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است که توسعه جنسيتي زنان در بعد آموزش و پرورش در  سوالپاسخ به اين  يجستجو پژوهش حاضر در
ليف مقاله، أاي و شيوه تکتابخانه-شيوه اسناديگردآوري اطالعات به دوره پهلوي اول تا چه حد تحقق يافت؟

مندي برابر و چارچوب نظري مفهوم کليدي توسعه جنسيتي است که عبارت از بهرهت. تبييني اس-تحليلي
هاست. برابري جنسيتي ها، خدمات، منابع و پاداشگيري جنسيتي زنان و مردان ازحقوق، فرصتبدون جهت

اساس توسعه جنسيتي است چرا که با توانمندسازي زنان در سه بعد آموزش و پرورش، بهداشت و 
ردهاي زندگي سروکار دارد. توسعه جنسيتي افزايش مشارکت و توانمندي زنان است که خود هدف و استاندا

در دوره مورد بحث نگرش جنسيتي حاکم برنظام  دهديها نشان مافتهيشود. نتيجه توسعه محسوب مي
ودستي زنان آوري مردانه و فرآموزشي که از حمايت نگرشي جامعه نيز برخوردار بود موجب تحکيم مدل نان

و ترويج آنها از طريق تفکيک جنسيتي دروس سدّ راه هاي جنسيتي شد. نظام آموزشي با نهادي کردن نقشمي
شغلي زنان به مشاغل با موقعيت و دستمزد  هايموجب کاهش فرصت افزايش توانمندي زنان بود. اين امر

هاي جنسيتي سنتي زنان بود و اس نقشپايين همچون پرستاري، مامايي و آموزگاري براي زنان شد که انعک
 کشيد و اين با جامعه کشاورزيهاي جنسيتي مرسوم در زمينه تقسيم جنسيتي کار را کمتر به چالش ميکليشه

  مسير توسعه محروم ماند. ايران تناسب داشت. به اين ترتيب جامعه نيز از مشارکت فعاالنه اقتصادي آنها در
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به  يتيجنس يهمه مردم است برابر يها برا ياز آنجا که توسعه روند گسترش برابر آزاد
 World Development Report: Gender) است يک هدف اساسيخود  يخود

Equality & Development, 2012: 47دن به يدر رس يتيجنس ي(. نقش مؤثر برابر
مهم  ياشتغال زنان است که خود از محورها يها وپرورش و فرصت اهداف توسعه، آموزش

ازمند شاخص توسعه يتوسعه ن يواقع يابين رو ارزيازا (.000: 8010 )سن، توسعه است
 (. از ابعادUNDP, 2016) پردازديم يتيو شکاف جنس ياست که به سنجش برابر يتيجنس

ق آموزش و پرورش يزنان از طر يش توانمنديافزا آموزش و پرورش است. يتيتوسعه جنس
 شود.  يجامعه م يجه رونق اقتصاديآنها و در نت ياقتصاد ييموجب توان افزا

، موجب گسترش آموزش و پرورش يکرد آن به نوسازيو رو يل حکومت پهلويتشک
ش و پرورش بود، گسترش آموز ياز مشخصات جوامع مترق يکيشد. از آنجا که  يعموم

 يقرار داد. رضاشاه به خوب يران مدرن آن را مشمول نوسازيساخت ا يبرا يحکومت پهلو
بهبود نظام  يکاهد و برايآن م يالمللنيران از وجهه بيا در يسواديوع بيآگاه بود که ش

کند يدر سفرنامه مازندران اظهار م ي(. وGhods, 2006: 223) برداشت ييهاگام يآموزش
(. onlineکتابناک، ) برديس و گسترش مدارس درکشور لذت مياز تأس يش از هرکسيب که

ن دوره نهاده شد. يدر ا يآموزش و پرورش عموم يهااستيس يبا توجه شاه، سنگ بنا
ت معلم، يس مراکز تربيبا ساخت مدارس و تأس ين امکانات آموزش و پرورش عموميتأم
ن ياز ا يو امور يليساالنه تحص يها، جشنيزشآمو يهانامهنييو آ ين کتب درسيتدو
ان ين ميران بود. در اياز ا يمترق يان اقدامات در جهت ارائه چهرهيل همراه بود. همه ايقب

 يبرا يپاسخ مين پژوهش برآنيبرخوردار بود. در ا ياژهيت ويتوجه به آموزش زنان  از اهم
ها و منابع برابر با ها، شانساز فرصتن دوره زنان تا چه حد يکه در ا ميابين سواالت بيا

زنان  يتيبر توسعه جنس يريچه تأث ينظام آموزش و ل برخوردار بودندينه تحصيمردان در زم
 يهافرصت يامد نابرابريپ ؟گذاشته استدر آموزش و پرورش  يتيجنس يبراساس برابر

ن سواالت يسخ به اپا کشور چگونه بود؟ يجه رونق اقتصاديبر اشتغال زنان و در نت يليتحص
 توسعه زنان راهگشا باشد.  يش رويشدن مسائل پتواند در روشنين دست مياز ا يو مطالعات



 
 
 

  

 

  

از جمله ، است افتهيانجام  يمختلف قاتيتحق يپهلو باب آموزش زنان در دوره قاجار و در
تا  که به مدارس دخترانه« 8081مدارس نسوان از آغاز تا »با عنوان « ينيرباب حس» مقاله

 ر مربوط به آموزش ويتصاو اسناد و ين مقاله که حاويمه حکومت رضاشاه پرداخته است. اين
ه که مربوط به دوره ـدختران يو دولت ين مدارس ملياز اول يپرورش دختران است فهرست

س و بودجه آنها يسأت يمقررات چگونگ ن وين مقاله قوانيا قاجار است، ارائه نموده است. در
 آمده است.  يفيصورت توصهب

روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان » با عنوان« يفارسان يال ترابيسه» مقاله
 از مدارس دختران از مشروطه تا ياسناد» با عنوان ين کتاب ويهمچن و« عصر رضاشاه

گسترش  و جادي. مقاله مذکور به روند اقات انجام شده استيگر تحقياز جمله د« يپهلو
تداوم آنها در دوره مشروطه  وسپس  ش از مشروطه ويپ يهاسال يدخترانه ط نيمدارس نو

 يحاوز يناست. کتاب  يپردازد. عمده مطالب مقاله مربوط به قبل از پهلويدوره رضاشاه م
ن ياز ا ين آنها، بودجه و مسائليقوان ت اداره ويفيمورد مدارس دخترانه، ک در ياسناد مختلف

 ل است. يقب

نگرش  يان الگويرابطه م يشناسجامعه يهانييم و تبيبا استفاده از مفاهپژوهش حاضر 
امد آن بر اشتغال آنها يبا آموزش و پرورش دختران و زنان و پ ياسينظام س حاکم بر جامعه و

 . پردازديمزنان در دوره رضاشاه  يتيجه توسعه جنسيو در نت

شناسان م. جامعهيپردازيت ميف مفهوم جنسيتعر به 8يتيجنس يقبل از پرداختن به برابر
مرد  زن و يکيولوژيب يهاز قائلند. اصطالح جنس به تفاوتيتما 0تيو جنس 2ان جنسيم

است که جامعه آن را  يو روان يشخص يهايژگيت  ناظر بر ويکه جنسياشاره دارد درحال
 )گرت، همراه است ينگو زنا يا زن بودن و به اصطالح مردانگيکند و با مرد ين مييتع

دوره  يبين جنس مونث و مذکر در ط ياجتماع يها(. واژه جنسيت به تفاوت3: 8013
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ريشه دارند.  هاوجود آمده و عميقاً در فرهنگهب يشود که براساس يادگيرياطالق م يزندگ
 درداخل يک يگوناگون و حت يهابوده و در فرهنگ ها در طول زمان قابل تغييراين تفاوت

 يبين زنان و مردان به معن ييا برابر يجنسيت يدارند. برابر يفرهنگ درجات متفاوت
آنان  يجنس يگيربرابر زنان و مردان در همه سنين و بدون درنظر گرفتن جهت يبرخوردار

 يباشد. برابريها مها، منابع و پاداشاز حقوق، خدمات ارزش گذاشته شده در جوامع، فرصت
 يکه زنان و مردان مانند هم هستند بلکه بدين معناست که برخوردار اين نيست يبه معنا

نبايد بر اساس اينکه آنان زن يامرد  يموجود در زندگ يهاشانس ها وآنان از حقوق، فرصت
 –متفاوت  ي)زنان، دختران، پسران و مردان نيازها اند تعيين شده يا محدود گرددشدهآفريده 
هدف آن  است و يده چندبعديک پدي يتيجنس يابر(. بر8:2331 برابر، يهافرصت

غلبه بر موانع  يآن افراد برا ياست که ط ينديفرا يزنان است. توانمندساز 8يتوانمندساز
شود. ين سرنوشت خود مييدهند که باعث تسلط آنها در تعيانجام م ييهاتيشرفت، فعاليپ

