و متون درسی مردمحور باشد، بلکه بافت 
هـا بـه کـار رفتـه از مفهـومی مردسـاالرانه        ها نیز از لحاظ حروفی که در ترکیب آن کلمه

کنند که عالوه بر محتواي متون آموزشی، سـاخت   از این رو، پیشنهاد می. برخوردار است
که به سـه حـرف    WOMENي  براي مثال، کلمه. ها نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد مهکل
»M-E-N «شود بـه   ختم میWIMIN    هـاي   آنکـه فمینیسـت    خالصـه . ]5[تغییـر یابـد
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رادیکال هرگونه حرکت در جهت تحقق تساوي آموزشی را بدون واژگونی کامـل سـاختار   
و هم توسط معلمان، عالیـق مردانـه را   هاي آموزشی  فعلی آموزش، که هم از طریق کتاب

واقعیت آن است که نگرش معلمان بـه دانـش   . دانند دهد، بی فایده می در اولویت قرار می
هاي جنسیتی نیست و تعدیل و تغییر ایـن نگـرش    آموزان دختر و پسر نیز فارغ از تعصب

یک پـژوهش  نتایج . تواند در تحقق هدف تساوي آموزشی تأثیر به سزایی داشته باشد می
دهـد کـه تغییـر و     و همکارانش انجام شد نشان می 4توسط جونز کلی 2000که در سال 

هاي تساوي جنسـیتی توسـط    هاي جنسیتی در معلمان بر اتخاذ استراتژي تعدیل تعصب
ي ابتـدایی و دبیرسـتان ایالـت     این پژوهش بـر روي معلمـان دوره  . آنان تأثیر مثبت دارد

ي پنج سال سابقه تدریس بودند، صورت گرفت و طـی آن، بـه   لوئیزیانا که دست کم دارا
اي جنسـیتی در  هایی به منظور زدودن و تعدیل باورهاي کلیشـه  مدت هشت هفته برنامه

  .]28[معلمان اجرا شد 

  داري عدالت واقعی با محو سرمایه -
ي طبقـاتی قـرار    ها در قالب مبـارزه  دیگري از فمینیست  عدالت آموزشی از نظر دسته

به باور این رویکرد مارکسیستی و سوسیالیستی، اقتصاد زیربنا است و هـر چیـز   . گیرد یم
، ابتـدا بایـد    هـاي مارکسیسـت  از نظر فمینیست. دیگر از جمله آموزش در روبنا قرار دارد

ت و سپس با اتحـاد زنـان و مـردان تحـت     داري را شناخ ي بین ستمگري و سرمایه رابطه
داري اسـت کـه    داري تالش کرد؛ زیرا تنها با محو سرمایه رمایهستم براي براندازي نظام س

صـورت، هرگونـه   در غیر این . ]30[ها نابود خواهد شد  ها و ستمگري عدالتی همه انواع بی
هاي نژادي و فرهنگـی   اقدام در راستاي عدالت آموزشی بیهوده است و منجر به سوءتفاهم

اگـر چـه   ر رابطه بـا تسـاوي جنسـیتی،    ها د نظرات متفاوت فمینیست .]37[خواهد شد 
ها شده است، اما بایـد اذعـان داشـت کـه      اي از زمینه منجر به بهبود وضعیت زنان در پاره

بــه بیــان دیگــر، . هــا از جملــه آمــوزش هنــوز وجــود دارد زمینــه  عـدم تســاوي در همــه 
د بـا توجـه   شود که بی تردی می  هاي کمی و کیفی تقریباً در تمام کشورها دیده عدالتی بی

                                                        
4. Jons Keli  
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ایـن امـر تـأثیرات سـوء بـر رفتارهـاي اجتمـاعی و        . اي، نسبی اسـت  به شرایط هر جامعه
دهد که دختـران در   نشان می ]25[ي برننان  نتایج مطالعه. شخصیت افراد خواهد داشت

مدرسه با عدم تساوي جنسیتی مواجه هستند و تجربیات آنان در مدرسه براي تمام عمر 
دریافت که چـون آمـوزش    ]34[سادکر .  گذارد ان اثر منفی میآنبر سودمندي اجتماعی 

کنـد،   ي موفقیت را در کارهاي تجاري و مالی و سایر کارهـا فـراهم مـی    براي افراد زمینه
یـک    نتیجه. آموزش مدرسه به شکل فعلی آن براي زنان به طور بالقوه ویران کننده است

ی عمـدتاً تحـت تـأثیر انتظـارات     دهد کـه موانـع تسـاوي آموزشـ     تحقیق دیگر نشان می
ترین دلیـل ادامـه تحصـیل در     چنین عوامل اقتصادي، مهم هم. جنسیتی جامعه قرار دارد

هـاي   ها، انتظارات جنسیتی را که از طریق فرهنـگ و ارزش  زنان زیمبابوه بوده و آزمودنی
آنـان   انـد کـه بـه اعتقـاد     ترین مانع عدالت آموزشی دانسـته  اند، عمده اجتماعی خلق شده

