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دانشجویان در  تیتفکیک جنسیطرح و پیامدهاي  بررسی ابعاد

   و راهکارهاي اجراي طرحدانشگاهها 
  1شعیب یاري

  2حبیب محمدنژاد

  چکیده
تنظیم و تحدید روابط انسانها به ویژه زن و مرد، از جمله موضوعات با اهمیت و مشترك ادیان توحیدي 
. به خصوص دین اسالم و نیز برآمده از ارزشهاي اجتماعی در جوامع گوناگون در طول تاریخ بوده است

هها بر رشد علمی، هدف این مقاله، بررسی ابعاد و تأثیرات اجراي طرح تفکیک جنسیتی در دانشگا :هدف
به منظور بررسی  :روش. تأمین آیندة شغلی و ارتقاي سطح تربیت اسالمی و اجتماعی دانشجویان است

تن از اساتید و مسئوالن  30ابعاد، پیامدها و راهکارهاي اجراي طرح مذکور، از مصاحبۀ حضوري با 
به جاي هر (ر تقدم تربیت اسالمی اندیشمندان مخالف با طرح، ب :ها یافته. دانشگاهی استفاده شده است

و ) به ویژه براي خانمها(، بسترسازي رشد علمی دانشگاهها و کسب مهارتهاي شغلی )گونه طرحهاي آمرانه
نظران موافق با طرح، بر این باورند که  در مقابل، صاحب. اند مهارتهاي اجتماعی دانشجویان تأکید کرده

یابی  گرایی دانشجویان، با سازمان زي براي افزایش روحیۀ علمسا مدخل ورود به تربیت اسالمی و زمینه
با استفاده از مباحث مطرح  :گیري نتیجه. شود محقق می) غیر مختلط(ایرانی  -دانشگاهها به نحو اسالمی

یابی بومی دانشگاهها با تأکید بر ارائۀ  بندي دیدگاهها و تدوین الگوي نظري، سازمان شده، ضمن طبقه
  .شود اي و تربیتی به دانشجویان پیشنهاد می شی برابر و افزایش خدمات مشاورهامکانات آموز

تفکیک جنسی دانشجویان، رشد علمی دانشگاهها، مهارتهاي شغلی و اجتماعی،  :واژگان کلیدي
  .یابی بومی سازمان
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  مقدمه) الف

م و در همۀ ادیان، امري مسلّو حفظ حریم روابط زن و مرد  حجاب و اهمیت عفاف
شود که براي پوشش و آرایش ظاهري و  نمی در جهان یافتاي  هیچ جامعه. یقینی است

رفتاري و قوانین و  -تعامل فرد با جنس مخالف، فاقد آداب و رسوم، قواعد اخالقی ةنحو
 ،جهانمختلف در نقاط و بشر  تن است که در طول تاریخ حیااین بیانگر آ. مقررات باشد

ات و هتک حرمت نسبت به زنان، کیان خانواده و عرضّمصونیت از ت به واسطۀ عفاف
عدول از  ،از دیدگاه اسالمی .برخوردار بوده استاي  وجدان عمومی جامعه، از اهمیت ویژه

و از جمله  ها زمینه ۀو هنجارهاي اسالمی در هم شهااحکام شرعی و روگردانی از ارز
بین زن و مرد، حاصل ضعف ایمان به خدا و عدم آگاهی به فلسفه و حدود  ۀضوابط رابط

در قرآن چنین بیان شده است که حفظ حریم زن و . شرعی اعمال و عقاید مذهبی است
 )59-60: ؛ احزاب59، 30-31: نور( مانند حفظ عفت و شرم ،مرد به برخی نیازهاي اساسی انسان
رسد  می به نظر ،با این همه .گوید پاسخ می )26: عرافا( و آراستگی، زیبایی و وقار انسانی

  .، امروزه اهمیت بیشتري یافته است"کارکرد حفظ عفاف"
کسب علم و دانش داراي ارزش  ،ي گوناگونهادر طول تاریخ و در نزد ملل و فرهنگ

مطابق اسناد موجود، ایران داراي . ي رشد و بالندگی کشورها بوده استها مؤلفهفراوان و از 
شاگردي در سه  - مندي از نظام آموزشی در قالب استاد چندین هزارساله در بهره ۀسابق

ادوار تاریخی، پاسخگویی  ۀنقش آموزش در هم. خانه، مدرسه و کارگاه است شکل مکتب
 ۀرابط. ي جامعه بوده و همواره از شرایط حاکم بر جامعه الهام گرفته استها به نیازمندي
محیط خانواده  ۀبه نحو مرید و مرادي و طبق مطالب ،شاگردي -استادم در نظام معلم و متعلّ

و فنون تولید و امور  شها، ارزهاتفراگیري سنّ ۀوسیل ،آموزش در اصل بوده و و بزرگان قوم
 -از وظایف و کارکردهاي نظام استاد ،پرورش در کنار آموزش بنابر این،. نظامی بوده است

  )11: 1372فیوضات، ( .شده است می شاگردي محسوب
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امروزه نیز در نظام آموزشی کشور، آموزش و پرورش به عنوان دو جزء مالزم در 
داراي نقش مهمی در خصوص تولید و  گاههاهمچنین دانش. شوند می تربیت تعریف

ي زندگی، تهاکسب مهار :ي شغلی و داراي کارکردهایی چونتهاآموزش علم، کسب مهار
اما شواهدي وجود . ي جنسی و همسرگزینی استپذیر جامعه اجتماعی، -یابی فردي هویت

، مواردي از گاههاقرابت و اختالط دانشجویان دختر و پسر در برخی دانش ۀدارد که در سای
روابط مرد و زن، در داخل و  ةو هنجارهاي دینی در حوز شهاانگاري ارز تخطی و نادیده

ي مختلط گاههاد، از تحصیل در دانشهمچنین برخی افرا. گیرد می خارج از دانشگاه صورت
از دانشجویان، اختالط  درصد 2/33، 87بر مبناي نتایج پژوهشی در سال . ورزند می امتناع

ي دوستی میان دانشجویان غیر هارا عامل اصلی تشکیل گروه گاههاموجود در دانش
ل وجود دارد این احتما ،رو از این. )1387حاجیلري، ( اند کردهقلمداد  گاههاهمجنس در دانش

بخشی از اهداف و انتظارات جامعه  تأمین، در جهت گاههاکه شکل سازمانی موجود دانش
. ي دینی به دانشگاهیان نباشدشهاو انتقال معانی و ارز گاههادانش سازي در راستاي اسالمی
جداسازي دانشجویان دختر و پسر در روند رشد علمی  تأثیرنقش و  ،اما از سوي دیگر

تا  ،اشتغال دانشجویان تأمیني تهاي اجتماعی و ضمانتهاو فرایند کسب مهار گاههادانش
، ها ست تا به منظور شناخت ابعاد، ویژگیا این تحقیق برآن. حدودي نامشخص است

 گیري تري را با بهره ي موشکافانهها اجراي این طرح، بررسی ةپیامدهاي احتمالی و نیز شیو
  .والن دانشگاهی صورت دهداز نظرات تنی چند از اساتید و مسئ

  االت تحقیقؤس
1. ؟شود می تی دانشجویان از چه ابعادي مهم تلقیطرح تفکیک جنسی  
، بر کاهش میزان مفاسد گاههاآیا عدم اختالط دانشجویان دختر و پسر در دانش .2

  گذار است؟تأثیراخالقی در بین آنها 
رشد علمی، (نشگاهاتی بر کارکردهاي داتأثیرتفکیک دانشجویان دختر و پسر از چه  .3