 ييواژه خوداتکا ن باياست بنابرا يانيبن يهايبه مفهوم غلبه بر نابرابر يواژه توانمندساز
 يهاشرفتيبه منابع و پ يابيدست يداللت بر توانا ساختن شخص برا ييمتفاوت است. خوداتکا

الت به يک زن توسط تحصي يسازکه توانا يدر چارچوب جامعه موجود است. درحال يماد
ض يبه رفع تبع دا کند که منجريرا پ ييانجام کارها يبرا يجمع يين است که توانايمفهوم ا

ها از شغل يادر پاره يتيجنس يهاضيا درمقابله با تبعيشود و  يدختران در نظام آموزش
 ي(. نسبت تعداد زنان در سطوح مختلف آموزش81: 8011 )نقش زنان در توسعه، دخالت کند

 (.Inglehart&Norris, 2005: 36) است يتيجنس يبه مردان از عالئم نابرابر

 يهاشات متناقض در عرصهيتواند با گراياست و م يچند بعد يادهيدپ يتيجنس يبرابر
است، يدر س يتيجنس يت از برابريکار همراه باشد. حما يرويو ن يمختلف خانه، حوزه عموم

داً با يشد يفرهنگ يهامشابه نگرش يالگوها يدر پ يآموزش يهامحل کار و فرصت
تبط است. در سنجش عوامل موثر بر مر يت نظاميو وضع يآموزش، تعصب مذهب يالگوها

 يان نگرش نسبت به برابريسه جوامع مختلف نشان داده است که مي، مقايتيجنس يبرابر
زان ين ميکمتر يوجود دارد و جوامع کشاورز يشدن جوامع همبستگ يو صنعت يتيجنس
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ا ب يتيجنس يهاگر انتقال از نقشيد يرا دارند. از سو يتيجنس ياز برابر يتينگرش حما
کار شده و خانواده را از  يرويوارد ن يترaيآن زنان ب يپ اجتماع همراه است  که در ينوساز

 يهابا نقش ين اساس جوامع سنتيکنند. بر ايل ميآور تبدآور مرد به دو نانتک نان
شوند. همه يکند مشخص ميرون از خانه منع ميار متفاوت که زنان را از کار بيبس يتيجنس

 نيترو مهم يفه اصليعنوان وظبه يداربچه پرورش فرزند و طور بالقوه بربه ينعتشاصيجوامع پ
کنند و يد ميهمچون غذاپختن و... تأک يف خانگيهمراه با وظا يکارکرد زنان در زندگ

 :Inglehart & Norris, 2003) کننديم يمردانه تلق ( را عمدتاًي)دستمزد يکارپول

 ياز عوامل يکي يز افزود. رونق اقتصاديرا ن يق اقتصادد رونين عوامل باي(. برا30&29
 وند دارديک جامعه پيمرد در  زن و يبر برابر يداً با عادات و رسوم مبتنياست که شد

(Ibid35شرا .)جمله نسبت تعداد زنان به مردان در سطوح مختلف  زنان از يط زندگي
 است. يتيجنس ياز عالئم قابل توجه نابرابر يليتحص

است  يتين همان وضعيشتر شد، ايمدارس ب يبرا ياول درخواست عموم يبعد از جنگ جهان
از به آموزش و پرورش مبالغه يافتد و در مورد نيـحال توسعه اتفاق م در يکه در کشورها

 ديشود. در واقع توجه به فوايزنده غفلت ميانگ يط اجتماعيمح يت کليکنند و از اهميم
 يز براين ياسيس يکند و فشارهايتجاوز م يآموزش و پرورش از حد معقول و منطق يذات

ز باتوجه به درخواست ين دوره ني(. در ا831: 8000 نر،ي)و اد استيشتر زيبازکردن مدارس ب
 840134333ش بودجه آموزش وپرورش را از 8231الت، دولت در سال يتحص يبرا يعموم

 ييمدرسه ابتدا 13ن سال فقط در تهران تعداد يش داد. در هميافزاال ير 241334333ال به ير
ش 8231در  ييآموزان ابتداکردند. تعداد دانش يسأز بدان تيگر نيد يس شد و شهرهايتأس

 يس حکومت پهلويسأ(. با تArasteh, 1962: 56) ن زده شده استينفر تخم ست هزاريب
دختران  ييابتدا ين برنامه آموزشيد. اولش متمرکز يآن نظام آموزش يکرد نوسازياول و رو

 يقرآن، فارس ياز روخوان يم شد. برنامه آموزشيتنظ 8031پسران در  يو برا 8031در 
 يقي، موسيمطالعات اجتماع ي، رسم، ورزش و مقداريخ، جغرافيخواندن(، تار کته، انشا وي)د

ان افزوده شد. بودجه بعداً به برنامه دختر يو نقاش ياطيل شده بود. خيتشک سرود يو کم



 
 
 
 

 

 1042114303به  8081ال بود که در سال ير 141084013مجموع  در 8031در سال  يآموزش
و قانون ورزش  يمات عمومي(. قانون اعتبار تعلArasteh, 1962: 56-57) ديال رسير

  يمات عموميقانون اعتبار تعل يد. با اجرايب مجلس رسيبه تصو 8031در مدارس در  ياجبار
(. در سال 021: 8013 ق،ي)صد س شديسأست باب مدرسه در دهات و قصبات تيز دوش ايب

مدرسه متوسطه سه ساله  11مدرسه متوسطه شش ساله، 82ران يش در تمام ا8030-8031
ش از مدارس دخترانه و ين تعداد، مدارس پسرانه بيوجود داشت. از ا ييمدرسه ابتدا 111 و

دخترانه کمتر  يت مدارس دولتينها بوده و در  يانريش از مدارس ايب يسپس  مدارس خارج
ش تعداد شاگردان 8031-8031 يلي(. در سال تحص811/2-810:8002 از هردو بود )افشار،

 يعنينفر  814381نفر و تعداد شاگردان مدارس پسرانه  34010مدارس دخترانه در تهران 
جان تعداد يتهران بود. مثالً در آذرباشتر از يگر بيد ين تفاوت در شهرهايبرابر بود. ا باً دويتقر

 نفر بود. در فارس  814121نفر وتعداد شاگردان پسر مدارس  04113شاگردان دختر مدارس 
نفر شاگرد پسر بود. در اصفهان تعداد شاگردان مدارس  14013نفر شاگرد دختر و  24880

مجموع در سال نفر بود. در  14111تعداد شاگردان مدارس پسرانه  نفر و 110دخترانه 
نفر و تعداد  024238تعداد شاگردان مدارس دخترانه در کل کشور  8031-8031 يليتحص

 الت متوسطهي(. دوره تحص018: 8031نام، يب) نفر بود8824111 شاگردان مدارس پسرانه
پسران سه  يبه دو دوره سه ساله  و دوره دوم برا 8032ق از سال يصد يسيشنهاد عيبنابه پ

توانستند پس از آن يسال بود  که م دختران دو يو برا يو ادب يو شعبه علمسال شامل د
ل در يحصـپسران امکان ادامه ت يد اما براـشون ييا وارد مدرسه مامايو  وندـآموزگار ش

نکه در سال يه ادامه داشت تا اين روي(. ا010: 8081 ق،ي)صد مختلف فراهم بود يهارشته
فرانسه در پنج سال اول از ابتدا تا آخر سال پنجم  يهارستانيد از سازمان دبيبه تقل 8081

م يتقس يو ادب ياضي، ريعيبود و تنها درسال ششم به شعب طب يکيالت يهمه تحص يبرا
 (.210: 8013 ق،ي)صد شديم

سال  21  يد گفت طيت بايل براساس جنسيمند از تحصاما در مورد تعداد افراد بهره
 در ييالت شش ساله ابتدايالن دوره تحصيتعداد فارغ التحص 8081 تا 8238از سال  يعني

 :8081نام، يب) نفر زن بودند 81002نفر مرد و  114110نفر بود که تعداد  18381مجموع 



 
 
 

  

 

  

نفر  1031دوره شش ساله متوسطه در مجموع  يل هاين مدت تعداد فارغ التحصي(. درهم11
ان ينکه تا پايزن بودند. نکته قابل توجه انفر  8313نفر مرد و تعداد  0081ن تعداد ياز ا و

 (. 10 ،)همان الن تنها مرد هستنديالتحصفارغ 8031سال 

ل يدلاز آن به يل زنان و دختران است که بخشيشدن تحص يانگر عدم نهادين آمار بيا
 زنان است يآن برا يزيانگمفسده بر عدم ضرورت سواد و يمبن يميوجود اعتقادات قد

 ردانـبا م يگارـند به نامهـاموزنين که اگر زنان خواندن و نوشتن بيا بر يمبن يتقادـ)اع
ده ين عقيعموماً عوام بر ا يطور کل(.  بهHonarbin Holliday, 2010: 22) پردازنديم

