
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

آثار و پیامدهاي تفکیک جنسی در دانشگاه عالمه طباطبائی در 
  هاي دیگر مقایسه با دانشگاه

  *انتظاري علی
  24/12/1396 :پذیرش ریختا   22/4/9613 :دریافت تاریخ

  
  چکیده

ي دانشجویان در مورد طرح تفکیک ها این مقاله منعکس کننده پیمایش نظرات و ارزیابی
در چارچوب . جنسی است که بخشی از پژوهشی جامع است که در این مورد انجام شده است

ان و همچنین نقد و نظري پژوهش با اتکا به نظرات اروینگ گافمن، ساندرا بم و دیگر  میمفهو
جمعیت .  تفکیک جنسی را مورد بررسی قرار دهممسألهطرف  ام از موضعی بی آنها تالش کرده

هاي عالمه طباطبائی، تهران و تک جنسیتی بانوان است،  آماري این پژوهش دانشجویان دانشگاه
 اي بر حسب جنس، مقطع تحصیلی،  نفر به صورت تصادفی و سهمیه1350که از میان آنان 

نتایج گواه بر آن است که اکثریت دانشجویان . دانشگاه و دانشکده محل تحصیل انتخاب شده اند
ترین مخاطب اجراي طرح تفکیک جنسی هستند نسبت به  هاي عالمه و تهران که مهم دانشگاه

 درصد دانشجویان 13 درصد دانشجویان دانشگاه عالمه و حدود 7/13فقط . آن مقاوم هستند
این نسبت در دانشگاه . ن نسبت به تفکیک جنسی در دانشگاه نگرش مثبت دارنددانشگاه تهرا

درصد دانشجویان دانشگاه عالمه  4/57. رسد  درصد می31تک جنسیتی بانوان به حدود 
درصد دانشجویان دانشگاه تهران مخالف  1/59اند و  خواستار توقف اجراي تفکیک جنسی بوده

تنداجراي این طرح در دانشگاه خود هس
   طرح تفکیک جنسی، نگرش، دانشجو، روابط جنسیتی:گان کلیدي واژه  

  
                                                

  ali@entezari.ir                 .شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار جامعه  *
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  مسأله طرح
 مختلـف  هـاي  نظـام  دهخـر  و  نهادهـا   با  اجتماعی  هعرص  در  که  است  امري  جنسیت  و  جنس
 در غیردولتی و دولتی هاي بخش  سایر  و  رسانه  ،بهداشت  ،آموزش بازار،  خانواده، چون  جامعه
 ابتـداي  از خـانواده  نظـام  گیـري  شـکل  بنیان مثال عنوان به .دارد  قرار  متقابل  تعامل  و  ارتباط
 را خـود  مذهبی و دینی  شکل  و  محتوا  که ایران چون  جوامعی  در  ژهیو  به تاکنون بشر  خلقت
 بـر   جنـسیت   کـه   گونـه   همـان   بنـابراین  .اسـت   مخالف  جنس  دو  میان  پیوند  اند،  کرده  حفظ
 اوضـاع   بازتولیـد   بر  نیز  نهادي  هاي  عرصه  است،  تأثیرگذار  دیگر  نهادهاي  حفظ  و  گیري شکل

 بـسیاري  حدود تا اجتماعی نظام عبارتی به  .دارند  نقش  جوامع  در  جنسی  نامساعد  یا  مساعد
 يا  جامعـه  زمینـه   ایـن   در  سـکوالر   گـذاري   سیاسـت  .است  وابسته جنسی  گذاري  سیاست به

 مـذهبی   اهداف  مذهبی  و  دینی  گذاري  سیاست مقابل  در  و  آورد  خواهد  ارمغان  به  را  سکوالر
  .کرد خواهد تقویت را جامعه

 ابتـداي  زا ایـران   اسـالمی  جمهـوري  در کـه  مـسائلی  ترین  مبنایی  و  ترین  مهم  از  یکی
 نـسبتی  نـوع  طریق از ها دولت و  است  داشته  قرار  همگان  توجه  مورد  تاکنون  اسالمی انقالب

 در جـنس  دو میان مناسبات اند قرارگرفته میعمو اقبال و توجه مورد اند کرده برقرار آن با  که
 ماهیـت  سـبب  بـه  مرد و زن میان مناسبات و جنسیت با مواجهه .است گوناگون  هاي  محیط

 از یکـی   بـه   خـارجی   و  داخلـی   گونـاگون   هـاي   رسـانه   از  برآمـده   برسـاخت   به  توجه  با و  آن
 فـضاي  اسـت  بـدیهی  .اسـت  شـده   تبـدیل   ایران  اسالمی جمهوري  مسائل  برانگیزترین  چالش

 بـا  اساسی  تعارض  که  بود  گرفته  شکل  اي  گونه  به  اسالمی انقالب  از  قبل  دوره  در  که  اجتماعی
 تا داشت آن بر را  اسالمی انقالب اندرکاران  دست  خصوص  به  همگان  داشت  مذهبی  معیارهاي
 شـعارهاي  بـا   قرابـت   جهـت   در  کشور  ظاهري  و  بیرونی  فضاي  کردن  نزدیک  جهت  اقداماتی

 متمایل هاي جریان گرفتن شکل سبب به حال  درعین  .دهند  صورت  مذهبی  حکومت  و  دینی
 اقشار خصوص به مردم میان در غربی هاي  رسانه  تأثیر  تحت  ذهنی  هاي  سازه  ایجاد  و  غرب  به