 برخوردار خواهد بود؟) ي شغلیها ییي اجتماعی و تواناتهاکسب مهار

 وجود دارد؟ گاههاطرح تفکیک جنسیتی در دانش ۀاجراي بهین برايچه راهکارهایی  .4
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  تجربی ۀپیشین) ب

، دیدگاههاي 88در تحقیقی به سفارش دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در سال 
آنها نسبت به عملکرد آموزشی و پیامدهاي تحصیل در دانشگاههاي  دانشجویان و والدین

نمایش داده شده،  1همان گونه که در جدول . جنسیتی استان، مورد ارزیابی قرار گرفت تک
اکثر دانشجویان و به میزان بیشتري والدین آنها، از تحصیل در دانشگاههاي غیر مختلط اظهار 

  )1388کار گروهی، ( .اند  را عمدتاً مثبت ارزیابی کرده رضایت کرده، دستاوردهاي تحصیلی آن

توزیع درصد فراوانی گرایش دانشجویان و والدین آنها دربارة عملکرد و کیفیت :  1جدول
  جنسیتی تحصیل در دانشگاههاي تک

  سؤاالت تحقیق
  میزان گرایش 

  )درصد(والدین
  میزان گرایش 

  )درصد(دانشجویان
  کم  متوسط  زیاد  کم  متوسط  زیاد

  -   -   -   32  0  68  دخالت والدین در انتخاب رشتۀ تحصیلی
  -   -   -   34  34  32  جنسیتی انتخاب آگاهانه و با رضایت در دانشگاه تک

  27  0  73  22  0  78  جنسی بودن دانشگاه پیش از انتخاب اطالع از تک
  7  27  65  2  11  86  جنسیتی رضایت از تحصیل در دانشگاه تک

  2  26  70  1  11  87  فعالیتهاي این دانشگاههااحساس آسودگی از حضور در 
  4  31  64  1  10  88  جنسی بر موفقیت تحصیلی میزان تأثیر دانشگاه تک
  -   -   -   1  13  84  جنسی بر مهارتهاي اجتماعی میزان تأثیر دانشگاه تک

  8  21  70  1  8  90  تأثیر این دانشگاه بر ایجاد فضاي سالم در دانشگاه و جامعه
  20  33  46  4  13  81  سازي دانشگاههاي کشور جنسیتی میزان موافقت با تک

  11  7  75  -   -   -   جنسیتی اولویت انتخاب دانشگاه تک
  

دستاوردها و نتایج جداسازي دانشجویان دختر و «با عنوان  )1387( اعظم آزادهدر تحقیق 
که به » و دانشگاه شهید بهشتی) ع( ، امام صادق)س( بررسی موردي دانشگاه الزهرا: پسر

انجام شده است، دو نظام آموزشی  گاههاسفارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانش
ي آموزشی و پژوهشی ها جنسیتی و دو جنسیتی، به منظور شناسایی امتیازات و کاستی تک

ي ها بنابر یافته. اند  مورد مقایسه قرار گرفته ،گرفته از طریق این سیستم و نیز هویت شکل
دانشجویان الزهرا دانشگاه خود را در سطوح  گاهها،ه با سایر دانشتحقیق، در مقایس
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در رابطه با کیفیت خدمات . اند  را داده تري ینیعلمی پا ۀبینند و رتب تري می ینیآموزشی پا
اما میزان آن  ،مدیریتی و اداري، با اینکه میانگین آن نزد دانشجویان در سطح متوسطی است

دانشجویان دانشگاه الزهرا اعتقاد . را کمتر از حد متوسط استنزد دانشجویان دانشگاه الزه
تحصیل و  ۀپژوهشی، ادام  ي علمی،تهاشان در فراهم آوردن فرص دارند که دانشگاه

ناموفق است  ،ي اجتماعی مانند ازدواج، اشتغال و حتی منزلت و موقعیت اجتماعیتهافرص
مند  هو به همین میزان نیز عالق اند  ی کردهارزیابتر  دانشگاه دو جنسیتی را موفق و اکثر آنها 

این درحالی است که دانشجویان دانشگاه شهید . اند تحصیل در دانشگاه دو جنسیتی ۀادام
به تفاوت زیاد در بین این دو نوع دانشگاه قائل نبودند و دانشجویان دانشگاه امام  ؛بهشتی
 ،این بنابر. دیدند می اه دو جنسیتیجنسیتی را از هر لحاظ برتر از دانشگ دانشگاه تک ،صادق
جنسیتی دخترانه در قیاس  رسد ارزیابی دانشجویان دانشگاه الزهرا از دانشگاه تک می به نظر

داورانه  ذهنیت پیش به واسطۀبلکه بیشتر  ،با دو دانشگاه دیگر، نه از طریق وضعیت عینی آن
وجود آمده ه در کل جامعه ب و برداشت قالبی از محیط و اجتماع زنانه شکل گرفته است که

  )1387اعظم آزاده، ( .شود می بدان دامن زده ها و با حمایت برخی ارزشگذاري

  مرور مفهومی) ج

نظران  شود تا روایت تاریخی از دیدگاهها و نظرات صاحب در این بخش تالش می
پیرامون طرح تفکیک جنسیتی  )66: 1390فلیک، ( 1هاي بنیادین مختلف به عنوان نظریه

در  )ره(ینیخم امام این طرح در زمان حیات جزییاتگفتنی است . دانشجویان ارائه شود
شوراي عالی انقالب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و کلیات و جزییات آن در سنوات 

آنچه در .است تصویب شده فرهنگی انقالب عالی شوراي 121 قانون گذشته و تحت عنوان
بایست بدان اشاره کرد این است که ارزشهاي مورد وفاق جامعه، بسته به نیازي که  مقدمه می

کنشگران جامعه . گیرند شود، تثبیت شده، مورد اهمیت قرار می نسبت به آنها احساس می
حال با اتّکا به مرجع و منشأ نیازها . داراي نیازهاي گوناگون با میزان شدت و ضعف متفاوتند

                                                
1. Substantial Theories 
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نگرشهاي مختلفی در بین افراد   ز سویی و تعیین منابع ارضاي متناسب با آنها از دیگر سو،ا
در موضوع مطالعۀ حاضر، افراد مبتنی . جامعه به ویژه نخبگان سیاسی و فرهنگی وجود دارد

فرضهاي خود نسبت به جایگاه زن، حدود و جایگاه علم و اخالق، میزان اتقان دینی  بر پیش
پردازند که در اینجا به نظرات  ها و راهبردهاي مختلفی می ط، به ارائۀ ارزیابیموضوع اختال

  .شود هاي ذکر شده اشاره می آنها، متناسب با هر یک از مؤلفه
جنس برابر با  ،یا زنان ؛اساساً دو نگرش در تعریف و تلقی از جنس زن وجود دارد

و  ها یی در ویژگیتهاود تفاوي اجتماعی در عین وجها مردان از حیث حقوق و برخورداري
شوند، یا جنس دوم، پست و مادون مردان که از  می امتیازات مخصوص به هر یک تصور

در این صورت، . قرار دارند تري ي بشري در سطح نازلها ییحیث حقوق انسانی و توانا
ي گوناگون و برخی مواهب اجتماعی محروم خواهند تهازنان از حق تحصیل و کسب مهار

ن و ي مدوها ریزي برنامه لذاي در جامعه نخواهند داشت و حضور پررنگ و جدبود، 
همانند کشور عربستان که زنان . اي براي مشارکت اجتماعی آنان تدوین نخواهد شد پیچیده