  .]29[شود  دوم می  ن درجهسبب تبدیل زنان به شهروندا

  حق آموزش برابر با پسران -
عـدالت  . هـر انسـانی اسـت    هاي آموزشی، از جمله حقوق اولیه برابر از فرصت  استفاده

ها و از جمله در آموزش، مورد توجـه فمینیسـم    زمینه حقوق مدنی زنان و مردان در همه
بـه  . تري برخوردار است ه سایر گرایش ها از قدمت و سابقه طوالنیلیبرال بود که نسبت ب

هـا، در قالـب نظـم اجتمـاعی موجـود و از طریـق ایجـاد         اعتقاد این دسـته از فمینیسـت  
از این روي، راهکـاري   .توان هدف یاد شده را تحقق بخشید هاي برابر آموزشی، می فرصت

هایی کـه امـروزه    کسب همان آموزش تشویق دختران به: شود عبارت است از که ارائه می
بـه بـاور   . گیرند، بدون تغییر در محتواي آموزش یـا سـاختارهاي آموزشـی    پسران فرا می

شـوند و هـر    هاي تحت تسلط مـردان مـی   هاي برابر، زنان وارد حیطه آنان، با دادن فرصت
 .]33[ شود چقدر زنان بیشتري وارد این قلمرو شوند، تساوي بیشتري حاصل می
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   5شاخص عدالت جنسیتی در آموزش -
و  ]40[ 6براساس حق عدالت آموزشـی دختـران و پسـران، مرکـز آمارهـاي یونسـکو      

بـراي ارزشـیابی عـدالت جنسـیتی در      ]35[ 7ریـزي آموزشـی   المللی برنامـه  مؤسسه بین
انـد کـه کـه بـر مبنـاي آن از تقسـیم وضـعیت آمـوزش         آموزش چارچوبی را ارایه نموده

و بیشـتر از   8/0آید کـه اگـر عـدد حاصـل کمتـر از      عددي بدست می دختران بر پسران،
در وضـعیت متوسـط    25/1تا  06/1و  94/0تا  8/0باشد دور از تحقق هدف، بین  25/1

قرار گرفته  05/1تا  04/1و  95/0تا  69/0چه شاخص بین  نسبت به تحقق هدف و چنان
نسـیتی در آمـوزش نیـز    عدالت ج. باشد، تحقق عدالت جنسیتی در آموزش نزدیک است

  .باشد 03/1تا  97/0در صورتی محقق شده است که رقم شاخص، بین 
  

  ]40و 35[چارچوب طرح ارزشیابی . 1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
5. Gender Parity and disparity Index  in Education 
6. UNESCO Institute for Statistics (UIS) 
7. International Institute for Educational Planning (IIEP) 

تا  97/0بین 
03/1   
عدالت  به منزله

آموزشی

 جنسیتی در آموزشعدالت 

آموزش  شاخص
 دختران

آموزش  شاخص
 پسران

 هايشاخص
 آموزش

  03/1از تر  بزرگ
ضرر به نابرابري 

 پسران
 

  97/0از تر  کوچک
عدالتی  بی

به ضرر آموزشی 
 دختران
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  ]40و 35[تفسیر شاخص عدالت جنسیتی در آموزش  : 1جدول 
عدالت   عدالتی آموزشی به ضرر پسران بی

جنسیتی در 
  آموزش

  دخترانعدالتی آموزشی به ضرر بی

GPI 
>1/25 

1/06< 
GPI 

<1/25 

1/04< 
GPI 

<1/05 

0/97< 
GPI 

<1/03 

0/95< 
GPI 

<0/96 

0/8< 
GPI 

<0/94 

GPI<0/8 

  ب د د  ب د م  ب د ن  ع  ب پ ن  ب پ م  ب پ د
دور از 

تحقق هدف 
عدالت 

جنسیتی در 
  آموزش

  

متوسط 
نسبت به 

تحقق هدف 
عدالت 

جنسیتی در 
  آموزش

نزدیک به 
تحقق هدف 

عدالت 
یتی در جنس

  آموزش
  

عدالت 
جنسیتی در 

  آموزش
  

نزدیک به 
تحقق هدف 

عدالت 
جنسیتی در 

  اموزش
  

متوسط 
نسبت به 

تحقق هدف 
عدالت 

جنسیتی در 
  اموزش

  

دور از 
تحقق هدف 

عدالت 
جنسیتی در 

  اموزش

  روش شناسی تحقیق. 4
 تحقیق حاضر از نوع پژوهش ارزشیابی است، بدین معنا که در ابتدا پدیده مـورد نظـر  
اندازه گیري شده و سپس بر اساس معیارهایی به قضـاوت در خصـوص پدیـده پرداختـه     

 1390سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن     هاي مورد نیاز از نتـایج  داده. ]19[شود می
ها، تحلیل شده و براسـاس  جمع آوري شده و با استفاده از روش تحلیل ثانویه داده ]23[

ریـزي   المللی برنامه و مؤسسه بین ]40[ي یونسکو چارچوب ارائه شده توسط مرکز آمارها
 .، عدالت جنسیتی در آموزش ایران مورد ارزشیابی قرار گرفته است]35[آموزشی 
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  هاي تحقیق یافته. 5
  هاي عمده سنی در ایراننرخ باسوادي گروه. 5-1