نکه يش از اين وجود تا پي(. با ا31: 8013 چاردز،ي)ر کنديبودند که مدرسه جوانان را فاسد م
ک نوع يد يارات خود نمايق مدارس را وارد حوزه اختيو پرورش از طرماً آموزش يدولت مستق

 يکه از تمکن مال ييهان صورت که خانوادهيدختران وجود داشت. بد يبرا يآموزش خصوص
مورد آموزش زنان بودند با استخدام  ن درياز تفکرات نو ييهارگه يبرخوردار بوده و دارا

ن نوع آموزش يکردند. در ايدختران را فراهم م يمعلم سرخانه در منزل امکان سوادآموز
ل( به دختران بودکه ين قبياز ا يموارد تار و انو،ي)پ يقيموس بر آموزش هنر و يمبن يشيگرا
 ت دختران در ممالک خارج استياز نحوه ترب يرانيمرفه ا يهاخانواده يريرپذياز تأث يحاک

عنوان معلم سرخانه به ين خارج(. عالوه بر آن با استخدام معلما220: 8011 )هاکس،
آموختند. يز ميزبان فرانسه بود ن را که معموالً يک زبان خارجيها ن خانوادهيدختران ا

ق ين طرين جمله بودند که زبان فرانسه را بديازا« م فرمانفرمايمر»و « مورتاشيران تيا»
و  يدار، خانهيگلدوز ،ياطين نوع آموزش معموالً خي(. در ا810: 8011 )بهنود، آموخته بودند

 يب  مواد آموزش خصوصين ترتي(. بد21: 8012 )فرمانفرما، ز قرار داشتين ينيمات ديتعل
 مدارس در دوره بعد  بود. يه موادآموزشيز شبين

طور موثر بود. به يع امکانات آموزشيز در توزين ييو روستا يتفاوت مناطق براساس شهر
و خصوصاً طبقه متوسط  يمحدود به مناطق شهر ل همچنانيبحث تحص در دوره مورد يکل

ن يا(. Ghods, 2006: 224) از آن نداشتند يبهره چندان يريو عشا ييبود. مناطق روستا
برخوردار  ييالت ابتدايتحص يکسان از فرصت مشابه برايبدان معناست که کودکان به 

(. 881-880: 8000 نر،ي)و وجود داشت ينابرابر يليتحص يهاع فرصتينبودند و در توز



 
 
 
 

 

و  يت شهريمختلف جمع يهاان بخشيسطح وجود داشت. هم م در دو ين نابرابريبنابرا
با  يوجود داشت و هم در سطح مواز يل نابرابرياز امکانات تحص يدر برخوردار ييروستا

جامعه بود. عوامل  ياز سازمان اجتماع يان زنان و مردان وجود داشت که ناشيم يآن نابرابر
کشور موجب کاهش  يتصادـت اقين وضعيالت حمل ونقل و همچني، فقدان تسهييايجغراف
شود به رابطه جامعه يه مربوط ميگر قضيشد. بخش ديم ييل در مناطق روستايتحص

ن صورت که جوامع ي. بديتيجنس يهاشهيخواهانه و کليبا عادات و رسوم برابر يکشاورز
و پرورش  يدارعنوان خانهف زنان بهيه بر وظارون از خانيکار زنان در ب يضمن نف يکشاورز

با  .(Inglehart & Norris, 2005:35)کننديد ميآنان تأک ن کارکرديترعنوان مهمفرزند به
انگار بود بلکه سهل ييمناطق روستا يبرا يجاد امکانات آموزشين وصف نه تنها دولت در ايا

آنها  يدختران از سو يبرا يآموزش درخواست امکانات ييل نگرش خاص مناطق روستايدلبه
 ز کمتر بود.ين

 يشاهنگين اقدامات دولت در مورد پسران بود و پيشتريز بين يشاهنگيدر قسمت پ
ها تيافت که البته همچنان از نظر گستره فعالي يشتريدختران تنها در اواخر دوره شدت ب

در مرکز و 8081 و 8083 شاهنگ در خرداديپسران بود. آمار پسران پ يشاهنگيغلبه با پ
: 8083 ،نامبي) آمده است 8از آن در جدول شماره سه با سال قبل يمقا ها درشهرستان

 (:010و011

 نفر 0823 نفر 0321 تخت يشاهنگان پايپ تعداد

 نفر 02120 نفر 23181 هاشاهنگان شهرستانيپ تعداد نفر 0233 نفر 2111

 نفر 01110 نفر 00110جمع                             

 



 
 
 

  

 

  

خشونت  يک جنس، حاويبر تفک يمبتن ين برنامه درسيدوره با تدو نيا ينظام آموزش
ن يشد. خشونت نماديت فرودست زنان ميم موقعيه زنان بوده و منجر به تحکين علينماد
 يالگوها يدارا يد عامالن اجتماعيتول يکردن الزم برا يو اجتماع يسازدهيبر عق يمبتن

ک ي ا دريت يک وضعين نهفته در يد تا فرامکنياست که آنها را مستعد آن م يدرک و داور
تحت سلطه تداوم  ين با همدستينند. خشونت نمادـافت و از آن اطاعت کيگفتمان را در

افتاده  جا ن شده ويتلق يلحاظ اجتماع، اعتقادات بهيشه در انتظارات جمعيکه ر ابد چراييم
 (. 200: 8013 و،يبورد) دارد

شود يدر مدرسه مطالعه م يليک دوره تحصيکه در  يعنوان موضوعاتبه يبرنامه درس
آموزش ارزشمند و مناسب  يراـعه آن را بـک جامياست که  ييهايدهنده آگاهعکاسـان
ن يکند. اير مييتغز متناسب با آن ين يرات اجتماع برنامه درسيين اساس با تغيداند. برايم

 يمورد برابر در ييهادهيانگر ايند بتوايم ينات آموزشيو تمر يبدان معناست که برنامه درس
 28 :2007)است يتيجنس يباشد که نشان نابرابر يناتيها و تمردهيد ايا بازتوليو  يتيجنس

Aikman & Unterhalter, .)دختران و پسران در دوره مورد  ين وصف برنامه درسيباا
دختران  يبود که موجب کاهش دسترس يتيبر اساس نگرش جنس ييهاتفاوت يبحث دارا

ن بدان معناست که يشد. ايزا، استخدام و کسب مشاغل باال ممهارت يهابه آموزش
ت نابرابر قرار داشته و از قدرت مرتبط با يدر موقع يبه برنامه درس يابيدختران از نظر دست

 از دانش محروم بودند.  يانواع مشخص

ود. دختران در کالس ب يداردروس خانه يدختران در سطوح مختلف دارا يبرنامه درس
شد و در کالس چهارم يم يداشتند که شامل دوخت، برش و بافندگ يديهنر  ييسوم ابتدا

ز همچنان هنر يز جزو دروس دختران بود. در کالس پنجم نين ي، آشپزيديعالوه بر هنر 
ر افت. دين روند ادامه يز اي(. در دوره باالتر ن818-813 :8031 نام،بيجزو دروس بود ) يدي

، يالصحه منزل و آشپز، حفظيدارر منزل، بچهي، تدبيدار، خانهياطيدوره اول متوسطه خ
ع يو صنا ياطي(. آموزش خ238: 8031نام، بي) جزو دروس دختران بود يو اتوکش ييرختشو

د مدارس يل تأکياز دال يکيز بود و اساساً يها ندر مدارس هماهنگ با خواست خانواده يدست



 
 
 
 

 

 يبرا ين قسمت بود. نظام آموزشيها از ابه دختران استقبال خانواده يع دستيبر آموزش صنا
و  ياطي، خيبافيقال يع دستيها به ثبت نام دختران درمدارس، آموزش صناق خانوادهيتشو

(. از 13: 8011 ،ترابي فارساني) داديدختران قرار م يبرنامه درس ل را درين قبياز ا يموارد
بود که درخانه  ييج آنها به کارهايبه دختران در جهت ترو يدستع يگر آموزش صنايد يسو

کرد اما يرفت و از آن استقبال ميپذين جامعه کار زنان را ميقادر به انجام آن باشند، بنابرا
ن نگرش يجه اينشود. نت يبه حوزه عموم ينکه موجب خروج زن از حوزه خصوصيمنوط به ا

ج ين و با دستمزد کمتر است. تروييار در مشاغل پاک يرويعنوان نت زنان بهيت موقعيتثب
نده يعنوان شغل آانتخاب آن به يبرا يشنهاديعنوان پان دختران بهيدر م يع دستيصنا

که دختران از  ياگونهپرداخت شود به يشترين بود که در قبال آنها دستمزد بيمستلزم ا
ست جوانانش به مشاغل ل ايکه ما يق آن قادر به امرار معاش باشند. هر کشوريطر