ي سیاسی، رانندگی، حضور در تهافعالی ۀرفتن به قبرستان، ورود به عرص از حق رأي، 
چه بیشتر آنان در  د و تمایل به حذف هرنروممح... و جلسات سخنرانی و هاکالس
بیشتر به عنوان  های، هدف از تحصیل خانمدر این طرز تلقّ. ردي گوناگون وجود داها حوزه

خودکفایی در انجام امور مختص  براينفسه یا به منظور توانمندسازي زنان  یک ارزش فی
  اما در صورت تلقی اول،. به خودشان یا در برخی موارد حتی نوعی سرگرمی خواهد بود

نیازها و   ،شهاکا بر ارزي مختلف با اتّها باید شرایط و فضا براي حضور زنان در عرصه
با اخالق، از حیث نوع اعتقاد به حدود و جایگاه علم و نسبت آن . شوددستاوردها فراهم 

  .نظران وجود دارد دو نوع رویکرد در میان نخبگان و صاحب
ي ها ، آداب و رسوم و حتی آموزهتهاارج نهادن به سنّ با وجود نخست،در رویکرد 

ي فرهنگی، به پذیرش و نیاز مردم و همچنین رفع نیازهاي مادي یا تهادینی، در اتخاذ سیاس
زشهاي یک جامعه را تا وقتی به عنوان ارزش ار ؛واقعدر  .شود می عملی آن توجه ۀنتیج

 ۀلئمس ،از این منظر. نندککنشگران اجتماعی آنها را ارزشمند تلقی  ةکنند که عمد می ارزیابی
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 اجتماعی، تفاضل میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب از دیدگاه اکثریت مردم تعریف
رویکرد، اولویت در اهداف و  از آنجا که در این. ي دینیها نظر آموزه شود نه از نقطه می

ي آموزشی و پژوهشی، به تولید علم و پیشرفت تحصیلی اختصاص دارد، ها سیاستگذاري
ساز رشد  پیروان این رویکرد تنها در صورتی خواستار انجام این طرح خواهند بود که زمینه

. )1390، ...،آل بویه، امینی وزیباکالم(شودعلمی دانشجویان دختر و پسر و اساتید دانشگاه 
ي مرتبط با ها مؤلفهبر  ،ثیرات تفکیک جنسیت در دانشگاهأکید دارند که تأهمچنین آنها ت

توان  می یشمندان در این رویکرد نظري رااند   .فضاي دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد
  .نامید »گرا علم«

قابل رفع در رویکرد دوم ضمن پذیرش ارزشها، اگر چنین تصور شود که موانع موجود 
هاي فرهنگی در نهایت وجود دارد،  است و امکان عملیاتی ساختن دستورات مبتنی بر گزاره

نفسه ارزشمند  بدین سبب در این دیدگاه، ارزشها، فی. تقاضا براي اجرا وجود خواهد داشت
این  نظران در صاحب. نهیم نام می» گرا اخالق«این رویکرد را . اند  و بایستۀ ارج نهادن و مطالبه

هاي  رویکرد، ضمن ارج نهادن به جایگاه و نقش علم، قائل به لزوم تمسک به آموزه
آنها بر پایۀ . اند جانبه رفت از چالشهاي اخالقی و پیشرفت همه ایدئولوژیک جهت برون

مستنداتی در باب رفتارهاي خالف اخالق بعضی از دانشجویان در دانشگاههاي مختلط، 
ه در صورت عدم وجود اختالط در دانشگاهها، عوارض ناشی از آن کنند ک چنین استدالل می

  .و احتمال بروز چنین عواقبی کاهش خواهد یافت
نسبت به موضوع اختالط خانمها ) دینی(یان، بسته به ماهیت نقطه نظر فقهی گرا اخالق

 ةو آقایان و نیز سطح انتظاراتشان از فضاي فرهنگی و ارزشی دانشگاه، نسبت به شیو
  .دهی متفاوتی برخوردارند اي طرح از انگیزه و اولویتاجر

براي  یرا صرفاً به عنوان راه حل دینی این طرح، آن يبا اختالف نظر در ابتنااي  دسته
 این گروه از. گیرند می ی از دانشجویان در نظرخربکاهش مفاسد اخالقی در بین 

رشد (کارکردهاي دانشگاه بر  هاثیرات مضاعف دیگر طرحأیشمندان، در صورت احراز تاند
طرح  ،به عنوان نمونه(آن خواهند پرداخت ۀ، به مطالب)علمی، مهارتهاي شغلی و اجتماعی
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آنها معتقدند که دانشگاه محل ). ي مجازيگاههاگزینی دانشجویان و ایجاد دانش بومی
سادگی ه توان ب ي گوناگون تعلق دارند و نمیهافرهنگ اجتماع دانشجویانی است که به خرده
همچنین بر . کردطراحی و تحمیل  هاافراد و گروه ۀیک سبک زندگی خاص را براي هم

صرفاً با این طرح  ،که از اولویت برخوردار است ،این باورند که تربیت اسالمی دانشگاهیان
ي ها ثر از دشواريأراهکارهاي پیشنهادي آنها مت. ي مشابه حاصل نخواهد شدهایا طرح

ت افکار عمومی دانشگاهیان، عمدتاً اجراي این طرح به نحو طرح و مخالف ییاجرا
ي جدید و حداکثر، گاههاي خاص و با اعطاي مجوز به دانشگاههااختیاري، در دانش

عباسپور، : نمایندگان مجلس( است ي تحصیلیها یا برخی از رشته ها، کالسها تفکیک در دانشکده
احمدي نژاد، : گنجی، زینالو، شجاعی فرد، نمایندگان دولت دهم: ه، مسئوالن و اساتید دانشگا...کواکبیان، سلیمی و

  .شناخت »گرا واقع«توان با عنوان  می این دسته از متفکران را. )1391و  1390وحید دستجردي، 
دیگر، طرح جداسازي دانشجویان دختر و پسر را به عنوان یک امر  ۀدست ،در مقابل

مکارم  :آیات عظام( کنند می دینی مطرحي ها نفسه مطلوب و برخاسته از آموزه فی
مجتهد : نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه ؛صافی گلپایگانی، علوي گرگانی ،شیرازي

 1390 ،... مقتدایی، راشد یزدي، قرائتی و :و حجج اسالم... الهدي، استادي و شبستري، علم
اجراي این طرح را ضروري و لزوماً فراگیر و صرفاً  ،این گروه از نخبگان. )1391و 

آنها بر این باورند که دانشگاه باید . دانند می وابسته به وجود امکانات عملیاتی و اجرایی
فرهنگی،  -ي دینی ابتنا یافته و در این زمینه به عنوان یک سازمان علمیشهادقیقاً بر ارز

پور  رحیم: و اساتید، مسئوالن و اساتید دانشگاهبسیج دانشجویی  ۀبیانی( الگو و سرآمد باشد
. )1391و  1390،...مطهري، بنایی، آشتیانی و: ازغدي، فوالدوند، امانی، و نمایندگان مجلس

اول اساساً تفکیک جنسیتی  ۀدارند که با راهکار پیشنهادي دست می اظهار ،از این رو
 ۀشمندان، اجراي تعمیم یافتاجرایی مورد نظر این دسته از اندی ةشیو. شود محقق نمی
این دست . ستگاههاخواه با تفکیک ایام هفته یا تفکیک دانش گاهها،دانش ۀطرح به کلی
  .کردتوان نامگذاري  می» گرا آرمان«نظران را  از صاحب
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  شناسی تحقیق روش) د

از آنجا که تاکنون طرح تفکیک جنسی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاهها به صورت 
اجرا نشده، روش بررسی ابعاد ) مبتنی بر انتخاب واقعی دانشجویان(به نحو تام آن  گسترده و