  :ها حاکی از آن است کهنتایج تحلیل داده
و در  56/88رخ باسوادي در شهر برابر بـا  ن :عدالت آموزشی در بین زنان و مردان

بیشترین میزان باسوادي در . درصد است 75/84و در مجموع برابر با  1/75روستا برابر با 
درصـد و کمتـرین میـزان باسـوادي در      4/98ساله با   10-14شهر متعلق به گروه سنی 

رین میـزان  بیشـت . درصـد اسـت   44/28سـاله بـا     75شهر متعلق به گروه سنی باالتر از 
درصد و کمترین میـزان   38/96ساله با   10-14باسوادي در روستا متعلق به گروه سنی 

بیشـترین  . درصد اسـت  4/7ساله با   75باسوادي در روستا متعلق به گروه سنی باالتر از 
درصـد و   76/97سـاله بـا     10-14میزان باسوادي در مجمـوع متعلـق بـه گـروه سـنی      

درصـد اسـت    07/21ساله بـا    75تعلق به گروه سنی باالتر از کمترین میزان باسوادي م
  ).2جدول (

  9هاي عمده سنی در ایرانمردان و زنان گروه 8وضعیت سواد: 2جدول 

جنس 
 و سن

 نقاط روستایی نقاط شهري جمع

 تعداد افراد
درصد 
 باسواد

درصد 
- بی

 سواد
 تعداد افراد

درصد 
 باسواد

درصد 
- بی

 سواد
 تعداد افراد

درصد 
 سوادبا

درصد 
- بی

 سواد
مرد و 

 زن
67681876 75/84 36/14 48609228 56/88 57/10 19023294 10/75 97/23 

6-9 
 63/6 78/90 1421351 70/4 48/92 3011894 33/5 92/91 4437473 ساله

10-14 
 ساله

5671435 76/97 98/1 3912748 40/98 34/1 1753374 38/96 35/3 
15-19 

 ساله
6607043 96/96 74/2 4484448 02/98 73/1 2115985 76/94 84/4 

20-24 
 ساله

8414497 85/95 59/3 5944593 26/97 20/2 2463302 51/92 87/6 
25-29 

 ساله
8672654 94/94 10/4 6383685 64/96 41/2 2283656 24/90 75/8 

                                                        
انـد، طبیعـی اسـت کـه     از آن جایی که در سرشماري برخی از افراد وضعیت سوادشان را اظهار نکرده .8

  .درصد نشود 100سواد در برخی از موارد برابر با مجموع درصد افراد باسواد و بی
   .اخذ شده است] 23[ 1390ماري عمومی نفوس و مسکن هاي اولیه از نتایج سرشداده .9
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جنس 
 و سن

 نقاط روستایی نقاط شهري جمع

 تعداد افراد
درصد 
 باسواد

درصد 
- بی

 سواد
 تعداد افراد

درصد 
 باسواد

درصد 
- بی

 سواد
 تعداد افراد

درصد 
 سوادبا

درصد 
- بی

 سواد
30-34 

 40/13 71/85 1829374 41/3 68/95 5138203 06/6 04/93 6971924 ساله
35-39 
 25/20 00/78 1488214 91/5 80/92 4079426 77/9 81/88 5571018 الهس
40-44 

 21/30 71/68 1209196 27/9 87/89 3694650 47/14 62/84 4906749 ساله
45-49 

 04/42 19/57 949993 90/13 41/85 3078142 57/20 72/78 4030481 ساله
50-54 

 94/56 16/42 881093 29/21 94/77 2644028 24/30 96/68 3527408 ساله
55-59 

 94/67 36/31 698017 74/28 60/70 1980283 99/38 34/60 2680119 ساله
60-64 

 21/78 18/21 527014 86/38 46/60 1334489 04/50 31/49 1862907 ساله
65-69 

 32/83 20/16 394238 62/47 70/51 948647 10/58 25/41 1343731 ساله

70-74 
 ساله

1119968 58/30 73/68 758250 79/39 47/59 360965 27/11 12/88 

ساله  75
 90/91 40/7 641464 57/70 44/28 1190523 05/78 07/21 1833070 و بیشتر

  
و در روسـتا   47/91نرخ باسوادي در شهر برابر بـا   :عدالت آموزشی در بین مردان

ان باسـوادي در  بیشـترین میـز  . درصـد اسـت   40/88و در مجموع برابر با  65/80برابر با 
درصد و کمترین میـزان باسـوادي در    39/98ساله با   10-14شهر متعلق به گروه سنی 

بیشـترین میـزان   . درصـد اسـت   29/40سـاله بـا     75شهر متعلق به گروه سنی باالتر از 
درصد و کمترین میـزان   82/96ساله با   10-14باسوادي در روستا متعلق به گروه سنی 

. درصـد اسـت   98/11سـاله بـا     75تعلق بـه گـروه سـنی بـاالتر از     باسوادي در روستا م
درصد  89/97ساله با   10-14بیشترین میزان باسوادي در مجموع متعلق به گروه سنی 

درصـد اسـت    7/21ساله بـا    75و کمترین میزان باسوادي متعلق به گروه سنی باالتر از 
  ).3جدول (