 تا شد موجب ،مذهبی الگوهاي تحمیل جهت نامناسب  برخورد  نحوه  از  انتقاد  و  کرده  تحصیل
 کاندیـداهاي  سـبب   همـین   بـه   .باشـد   همگـان   توجه  مورد  همواره  جنس  دو  میان  مناسبات
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 دهنـد  مـی  مـانور  آن  مـورد   در  که  را  محورهایی  از  یکی  انتخابات  هنگام  به  جمهوري  ریاست
  .است جامعه در مردان و زنان مناسبات و زنان لهمسئ

 هـاي  شـاخص  از یکـی  به ناحق به یا حق به جنس دو میان مناسبات که این به توجه  با
 دانشگاه شدن  اسالمی جهت در اهتمام نیز  دانشگاه  فضاي  در  است  شده  تبدیل  شدن  اسالمی

 بعضی تا شد موجب امر ینا .کرد پیدا جلوه جنس دو میان رابطه در گذاري سیاست قالب  در
 کـردن   اسـالمی  طریـق  از جـز  دانـشگاه  شدن  اسالمی که باشند داشته اصرار اندیشه  این  بر

 انقالب از قبل از ما کشور در ها دانشگاه .یافت نخواهد تحقق جنس دو میان  مناسبات  تعدیل
 هـا  آن در جـنس  یـک  فقـط  کـه  هایی دانشگاه تعداد .شدند می اداره  مختلط  صورت  به  عمدتاً
 از  اسـالمی  انقـالب   از  پس  که  نیز  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  .اند  بوده  اندك  بسیار  دارد  حضور

 در کـه  ایـن  تا شد می اداره مختلط  صورت  به  شد  تأسیس  عالی  آموزش  موسسه  چند  عیتجم
 که تصمیماتی  اساس  بر  بلکه  دولت  این  گذاري  سیاست  اساس  بر  لزوماً  نه  و  دهم  دولت  اواخر

 آغـاز  را نـاقص  جنـسی  تفکیـک  طرح اجراي داوطلبانه شد اتخاذ فرهنگی انقالب  شوراي  در
 تـداوم  همچنـان  یازدهم دولت در دانشگاه ریاست و دولت تغییر از پس حتی  طرح  این  .کرد

 شـده   تفکیـک   صـورت   به  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  هاي  کالس  از  بسیاري  و یافت
 اجـراي  داوطلبانه که است هایی دانشگاه ازجمله هم امیرکبیر  یصنعت  دانشگاه  .شد می  برگزار

 اجـراي  یازدهم دولت آمدن کار روي  محض  به  اما  ،کرد  آغاز  دهم  دولت  زمان  در  را  طرح  این
  .نمود متوقف را طرح این

 شـده   حـساب   و  عـالی   جهـات   همـه   از  کـه   ایـن  ولـو   طرحـی   هیچ  که  این به  توجه  با
 آن اجـراي  در آن  اصـلی   مخاطبان  و  مجریان  که  این مگر  یابد  نمی  توفیق  باشد،  شده  طراحی

 دانـشگاه  در طـرح  ایـن  اجـراي  تجربه که است این  است  مطرح  که  پرسشی  کنند،  همکاري
 اسـاس  بر مقاله این .است داشته آنان هاي  نگرش  و  نظرات  در  رهاوردي  چه  طباطبائی  عالمه

 آیـا  کـه  بیابـد  هـا  شپرسـ  ایـن  بـراي  پاسـخی  دارد نظـر  در روشـمند  و  یمعل پژوهش  یک
 اجـرا  را طـرح  ایـن  که هایی دانشگاه سایر با مقایسه در  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  دانشجویان

 عالمـه  دانـشگاه  دانـشجویان  آیـا  دارنـد؟  طـرح  اجراي به نسبت تري  مثبت  دیدگاه  اند  نکرده
 یـا  اومتـد  خواستار آیا است؟ دانشگاه شدن  اسالمی لوازم از طرح این  که  معتقدند  طباطبائی
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 وضـعیتی  چه  از  دانشگاه  سایر  دانشجویان  با  مقایسه  در  آنان  دیدگاه  .هستند  طرح  این  توقف
  است؟ برخوردار

  
  نظري و تجربی هپیشین

 پیامـدهاي  و آثـار  تطبیقی مقایسه و بررسی« مورد در که دهد می نشان محقق  جستجوهاي
 نپذیرفتـه؛   صـورت   عموضـو   خاص  محوریت  با  کاري  ،»ایران  هاي  دانشگاه  در  جنسی  تفکیک

 و جنـسی  تفکیـک  پیرامـون  شـده  انجـام  هـاي   پـژوهش   برخـی   به  قسمت  این  در  الوصف  مع
 بـا  غیرمـستقیم  صورت به که پسر  و  دختر  دانشجویان  میان  پیوندهاي  یا  و  روابط  و  مناسبات
 شـامل  جداگانـه  بخـش  دو در اشـاره  ایـن  .شـود  مـی   اشـاره   مربوطنـد   موردبررسـی   موضوع
 گیـرد  می صورت کشور از خارج در شده انجام هاي پژوهش و  ایران  در  هشد  انجام  هاي  پژوهش

 در .شـود  مراجعـه  زمینـه  ایـن  در شـده  انجـام  هاي پژوهش جدیدترین به است شده سعی  و
  ار پژوهش اهداف از کلی توصیف ابتدا پژوهش هر بررسی