نفر از اساتید  30یافته با  ساخت و پیامدهاي احتمالی آن در این تحقیق، مصاحبۀ عمیق نیمه
حوزه و دانشگاه و نیز مسئوالن دانشگاهها، به عنوان افرادي که اکثر آنها از تجربۀ زیسته در 

هاي موضوع تحقیق و نیازهاي دانشگاهیان  گاهی برخوردار بوده و نسبت به زمینهفضاي دانش
گیري اتخاذ شده در مطالعۀ حاضر بر اساس شیوة تعیین  شیوة نمونه. آگاهی دارند، است

که مبتنی بر توزیع هدفمند از معیار نقش  )135: 1390فلیک، ( پیشینی ساختار نمونه است
هاي مختلف، استاد معارف اسالمی دانشگاه، مسئوالن  رشته عضو هیئت علمی در( دانشگاهی

و نیز تنوع عقاید، در دو دسته ) دانشگاهی و مسئوالن نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها
دانشگاههاي سراسري و آزاد اسالمی شهر تهران بوده و با توجه به اینکه نتایج مصاحبه از 

هاي قبلی بود، در نتیجه به دلیل اشباع نظري پیرامون  ام تکرار یافته افراد بیست و پنجم تا سی
 اعتبار تحقیق بر پایۀ اعتبار ارتباطی است. موضوع تحقیق، به همین تعداد مصاحبه اکتفا شد

اند و در  ها عنوان شده هاي معرفتی متنوع در مصاحبه که داعیه )1390؛ فلیک، 1390محمدپور، (
ها به منزلۀ معیار  پایایی داده. شونده تعیین شده است واقع؛ از طریق استدالل افراد مصاحبه

گران  از طریق آموزش مصاحبه )412: 1390فلیک، (1ارزیابی کیفیت تحقیق بر اساس رویۀ تحقیق
سازي یادداشتها و پیاده کردن متن مورد اهتمام قرار گرفته  و نیز استاندارد کردن و یکپارچه

؛ فلیک، 1391کرسول، ( قیق حاضر، با شیوة خوانش نظريها متناسب با نوع تح تحلیل داده. است

  .ها و انعکاس تعلّقات نظري انجام شده است از طریق واکاوي نظري مصاحبه )1390

  هاي تحقیق یافته) هـ
نظران نسبت به ابعاد و پیامدهاي احتمالی طرح  ي صاحبگاههادید ،در این بخش

 ۀامکان مالحظ. شود می طرح ارائهتفکیک جنسیتی، در قالب دو گروه موافق و مخالف 

                                                
1. Synchronic Reliability 
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وجود آن، ت و گوناگون در این بخش وجود دارد که دلیل ي متشتّهاراهکارها و تحلیل
ي مختلف و در برخی موارد متضاد اساتید نسبت به این طرح، حتی شهافرضها و نگر پیش

  .در میان یک گروه از اندیشمندان است

  ي مخالفان طرحگاههادید. 1

  اي طرح تفکیک جنسیتی لهئوجه مس) یک

  دینی پشتیبان طرح ۀعدم کفایت ادل
 علما  يت آراوجود تشتّ به واسطۀي دینی ها طرح بر آموزه يوجود شک در ابتنا

 .نسبت به این طرح
 با حذف ) مذموم دینی ةپدید(یش به انزواطلبی و رهبانیت گرا احتمال ایجاد

 .گاههااختالط در دانش

  وظایف دینی به موازات پیامدهاي انجام آن، به دلیل مان به أتو تأکیدلزوم توجه و
احساس وظیفه نسبت به اجراي این  ،وابستگی این دو به همدیگر و بدین رو

 .طرح صرفاً در صورت ارزیابی مثبت از نتایج

 مفاسد اخالقی موجود در بین دانشجویان در فضاهاي غیر  ةوقوع عمد
ازي این طرح جهت کمینه ساختن و عدم توان بسترس...) مانند کوه و(دانشگاهی

کا به وجود روابط ناهنجار ویژه با اتّه روابط نامشروع در میان دانشجویان؛ ب
 .ي پسرانه و دخترانههاي شهري و حتی دبیرستانها اخالقی در محیط

  افزایش احتمال گرایش دانشجویان دختر به فساد اخالقی با ایجاد شرایط
دشوارتر  ،اجراي طرح و در نتیجه ۀدر سای گاههابراي ورود آنها به دانشتر  سخت

  .شدن فرایند تربیت دینی جوانان

  مخالفت افکار عمومی
  واکنش منفی، ایجاد فضاي بدبینی، تشویش اذهان و لوث کردن مسئله در صورت

ها و افراد  مطرح کردن این طرح در جامعه و حتی در میان برخی از خانواده
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و دهۀ اخیر جامعه به سمت جوامع مدرن غربی و متدین، به دلیل سیر فرهنگی د
افزایش احتمال شکست طرح به واسطۀ عدم مشارکت و پذیرش اجتماعی و نیز 

از ) احتماالً اندك(عدم امکان انطباق سبک زندگی کل دانشجویان با شیوة بخشی 
... مانند تجربۀ تحصن در تأسیس دانشگاه فاطمیه، الیحۀ خانواده و(مردم 
 ).دولت نشینی عقب

  وجود گرایش فزایندة جوانان براي ورود به دانشگاهها و امکان تکمیل ظرفیت
و عدم مقبولیت و اعتبار این ) جنسیتی ولو تک(سریع دانشگاههاي جدیدالتأسیس

  .معیار براي سنجش میزان اقبال دانشجویان نسبت به این طرح
 انداختن فضاي زنانه بر  احتمال ابراز عمدة مخالفتها از جانب دختران به دلیل سایه

مبتنی بر (دانشگاههاي آنها و بروز اختالل در روند رشد علمی، تأمین آیندة شغلی 
و ) نمونه فراخوان شغلی پیشین وزارت نفت از کلیۀ دانشگاهها جز دانشگاه الزهرا

 .حتی موجبات تأخیر در ازدواج آنها

  :گاههااولویت داشتن رشد علمی دانش )دو
  ت و جذّابیت دانشگاهها به خاطر ضرورت اهتمامویژه براي افزایش میزان قو

کاهش انگیزة پسران به کسب علم و کاهش ارزش علم نسبت به کسب ثروت و 
عدم وجود ارزیابی مثبت از قرنطینه کردن دانشجویان به عنوان راهکاري براي 

 .افزایش رشد علمی دانشگاهها

 جنسیتی بودن آنها وجود تکوري علمی دبیرستانها با  کاهش میزان بهره. 