 بپردازد يشترين مشاغل دستمزد بيا يد برايآورند با يرو يدي يهاا حرفهيو  يکشاورز
 يتيجنس يهاد نقشيبازتول يگونه مشاغل به نوعنينکه اي(. ضمن ا880: 8000 نر،يو)

 د.ت فرودست زنان در بازار کار بودنيگر موقعانيکم و نما يليهستند که متناسب با توان تحص

ج يرا يفرض ذهنشياز پ يز ناشيالصحه در زمره دروس مدرسه دختران نقرار دادن حفظ
مهم آنان بود،  يهات زنان از دغدغهيان روشنفکران، که بهبود وضعيم ن دوره است که دريا
ر از نقش يناپذييجدا يزنان در خانه وجه ينکه خدمات بهداشتيز رواج داشت و آن اين

دگاه تا به امروز ين دي(. ا803: 8030 )ابوت و واالس، در خانواده است زن يمارداريت يعيطب
 يبدون مزد بهداشت يهامراقبت يکننده اصلنيدگاه تأمين ديه ايافته است. بر پايز تداوم ين

د مراقبت از يشتر خطاب به زنان بود که قاعدتاً بايز بياند. آموزش بهداشت ندر خانه زنان
مدرسه  ن اساس آموزش دختران دريرند. بر ايخانوار به عهده بگشاوندان را دريگر خويد

 يتندرست بهداشت و يشد و ارتقايشدن پنداشته ممادر يآنان برا يتياز روند ترب يبخش
و  يط نامناسب اقتصادين وجود، شرايکردند. با ايم يملت را در گرو آموزش مادران تلق

پرداختند غالباً يخود م يهامراقبت ازخانوادهه آن به يکه زنان در سا يفقدان امکانات ماد
(. درواقع  زنان را در درجه اول مسئول 813: 8030 )ابوت و واالس، شديده گرفته ميناد

ت يدانستند. عالوه بر آن زنان مسئوليشان ميو بهداشت خانواده ها يمراقبت از سالمت



 
 
 

  

 

  

ن ي(. در مطبوعات ا811، ان)همد ز بر عهده داشتنيش را نيآموزش بهداشت به فرزندان خو
الصحه که همان بهداشت است، اختصاص داشت و عمدتاً به حفظ يز عموماً بخشيدوره ن
 با عنوان يامقاله يط« زبان زنان» گونه مقاالت بودند. مثالً روزنامهنيز مخاطبان ايزنان ن

اخته و شان پردعتيمرد بر حسب طب ف زن ويان وظايبه ب« يمساعدت زن ومرد در زندگ»
: 8011 ،يآباد)دولت عتش استيفه زن برحسب طبيت فرزند وظينوشت بهداشت و ترب

001/2 .) 

ها، هنجارها، باورها و پنهان آموزش و پرورش در انتقال ارزش يبا توجه به کارکردها
دختران  يم برنامه درسيدر تنظ يعملکرد نظام آموزش يطور کلها به کودکان، بهنگرش

: 8011 )کوئن، مرد بود زن و يهانسبت به نقش يسنت يهاداوم  نگرشدرجهت حفظ وت
در مورد نقش زنان عمل نموده و  يتيجنس يهاشهينجا مدرسه در جهت انتقال کلي(. در ا831

 يتيجنس يهانه نقشيدر زم يبه القا نوساز يچندان توجه 8يتيجنس يريپذند جامعهيدر فرا
شتر يماند و ب يظواهر آن باق نمودها و يعنين يحله نخستن دوره در مريدر ا ينداشت. نوساز

مختلف اجتماع و  يهاهيبه ال ينفوذ نوساز يوه برايک شيصرف توسعه مدارس شد. 
ک ابزار مهم يج فرهنگ منطبق با آن استفاده از آموزش و پرورش به عنوان ين ترويهمچن

است.  يتيجنس يهاباب نقشن در ينو يهاشهيافراد مطابق با اند 2يريپذدر جهت جامعه
است. افراد در  يتيجنس يرفع نابرابر يهااز راه يکيتر دختران و پسران مشابه يريپذجامعه

را  يمشابه کسان وي يتوانند کارهايرند که دختر و پسر مياد بگيديبا يريپذند جامعهيفرا
 دارند يش مهمن مورد مدرسه و معلمان نقيشان انجام دهند. در اتيبدون توجه به جنس

دربعد آموزش در مذاکرات  يتيجنس يجامعه از نابرابر يت نگرشي(. حما810: 8033 )کرون،
بر آن  يد اعتقاد عموميآيکه از مذاکرات مجلس برمافته است. همچنانيمجلس انعکاس 

د يرا بر عهده دارد و با يخانگيهاتيمسئول يدختران برا يسازفه آمادهيبود که مدرسه وظ
انتقاد  يندگان مجلس از نظام آموزشينما يمدارس دخترانه منطبق با آن باشد. برخ دروس

                                                           
کنند مي درک را خود و گرفته را شده جنسيتي هايويژگي و صفات آن طريق از افراد که است فرايندي جنسيتي پذيريجامعه ـ8
 (.10: 8011وايمانيان،  سفيري)

 يک اعضاي از فردي عنوانبه را مقتضي هاي و کنش هاارزش ها،رايشگ افراد آن وسيلهبه که است فرايندي پذيريـ جامعه2
 (.811: 8038شفر، )گيرند مي فرا بخصوص فرهنگ



 
 
 
 

 

ن است چندان مورد يدختران  سنگ ينکه برايات ضمن اياضيهمچون ر يکردند که دروسيم
 يدارکاسته شده و در عوض بر دروس خانه ين دروسيزان چنياز آنها نبوده وبهتر است از مين

دار خانه يمدارس دخترانه مادران يز آنان است افزوده شود تا خروجکه مورد انتظار جامعه ا
ست که ا يحال ن دري(. ا10و دوره دهم، جلسه  18)مذاکرات مجلس، دوره نهم، جلسه  باشد

را  ييزنان اعتماد به نفس باال يات براياضيهمچون ر يدروس يريادگيمهارت و  يامد روانيپ
ز آن درخانه و اجتماع قابل درک است. پس از کشف ا يکند که احساس قدرت ناشيجاد ميا

 يق بلندگوهايت زنان از طريبه مضمون ترب ينيبا عناو ياديز يز مجالس سخنرانيحجاب ن
سازمان »و « کانون بانوان»خصوصاً دو سازمان  و يحکومت شامل ادارات دولت يرسم

نسوان  يجامعه و ترق رت مقام زن ديآنها اهم يه اصليماشد. درونيبرپا م« پرورش افکار
زن با مرد در  يت منحرف نشوند. برابريت مردان تا از شاهراه هدايبود اما با کمک و هدا

)اطالعات،  وجود داشت يد جدير موارد ترديد بود اما در ساييدن به کمال مورد تأيرس
خود در کانون بانوان با  يدر سخنران يعال يس دانشسرايق رئيصد يسي(. دکتر ع1311ش

خ يشرفت زنان اظهار نمود که در طول تاريخ پيان تاريدر ب« ت پرورش دخترانياهم» نوانع
(. نخبگان جامعه که در رأس نظام 1821)اطالعات، ش  انداز نوابغ زن بوده يليتعداد قل

ن نگرش ين رو ايدر القاء آن داشتند. از ا يمردانه بوده و سع ينشيب يز دارايبودند ن يآموزش
ک يعنوان اند بهسندگان، دانشمندان و خالصه نوابغ مرد بودهين هنرمندان، نويترکه بزرگ

 يهاک دروس و رشتهين نگرش تفکيامد ايشد. پيچون وچرا اظهار ميقت مسلم و بيحق
ار با موضوع ي(. وجود مباحث بس821: 8018)ابوت و واالس،  ت استيبراساس جنس يآموزش

گر نگرش پدرساالرانه است که موجب شد تا نظام انين دوره نمايت پرورش زنان در اياهم
ن اساس يت داشته باشد و برايبراساس جنس ير آن کارکرديز همچنان تحت تأثين يآموزش

ف يه زنان را تضعيض عليپدرساالرانه و تبع ينتوانست ساختارها يورود زنان به بخش آموزش
ل کرده در روابط يان تحصوجود داشت که زن يجينگرش را (.Sedghi, 2007: 72) دينما

ن صورت حفظ نظام يا ت فرادست مرد نبوده و دريرش موقعيخود حاضر به پذ يخانوادگ
پدرساالرانه مانع رشد  يهاب نگرشين ترتي(. به ا2232)اطالعات، ش  خانواده مشکل است

ن نوع نگرش در ياز ا يريرپذيل بود. آموزش و پرورش با تأثيدر تحص يتيجنس يبرابر
گر يعبارت دک جامعه پدرساالر و ملزومات آن بود. بهي يآماده کردن دختران براخدمت 



 
 
 

  

 

  