 بخـش  در قـق مح .اند شده  بیان پژوهش، این در استفاده مورد نکات و نتایج سپس  و  شده  ائه
 هدربار نخست که رفت هایی پژوهش سراغ به کشور، داخل در شده انجام هاي پژوهش پیشینه
 و  حصیلت  شرایط  هدربار  که  شد  گرفته  نظر در مطالعاتی  دوم، .باشند  جنسی  تفکیک  موضوع

  .باشند یجنس تک یا و مختلط هاي دانشگاه در آموزي علم
 بـه  ارشـدش  کارشناسی مقطع نامه پایان در هفتاد دهه دوم نیمه در  باستانی  سوسن -
 بـودن  یجنـس   تـک  بـه  نـسبت  )س( الزهـرا  دانـشگاه  دانشجویان  و  استادان  نگرش« بررسی

 دانـشجویان  و اسـتادان  رشنگـ  بررسی پی در وي .است  پرداخته  )1377 -1376( »دانشگاه
 و  بـوده   پیمایشی  پژوهش  روش  .است بوده )س( الزهرا  دانشگاه  در  تحصیل  و  تدریس  درباره
 داد  نـشان   پژوهش  هاي  یافته  .است شده  استفاده پرسشنامه تکنیک  از  ها  داده  گردآوري  براي

 طیمتوسـ  نگرش دانشگاه این در تحصیل و  تدریس  به  نسبت  دانشجویان  و  استادان  اکثر  که
 درصـد  82/55( اسـت  تـر  مثبـت  دانـشجویان  از کمـی،  اخـتالف  بـا  اسـتادان  نگـرش   دارند؛

 اسـتادان،  از درصد 21 و دانشجویان از درصد 38 تنها  ).استادان  درصد  95/60 و  دانشجویان
 25/75 .دادنـد  مـی  تـرجیح  مخـتلط  دانشگاه بر را )س( الزهرا دانشگاه در تدریس و  تحصیل
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 در تحـصیلی  پیـشرفت  امکـان   کـه   معتقدنـد   اسـتادان   از  درصـد   40 و  دانشجویان  از  درصد
 اسـتادان  از درصـد   33 و  دانـشجویان   از  درصـد   54 .است  فراهم بیشتر  مختلط  هاي  دانشگاه
 تـر  فیضع میعل سطح نظر از  مختلط  هاي  دانشگاه  به  نسبت  )س( الزهرا  دانشگاه  که  معتقدند

 و دختـران  بـودن  کالس هم گفتند می استادان از  درصد  28 و  دانشجویان  درصد  4/33 .است
 41 آخر، در و شود می جنس دو هر اجتماعی  رشد  افزایش  موجب  دانشگاه  محیط  در  پسران
 نفـس  اعتمادبه مختلط، دانشگاه که بودند معتقد استادان از درصد 32 و دانشجویان از  درصد

  ).1377 ،باستانی( دهد می هدیه دختران به درس کنار در را شدن اجتماعی و
ــه پژوهــشی در اســدي عبــداهللا - ــط بررســی« ب ــشجویان رواب ــر دان ــسر و دخت  در پ
 روش  بـه   کـه   پـژوهش   این  در  وي  .است پرداخته »1385 سال در اردبیل شهر هاي  دانشگاه
 بـه  نـسبت  مثبـت  نگـرش  دانـشجویان  که است داده نشان است شده  انجام  تحلیلی  توصیفی

 ارتبـاط  عـدم  مخـالف  دانشجویان )6/82( ثراک .اند داشته  اسالم  منظر  از  پسر  و  دختر  ارتباط
 هـا  آن ارتبـاطی  نگـرش  گـذرد  می ها آن تحصیلی سنوات از چه هر و بودند پسر  و  دختر  بین
  .)1385 ،اسدي( شود یم تر يقو

 به نسبت نگرش تغییر و تحصیلی پیشرفت بر سالم روابط  آموزش  اثربخشی  بررسی« -
 پـژوهش   عنـوان   »)اصـفهان   شـهر   اهنمـایی ر  دوره  دختر  آموزان  دانش( پسر  و  دختر  روابط

 صـحبت   )نوجـوان   و  جـوان ( نـسلی   هدربار  که  این به  اذعان  با  محقق  .است  ،)1390( عبدلی
 هاي نشانه ترین مهم از است، بیداري به رو اش یجنس هغریز و رسیده بلوغ سن به که کند می

 شدن پیشه عاشق صورت به آن  تجلی  که  کند  می  معرفی  مخالف  جنس  به  يمند  عالقه را  بلوغ
 و تعلـیم   مهـم   وظـایف   از  یکی  محقق،  باور  به  .است  مخالف  جنس  برابر  در  احساسات  ابراز  و

 اجتمـاعی   برخوردهـاي   پـسران،   و  دختران  دوستی  چون  هایی  زمینه  در  که  است  این  تربیت
 انجـام  از هـدف  .کنـد  مشخص آنان براي را روشنی  تصویر  و  توصیف  آن  امثال  و  عشق  آنان،
 و کنند کسب مخالف  جنس  به  نسبت  منطقی  نگرش  آموزان  دانش  که  بود  این پژوهش،  این

 .آورنـد  دسـت  بـه  پـسر  و دختـر  روابط از درستی نگرش و بشناسند را  جنس  دو  هاي  تفاوت
 عبارتی به .بپرهیزند  افراطی  هاي  عشق  از  و  شوند  آشنا  دوره  این  در  عشق  مفهوم  با  چنین  هم