  دشواري اتخاذ تصمیم راجع به این طرح به دلیل عدم وجود نتایج تحقیقات
رضایت از : علمی نسبت به بررسی تأثیرات این طرح بر متغیرهاي مهمی چون

پیشرفت تحصیلی، احساس آزادي در فعالیتهاي کالسی، رضایت از ارتباط با 
دانشجویی، روحیۀ تعاون بین دانشجویان،  اساتید، احساس آزادي در اجتماعات

کیفیت پوشش ظاهري، رعایت مسائل اخالقی، انگیزة تحصیل، میزان فعالیتهاي 
 ... .گروهی و جمعی، برقراري نظم، افسردگی درون
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  خطرساز نبودن اختالط دانشجویان با تحقق موفقیتهاي علمی و بسترسازي
شهاي دریافتی از تعلق بیشترین فعالیتهاي پژوهشی دانشجویان، مبتنی بر گزار

به واسطۀ حجم کمینۀ (میزان مفاسد اخالقی به دانشجویان رشتۀ عرفان و ادیان 
هاي فنی و مهندسی به دلیل  و اختصاص کمترین میزان به رشته) فعالیتهاي علمی

در این زمینه اظهارات (وجود فرصتهاي کمتر براي ورود به مسائل غیر اخالقی 
تفکیک جنسیتی دانشگاهها «اه صنعتی شریف، مبنی بر اینکه رئیس سابق دانشگ

، »اي مربوط به سایر دانشگاههاست اصالً مسئلۀ دانشگاه شریف نیست، بلکه مسئله
 ).در خور توجه است

  اشتراك جنسی استاد و دانشجو پس از اثبات و اطمینان از حصول پیشرفتهاي
 .قیقات معتبر در این زمینهمورد نیاز علمی دانشگاهیان و عدم وجود نتایج تح

  از حیث معرفتی، در ) مردان یا زنان(محرومیت از دیدگاههاي گروه دیگر
جنسیتی به ویژه در دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد،  دانشگاههاي تک

برداري علمی از اساتید مرد به عنوان استاد رهنما و  به واسطۀ عدم امکان بهره
  .ی و نارضایتی در آنهابروز احساس محرومیت نسب

  م تربیت اسالمیتقد )سه
 ریزي جامع بلندمدت و به دور از برخوردهاي واکنشی، براي  ضرورت برنامه

ها، اخالق اشرافی،  ممانعت از گسترش فساد، با وجود حاکمیت کنونی ماهواره
در جامعه به همراه اثرات سوء تربیتی آنها از دورة کودکی تا ...  گرایی و مصرف

 .ین جوانانیسن

  مثالً در عدم پذیرش اساتید بر مبناي (توجه مقتضی بر اصالح مدیریتی دانشگاهها
جلوگیري از تدریس صرف نظریات ترجمه شده (سازي علوم ، اسالمی)بازي پارتی

که در برخی موارد از (و اصالح اساتید ) هاي غربی به دانشجویان و القاي اندیشه
) اند زشی، گوي سبقت را از دانشجویان ربودهحیث عدم پایبندي به موازین ار

 .جهت مبادرت به تربیت اسالمی دانشجویان
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 هاي مشارکت  حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی در نگاهداشت زنان در عرصه
اجتماعی و سیاسی با حفظ کرامت اسالمی، بر خالف حاکمیت فضاي 

ی مانند عربستان و گرانه و محدود کننده علیه زنان در برخی جوامع اسالم سرکوب
به موازات آن، آموزش شیوة برقراري ارتباط با جنس مخالف به نحو صحیح و 

  .متناسب با شئونات اسالمی، به دانش آموزان از دورة دبیرستان

  :نبود امکانات اجراي طرح )چهار
  امکان بروز مشکل در تأمین امکانات و بودجۀ مقتضی اجراي طرح، با وجود

هاي مثبت  در میان مسئوالن تراز اول کشور نسبت به ویژگیاختالف نظر جدي 
 .این طرح

  نیازمندي اجراي طرح به اختصاص فرصت مبسوط براي بررسی امکانات هر
 .دانشگاه و نحوة اجراي طرح در هر یک از آنها

 ها یا در صورت تکمیل، عدم تأمین حد نصاب  عدم تکمیل ظرفیت بعضی از رشته
  .خی کالسها به ویژه در مقطع تحصیالت تکمیلیتعداد دانشجویان در بر

  ي موافقان طرحگاههادید. 2

  :دینی پشتیبان طرح ۀروشن و قطعی بودن ادل )یک
  تأکید مراجع تقلید بر اجراي طرح تفکیک جنسیتی و عامل مؤثر در تحقق تربیت

ها به قصد اسالمیزه کردن و  اسالمی آنها به شرط عدم اعمال سیاستگذاري
 ... .ي وضعیت دانشگاهها وساز موجه

 به عنوان جنس (بخشی نسبت به تلقی خود از جایگاه و جنسیت زن  وضوح
و در صورت ) مساوي با مرد/ تر برابر و داراي حقوق و تکالیفی نازل/پست

تساوي حقوق، به رسمیت شناختن حق آزادي در انتخاب و استقالل در عمل 
با توجه به نیازهاي فرهنگی،  براي زنان، ضمن محترم شمردن حق حضور زنان

  .سیاسی و اجتماعی جامعه و کرامت انسانی زنان
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  لزوم توجه به حق و تأمین خواست برخی از شهروندان جامعۀ اسالمی مبنی بر
تحصیل در دانشگاههاي منفک به اعتبار وظیفۀ پاسخگویی دولت به نیازهاي افراد 

 .جامعه

  :تجربی پشتیبان طرح ۀادل )دو

 عدالتی و تضییع  ابر دانشجویان دختر و پسر و حل مسئلۀ احساس بیحفظ سهم بر
  .حقوق آقایان

  اهمیت حفظ سهم برابر دانشجویان دختر و پسر در افزایش میزان مشارکت درسی
آنها، مبتنی بر تجربۀ اساتید دانشگاه در کاهش مشارکت دانشجویان دختر یا پسر 

 .اقلیت از حیث تعداد در کالس

 دانشجویان بر پایۀ نتایج تحقیق از نمونۀ عملی تفکیک   تحصیلی  مقابله با افت
جنسیتی در مقایسه  جنسیتی در انگلیس مبنی بر رشد علمی باالتر دبیرستانهاي تک

هاي داخلی آن در ارتقاي سطح علمی  با دبیرستانهاي دوجنسیتی و نیز نمونه
 .نسیتی مردانهج دانشگاه علم و صنعت در زمان تبدیل غیر ارادي به محیط تک

  عدم دریافت بازخوردها و واکنشهاي منفی از دانشجویان پسر در برخی
ها یا در مقاطع تحصیلی مختلف، به واسطۀ عدم حضور یا حضور اندك  دانشکده

 .دانشجویان دختر

  اولویت داشتن تحقق رشد علمی براي عمدة دانشجویان به جاي اهمیت همنشینی
هایی مانند  در دانشگاهها، با توجه به وجود نمونهآنها با دانشجویان جنس مخالف 

جنسیتی  افزایش تمایل دانشجویان دختر به پذیرش در گروه تاریخ دانشگاه تک
 .الزهرا به واسطۀ حضور مقطعی تنی چند از اساتید برجستۀ تاریخ در این دانشگاه

 هاي  وهجنسیتی مانند الزهرا از شی گیري دانشجویان دانشگاههاي تک افزایش بهره
براي کسب مهارتهاي ارتباطی و جنسی در ...) مراکز مشاوره و(علمی و اخالقی 

 .مقایسه با دانشگاههاي دو جنسیتی، مبتنی بر گزارشهاي دریافتی از دانشگاهها
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 جنسیتی کردن  فراهم کردن موجبات افزایش امنیت روانی دانشگاهیان، با تک
وفق دانشگاههاي دخترانۀ آمریکا و دانشگاهها به واسطۀ عملکرد مثبت و تجربۀ م

اروپا به دلیل برابري با دانشگاههاي مردانه در فراهم کردن امکانات تحصیلی و 
  .آموزشی و نیز تأمین جایگاه شغلی آتی دانشجویان

  اجراي طرح برايراهکارهاي پیشنهادي  )سه
 ۀ تأکید بر پذیرش و اعمال مدیریت نسبت به بازخوردهاي حوزة عمومی به واسط

... ها و هاي متفاوت و انجام فعالیتهاي اقناعی مانند همایشها، مصاحبه طرز تلقی
سازي از دوران کودکی  براي افزایش ظرفیت پذیرش عمومی و اهتمام به فرهنگ

 .در کل جامعه به منظور اصالح افکار عمومی

  تعیین نقطۀ شروع اجراي طرح در فضاي شهرستانها، به دلیل بیشتر بودن میزان
 .اکمیت ارزشهاي سنّتی و امکان غلبه بر افکار عمومیح

 عدم ضرورت جداسازي جنسیتی در مقطع تحصیالت تکمیلی. 