 ياز پدرساالر يه زنان به حفظ آداب و رسوم ناشيض علينه کردن تبعيبا نهاد ينظام آموزش
 (.Lakes & Carter, 2008: 19)کرديق خود زنان کمک مياز طر

اس  با دروس يده به دختران درقنکه موضوع دروس ارائه شيگر باتوجه به ايد ياز سو
ش ـز کاهيتران نـدخ يشغل يهارصتـبود ف ياپسران هم متفاوت بود و هم کمتر حرفه

گاه و هم از لحاظ دستمزد يدختران بود هم از لحاظ جا يش رويکه پ يافت و مشاغلييم
ت که اس نيا يتيجنس يک شدن به برابرينزد يبرا يک گام اساسيتر از پسران بود. نييپا

م. يبرسان يت آموزشيفياز نظر ک يمدارس دخترانه را مانند مدارس پسران به سطح مناسب
نده به مشاغل يآماده نشوند مجبور خواهند شد در آ يخوبکه دختران در مدارس به يدرصورت

 ينگهدار يشود آنها نتوانند از عهده مخارج اضافين امر باعث ميتن دهند و هم ينييپا
(. در 810: 8033 )کرون، شودياد به ترک شغل منجر ميند که به احتمال زيآشان برکودکان

ت يز برحسب جنسين يت مواد درسيفيک ينظر از تفاوت مواد درسدوره مورد بحث صرف
مثال در دوره اول  يبرخوردار بود. برا يشتريت بيفيپسران از ک يمتفاوت بود. برنامه درس

رس حساب دو ساعت در سال اول و دوساعت در ات فقط شامل دياضيمتوسطه دختران، ر
ات پسران شامل ياضيکه ريشد. درحاليک ساعت ميسال دوم و سال سوم فقط هندسه 

شد. يساعت م 0ساعت و سال سوم  1جبر، حساب و هندسه سال اول و دوم هرکدام 
ه کيشد درحاليساعت م1هرسال  ين زبان خارجه در دوره اول متوسطه دختران برايهمچن

شد. در دوره دوم يهرسال م يساعت برا1زبان خارجه دوره اول متوسطه پسران شامل 
دختران در همان  يکه برايشد درحاليساعت م 1 سال ز زبان خارجه پسران هريمتوسطه ن

 (. 831 و 282: 8031، نامبي) شديساعت م1مقطع هرسال 

باشد. يباب م 83باب  و مدارس دخترانه  11پسرانه   يس دولتمجموع مدار 8031در سال 
ن در يهمچن و 23پسرانه  يو تعداد مدارس مل 10دخترانه  يهمان سال تعداد مدارس مل در

مدرسه پسرانه  21موجود بود که دو مدرسه دخترانه و  يمدرسه دولت 21 حومه تهران جمعاً
دوره توجه  يباشد در ابتدايا ميز گويآمار ن(. همچنان که 201-218 :8031، نامبي) بودند

ش از دولت بوده است. يباشد، به آموزش دختران بينده مردم مي،که نمايبخش خصوص



 
 
 
 

 

ن امر است. يد ايشدند مؤيان اداره ميکه توسط خارج يان وجود مدارس دخترانهيهمچن
عموماً دختران  يرانيا يهان مدارس قابل توجه است. خانوادهيبه ا يرانيا يهااقبال خانواده

اداره  يمذهب يونرهايسيکه توسط م يا مدارسي و يبـمذه يهاتيلـخود را در مدارس اق
شتر دولت بر مدارس يبا کنترل ب ين روند از اواسط دوره پهلويکردند. ايشد ثبت نام ميم

 (.811: 8000 ق،ي)صد روبه کاهش نهاد يدولت يش مدارس عموميو افزا يخارج

، ثبت ييتلگراف، کالس قضا ها همچون پست ور وزارتخانهيآن، مدارس سا عالوه بر
 يهاکه فرصت ز بودند که در تهران قرار داشتند و عموماً مختص پسران بودند چراياسناد ن

ن يب يطور کله(. ب210 :8031، نامبي) ز عمدتاً مختص پسران بوديموجود در آنها ن يشغل
درصد 21درصد به  8143 آموزان، تعداد دختران ازع دانشاز مجمو 8020 تا 8030 يهاسال
س يسأناگفته نماند بعد از کشف حجاب دولت در ت (.Amin, 2002: 147) افتيش يافزا

 (.8: 8083، نامبي) زاهتمام نموديمدارس مختلط ن

 ياز نهادها يتيهمواره نقش حما يش از اسالم و دوره اسالميران از قرون پيدولت در ا
باً يالت باال صادق است. تقريمورد تحص ن امر خصوصاً دريبر عهده داشته است. ا يآموزش

ن عالمان در يتر کرد و برجستهيت ميحما يعالآموزش يران از نهادهايدر ا ياهر سلسله
ت ين حمايکردند. بنابرايت آنها رشد ميات و فلسفه با حماي، ادبيشناس، ستارهينه پزشکيزم

پس از اسالم است. وجود  ش ويدر پ يطوالن يامسبوق به سابقه يالت عاليدولت از تحص
اول  يدر دوران پهلو يت از آموزش عاليت دولت در حمايل مسئولياز دال يکين سابقه يا

با آنچه  يل زنان در افکار عموميگر تحصيد ياز سو (.Arasteh, 1962: 134) است
و پرورش  يدار تفاوت بود و عبارت بود از آموزش خانهشد ميمردان تصور م يل برايتحص

هدف  يطور کل(. به11 :8018 ه،ي)اتحاد از خرافات ييفرزند، حفظ بهداشت و سالمت و رها
ق ياشتغال از طر ياندازهابهتر بود و چشم يکدبانو و مادران يت همسرانياز آموزش زنان ترب

ج يترو يد در پيقات جديج تحقيس نتاکه بر اسا يمقاالت يل مورد توجه نبود. حتيتحص
ت يد بر آموزش زنان، در نهايکأکسان زن و مرد بودند پس از تي يبر توانمند يد مبتنيعقا

(. 81نده، شي)آ ت فرزند استيترب و يفه زنان مادرين شغل و وظيترشدند که مهميادآور مي



 
 
 

  

 

  

نه  کرد و ين ميمع زن را در خانه يو مادر خوب که جا يمربوط به مادر يها يدئولوژيا
 ,Gornick & Meyers) اندعمل کرده يتيجنس ياز موانع برابر يکيعنوان رون از آن، بهيب

2009: 411.) 

ن همچون ييبا دستمزد پا  يا کار فرعيو  يخانوادگ يزندگ ين رو مدرسه زنان را براياز ا
 يابيو دست يار اصلکرد نه کار در بازار ک يآماده م يع دستيا صنايو  ياطيخ يمشاغل خانگ

موجب  يدختران از لحاظ آموزش ان پسران وين امر فاصله ميجه اي. در نتيبه مشاغل عال
س دانشگاه تهران يشود. باتوجه به آنچه گفته شدتا زمان تأسيبازار کار م ان آنها دريفاصله م

 يرحالن ديزنان وجود نداشت. ا يالت عاليتحص يبرا يگريچ راه دير از دارالمعلمات هيغ
ها و مدارس متنوع ل در رشتهيپسران تحص يش دانشگاه تهران، برايبود که تا قبل ازگشا

، ي، نجاري، مدرسه صنعتيو دندانساز يطب، دواساز ير بود: مدرسه عاليپذر امکانيز
ع مستظرفه، مدرسه ي، مدرسه تجارت، مدرسه ورزش، مدرسه صنايسازنيماش يمهندس

. عالوه يو اقتصاد ياسيافتند(، مدرسه حقوق وعلوم سيبدان راه  زي)بعداً دختران ن يقيموس
ن نوع ي(. ا210 :8031، نامبي) شتر اشاره شديز  بودند که پيها نر وزارتخانهيبر آن مدارس سا

کار شده  بود تا آنها بتوانند وارد بازار يمختلف به پسران فرصت يهامدارس با آموزش حرفه
 ين مدارس نابرابرياند امرار معاش کنند. منع دختران از اهکه آموخت يق مهارتيو از طر
 دهد.يکار را نشان م يم جنسير آن بر تقسيو تأث يآموزش يهافرصت

مورد  يالت عاليشد تحصين دوره ميزنان در ا يسوادآموز يکه برا يغاتيبرخالف تبل
با استناد به « خوبشوهر » با عنوان يامقاله يمثال روزنامه اطالعات ط يانکار بود. برا

کرده و  يلقـه را مانع ازدواج زنان تيالت عاليتحص ييکايل کرده امريحصـت زنان تيوضع
کار  ل ويجه تحصين زنان که در نتيت ايسد اعتماد به نفس وحس رقابت و موفقينويم

مردان از آنها  يآنان مضر بوده و موجب دور يخانوادگ يزندگ يشود برايجاد ميدرآنها ا
با « يمسائل اجتماع»ن روزنامه در شماره بعد در ستون ي(. هم2121)اطالعات، ش  ودشيم