 دختر روابط به دختران نگرش تغییر باعث سالم  بطروا  آموزش  آیا  که  بود  این  پژوهش  سؤال
 محقق است؟ مؤثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر سالم روابط آموزش آیا  شود؟  می  پسر  و
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 نظریـه  و بـستگی  دل نظریه اشترنبرگ، عشق مثلث نظریه  چون  روانشناسی  حوزه  نظریات  از
 اسـتفاده   مـورد   روش  .اسـت  کـرده  استفاده  نوسازي  یشناخت  جامعه نظریه  و  نیاز  به  معطوف

 آزمـون  شیپـ  و آزمـون  پـس  گـروه  دو شـامل  آزمایـشی  طـرح  با که بوده آزمایشگاهی  روش
 5 ناحیـه  دولتی راهنمایی مقطع  آموزان  دانش  کلیه  پژوهش،  آماري  جمعیت  .است اجراشده

 از آمـوز  دانـش  30 شـامل  پژوهش نمونه .است  بوده  90 -89 تحصیلی  سال  در  اصفهان  شهر
 انتخـاب  نفر 15 کالس  هر  از  و  کالس  یک  مدرسه  هر  از  که  است راهنمایی  رسهمد  دو  میان
 بـوده  مؤثر پسر و دختر روابط نگرش تغییر بر سالم  روابط  آموزش  که  داد  نشان  نتایج  .شدند

 بـه  نسبت نگرش  تغییر  باعث  نیچن  هم و  است شده  مشاهده  متغیر  دو  بین  معناداري  رابطه  و
  .ودش می مخالف جنس به نسبت و خود

 »مجـرد   دانـشجویان  در  جـنس   هـم   غیر با  رابطه  کیفیت و  خود  تمایزیافتگی بررسی«
 در آن نتیجـه  کـه  اسـت  شده انجام همکاران و حامدي رباب توسط که  است  پژوهشی  عنوان

 میـزان   پـژوهش   ایـن   در  .اسـت  منتشرشده  شناختی  روان مطالعات  فصلنامه  در  91 زمستان
 دانـشجویان  میـان  در مخـالف  جـنس  بـا  زا آسیب غیر و زا آسیب روابط در  خود  یافتگیزیتما

 در محققان  .است گرفته قرار  موردبررسی  تهران  پزشکی  علوم  و  تهران  هاي  دانشگاه  در  مجرد
 پرسـشنامه  از و تمایزیـافتگی  سـنجش  بـراي  فریدلندر و  اسکورن  پرسشنامه  از  پژوهش  این

 غیـر  بـا  ارتبـاط  کیفیـت  سـنجش  منظـور  بـه  یانـگ  جفري  ناکارآمد  هاي  واره  طرح  بر  مبتنی
 نتـایج  اهم .است بوده اي مقایسه علی نوع از توصیفی پژوهش روش .اند گرفته بهره  جنس  هم
 جـنس  بـا  ارتباط مشکالت شدت نظر  از  پسران  و  دختران  میان  که  است  آن  بر  پژوهش  این

 هیجـانی،   واکـنش   تمایزیـافتگی،   میـزان  در نیچنـ   هـم  .نشد  دیده  معناداري  تفاوت  مخالف
 معنـادار  تفـاوت  ارتبـاطی  مـشکالت  میـزان  برحسب گروه چهار آمیختگی و عاطفی  گیبرید

  ).71-57 :1391 ،دیگران و حامدي( است شده مشاهده
 است؛ شده مند  بهره  نیز  ها  آن  از  رو  پیش همطالع  که  هستند  هایی  نمونه  ها  پژوهش  این

 را دانشجو پسران و دختران میان مناسبات که است آن پی در محقق مطالعه این  در  که چرا
 یـا  و باشـد  پـسران  و دختران بین دوستی روابط  شامل  تواند  می  مناسبات  این  .نماید  بررسی

 فریـده  که اي مطالعه .شود ختم نکاح  یا  ازدواج  به  یعنی  ها  آن میدائ  و میرس  پیوند  به  که  این
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 پیونـدهاي  کـه  اسـت  مسئله این بیانگر اند داده انجام )1392( دیگران و آبادي خلج  فراهانی
 نداشـته  را  ازدواج  سـن   رفـتن   باال  جز  پیامدي  ازدواج،  از  قبل  پسر  و  دختر  دانشجویان  میان
 .هـستیم  مـان  جامعـه  جمعیتـی  سـاختار  در ازدواج سـن   افـزایش   شاهد  نیز  اکنون  هم ؛است

 بررسـی  هـدف  با که تحلیلی -توصیفی  و  مقطعی  مطالعه  اول  فاز  نتایج  همکارانش  و  فراهانی
 تحـصیالت  بـا  جوانـان  بـین  در ازدواج بـر   ازدواج  از  قبـل   مخـالف   جـنس   بـا   تمعاشر  تأثیر

 تـأثیر  و ررسـی ب« عنوان با اي مقاله در  را  بود  شده   انجام  1390 سال  در  تهران  در  دانشگاهی
 دانشجویان بین  در  ازدواج  به  تمایل  و  ازدواج  سن  بر  ازدواج  از  قبل  مخالف  جنس  با  معاشرت
 7 از سـاله  40 تـا  18 دانـشجوي  2031 مطالعه این در .اند ردهک منتشر »تهران هاي  دانشگاه
 يا دومرحلـه  اي سـهمیه  و اي خوشـه  گیـري  نمونـه  روش بـه  تهران در آزاد  و  دولتی  دانشگاه