  اتخاذ سازوکارهایی براي اعمال تقسیم کار بین دانشگاهها جهت پذیرش
ها که امکان تکمیل ظرفیت و حد نصاب را ندارند، به  دانشجویان برخی از رشته
 .تعداد خاصی از دانشگاهها

 گزینی دانشجویان به علت تعلق داشتن بسیاري از مشکالت  تأکید بر بومی
دانشجویان به دوري از خانواده و جدایی از پیوندهاي خویشی، قومی و فرهنگی 

گزینی و  نیاز شدن از اجراي طرح در صورت تحقق بومی و بدین رو، احتمال بی
 .کاهش مشکالت عاطفی و روانی دانشجویان

 جنسی زنانه به آقایان جهت افزایش تعامالت  دانشگاههاي تک واگذاري مدیریت
هاي مدیریتی این  دانشگاهی و غیر دانشگاهی بهینه و ارتقاي سطح توانمندي

شناسی مدیریت، از حیث نحوة مدیریت  هاي علم روان دانشگاهها، متّکی بر یافته
خانمها  نگر خانمها، ضمن حفظ امکان حضور و همراهی نگر آقایان و جزیی کلی

 .در این عرصه و اعمال آرا و نظرات آنها
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  برگزاري و تقویت کالسها و کانونهاي مشاورة ازدواج براي آموزش نحوة ارتباط
سازنده با جنس مخالف و ارتقاي بینش دانشجویان در امر ازدواج به منظور 

 .ممانعت از ایجاد اختالل در فرایند کسب مهارتهاي زندگی و جنسی دانشجویان

 تناب از سیاستهاي آمرانه و اجباري و به کارگیري راهکارهاي تشویقی با اج
جنسیتی جدید به شکل داوطلبانه و  اعطاي مجوز براي تأسیس دانشگاههاي تک

منوط به حق انتخاب دانشجویان براي کاهش مخالفت افکار عمومی به ویژه با 
یامدها و سال از گذشت انقالب و عدم وضوح در پ 35طرح این بحث پس از 

 .نتایج احتمالی و فراهم کردن امکان کنترل عواقب ناشی از اجراي طرح

  تعیین نقطۀ آغاز طرح بر اساس مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی مبنی بر
کاهش اختالط دانشجویان، از حیث ترغیب دانشجویان به تحصیل در 

سازي  اهها و بسترهاي موفق از این دانشگ جنسیتی با ارائۀ نمونه دانشگاههاي تک
 .اجراي طرح پس از احراز ضرورت تفکیک جنسیتی در افکار عمومی دانشجویان

 هاي مشتمل بر موضوعات مختص  اجراي طرح تفکیک جنسیتی در برخی رشته
به دلیل اقتضاي این دروس بر ) مانند رشتۀ مطالعات زنان(به یک جنس خاص 

نفسه  هاي فی رخی از رشتهانتقال تجربیات زیسته به افراد همجنس و نیز ب
) هاي فنی براي آقایان مانند رشتۀ دامداري یا برخی گرایشهاي رشته(جنسیتی  تک

 .گیرد که مورد استقبال سایر دانشجویان قرار نمی

   اجراي طرح بدون اعالم قبلی و با ترفندهاي مدیریتی به منظور عدم مواجهه با
 .فشار افکار عمومی

 هها، با وجود روشهاي گوناگون جداسازي دانشجویان اتخاذ شیوة تفکیک دانشگا
براي تحصیل ... ها و دانشکده  دختر و پسر اعم از رشتۀ تحصیلی، روزهاي هفته،

 .تر اهداف تربیتی مناسب

  به عرضه، با توسعه و افزایش دانشگاههاي ) ورود به دانشگاه(انتقال فشار از تقاضا
 .تر هزینه هاي آموزشی کم به کارگیري شیوه نیازي از اجراي طرح و مجازي به منظور بی
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  عدم تفکیک همزمان اساتید و دانشجویان به دلیل عدم تداوم تحصیل دختران در
هاي فنی و تجربی تا مقطع دکتري و پرهیز از افت  ها به ویژه رشته برخی از رشته

  .سطح علمی دانشجویان

  گیري نتیجه) و

آموزش علوم به دانشجویان و برخوردار از دانشگاه مبتنی بر اهداف، سازمانی براي 
ر این تعریف داراي دو متغی. کارکرد تربیت نیروي انسانی متناسب با نیازهاي جامعه است

با تمرکز بر این دو حوزه  ها اصلی آموزش علم و تربیت نیروي انسانی است و تحلیل یافته
  .شوند می بررسی
فرهنگ دو  ةاینکه در حوز ،آنچه به عنوان مقدمه درخور توجه است آموزش علمی؛. 1

تی در ایران وجود دارد که تناقضات آن به ویژه در میان زنان و رویکرد ارزشی مدرن و سنّ
سن، جنس، قوم (صفات انتسابی افراد ،تیدر رویکرد سنّ. تري دارد ملموس ةدختران جلو

اي مانند  و هنجارهاي ویژه شهاه جنسیت افراد، ارزبسته ب. گیرد می مورد اهمیت قرار...) و
روابط با حجب و شرم و نیز محدود به ضرورت با مردان، کدبانویی، عشق و عالقه به 

که ممکن  ،مطیع بودن در برابر همسر ،تربیت فرزندان و انجام کارهاي منزل و در آخر
نفسه در  خاطر ارزش فیه ب که صرفاً ،آنی و است بسیاري از آنها نه به نتایج عینی، مادي

 19در اثر وقوع انقالب صنعتی در قرن (اما در رویکرد مدرن . کید قرار گیردأجامعه مورد ت
یانه در گرا ، صفات اکتسابی مهم شمرده شده و با اتخاذ رهیافت غایت)تولید ةو تغییر شیو

دي و کسب ي فرتهاو حصول پیشرف ها یی که براي اثبات شایستگیشهاتمامی ابعاد، تال
در این نوع  بنابر این، .شود، مورد توجه است می مواهب موجود در جامعه انجام ۀبیشین

 کهحضور داشته باشند  ها رود که زنان دوشادوش مردان در تمامی عرصه می رویکرد انتظار
در  انطور مثال در مورد زنان، آزادي برابر با مرده تی، بي سنّشهاقطعاً جایگزین ارز

ي تهاا و فعالیه اهداف و تصمیم ۀي و نظر در کلیأگوناگون جامعه و استقالل ري ها حوزه
  .است...) و روابط اجتماعی واي  حرفه(زندگی 
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نظام  يي براي ابتناي جدها اول انقالب که سیاستگذاري ۀدر ایران نیز از اوخر ده
خالف الگوي  بر(ي اقتصادي رشدمحور ها داري و اتخاذ برنامه سرمایه ةاقتصادي به شیو

دگرگونی و تحول  ،محقق شد، به تدریج و تاکنون، همانند غرب) پیش از آن ریزي برنامه
پور،  رفیع(.تی پدیدار شدي ضد سنّشهابه سان ملزومات آن نظام و به عنوان ارز شهادر ارز

1376 :265-243(  
توان حدس زد که سیاستگذاري جداسازي جنسیتی در  می پس از ذکر این مقدمه،

تی و جنسیتی را به اذهان افراد جامعه، ي سنّشهاي منفک، نگرگاههاو وجود دانش گاههانشدا
ویژه محیط بیرونی متبادر ساخته و بالطبع نوع نگاه به این ه اعم از محیط آکادمیک و ب