ف يا اشتغال با وظاينکه آيا پردازد ويبه بحث ازدواج زنان معلم م« زواج معلمات»عنوان 
 يچند بعد يهااسي(. امروزه مق2108)اطالعات، ش  ريا خيتناقض است و  زنان در يخانگ

کار که شامل  يرويدر خانه و ن يتيجنس يهام نقشيتقسبه سنجش نگرش نسبت به 



 
 
 
 

 

اند. شود، پرداختهيت از جنبش زنان ميت زنان و حماي، وضعيتيجنس ينگرش نسبت به برابر
شود که سه مورد از يم يپنج قسمت يبيواالت ترکـنسبتاً جامع شامل س يهااسياز مق يکي

ن است: ياز سواالت چن يکينمود.  يباين دوره رديتوان با مراجعه به مباحث ايآن را م
 :Inglehart & Norris, 2005) تراز دختران استپسران مهم يبرا يالت دانشگاهيتحص»

ن شماره نظرات خوانندگان خود را در يچند يدر دوره مورد بحث روزنامه اطالعات ط (.31
زنان متفق  يل برايزنان منتشر نمود. پاسخ دهندگان بر الزام تحص يالت عاليمورد تحص

که موافق بودند آن را منوط به  يدانستند. کسانيد ميرا زا يالت عاليبودند اما تحص
مخالفان  يکردند. برخيآنها م يالت عاليزنان و تحص يف خانگيان وظايم يهماهنگ

د نسل يکرده و آن را مانع تول يزنان به ازدواج تلق يليميزنان را عامل ب يالت عاليتحص
در کل مردان » ن است:ياس مذکور ايگر مقي(. سوال د2221طالعات، ش)ا دانستنديم

در جلسه  (.Inglehart & Norris, 2005: 31) «شوندياز زنان م يبهتر ياسيرهبران س
نده زنان يبه عنوان نما يرانيکنگره نسوان شرق که در تهران برگزار شد و فعاالن زن ا

زنان از دولت منوط به  ياسيست مشارکت سدر آن شرکت داشتند، درخوا يرانيطلب ااصالح
و  ي)سالم دـزنان فاضل و عالم ش يش حداکثريزافـت در زنان و ايتعداد و کفاـوجود اس

شدت با مشارکت به« يکسرو» از روشنفکران همچون ياري(. بس888: 8011 ،يآبادنجم
 دانستنديت مردانه ميفعال يرا حوزه اختصاص ياسيزنان مخالف بودند و امور س ياسيس

ق يار تشوين دوره بسيا زنان در يکه  مشارکت اجتماع يوجود (. با81: 8021، ي)کسرو
مرد  زن و يازمند  برابرين امر نيزنان  مورد انکار بود چراکه ا ياسيشد اما مشارکت سيم

بنظر شما کمال »ن است: يران نبود. سوال سوم چنيا رش جامعه پدرساالرياست که مورد پذ
ن دوره هدف يشتر اشاره شد که در ايپ«. ندارد؟ يا ضرورتيدار شدن است و بچه ک زن دري

القول متفق يبود که همگ ياديز يهايها و سخنرانپرورش زنان موضوع مقاالت، کتاب
ت يپرست تربق و وطنيال يدانستند تا فرزندانيسته ميشا يهدف پرورش زنان را مادران

از پرورش  يدر کانون بانوان هدف اصل ين دوره در نطقياز فعاالن ا« تيهاجر ترب»کنند. 
از  يکي(. ناگفته نماند 2121)اطالعات، ش  ان کرديد نسل و پرورش فرزند بيزن را تول
ز ازدواج ين جهت نيش نفوس بود و از ايشد افزايد مين دوره بر آن تأکي که در يموضوعات

ا يق افتادن ازدواج و يجب به تعوز که مويشد و هرچيق ميآنان تشو يزنان و فرزندآور



 
 
 

  

 

  

نده ي(. آ2211)اطالعات، ش  گرفتيشد مورد نکوهش قرار ميد نسل  زنان ميکاهش تول
 . 8شديخالصه م يخانوادگ يدار شدن و زندگدختران در ازدواج، بچه يخوب برا

شرح به8081-8080 يليان سال تحصيدر پا يعال يهازشگاهپسران در آمو تعداد دختران و
زن  0 يات فارسينفر، ادب 08مخصوص بانوان  ين سال در کالس ادبيا ر است: دريز
 8ات ياضيمرد و ر 12 زن و 1مرد، زبان خارجه  21 زن و 2 يتيمرد، فلسفه و علوم ترب81و

ها همچون دانشکده ها وتهر رشيکه در سايل بودند. درحاليمرد مشغول به تحص 03زن و
زن وجود نداشت. در  يدانشجو يسازو دندان ي، مقدمات طب، دواسازياسيحقوق، علوم س

 شدينفر م 8020ان مرد ينفر و جمع کل دانشجو 823ان زن ين سال جمع کل دانشجويا
ادپسران قابل ي(. تعداد کم دختران درمقابل عده ز0: 8080، 8081-8080آمار  )سالنامه و

 ينکه تعداد مؤسسات آموزش عالياست. از جمله ا يعلل مختلف ين امر دارايأمل است. ات
-8081اد بود. در سال يار زيخاص دختران بس يخاص پسران درمقابل موسسات آموزش

 )همان(.  باشديباب م 2دختران  يبرا و 1پسران  ين رقم برايا 8080

 يهاک نفر(، زباني) يشناساستانزن وارد دانشگاه تهران شدند. ب 13کسال بعد ي 
نفر(، علوم 80) اتياضينفر(، ر0) يات فارسينفر(، ادب01) اتيژه ادبينفر(، کالس و23) يخارج

ل رواج ياز دال يکي. (Amin, 2002: 158) نفر(0ان )يک نفر( و در فلسفه و بي) يعيطب
 ينه فرهنگيمان زنان ضمن توجه به کمبود امکانات، فقدان زيدر م يالت عاليکمترتحص

راستا نبودن ن هميو همچن يالت عالياز زنان به تحصيبه عدم ن يبر اعتقاد عموم يمبن
زنان،  يبرا يت اصليواقع اولو آنان است. در يو مادر يف خانه داريبا وظا يالت عاليتحص
ج يان مردان رايم شتر دريم بيل از ازمنه قديآنجا که تحص پرورش فرزند بود. از و يدارخانه

م خانه و ورود به يازمند خروج از حريشد نيل فراهم ميکسب تحص يپ که در يبود و مشاغل
زنان از  يبرا يالت عاليدانستند(، تحصيز ميانگن امر را مفسدهي)و ا بود يعرصه عموم

ن يروشنفکران ا يچنان که از نظر برخجامعه برخوردار نبود. هم در يچندان يت نگرشيحما

                                                           
عنوان کمال آنها شاهد مثال مي آوردند: زنان را بود بس همين يک هنر/نشينند برخي اين شعر سعدي را براي فرزندآوري زنان بهـ 8

 (.831:8083)فاطمي،  و زايند شيران نر



 
 
 
 

 

کسب  يدار بود و نه براخانه يشتر به هدف پرورش مادرانيل زنان بيحصد تيآيدوره بر م
و  يبلندپرواز يه نوعيالت عالي. اساساً تحصيآورعبارت بهتر نانا بهي حرفه و معاش و

ق يمورد تشو ده بود ويمردان پسند يکه برا يشد درحال يم يزنان تلق يبزرگ برا يآرزو
 يگر نظام آموزشيد يز بود. از سويمردانه ن يآورل نانمد راستا باگرفت چرا که هميقرار م

 در يده موثر بود. حتين عقيج ايدر ترو يتيمتأثر از نگرش جنس يم برنامه درسيز با تنظين
 و يدختران کاردست يمقدمات يدانشسرا يباالتر همچون برنامه درس يليسطوح تحص

 ياصول مقدمات صحه خانه والالصحه البسه، حفظ، حفظيداربچه الصحه و، حفظياطيخ
ز يبانوان ن يهنرستان دولت ي(. برنامه درس821-821: 8080، نامبي) قرار داشت يدارخانه

(. 213 :8083 ،نامبي) شديم يدارخانه شامل بهداشت و يتخصص و يعالوه بر دروس نظر
تر را ل در مقاطع بااليکه قصد ادامه تحص يآموزان دختر چه کسانهمه دانش يطور کلبه

د دروس يل بودند، در هر صورت بايل به تحصيپلم مايکه فقط تا د يداشتند و چه کسان
ل به گذراندن يکه ما ين دخترانيگذراندند. همچنيز ميرا ن يآشپز و ياطي، خيدارخانه
سال ملزم  دو ين دوره  طيمتوسطه دختران بودند طبق برنامه خاص ا يالت اختصاصيتحص

(. انتظارات 1: 8083نام، بي) و ملزومات آن بودند يدارخانه يتصاصبه گذراندن دروس اخ
 يبدن به شکل امکانات دائم دارند در يپ که در يدرخالل توقعات ذهن يمنف ايمثبت  يجمع

ها با امکانات قات، خواستيب طبق قانون انطباق توقعات با توفين ترتيو بد شونديثبت م
ها که از آنها توسط زن يل به انجام اموريجنس، م ف شده براساسيجهت تعر از هر يايدن

 (.03: 8013 و،ي)بورد آنکه از انجامشان منع شده باشنديکند بيف ميرود ضعيانتظار نم

از اهتمام دولت در  يدختران حاک يبرا يعال يدر دانشسرا يدارس رشته خانهيتأس
خود  ن امري(. ا0 :)همان شدباينسبت به زنان م ياشهيو نگرش کل يتيجنس يهاج نقشيترو

 يظام آموزشـن دوره بر نيگذار در اقانون يهادهاـدولت و ن يتير نگرش جنسينشان از تأث
 يهاها و نگرشن ارزشيمدرن جهت تلق يدر راه عملکرد نظام آموزش يعنوان مانعاست که به

 ,Wrigley) آمديشمار مبه ير رشد اقتصاديمؤثر و کارامد در مس يانسان يرويت نينو و ترب

2005: 29.) 