 دانـشجویان   درصد  12 و  بوده  سال  5/22 دانشجویان  سنی  میانگین  .شدند  واقع  موردمطالعه
 سـن  بـر  معاشرت تأثیر بررسی با محققان .اند بوده سال 27 ازدواج  سنی  میانگین  با  و  متأهل
 دانـشجویان   بین  در  ازدواج  به  تمایل  بر  ها  معاشرت  تأثیر  و  متأهل  دانشجویان  بین  در  ازدواج
 فرهنگـی  و اقتـصادي  وضـعیت  جـنس،   نمـودن   کنتـرل   بـا   که  رسیدند  نتیجه  این  به  مجرد

 سـن   افـزایش   ننـده ک  تعیـین   عوامل  از  یکی  ازدواج  از  قبل  پیشرفته  معاشرت  تجربه  خانواده؛
 از قبل مخالف جنس با پیشرفته معاشرت تجربه که يطور به .است  دانشجویان  بین  در  ازدواج
 دو بـین  واضـحی  تفـاوت  چنین هم .سازد می همراه تأخیر با  را  ازدواج  سال  دو  حدود  ازدواج،
 نشان ازدواج به تمایل با ازدواج،  از  قبل  پیشرفته  و  دوستی  هاي  معاشرت  با  ارتباط  در  جنس،

 ازدواج بـه  بیـشتر  تمایـل  بـا   دختـران   در  پیشرفته  و  دوستی  معاشرت  که يطور  به ؛شده  داده
 رابطـه  ازدواج به کمتر تمایل با پیشرفته معاشرت پسران در که درحالی داشته، معنادار  رابطه

 در هـا  آن .نداشـت  پسران در ازدواج به تمایل با اي رابطه هیچ دوستی رابطه و داشت  معنادار
 بـین   در  ازدواج از  قبـل   مخـالف   جنس  با  معاشرت  روند  در  تغییرات  که  اند  نموده  عنوان  آخر

 و  ازدواج  سـن   تغییـرات   بررسـی   در  ازپـیش   بـیش   بایـد   گزینی،  شریک  جدید  انواع  و  جوانان
 بررسـی   ازدواج  در  ها  معاشرت  این  متفاوت  کارکردهاي  و  شده  گرفته  نظر در  خانواده  تحوالت

  .شوند
 ایـران  در جنسی تفکیک همسئل  که  شود  می  مشخص  داخلی  يها  شپژوه بر  مروري  با

 رفتـه یپذ صـورت  اخالقـی   چـارچوبی   در  جنس  دو  روابط  به  نظر  با  و  نگرشی  وجهی  در  غالباً
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 ایـن  در جنـسی،  تفکیـک  مـورد  در  اسـالمی  رویکرد از متفاوت هاي برداشت به نظر با  .است
 از  و  شـود   بررسی  تفکیک  رحط  هدف  جمعیت  نگرش  ،سو  کی  از  است شده تالش  ها  پژوهش

 مختلـف  رویکردهـاي  .شـود  پرداختـه  نـشدن  یـا  شـدن  تفکیـک   هـاي   آسـیب   به  سو،  دیگر
 ...و دانشجویان کارشناسان، با مصاحبه به استناد با اند داشته تالش  زمینه  این  در  ایدئولوژیک

 این دوم و خیر یا دارد میعل توجیه طرح این اجراي آیا  اوالً  که  دهند  پاسخ  ها  پرسش  این  به
 بـا  کـرد  ادعـا  توان می مجموع در .دارند وجود هایی نگرش چه طرح این اجراي  به  نسبت  که

 مورد  در  مشخصی  و  جامع  هاي  داده  ،گرفته  صورت  هاي  پژوهش  الگوي  و  نمونه  حجم  به  نظر
 اگرچه زمینه این در گذشته هاي پژوهش .ندارد وجود طرح این اجراي پیامدهاي و  ها  نگرش

 مـوردنظر  موضـوع  زمینـه   در  هـا   آن  اساس  بر  توان  نمی اما  ،اند  بوده  حاضر  هشپژو  راهگشاي
 زمینـه   در  گـذاري   سیاست براي  شدم  متذکر  نیز  تر  پیش  که  گونه  همان  .نمود  گذاري  سیاست

 هـم  و دارد اسـالم   مبین  دین  در  هم  موضوع  این  که  اهمیتی  به  توجه  با  جنس  دو  مناسبات
  .پذیرد صورت متعددي يها پژوهش دارد ضرورت است وابسته آن به ما دانشگاهی نظام

 يمحتـوا  و بـود  گرفتـه  صـورت  یجنس کیتفک يمبنا بر غرب  در  هیاول آموزش نظام
 شـده   کیتفک يمحتوا نیا .شد می  نییتع ییمجزا هاي  محیط در اساس همین  بر زین آموزش

ـ  در و کـرد  یمـ  فیـ تعر مردان و زنان يبرا غربی  جامعه که بود یفیوظا يمبنا بر  بـا  سبتن
 هدهـ  اواخـر  در .شـد  مـی   عیـ توز مـردان  يبرا اجتماع و کار طیمح و زنان يبرا خانه طیمح