زیرا هدف بنیانی دانشگاه، دستیابی به خیزش علمی و آمادگی  ؛دهد می را تغییر گاههادانش
ریزي سازمانی این سري از  در حالی که پایه ؛ي شغلی استها یطبراي جذب در مح

  مدیریت ضعیف،. تی و جنسیتی استرویکرد سنّ ،)مانند دانشگاه الزهرا( گاههادانش
به وخامت  گاهها،امکانات نابرابر و رتبه و پایگاه علمی نازل دانشگاه نسبت به سایر دانش

زیرا یکی از علل نارضایتی  ؛کند می دي منفی را تشدیشهااین شرایط دامن زده و نگر
حالی که دانشجویان نسبت به  این مسئله خواهد بود که در ،احتمالی از طرح مذکور

تدریس، کیفیت آموزش، سطح دانش  ةطور خاص از شیوه ، بگاههاعملکرد خود دانش
نسبتاً به میزان ... اساتید دانشگاه، چینش و محتواي مواد درسی، امکانات رفاهی و جانبی و

مثبت آن بر  تأثیرن سیاست تفکیک جنسیتی که کردکنند، مطرح  می زیادي ابراز نارضایتی
مشخص نیست، موجب ایجاد احساس بیگانگی دانشجویان با مسئوالن  مذکوررهاي متغی

برخی از پیامدهاي . کند می فراهم ها را از حیث اهداف و دغدغه گاههاآموزش عالی و دانش
تحصیل و فرار  ۀتمایل به مهاجرت به خارج براي ادام: از ندبیگانگی، عبارتاین احساس 

دانشجویان، ابراز انزجار  ۀي داوطلبانتهامغزها، کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی و فعالی
ي دینی و عدم تناسب ها یی آموزهاي ایدئولوژیک، قایل شدن به عدم کارشهااز دین و نگر

در خیر أرایش بیشتر به مفاسد اخالقی از روي لجاجت، تآنها با شرایط و نیاز روز، گ
  .ازدواج و غیره
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از  ،اول اینکه. اساسی قرار گیرد ۀدر این زمینه باید چند نکته مورد مالحظ ،این بنابر
آنجا که با تفکیک جنسیتی اساتید دانشگاه، دانشجویان دختر به شدت با افت سطح علمی 

با سیاست  دوم اینکه،. ن آن صرف نظر کردکردمطرح شوند، باید از  می و تحصیلی مواجه
، جنسیت عامل پیشرفت یا گاههابرابرسازي سهم دانشجویان دختر و پسر در ورود به دانش

زیرا امکان دارد دانشجویان دختر با تالش زیاد  ؛شود می ماندگی تحصیلی محسوب عقب
از  ،ي مختص به آنهااگاههولی به جهت تکمیل ظرفیت دانش ،ندشوي باال ها حائز رتبه

دانشجویان پسر با کسب در حالی که ند؛ شودلخواه محروم  ۀورود به دانشگاه یا رشت
برابرسازي در اینجا  ،بدین رو. امکان ورود به دانشگاه را بیابندتر،  ي علمی ضعیفها رتبه

پایانی در این بخش نیز اختصاص  ۀنکت. ي ترقی نیستتهافرص سازي مترادف با عادالنه
رسد  می زیرا به نظر ؛جنسیتی به مردان است ي تکگاههادانش به ویژه گاههادیریت دانشم

...) ي مکفی وها مانند بودجه(مردان در احقاق حقوق دانشگاه و دریافت امکانات مورد نیاز 
امکان اعطاي امکانات برابر و نیز  ،رو از قدرت عمل باالتري برخوردارند و از این

علمی،  ۀاساتید برجست :از لوازم پیشرفت علمی همچون گاههادانش ۀبرخورداري عادالن
ي مجهز به منابع علمی، اشتراك و دسترسی به مجالت علمی الکترونیکی بیشتر ها کتابخانه

این مسائل تا آنجا اهمیت دارد که با اصالحات مدیریتی و رفع موانع رشد . خواهد بود
ي گاههاشجویان نسبت به تحصیل در دانشي مثبت نزد دانشهاعلمی، امکان ایجاد گرای
توان به تمایل زیاد دانشجویان  می در این زمینه به عنوان نمونه. منفک پدیدار خواهد شد

 به واسطۀدختر در چند سال گذشته به پذیرش و تحصیل در گروه تاریخ دانشگاه الزهرا 
  .کردره تاریخ از سوي این دانشگاه و دالیل نظیر آن اشا ۀجذب اساتید برجست

ات تفکیک جنسی دانشجویان بر رشد تأثیرتاکنون تحقیقات جامعی نسبت به بررسی 
ي مختصر تحقیقات انجام شده ها اما مبتنی بر مجموع یافته. علمی آنها صورت نگرفته است

توان چنین استنباط  ، مینظران ي صاحبگاههادر این زمینه، تجربیات اساتید دانشگاه و دید
شود؛ اما در عین  نمی در مجموع به کاهش رشد علمی دانشجویان منجرکه این طرح  کرد
به منظور جلوگیري از کاهش ) بر اجراي طرح تأکیددر صورت (رعایت برخی نکات  ،حال
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عدم اجراي طرح در سطح  :از نداین نکات عبارت. رسد می رشد علمی، ضروري به نظر
داراي حجم فعالیت علمی باال  یِي تحصیلها رشته و اساتید دانشگاه، تحصیالت تکمیلی

  ...).ي فنی، علوم پایه وها مانند برخی رشته(
ي تهااز آنجا که در طول دوران تحصیل در دانشگاه، فعالی تربیت نیروي انسانی؛. 2

تا حدودي  زندگیِ ۀسیاسی، طی مدارج تحصیلی همزمان با جنس مخالف و نیز تجرب
 گاههاخصوص در خوابه ب(با سایر دانشجویان  طور جمعی و مشتركه مستقل از خانواده، ب

ي سیاسی و بسترسازي شغلی، تهاپذیري جنسی، فعالی وجود دارد؛ معموالً جامعه) و اردوها
ضمن . ردیگ میدانشجویان مورد توجه اندیشمندان قرار  ةکنند به عنوان عناصر تربیت

ي تهاتفکیک جنسی دانشجویان بر میزان و کیفیت فعالی تأثیر ةضرورت انجام تحقیق دربار
پذیري جنسی و شغلی  نظران، ابعاد جامعه ي صاحبگاههاسیاسی، در اینجا مبتنی بر دید

نسبتاً  ییِي مختلط، فرصت آشناگاههابرخی معتقدند که در دانش. فترگ مورد بررسی قرار
اعث افزایش انگیزه و تمایل به بیشتر دانشجویان دختر و پسر، ب ةطوالنی و امکان مراود

ه و در معرض قرار گرفتن دختران، منتهی به تسهیل و تسریع در امر دازدواج دانشجویان ش
خیر ازدواج، عمدتاً به عواملی أاما از آنجا که به عنوان تبیین علل ت. ازدواج خواهد شد

ندگی مشترك براي ز ها مشکالت معیشتی، افزایش سطح انتظارات طرفین و خانواده :چون
؛ بدین روي، اینکه اختالط شود می اشاره... نیازهاي جنسی پیش از ازدواج و يو نیز ارضا

ي هر لحظه و متداوم هاي زودهنگام و نه بروز هوسهادانشجویان بیشتر منتهی به ازدواج
  .مل استأشود، محل ت

 ي مورد مشاهده و گزارش شده، افزایش گرایشها از سوي دیگر، یکی از پدیده
برقراري ارتباط با  ةدانشجویان دانشگاه الزهرا به مراکز مشاوره، به منظور یادگیري نحو