 
 
 

  

 

  

ت يموقع يالت عاليزنان از تحص يمؤثر دربرخوردار يهايژگياز و يکيگر يد ياز سو
 عموماً و يت اقتصادي)بسته به موقع زنان يهاتيآنان است. درواقع تفاوت موقع ياقتصاد
 يجاد شده، عامليا يليتحص يهااز فرصت يمند( در بهرهييو روستا ين شهريهمچن

  يچ دانشگاهيه8080س دانشگاه تهران در يسأنکه تا زمان تيکننده بود. با توجه به انييتع
 يل درخارج عموماً اختصاص به پسران داشت. معدود زنانيران وجود نداشت ادامه تحصيدر ا

مثال در سال  يرفتند عمدتاً از گروه فرادست جامعه بودند. برايل به خارج ميتحص يکه برا
 شتر اروپا( رفتندي)ب ل به خارجيادامه تحص يبرا ينه شخصيزن با هز 03حدوداً 8082

(Amin, 2002: 146 .)يمحصل برا832 جمعاً 8081-8080 يهاسال ين طيهمچن 
 :8081، نامبي) مرد بودند 10زن و  83خود به خارج رفتند که  ينه شخصيل با هزيتحص
 يص بودجه خانوار برايدر تخص يرانيا يهات از آن دارد که خانوادهين آمار حکاي(. ا881

ز يآمضيع تبعيوزـگر تانيماـدادند که خود نيـت قرار ميل، فرزندان پسر را در اولويحصـت
 يو ستّاره فرمانفرما از معدود زنان يآبادقه دولتيان فرزندان بود. صديامکانات خانواده در م

ل در ياعزام به تحص يز براين دولت يل به خارج رفتند. بودجه اختصاصيتحص يبودندکه برا
ز بودجه دولت را يآمضيع تبعيتوز ينوبه خود الگوشدکه بهيخارج تنها پسران را شامل م

 يع بودجه خانوار خود برايز در توزين يرانيا يهاخانواده اند و چنانکه گفته شدينمايم
 کردند. يم يرويل فرزندان از آن پيتحص

موجب رشد  يتيع شده براساس نگرش جنسيوزت يآموزش يهافرصت يطور کلبه
، ي، معلميسينوني، ماشيدستعيچون صنان همييت پايمزد و موقعـبا دست يرعـمشاغل ف

 ين دوره الگويشد. از ايم ،شتر مهر زنانه دارنديکه ب يو خالصه مشاغل ياطي، خيپرستار
به  يز چندانايش گفته شکل گرفت که نيپ يتخصصمهين  زنان با مشاغل زنانه يشغل

کردند. از آنجا که يت ميمردانه را تقو يآورنداشتند و همچنان مدل نان يالت عاليتحص
بود در ادامه به  ين دوره زنان جذب آن شدند معلميکه در ا ين مشاغل دولتياز نخست يکي

 م.يپرداز يآن م

 ت يکه وضع دهد چرايـش ميزنان را افزا ياستحقاق اجتماع يورتئ استخدام زنان حداقل در



 
 
 
 

 

 يآورزنان درمقابل مدل نان يآورهمراه است. مدل نان يمختلف يبازار کار با حقوق اجتماع
زنان را به عنوان کارگر برجسته  يحق اجتماع يآورنان يک مدل جهانيعنوان مردان به

زان اشتغال زنان ير دوره مورد بحث تنوع و م(. اگرچه دSainsbury, 1996: 104)کنديم
ن بار شاهد اشتغال زنان به عنوان ياول ين دوره براين تراست اما اييسه با مردان پايدرمقا

است که  ييهان بخشيتريمياز قد يکيپرورش واست. بخش آموزش يکار دولت يروين
 يهااستيد. معلمان زن به سرا ابتدا با آن تجربه کردن يدولت يزنان اشتغال به کار دستمزد

زان يم (.Sedghi, 2007: 70) آن کمک کردند يدولت و شالوده اقتصاد يسازيغرب
است يتواند در روشن شدن سيپرورش موزنان خصوصاً در بخش آموزش ياستخدام دولت

 ياستخدام يهابه زنان راهگشا باشد. دولت فرصت يشغل يهادولت در ارائه فرصت
درمورد استخدام زنان  يابخشنامه8081زنان فراهم نمود. در سال  يا برار يهمچون معلم

از  يادين بخشنامه از آنجا که همه روزه عده زيد. طبق ايآموزش و پرورش ارسال گرد يبرا
ل يقوق قلـبا ح يمات مراجعه و درخواست شغل آموزگاريعلـل کرده به اداره تيزنان تحص

س مدارس مختلط ازکالس اول تا يتأس يبرا ياخشنامهب يز طيمات نيکردند اداره تعليم
ن مدارس به زنان يدر ا يچهارم با نام کودکستان مختلط خواستار ارجاع شغل آموزگار

کردند، چرا که يبدانجا مراجعه م يدرخواست شغل آموزگار يشد که برا يال کردهيتحص
نکه از نظر يه بود، ضمن اصرفق بهين طريدولت بد يل کرده برايتدارک آموزگار جوان تحص

ش يج همراه با افزاي(. بتدر13 :8081 ،نامبي) تر بودن مدارس مناسبيا يآنها آموزگار زن برا
افت. طبق آمار در سال يش يمدارس تعداد زنان شاغل در بخش آموزش و پرورش افزا

ر مرد نف 1011، تعداد ي، متوسطه و عالييمعلم مدارس ابتدا 83130از مجموع  8082-8080
نفر مرد  1112نفر 88338از مجموع  8081 -8080ن در سال ينفر زن بودند. همچن 0230 و
اول اقدامات دولت  جهت  ي(. تا اواخر دوره پهلو11 :8081 نام،بي) نفرزن بودند 0183 و

ن قسمت يشتر در ايب يشغل يهاش فرصتيموجب گشا يج آموزش و پرورش عموميترو
ش تعداد يش تعداد دانشسراها بود. با افزايدامات قابل توجه افزااز اق يکيزنان شد.  يبرا

بنام اداره دانشسراها  ياژهياداره و 8081ورماه يدانشسراها در کشور وزارت فرهنگ در شهر
ن اداره واگذار کرد. يرا به ا يمقدمات يه دانشسراهايس نمود و انجام امور مربوط به کليتأس
 يپسران و دختران گرگان، دانشسرا يدانشسرا8081سال  قانون پرورش معلم در ياجرا در



 
 
 

  

 

  

دختران  يزد و دانشسرايدختران  يدختران کرمانشاهان، دانشسرا ين، دانشسرايدختران قزو
 در کشور موجود بود يمقدمات يباب دانشسرا ين سال جمعاً سيس شد و درايسأرجند تيب

 يش تعداد دانشسراهاين با افزايا(. بنابر2: 8083،8083-8081و8081-8081 )سالنامه و آمار
استخدام  يل دولت برايل تماياز دال يکيافت. ييش ميز افزايدختران تعداد معلمان زن ن

 شتر بايارتباط ب يکار مدرسه است که به اقتضا يرورش فضاـپ بخش آموزش و زنان در
سعه نکه تويدارد، ضمن ا يط خصوصيبه مح ياديجنسان و زنانه بودن آن، شباهت زهم

بود که  يپر کردن مشاغل يشتر برايکار ب يرويک نيازمند ين يبخش خدمات در دوره پهلو
شتر بود و يجاد مدارس بيازمند ايد نيکار جد يروين نيجاد شده بودند. خلق اين راستا ايدر ا