   139                      ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران              

   
 

  11سنی در ایران هاي عمدهمردان گروه 10وضعیت سواد: 3جدول 

جنس 
 وسن

 نقاط روستایی نقاط شهري جمع

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

 15/18 65/80 9612487 45/7 47/91 24442107 49/10 40/88 34079833 مرد
6-9 

 ساله
2273781 03/92 24/5 1543589 54/92 67/4 728011 00/91 43/6 

10-14 
 ساله

2888388 89/97 85/1 1990088 39/98 34/1 895555 82/96 94/2 

15-19 
 ساله

3347436 10/97 61/2 2259770 89/97 85/1 1084247 48/95 14/4 

20-24 
 ساله

4201575 21/96 11/3 2924622 21/97 15/2 1273449 97/93 27/5 

25-29 
 ساله

4354634 34/95 30/3 3178858 51/96 19/2 1173073 21/92 26/6 

30-34 
 99/8 80/89 927128 64/2 11/96 2586546 33/4 43/94 3515828 ساله

35-39 
 09/13 09/84 762972 01/4 04/94 2085665 46/6 35/91 2850233 ساله

40-44 
 ساله

2486379 75/89 01/9 1880436 19/93 68/5 604571 16/79 27/19 

45-49 
 ساله

2027338 55/86 59/12 1560170 03/91 14/8 466076 65/71 34/27 

50-54 
 ساله

1765113 39/79 57/19 1338591 13/86 90/12 425401 33/58 39/40 

55-59 
 ساله

1326634 75/73 42/25 1003799 81/81 39/17 321961 78/48 27/50 

60-64 
 ساله

880962 21/65 06/34 649361 27/75 99/23 230859 10/37 22/62 

65-69 
 ساله

643342 20/56 10/43 459597 39/67 89/31 183241 28/28 07/71 

70-74 
 ساله

561147 34/43 94/55 378415 93/54 32/44 182264 37/19 98/79 

75 
ساله و 
 بیشتر

937271 70/29 45/69 586723 29/40 75/58 349854 98/11 35/87 

  
                                                        

اند، طبیعی است که از آن جایی که در سرشماري برخی از افراد وضعیت سوادشان را اظهار نکرده .10
  .درصد نشود 100سواد در برخی از موارد برابر با مجموع درصد افراد باسواد و بی

  . اخذ شده است] 23[ 1390و مسکن  هاي اولیه از نتایج سرشماري عمومی نفوسداده .11



   140                      ارزشیابی عدالت جنسیتی در نظام آموزشی ایران              

   
 

درصـد و در   61/85نرخ باسوادي در شـهر برابـر بـا     :عدالت آموزشی در بین زنان
بیشـترین میـزان   . درصـد اسـت   05/81درصد و در مجموع برابر با  43/69روستا برابر با 

درصد و کمتـرین میـزان    41/98ساله با   10-14باسوادي در شهر متعلق به گروه سنی 
بیشترین . درصد است 93/16ساله با   75باسوادي در شهر متعلق به گروه سنی باالتر از 

درصد و کمتـرین   93/95ساله با   10-14روستا متعلق به گروه سنی میزان باسوادي در 
. درصـد اسـت   9/1سـاله بـا     75میزان باسوادي در روستا متعلق به گروه سنی بـاالتر از  

درصد  63/97ساله با   10-14بیشترین میزان باسوادي در مجموع متعلق به گروه سنی 
درصد اسـت   03/12ساله با   75تر از و کمترین میزان باسوادي متعلق به گروه سنی باال

  ).4جدول (
  13هاي عمده سنی در ایرانزنان گروه 12وضعیت سواد: 4جدول 

جنس 
 وسن

 نقاط روستایی نقاط شهري جمع

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

 91/29 43/69 9410807 72/13 61/85 24167121 28/18 05/81 33602043 زن
 84/6 55/90 693340 73/4 43/92 1468305 42/5 89/91 2163692 ساله 6-9

10-14 
 ساله

2783047 63/97 10/2 1922660 41/98 33/1 857819 93/95 78/3 

15-19 
 ساله

3259607 81/96 88/2 2224678 14/98 60/1 1031738 01/94 57/5 

20-24 
 ساله

4212922 49/95 07/4 3019971 30/97 26/2 1189853 96/90 58/8 

25-29 
 ساله

4318020 53/94 90/4 3204827 77/96 63/2 1110583 15/88 37/11 

30-34 
 ساله

3456096 62/91 82/7 2551657 23/95 20/4 902246 52/81 92/17 

35-39 
 ساله

2720785 15/86 24/13 1993761 50/91 90/7 725242 60/71 78/27 

40-44 
 ساله

2420370 34/79 07/20 1814214 42/86 00/13 604625 26/58 14/41 

                                                        
اند، طبیعی است که از آن جایی که در سرشماري برخی از افراد وضعیت سوادشان را اظهار نکرده .12

  .درصد نشود 100سواد در برخی از موارد برابر با مجموع درصد افراد باسواد و بی
  . اخذ شده است] 23[ 1390هاي اولیه از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن داده .13
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جنس 
 وسن