 نیازهـاي  تـا  گرفـت  صـورت  نـه یزم نیا در  هایی  پژوهش  میالدي هفتاد هده لیاوا و شصت
ـ ارز یموزشـ آ طیمح در را انیدانشجو و آموزان  دانش ـ ا کنـد  یابی  بـه  منجـر   هـا   پـژوهش  نی

 را غرب یآموزش نظام و شد تیجنس بر یمبتن یآموزش هاي  سیاست در کیاستراتژ چرخش
 و شـده   خـارج  کیتفک حالت از درس هاي  کالس اساس نیا بر .1داد قرار تأثیر تحت شدت  به

 هده اواخر در .شد آموزش طیمح به دادن شکل يمبنا جنس دو نیب یآموزش تعامل يالگو
 جامعه از ياقشار مطالبات و دهش  حاصل راتییتغ به توجه با یجنس  تک آموزش به عالقه 70

ـ ا در گرفته صورت  يها  پژوهش .گرفت قرار مدنظر دوباره ـ  از کماکـان  نـه یزم نی  و يریادگی
                                                

- حال توجه به این نکته ضروري است کـه مخـتلط کـردن مـدارس در کـشورهاي غربـی صـرفاً محـصول نتـایج                   یندرع
. داري قـرار دارد  یهسـرما هـاي فرهنگـی نظـام      در این زمینه نیست بلکه همچنین تحت تأثیر سیاسـت  شده  انجامي  ها  پژوهش

 صورت گرفته است تأمالتی وجـود  ها آنها و رویکردهاي نظري که این پژوهش بر اساس  در مورد نوع پژوهشحال   یندرع
  .گنجد ینمدارد که در این مقال 
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ـ پا و اعتبـار  یبررس به تقداننم و کرد یم تیحما یجنس کیتفک از دور  به آموزش ـ ا ییای  نی
 نـشان  هکـ  داشـتند  ییها افتهی منتقدان .)Gelbsiger & Alon 2011( پرداختند ها پژوهش

 .دارد وجود يباالتر ضیتبع و یجنس  هاي  يریسوگ مختلط هاي  محیط و ها  کالس در داد یم
 ابـراز  و کـردن  صـحبت  در دختـران  مخـتلط  هاي  محیط در که داد می  نشان  ها  پژوهش نیا

 کننـد  یم جلب خود به مدرسان جانب از يشتریب توجه پسران و هستند مشکل دچار وجود
)2200 Bradley & Charles(. 1زیـ جنک )مخـتلط  هـاي  کـالس  در کـه  داد نـشان  )2006 

 2کـا یآمر یدانـشگاه  زنـان  انجمـن  .دختران تا شود یم داده پسران به يشتریب نفس  اعتمادبه
)AAUW( در رفـتن  باال به دختران معموالً ها  آن اساس بر که کرد گزارش را ها  یافته یبرخ 

  .شوند نمی قیتشو یتجرب علوم و اتیاضیر مانند آموزش هاي دوره
 یآموزشـ  هـاي   محـیط  و هـا   کالس تجربه به شروع محققان ،ها ینگران نیا به پاسخ در

 هـا   پـژوهش  .دنـد ید مـی   آموزش مجزا هاي  کالس در پسران و دختران که کردند یجنس  تک
 ادیـ  مخـتلط  هـاي   کـالس  از بهتـر  یجنـس   تـک  هـاي   کالس در افراد از یبرخ که داد نشان

 در خواهنـد  مـی   کـه  شـد  اضـافه  افـراد  هـاي   انتخـاب  بـه  نهیگز کی بیترت نیبد .گیرند  می
 یآموزشـ  هـاي  محـیط  در .مخـتلط  هـاي  کـالس  در ای نندیبب آموزش یجنس تک هاي  کالس
 ياثـر  شـود  یمـ  فهـم  نفـس   اعتمادبـه  و نفـس   عـزت  لیذ که شتنیخو از فرد ادراك مسئله
 در شتنیـ خو از نـان ز ادراك کـه   انـد   داده نشان ياریبس مطالعات .دارد آموزش بر ریگ  چشم

 فـضاهاي  ).Bradley & Charles, 2002( دارد قـرار  يتـر  نییپـا  سطح در مردان با سهیمقا
 به را امکان نیا و برد می  باالتر را خودشان از زنان ادراك محققان از یبرخ نظر از یجنس  تک
 رد يرهبـر  نقـش  و باشـند  داشته يشتریب نفس به اعتماد نفس به اعتماد که دهد می  ها  آن

 در کـه  ها پژوهش یبرخ سو گرید از .)DiPrete and Mann, 2012( رندیگ عهده بر را گروه
 یبرخ ادراك بتواند دیشا یجنس کیتفک که دهد می  نشان گیرند  می  يجا یستینیفم اتیادب
 را مـردان  مواجهـه  در زنـان  گـاه یجا امـا  ،ببرد باال زنانه هاي  محیط در را شتنیخو از زنان از

 و بـرده  انیـ م از را هـا   جنـسیت  نیب تعامالت امکان و دارد می  نگه تر  نییپا حسط در کماکان
ـ ا در یپژوهش اتیادب .شود یم جامعه درون در زنان یاجتماع نفس  عزت يریگ  شکل مانع  نی

                                                
1. Jenkins 
2. The American Association of University Women (AAUW) 
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 یدوجنـس  هـاي   کـالس  آمـوزش  ییکـارا  از هـا   پـژوهش  بعضی .دارد ییباال یگستردگ مورد
 تفـاوت  چیه  ها  پژوهش بعضی و کنند یم تیحما یجنس  تک از گرید یبرخ .کنند یم تیحما
 هـا   پژوهش  این  نظري  مبانی  در  تجدیدنظر  با  رسد یم نظر  به  .اند  نکرده گزارش را يدار یمعن