کردن  از آنجا که  کار (.Sedghi, 2007: 70)از آن جمله مدارس دخترانه و معلمان زن بود
 يتيجنس يهاوپرورش، بهداشت و خدمات داوطلبانه انعکاس نقشر بخش آموزشزنان د

همراه است چراکه  يها و موانع کمترومراقبت است با چالش يمارداريزنان به عنوان ت يسنت
 (.Inglehart & Norris, 2005: 31)دارد يجامعه همخوان ينگرش فرهنگ يبا الگو

پسرانه و  ييمدارس ابتدا يمعارف معلمان زن  را برا ناگفته نماند در دوره مورد بحث وزارت
د يتأک ييآموزش ابتدا يتر از مردان دانسته و بر لزوم استخدام معلمان زن برادخترانه مناسب

 (.2108)اطالعات، ش  شديم

س در دانشگاه مورد توجه يتدر ي، استخدام زنان براين وجود در قسمت آموزش عاليبا ا
تنها  8080-8081 يليکه درسال تحص يطورمردانه بود. به يب آموزشنبود و سلسله مرات

نام، بي) افتنديش يزن افزا 1به  يکردند که درسال بعديس ميسه زن در دانشگاه تدر
بود که زنان  ياگونهجذب زنان بهاست دولت در ين بدان معناست که سي. ا8(2: 1 -0  :8081

دارا  يرا در نظام آموزش يعال يهاتيمردان موقعن تمرکز داشتند و ييشتر در مشاغل پايب
توسط مردان و قرار گرفتن زنان  يار گرفتن مشاغل عاليدراخت يعني يشغل ين الگويبودند. ا

 يهاب ساختار فرصتين ترتيشد. به ايگر تکرار ميدر مشاغل د ين شغلييدر سطوح پا
 يکرد و مشاغلينان را محدود مبود مشاغل ز يموجود در بازار کار که متأثر از نظام آموزش

توان آن را با يـم يکه به راحت ياطيمثل خ يگـا مشاغل خانيو  يهمچون آموزگار

                                                           
1 به نقل از : Amin, 2002:187  



 
 
 
 

 

گر اشتغال يد يشدند. از سويه ميزنان توص يزنان هماهنگ کرد برا يخانگ يهاتيمسئول
 يپ در يکم تحرک چندانا دستي زنان همراه نبود و ين مشاغل با تحرک صعوديبه ا
ق اشتغال بود يت زنان از طريل نردبان ارتقا موقعيت که تحصين واقعيشت. به هر حال اندا

 يزنان دارد. در پ يدرکسب قدرت در ابعاد مختلف برا يدير است. سواد نقش کليانکارناپذ
تواند در برابر يو... م يا، توسعهي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد يهاباسواد شدن زنان فرصت

 (.811: 8013 ،يخيش) رديزنان قرارگ

ران مدرن يا ياول همراه با توجه به نقش زنان در بازساز يکرد نوسازانه حکومت پهلويرو
بود. همسو با آن، توسعه  يله نوسازيزنان  هدف و وس يتيبود. در نظر حکومت توسعه جنس

ر قرار زنان مدنظ يش شرط مشارکت و توانمندسازيعنوان پزنان در بعد آموزش به يتيجنس
ر بهبود آموزش و يران مدرن از مسيش مشارکت زنان در ساخت ايواقع افزا گرفت. در

وجود  ين سواد، قدرت و توانمندسازيب يکيآنجا که رابطه نزد گذشت. از يپرورش آنان م
، يش اعتماد به نفس، استقالل اقتصاديافزا يبرا يج قابل توجهيتوانست نتا ين امر ميدارد ا

کل جامعه  يت بهبود وضع اقتصاديو در نها يآورمردانه به دو نان يآورنان ر مدل تکييتغ
ن اساس يبود. بر ا يتيجه توسعه جنسيران و نتيا يساز داشته باشد که خود هم راستا با مدرن

 يتينه توسعه جنسيتا چه حد زم يشود که نظام آموزش ين دست مطرح مياز ا يسواالت
 يبرا يآموزش يامد نابرابريزنان فراهم نمود؟ پ يبرا برابر يليتحص يها براساس فرصت

ها با استفاده از مفهوم   ن سواليپاسخ به ا يطه اشتغال چه بود؟ برايزنان خصوصاً در ح
بعد آموزش و  در يتيبه مطالعه شکاف جنس يتيجنس يبرابر يعني يتيتوسعه جنس يديکل
ن عملکرد نظام يه است. همچنت زنان خصوصاً اشتغال پرداخته شديآن بر وضع يامدهايپ

ها و دهيبا القا ا ينظام آموزش يق  نوسازياز طر يتيجنس يدر کاهش شکاف برابر ياسيس
 شده است. يابيجامعه ارز ينگرش يآن از الگو يريرپذيم مدرن و تأثيمفاه

خواهانه در  يم برابريها و مفاهدهيبود وجود ا يکشاورز ياران جامعهياز آنجا که ا
 يافتن آموزش و پرورش عمومين رو با سازمان ين چندان سابقه نداشت، از افرهنگ آ

 يهاعهده گرفتن نقشبه يزنان را برا يجامعه، مؤسسات آموزش ينگرش يمطابق الگو



 
 
 

  

 

  

در  يتيگرش جنسـود که نـن زمان بيکردند. از ا يت ميدرساالر تربـدر جامعه پ يتيجنس
مدارس با توجه  ين برنامه درسيحکومت با تدو توسط دولت لحاظ شد. يآموزش يزيربرنامه

در  يتيثر بود و با شکاف جنسؤم يتيجنس يهانقش يآموزان در القات دانشيبه جنس
آموزش و  يطور کلن رو بهيافت. از ايزنان تداوم  يمردانه و فرودست يآورآموزش، مدل نان

الشعاع نگرش ت تحتيفيکت و هم از نظر يسه با مردان هم از نظر کميمقا پرورش زنان در
ت يوپرورش به پشتوانه حماب آموزشين ترتيتر قرار گرفت. به انييپا يدر سطح يتيجنس

داشت. با  يک شده بر حسب جنس نقش مهميکار تفک يرويجاد نيجامعه در ا ينگرش
انداز مشارکت ر منزل بود چشميکه حول محور تدب يمحدود ساختن آموزش زنان به امور

آموزش و پرورش  يب نقش ابزارين ترتيبرخوردار نبود. به ا يتماع از وسعت چندانزنان در اج
ده گرفته شد. آموزش و يناد يتيق توسعه جنسين طريا زنان و از يدر گسترش توانمندساز

داد.  يسوق م يتيجنس يها ت نقشيم و تثبين زنان را به تحکيپرورش با اعمال خشونت نماد
 بود موجب يتيجنس يهاشهيمنظور حفظ کلمدارس دخترانه که به يب برنامه درسين ترتيبه ا
الت ياز به تحصيکه مهر زنانه داشتند و ن يشد. مشاغليم يت دختران به مشاغل خاصيهدا

و  يع دستي، صناي، بافندگياطي، خيدرآمد همچون معلمنگونه مشاغل کمينداشتند. ا يچندان
رغم ين عليدادند. بنابرا يم کار نشان ميتقس ت فرودست زنان را درير آن موقعينظ يموارد

 يتيجنس يکرديبا رو يها، نظام آموزشجنبه يدر برخ يحکومت پهلو يکرد نوسازيرو
 يهاد نقشيجه آن بازتوليالت و اشتغال زنان شدکه نتيدر تحص يروند يريگموجب شکل

در بُعد  يتينسافته است. درواقع شکاف جيش تداوم يب بود که تابه امروز کم و يتيجنس
برخوردار  يشدکه از تحرک چندان يزنان به مشاغل يشغل يهاآموزش موجب کاهش فرصت

 مردانه  بود. به يآورم مدل نانين امر تحکيجه ايو نت ز بوديدر آن ناچ يع شغلينبودند وترف
 يکرد نوسازيگر تناقضات نهفته در روانينما ينظام آموزش يتيجنس ينابرابر يطور کل
ران يا يط اقتصادير شرايزنان تحت تأث يتيب توسعه جنسين ترتياول بود. بد يپهلو حکومت

خانواده و اجتماع از آموزش و پرورش  يها ، نگرش و برداشتيک جامعه کشاورزيعنوان به
 همراه نشد.  يت چندانيعنوان عوامل بازدارنده آن، با موفقبه يزنان و بالتبع آن نظام آموزش



 
 
 
 

 

و همگام ساختن آموزش و  يتيجنس يرش برابريم برجامعه با عدم پذحاک ينگرش يالگو
کار، موجبات کاهش رونق  يرويرش زنان در نيعنوان عامل بازدارنده پذپرورش با آن به

جه آن محروم کردن زنان يکه نت مردانه را فراهم  نمود يآور تداوم مدل تک نان و ياقتصاد
 در جامعه بود. يتيجنسض يو کاهش تبع ياز پاداش مشارکت اقتصاد
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