 نقاط روستایی نقاط شهري جمع

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

 جمع
با 

 سواد
بی 
 سواد

45-49 
 ساله

2003143 80/70 64/28 1517972 63/79 81/19 483917 25/43 20/56 

50-54 
 ساله

1762295 51/58 92/40 1305437 54/69 89/29 455692 06/27 39/72 

55-59 
 ساله

1353485 19/47 29/52 976484 07/59 39/40 376056 45/16 06/83 

60-64 
 ساله

981945 05/35 37/64 685128 44/46 97/52 296155 77/8 69/90 

65-69 
 ساله

700389 52/27 87/71 489050 95/36 41/62 210997 72/5 77/93 

70-74 
 ساله

558821 76/17 57/81 379835 71/24 57/74 178701 01/3 42/96 

ساله  75
 و بیشتر

895799 03/12 05/87 603800 93/16 06/82 291610 90/1 36/97 

  هاي عمده سنی در ایرانعدالت جنسیتی در آموزش گروه. 5-2
  :ها حاکی از آن است کهنتایج تحلیل داده

-34، 25-29، 20-24، 15-19، 10-14، 6-9هاي عمده سنی در گروه: در مجموع
  ).5جدول (ساله، عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد  30

عـدالتی جنسـیتی در    ساله بـی  45-49و  40-44، 35-39هاي عمده سنی در گروه
آموزش و به ضرر دختران در وضعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسـیتی در  

-74، 65-69، 60-64، 55-59، 50-54هاي عمده سنی شود؛ در گروهآموزش دیده می
 عدالتی جنسیتی در آموزش و به ضـرر دختـران در وضـعیت    ساله و بیشتر، بی 75و  70

 6 در افـراد  شود و در مجموع دور از تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش مشاهده می
عدالتی جنسیتی در آموزش و بـه ضـرر دختـران در وضـعیت متوسـط       ساله و بیشتر، بی

 ).5جدول ( شودمشاهده مینسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش 

، 25-29، 20-24، 15-19 ،10-14، 6-9هاي عمده سنی در گروه :در نقاط شهري
  ).5جدول (ساله، عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد  39-35، 34-30
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عـدالتی جنسـیتی در    ساله، بـی  50-54و  45-49، 40-44هاي عمده سنی در گروه
آموزش و به ضرر دختران در وضعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسـیتی در  

و  70-74، 65-69، 60-64، 55-59مده سنی هاي عشود و در گروهآموزش مشاهده می
عدالتی جنسیتی در آموزش و به ضـرر دختـران در وضـعیت دور از     ساله و بیشتر، بی 75

سـاله و   6تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد و در مجموع در گروه سنی 
عدالتی جنسیتی در آموزش و بـه ضـرر دختـران در وضـعیت متوسـط       بیشتر شهري، بی

  ).5جدول (بت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد نس
سـاله،   20-24، 15-19، 10-14، 6-9هاي عمده سنی در گروه :در نقاط روستایی

  ).5جدول ( عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد
عدالتی جنسیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در      ساله بی 25-29در گروه سنی 

-شـود؛ در گـروه  هدف عدالت جنسیتی در آموزش مشاهده میوضعیت نزدیک به تحقق 
عـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر       سـاله بـی   35-39و  30-34هاي عمده سنی 

دختران در وضعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آمـوزش مشـاهده   
، 65-69، 60-64، 55-59، 50-54، 45-49، 40-44هاي عمده سنی شود؛ در گروهمی
عـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در        ساله و بیشتر، بـی  75و  74-70

وضعیت دور از تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد و در مجموع در گـروه  
عدالتی جنسیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در      ساله و بیشتر روستایی، بی 6سنی 

جـدول  (در آمـوزش وجـود دارد    وضعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی
5.( 
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  هاي عمده سنی در ایرانعدالتی جنسیتی در آموزش گروه عدالت و بی: 5جدول 
 جنس
 وسن

 روستایی نقاط شهري نقاط جمع
 ارزشیابی باسواد جمع ارزشیابی باسواد جمع ارزشیابی باسواد جمع