 متناقض يها افتهی که کرد بندي جمع اي گونه به را ها آن  توان یم الزم  هاي  تحلیل  فرا  انجام  و
  .شود مشاهده آن در کمتري

 دارنـد  تـالش  حـد  چـه  تا یجنس کیتفک هاي  سیاست که ددا نشان  ها  پژوهش یبرخ
 عیتوز و یجنس ينابرابر کی امر نیهم و کنند برقرار ها  دانشگاه در زنان و مردان نیب یتوازن

 )2007( 1سـاکس  ).DiPrete and Mann, 2012( داشـت  خواهد بر در را ها فرصت هناعادالن
 شرفتیپ به لزوماً یجنس  تک هاي  یطمح ،گرید  يها  پژوهش از ياریبس برخالف که داد نشان
 يشتریـ ب بهـره  یجنـس  تـک  هـاي  محیط در پسران مقابل در و انجامد نمی  دختران یلیتحص
 ،مدرسـان  کـه   آن شـرط   بـه  کنـد   مـی   تیـ حما یجنـس   تـک  هـاي   محـیط  از ساکس .برند می

ـ  الگوهاي بر یمبن یمتفاوت  راهبردهاي  يهـا الگو .کارگیرنـد   بـه  پـسران  و دختـران  يریادگی
 هـاي   سال در که دهند می  نشان ها  آن .کنند یم ضهرع يگرید شواهد یجنس کیتفک دمنتق

 در .میهـست  زنـان  یدانـشگاه  التیتحـص  شتریـ ب چه هر رشد شاهد یصنعت جهان در ریاخ
 زنان دتعدا ونسکوی هاي  داده مطابق هیترک و سوئد  ،کره آلمان،  ژاپن، ایران، مانند ییکشورها

 درصدد یجنس کیتفک هاي  سیاست .است گرفته یشیپ ردانم از یدانشگاه لیتحص حال در
 حـوزه   در  مـردان   بـراي   فرصـتی   کـردن   فراهم  و  کرده  لیتحص دختران فزاینده  رشد کاهش
 هـاي   محیط  ،رود می  باال کرده  لیتحص زنان نرخ که یدرحال سو گرید از .هستند  عالی  آموزش

 يتـر   نییپا سطح در مردان به نسبت زنان درآمد و اشتغال خرن و مردساالرند همچنان يکار
ـ  یآموزشـ  هـاي   محـیط  در یجنـس  کیـ تفک دغدغه معتقدند  برخی  .دارد قرار  آنکـه  از شیب

ـ ا محـصول  باشـد  زنـان  سـطح  ارتقـاء  و یآموزش تیفیک بردن باال يبرا  اي دغدغه  يدئولوژی
 کـه  ییهـا   داده .کند  می  پنهان يآمار هاي  گزارش و ها  داده پشت در را خود که است یجنس

 زیـ ن هـا   آن اعتبـار  یبررسـ  و نقد در کرد استدالل توان می  ها  آن دییتأ در که اندازه همان به
 آمـوزش  حـوزه  در زنـان  کـه  این براي محیطی کردن فراهم  حال  درعین .داشت نقد توان می

                                                
1. Sax 
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 انـواع   بـه   امـروزه   کـه   اسـت   دیگـري   ایـدئولوژي   از  برخاسـته   نیـز   خـود   گیرند  یپیش  عالی
 کیـ تفک کـه  دهنـد  می  نشان )1996( 1کوبیج .است  مشهور فمینیستی  نظري هاي  گرایش

 یدسترسـ  مـانع  کـه  پنهـان  ضیتبع از است ينمود یآموزش هاي  محیط در ياجبار یجنس
ـ  يانـداز   فاصله با یکیتکن نیچن .است مطلوب هاي  موقعیت به زنان  کماکـان  جـنس  دو نیب
 یمانع ،آزاد  فضاهاي به دورو از ها  آن کردن منع با و کند  می  حفظ زنان يبرا را یابژگ يالگو
  .آورد می بار به یاجتماع -یفرهنگ رشد يبرا

 و یصـنعت  نهادهـاي  در یجنـس  کیـ تفک بـر  دیـ تأک کـه  کنـد  مـی   پیـشنهاد  هارتمان
 یموجـودات  صـورت   بـه   تنهـا  را هـا   آن کـه  اسـت  زنـان  به خاص نگاه نوع کی محصول میعل

Hartmann ( جامعـه  بـر  کمحا مردساالر قدرت ساخت از است یتابع که ندیب می يبعد تک

 کـردن  جـدا  و کـردن  زولـه یا بـر  دیـ تأک بـا  کـه  دارد يادیـ ز مبلغـان  ؛نگاه نوع نیا .)1987
 محرك تواند می که يموجود عنوان  به  تنها را زن و دنزن می  دامن ها  نگرش نیا به  ها  جنسیت

 یجهـ و  تـک  یموجـودات  عنـوان   بـه  را مرد و زن اگرچه .دنساز می  جدا باشد مزاحم و کیاروت
 عمـل  دارد تـالش  اگرچـه  یجنـس  يجداساز و کیتفک بر یمبتن  الگوهاي .کند  می  ییبازنما
 که هستند یجنس هاي  ایدئولوژي و  هنجارها محصول اما ،کند هیتوج میعل صورت  به را خود
 پژوهـشی  در بـارون   و  وارتون .دارد مدافعانش يساختار و یفرهنگ  بنیادهاي در شهیر قاًیعم