علت . ستگاههاي زندگی در مقایسه با دانشجویان سایر دانشتهاجنس مخالف و مهار
کاهش گرایش سایر دانشجویان به مراکز مشاوره در قیاس با دانشجویان دانشگاه الزهرا، 

 ۀرتباط با جنس مخالف براي سایر دانشجویان است که در سایافزایش امکان برقراري ا
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ي تفریحی و در تها، مطایبات، گشها اختالط، مراودات دانشجویان دختر و پسر به دوستی
 به واسطۀدر صورتی که . متعاقب آن منتهی شده است برخی موارد به مفاسد اخالقیِ

ي بومی شهاارز ۀعلمی و بر پایي شهاتفکیک جنسی در دانشگاه الزهرا، دانشجویان به رو
این . یازند می شود، دست می همسر ۀکه در نهایت منجر به افزایش احتمال انتخاب آگاهان

 ۀي کاهش اختالط و نیل به اهداف اولیتهاسیاس ۀدر نتیج) ثر از ساختارأکنش مت(پدیده 
شناختی و  نروا(ي علمی ها از افزایش گرایش به مشاوره بنابر این،. سیس دانشگاه استأت

توان به موفقیت طرح دانشگاه منفک در  می ه،روی جاي مراودات بیه ب) شناختی جامعه
دهی به آن بر مبناي اصول اخالقی و علمی  کنترل رفتار و روابط دانشجویان و جهت ۀمسئل

بخشی به رفتارهاي جنسی و کنترل مناسب آنها، تربیت  جهت ۀاما از آنجا که الزم. پی برد
گونه رفتارهاي منافی عفت، حتی در  دانشجویان است، به منظور جلوگیري از هراسالمی 

م ارزشی از تقد ،معنوي دانشجویان يفضاي بیرون از دانشگاه، تربیت دینی و ارتقا
همچنان  ،ي اسالمها دینی این طرح بر اساس آموزه يبه ویژه اینکه ابتنا. برخوردار است

  .ن استمحل چالش و اختالف میان علماي دی
توان چنین دریافت که اجراي این طرح  می شغلی از نظر اندیشمندان، ةآیند تأمیندرباره 

ي تهاي دخترانه، امکان ضمانگاههاتی و جنسیتی در دانشي سنّشهان نگرکردبه دلیل حاکم 
  .کرده است شغلی براي دانشجویان دختر را با افت شدید مواجه

توان دریافت که  گاهها میاداري، اجرایی و علمی دانشدر نهایت، با بررسی ساختارهاي 
؛ زیرا هر یک از ابعاد مربوط به اند  آنها کامالً متناسب با نیاز و اهداف مشترك طراحی نشده

ي فرهنگی و آموزشی نظام تهاصورت متفرق و جدا در سیاسه دانشگاه و کارکردهاي آن ب
 اسب با ضرب آنها با همدیگر یافتي متنها اما طراحی ،شود می جمهوري اسالمی دیده

ي اخالقی است، برخی دیگر شهادر حالی که محوریت برخی سیاستها حفظ ارز .شود نمی
ي مبنی بر کاهش تهاسیاس ،مثالراي ب ؛صرفاً در راستاي رشد و تولید علم اتخاذ شده است

نوان از سویی و طرح برابري اشتغال زن و مرد به ع گاههااختالط دانشجویان در دانش
شاخص مهم توسعه از سوي دیگر؛ در صورتی که پیامد این وضعیت، تولید و بازتولید 
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جهت  پیش از ترکیب و هم ،این بنابر. ساختارهاي شخصیتی و اجتماعی متضاد است
و بروز  ها به تشدید دوگانگی اي، ساختن این ساختارها، اجراي چنین طرحهاي آمرانه

ت به زیرا در حالی که کشور ما دوران گذار از سنّ ؛ي متعاقب منتهی خواهد شدشهاواکن
کند، امکان ایجاد وفاق ارزشی در میان دانشجویان نسبت به ترك  می نوگرایی را تجربه

ن یک سبک زندگی کرد، در سطح ضعیف ارزیابی شده و حاکم گاههااختالط در دانش
له با آن، حتی در سطح ت آرا و مقابدانشجویان با مخالفت افکار عمومی، تشتّ ۀخاص بر هم

ي دینی نیز محل ها این طرح بر آموزه يمسئوالن کشور مواجه خواهد شد؛ به ویژه که ابتنا
ي غیر گاههااما از آنجا که حق برخورداري از امکان تحصیل در دانش .مل و بحث استأت

ي گاههان بستر تحصیل در دانشکردبایست محفوظ بماند، فراهم  می مختلط براي مردم
  .شود می جنسیتی به نحو اختیاري از وظایف دولت شمرده تک
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  منابع

، بررسی دستاوردهاي جداسازي جنسیتی در دانشگاهها ؛)1387( اعظم آزاده، منصوره -
  .گاههانهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشتهران، 

شناخت نگرش دانشجویان پیرامون وضعیت روابط  ؛)1387(حاجیلري، عبدالرضا -
نهاد نمایندگی تهران، ، و پسر در دانشگاهها و آگاهی از حدود شرعی روابط دختر

  .گاههامقام معظم رهبري در دانش
نظرات علما پیرامون جداسازي دانشجویان دختر و پسر  ؛)1390( دانشجو خبرگزاري -

  .، سوم تیرماهدر دانشگاهها
جنسیتی دیدگاه مراجع تقلید پیرامون طرح تفکیک  ؛)1390(خبرگزاري فارس -

  .، پنجم تیرماهدانشجویان در دانشگاهها
  .شرکت سهامی انتشار ،، تهرانتوسعه و تضاد ؛)1376( پور، فرامرز رفیع -
 ،تفکیک جنسیتی دانشجویان از دیدگاه نمایندگان ملت؛ )1390( الف تحلیلی - سایت خبري - 

  http://www.alef.ir/vdcamwnuo49nw01.k5k4.html?200759 .بیست و سوم خردادماه
اختالف نظر در هیئت دولت درباره تفکیک جنسیتی ؛ )1390( نخبرآنالی تحلیلی - سایت خبري - 

 http://www.khabaronline.ir/detail/258023/society/education .، پانزدهم تیرماهدانشجویان

تفکیک جنسیتی از منظر کمیسیون  ؛)1390( ایران عصر تحلیلی -خبري سایت -
  http://www.asriran.com/fa/news/172250 .ششم تیرماه ،آموزش و تحقیقات مجلس

مخالفت اساتید دانشگاه با جداسازي ؛ )1390(ایران عصر تحلیلی - خبري سایت - 
  http://www.asriran.com/fa/news/174550 .، دوازدهم تیرماهدانشجویان دختر و پسر

  .نی ،هادي جلیلی، تهرانه ، ترجمدرآمدي بر تحقیق کیفی ؛)1390( فلیک، اووه -
تهران، ، شاگردي در ایران -بررسی تحوالت نظام استاد ؛)1372( فیوضات، ابراهیم -

  .دانشگاه شهید بهشتی
بررسی پیامدهاي دانشگاههاي تک جنسیتی آزاد اسالمی استان  ؛)1388( گروهی کار -

  .اسالمیدانشگاه آزاد ، ، اصفهاناصفهان
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، رویکردهاي کیفی، کمی و ترکیبی: طرح پژوهش ؛)1391( کرسول، جان دبلیو -
  .جهاد دانشگاهی ،مجید کیامنش، تهران هترجم

  .شناسان جامعه ،]جا بی[، ضد روش: روش تحقیق کیفی ؛)1390( محمدپور، احمد -

 