مرد و 
 د م ب 86/0 98/0  د م ب 94/0 99/0  د م ب 92/0 99/0 زن

6-9  
 ع 00/1 95/0 ع 00/1 95/0 ع 00/1 95/0 ساله

10-14 
 ع 99/0 96/0 ع 00/1 97/0 ع 00/1 96/0 ساله

15-19 
 ع 98/0 95/0 ع 00/1 98/0 ع 00/1 97/0 ساله

20-24 
 ع 97/0 93/0 ع 00/1 03/1 ع 99/0 00/1 ساله

25-29 
 د ن ب 96/0 95/0 ع 00/1 01/1 ع 99/0 99/0 ساله

30-34 
 د م ب 91/0 97/0 ع 99/0 99/0 ع 97/0 98/0 ساله

35-39 
 د م ب 85/0 95/0 ع 97/0 96/0  د م ب 94/0 95/0 ساله

40-44 
 د د ب 74/0 00/1 د م ب 93/0 96/0 د م ب 88/0 97/0 ساله

45-49 
 د د ب 60/0 04/1 د م ب 87/0 97/0 د م ب 82/0 99/0 ساله

50-54 
 د د ب 46/0 07/1 د م ب 81/0 98/0 د د ب 74/0 00/1 ساله

55-59 
 د د ب 34/0 17/1 د د ب 72/0 97/0 د د ب 64/0 02/1 ساله

60-64 
 د د ب 24/0 28/1 د د ب 62/0 06/1 د د ب 54/0 11/1 ساله

65-69 
 د د ب 20/0 15/1 د د ب 55/0 06/1 د د ب 49/0 09/1 ساله

70-74 
 د د ب 16/0 98/0 د د ب 45/0 00/1 د د ب 41/0 00/1 ساله
75 
 و ساله

 بیشتر
 د د ب 16/0 83/0 د د ب 42/0 03/1 د د ب 41/0 96/0
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  ر مقاطع مختلف نظام آموزشی ایرانعدالت جنسیتی د. 5-3
طور که در بخش چارچوب طرح ارزشیابی ارایـه شـد، مرکـز آمارهـاي یونسـکو       همان

بی عدالت جنسیتی در براي ارزشیا ]35[ریزي آموزشی  المللی برنامه و مؤسسه بین ]40[
اند که بر مبناي آن از تقسیم وضعیت آموزش دختران بـر  آموزش چارچوبی را ارائه نموده

دور از  25/1و بیشـتر از   8/0آید که اگر عـدد حاصـل کمتـر از    پسران، عددي بدست می
در وضـعیت متوسـط نسـبت بـه      25/1تـا   06/1و  94/0تا  8/0تحقق هدف برنامه، بین 

 05/1تـا   04/1و  95/0تـا   69/0چه شاخص عدالت جنسیتی بـین   نانتحقق هدف و چ
عدالت جنسیتی در آمـوزش نیـز در   . قرار گرفته باشد، نزدیک به تحقق هدف خواهد بود

  .باشد 03/1تا  97/0صورتی محقق شده است که رقم شاخص، بین 
ر در مقطـع ابتـدایی عـدالت جنسـیتی د     :ها حاکی از آن اسـت کـه  نتایج تحلیل داده

عـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر       آموزش رخ داده است؛ در مقطع راهنمایی بـی 
شود و در وضعیت دور از تحقق هدف عـدالت جنسـیتی در آمـوزش    دختران مشاهده می

عـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در        در مقطع متوسطه بـی  .باشیممی
بـرخالف   .ر آموزش وجـود دارد وضعیت متوسط نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی د
عدالتی جنسیتی در آمـوزش و   مقاطع راهنمایی و متوسطه در مقطع پیش دانشگاهی بی

در  .به ضرر پسران در وضعیت دور از تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجـود دارد 
عـدالتی جنسـیتی در آمـوزش و بـه ضـرر دختـران در وضـعیت         مقطع آموزش عالی بـی 

در مجمـوع  . شـود قق هدف عدالت جنسیتی در آموزش مشاهده میمتوسط نسبت به تح
عدالتی جنسیتی در آموزش و به ضرر دختران در وضـعیت متوسـط    مقاطع تحصیلی، بی

  . نسبت به تحقق هدف عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد
به بیان دیگر تنها در مقطع ابتدایی برابراي جنسیتی حاصل شده اسـت و در مقـاطع   

عـدالتی بـه ضـرر دختـران و تنهـا در دوره پـیش        ، متوسطه و آموزش عالی بیراهنمایی
  ).6جدول (عدالتی به ضرر پسران وجود دارد  دانشگاهی بی
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  14عدالت جنسیتی در مقاطع مختلف آموزشی در ایران: 6جدول 
پیش   متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  مقطع/ جنس

  دانشگاهی
  جمع  عالی

 55135268 10505130 784686 16662676 12330695 14852081 مرد و زن
  29194979 5477879 334427 8842719 7045401 7494553  مرد
 25940289 5027251 450259 7819957 5285294 7357528  زن

عدالتی یا بیعدالت 
 9/0 92/0 35/1 88/0 75/0 98/0  در آموزش جنسیتی

  گیريبحث و نتیجه. 6
در ) نقـاط شـهري و روسـتایی   (ارد که در مجمـوع  ها اشاره به آن دنتایج تحلیل داده

ساله، در نقـاط   30-34، 25-29، 20-24، 15-19، 10-14، 6-9هاي عمده سنی گروه
-39، 30-34، 25-29، 20-24، 15-19، 10-14، 6-9هاي عمده سنی شهري در گروه

 20-24، 15-19، 10-14، 6-9هاي عمـده سـنی   ساله و در نقاط روستایی در گروه 35
هاي آموزشی در گروه عدالتی ه، عدالت جنسیتی در آموزش وجود دارد و بیشترین بیسال

هـاي پیشـین پـژوهش    شود که این امر با یافتهسال مشاهده می 35عمده سنی باالتر از 
-، داش]9[، خدابخش ]8[زاده  ، حسین]6[، تودارو ]4، 3، 2[، آتشک ]1[سرخ اسماعیل

زاده  ، نبـی ]21[نـرم  ، نـادري ]20[، مـرادي  ]17[دري ، کلیـ ]12[، عزیـززاده  ]10[خانه 
همچنـین تحلیـل مقـاطع مختلـف      .باشـد همسـو مـی    ]24[و واحـدي   ]22[سرابندي 

تحصیلی اشاره به آن دارد که در مقطع ابتدایی عدالت جنسیتی حاصل شـده اسـت و در   
دوره  عـدالتی بـه ضـرر دختـران و تنهـا در      مقاطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی بی

  . عدالتی به ضرر پسران وجود دارد پیش دانشگاهی بی
عـدالتی   نتایج بررسی مطالعات پیشین حـاکی از آن اسـت کـه عوامـل مـوثر بـر بـی       

توان در چهار دسته عوامل خـانوادگی، آموزشـی، اجتمـاعی و     جنسیتی در آموزش را می
  :بندي نموداقتصادي به شرح زیر طبقه

                                                        
  . اخذ شده است] 23[ 1390هاي اولیه از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن داده . 14
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زان اندازه خانواده کوچکتر باشد، شـانس دختـران بـراي    به هر می :عوامل خانوادگی
  هـاي ایـن گـزینش، نـرخ     ترین مـالك  رفتن و ماندن در مدرسه بیشتر است، یکی از مهم

هـا فرزنـدان    که در بیشـتر مـوارد، خـانواده   گذاري در آموزش فرزندان است  ایهبازده سرم
نواده اسـت، نتـایج   نکتـه مهـم دیگـر، ترکیـب خـا     . فرسـتند  پسرشان را براي آموزش می

نام دختران در مدرسه تحت تأثیر وجود افراد کوچک  تحقیقات حاکی از آن است که ثبت
هایی کـه  خانواده. و مسن و هم چنین تعداد دختران موجود در ترکیب افراد خانواده است

هـاي آموزشـی دخترانشـان    درآمد مناسبی دارند، امکان بیشتري بـراي پرداخـت هزینـه   
تـوان بـه    له عوامل مهم در بکارگیري دختران براي کار توسـط والـدین، مـی   از جم. دارند

گـذاري پـایین تحصـیالت در    توان درآمدزایی آنها براي خانواده و هم چنین بازده سرمایه
نتایج تحقیقات حاکی از تفاوت میان اثر تحصیالت پدران و مـادران  . روستاها اشاره نمود

ت پدر بیشتر بر سطح درآمد خانواده و به تبع آن سطح تحصیال. بر آموزش دختران است
طبقه اجتماعی ـ اقتصادي خانواده موثر بوده و از این طریـق بـر آمـوزش دختـران مـؤثر       
است، اما سطح تحصیالت مـادر بـه گونـه مسـتقیم بـر دسترسـی و موفقیـت تحصـیلی         

، بـا توجـه بـه    انتظار والدین از ازدواج دختران و آثار تحصیالت بر آن. دختران مؤثر است
خانواده طبقه متوسط دانش آموختگی دختـران  : هاي درآمدي مختلف متفاوت استگروه

تـر خانـه توانـا    داند، زیرا تحصیالت آنها را در اداره موفق را زمینه ساز ازدواج بهتر آنها می
سازد، هم چنین امکان ازدواج دختر بـا خـانواده تـوانگرتر منجـر بـه بهبـود وضـعیت         می

هـاي طبقـه پـایین دانـش آمـوختگی دختـران       اش می شود؛ در خانوادهدگی پدريخانوا
شود، زیرا ازدواج دختري با تحصیالت بـاالتر بـا مـرد داراي تحصـیالت      پرهزینه تلقی می

شـود کـه خـود بـار اضـافی مـالی بـر دوش         باال، منجر به توقعِ آوردن جهیزیه بیشتر می
وستایی به کار عروسان خـود در خانـه نیـاز دارنـد،     هاي فقیر رخانواده است و در خانواده

بنابراین دختران تحصیل کرده روستایی براي انجام امور خانه مناسب نیستند و ایـن امـر   
هـا رغبتـی بـراي فرسـتادن     سازد، از این رو ایـن خـانواده   امکان ازدواج آنها را محدود می
  . ]42، 41، 38، 31، 29، 18، 4، 3، 2[دختران خود به مدرسه ندارند 
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ها یکی از قوانین آموزش از جمله اجباري یا غیراجباري بودن دوره :عوامل آموزشی
در ایران نیـز در  . ترین عوامل مؤثر بر دسترسی و ادامه تحصیل افراد در آموزش استمهم

قانون برنامه چهارم توسعه کشور، براي اولـین بـار بـر     52ماده  "ب"در بند  1384سال 
نرخ ثبـت نـام در یـک دوره،    . آموزش تا پایان دوره راهنمایی تأکید گردیداجباري کردن 

متاثر از نرخ ثبت نام در مقطع پیشین است، از این رو چنـان چـه دختـران در یـک دوره     
. سـازد  داراي نرخ ثبت نام پایینی باشند این امر خود را در مقاطع باالتر نیز مـنعکس مـی  

افراد در دسترسـی و ادامـه   ) کرار پایه و ترك تحصیلهاي ارتقاء، تنرخ(عملکرد تحصیلی 
تحصیل آنها در مقاطع باالتر مؤثر است، با اینکـه دختـران دسترسـی کمـی بـه آمـوزش       

، 2[دارند، پس از ورود به نظام آموزش، عملکرد تحصیلی باالتري نسبت به پسران دارنـد  
3 ،4 ،18 ،29 ،31 ،38 ،41 ،42[.  

تر به منابع انسانی، مـالی  به جهت دسترسی آسان دختران شهري: عوامل اجتماعی
تـر، طبقـه    و کالبدي مطلوب تر در نظام آموزشی، هزینـه فرصـت از دسـت رفتـه پـایین     

تر والدین به تحصیل آنها، و فرصت  ، نگرش خوشبینانه اجتماعی و اقتصادي باالتر خانواده
یشـتري در آمـوزش   شغلی بیشتر به نسبت دختران روستایی، دسترسی و ادامه تحصیل ب

فاصله خانه تا مدرسه هم در تمایل والـدین بـه ادامـه تحصـیل و هـم در      . خواهند داشت
امکان دسترسی فرزند به مدرسه اثر دارد، فاصله زیاد به معناي اضافه شدن هزینه ایاب و 

پرداخـت ایـن   ) بـه ویـژه در روسـتا   (ذهاب، خوابگاه و اقامت است که چون در اکثر موارد 
ها مقدور نیست، این امر منجر بـه توقـف تحصـیل، بـه ویـژه بـراي       براي خانواده هاهزینه

هـاي  شود، نتایج تحقیقات حاکی از آن است که والـدین بـه جهـت مخـاطره     دختران می
اخالقی و جسمی، میلی به فرسـتادن دخترانشـان بـه مـدارس دور از محـل سکونتشـان       

ه تحصیل دختران نباشد، بـارداري و زایمـان   حتی اگر ازدواج مانعی بر سر راه ادام. ندارند
در سنین پایین، نقطه پایانی بر تحصیل دختران اسـت، اثـر ثـانوي ازدواج و بـارداري در     
سن پایین این است که چون این مادران داراي تحصیالت پایینی هستند، ارزش آمـوزش  

بـه  (زنـدان  فرزندانشان را به خوبی درك نکرده که این امر منجر بـه دسترسـی کمتـر فر   
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به آموزش خواهد شد کـه از ایـن فرآینـد بـا عنـوان بازتولیـد فقـر        ) خصوص دخترانشان
  .  ]42، 41، 38، 31، 29، 18، 4، 3، 2[شود  جنسیتی در آموزش یاد می

تـوان از منظـر بودجـه    سهم بودجه تخصیصی بـه آمـوزش را مـی    :عوامل اقتصادي
. ی به هر دو جنس مورد بررسی قـرار داد اي تخصیصهاي سرمایهاي و تملک داراییهزینه

اي و تملـک  آمارها حاکی از وجود تبعیض به ضرر دختـران در تخصـیص بودجـه هزینـه    
گیـرد،  در مناطقی که کشاورزي به شیوه سـنتی صـورت مـی   . اي استهاي سرمایهدارایی

ن آیند که این امر در میزان ترك تحصیل دختـرا  دختران نیروي کار مناسبی به شمار می
از آن جایی که بازار کار جنسـیتی اسـت،   . و عدم دسترسی دختران به آموزش موثر است

هاي زنان کمتـر از مـردان اسـت کـه ایـن عوامـل بـر انتخـاب اولیـاء در          میانگین دریافت
فرستادن دختران به مدارس، میل دختران به ادامه تحصیل و سرمایه گذاري کشور بـراي  

  .]42، 41، 38، 31، 29، 18، 4، 3، 2[گذارد آموزش دختران اثر می
شــود، مــداخالت و هــاي صــورت گرفتــه پیشــنهاد مــیهــا و تبیــینبراســاس یافتــه

و شوراي عالی انقالب فرهنگی  هایی از سوي شوراي عالی آموزش و پرورشسیاستگذاري
ریـزي و نظـارت   در زمینه تدوین قـوانین الزم صـورت بگیـرد، همچنـین معاونـت برنامـه      

هـاي توسـعه و تخصـیص دهنـده     یس جمهور به عنوان متولی تدوین برنامـه راهبردي ری
هاي اجرایی با حساسـیت بیشـتري بـه ایـن امـر همـت گمـارده و تـالش         بودجه دستگاه

با تجدید نظر در  تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت . بیشتري معطوف به حل مسأله نماید
. ایان دوره آموزش و پرورش افزایش دهـد قوانین مرتبط با سن کار، سن قانونی کار را تا پ

همچنین قوه قضاییه و مجلس شوراي اسالمی با در نظر گرفتن تمامی شرایط اجتماعی، 
-ها و آگاهآموزش خانواده. با تدوین قوانینی اجازه ازدواج در سنین پایین را ممنوع سازند

در رفـع  سازي آنان بـه اهمیـت آمـوزش و بـویژه آمـوزش دختـران گـام بسـیار مهمـی          
ها خواهد بود که همکاري و مساعدت نهادهاي آموزش غیررسمی چون صـدا و  عدالتی بی

  .سیما در این امر، رهگشا خواهد بود
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