 پیمایـشی  در شـاغل  مـردان  از اي  نمونـه   روي  بـر   کـار   محیط  در  یتیجنس  تفکیک  پیرامون
 بـه  نـسبت  مختلط هاي محیط  در  مردان  نفس  عزت  و  شغلی  رضایت  که  دادند  نشان  گسترده
  ).Baron & Wharton, 1987( است کمتر کاري هنشد تفکیک هاي محیط

 احبهمـص  پنجـاه  و نفـره  2000 اي نمونـه  روي گـسترده   پژوهشی  در  دیگران  و  اکلوند
 بـین  بیولـوژي،  و فیزیـک  چـون  هـایی  رشته در جنسیتی تفکیک  الگوي  که  دریافتند  عمیق

 چـون   هـایی   رشـته   .دهنـد   مـی   صـورت   جنـسیتی   تفکیکـی   ناخودآگاه  صورت  به  دانشمندان
  ).al et Ecklund, 2012( مردانه بار فیزیک و کنند می پیدا زنانه بار پرستاري

 ایـدئولوژیک  فـضاي  از متـأثر  بعضاً است رفتهگ صورت غرب در که  مطالعاتی  متأسفانه
 ایـن  در اي منـصفانه  هـاي  پژوهش است نداده اجازه ایدئولوژیک فضاي این  .است  فمینیستی

                                                
1. Jacob 
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 .نیـست   عادالنـه   لزومـاً   شـود  یم مطرح  جنسیتی  عدالت  عنوان  با آنچه  .پذیرد  صورت  زمینه
 و اجتمـاعی  رایطشـ  بـه  حـداقل  امـر  ایـن   که  گفت  توان یم بودن،  باطل  و  حق  از  نظر  صرف

 مـردان   دوش  بـر   عمدتاً  امرارمعاش  مسئولیت  که  اي  جامعه  در  .دارد  بستگی  جوامع  فرهنگی
 علـوم  حوزه در دانشجویان درصد 70 به نزدیک زنان آن  در  که  موقعیتی  نیست  معلوم  است،

 کـردن  فـراهم  در بایـد  کـه  ایـن  ضـمن   .باشـد   عادالنـه   وضـعیتی  دهنـد؛   تشکیل  را  انسانی
 آمـوزش  نظـام   در  آنـان   بـر   آنچـه   و  کنکـور   در  کنندگان  شرکت  وضعیت  به  بربرا  هاي  فرصت
 ذکرشان که طور همان ها پژوهش این نتایج .نمود توجه  است،  گذشته  آن  از  پیش  و  همتوسط

 تـا   تفکیـک   مـدافعان  از وسـیعی   طیـف   و  اسـت   یتـوجه   قابل پراکندگی  داراي  اگرچه  رفت،
 نقطـه  امـا  کننـد،  مـی  ارائـه  را طـرح  ایـن  با فتمخال تا دفاع در شواهدي و ها  داده  مخالفان،
 را  شـده   کیـ تفک کـالس   بـا   دانـشگاه   در  حـضور   کـه   است  این  ها  پژوهش  این  ههم  مشترك

 اجبـاري  تفکیـک  و دارنـد  مـدنظر  آمـوزان  دانـش  یـا  دانـشجویان  براي انتخاب یک  عنوان  به
 از  حاصـل   تجربی  نتایج  درمجموع .است نبوده  مدنظر ها  پژوهش  این  در  آموزشی  هاي  محیط
 ایـت حک  ،تحصیل  به  مشغوالن  براي  انتخاب  یک  عنوان  به شده  کیتفک هاي  محیط  و  ها  کالس

 بیـان  طـرح  ایـن  منتقـدان  سو دیگر از .دارد غرب  هاي  دانشگاه  در  طرح  این  نسبی  توفیق  از
 جنـسی /عـاطفی /روانـی  رشـد  بـراي  مـانعی  مخـتلط  هاي محیط  در  حضور  عدم  که  دارند  می

  .است یاندانشجو و آموزان دانش
  

  مفهومی چارچوب
 بـا  مـردان  مواجهـه  و است تقارن عدم دچار جامعه در زنان  و  مردان  مناسبات  گافمن  نظر  از

 و بـودگی  زن شامل جنسیت گافمن .است کودکان و  تر  جوان  و  فرودست  مردان  همانند  زنان
nGoffma ( نـدارد  بیولوژیـک  منـشأ  اسـت  معتقـد  و داند می برساختی کامالً را بودگی مرد

 صـحنه  در جنـسیت  اجـراي  بر گافمن نمایشی نظریه چارچوب  در  نیز  باتلر  جودیث  ).1976
 یا مذکر( زن یا مرد ما که است آن باتلر  کالمِ  جان .دارد  تأکید  تئاتر  صحنه  همانند  اجتماعی

 و  مردانگـی  بلکـه   بشویم،  زن  یا  مرد  که  گیریم  نمی  یاد  ما  همچنین  شویم،  نمی  متولد  )مؤنث
 بـر  و است گفتمان برساختی محصول جنسیت وي نظر از .کنیم می اجرا  جامعه  در  را  زنانگی
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 تـاریخ  در نیـز  فوکـو  پـارادایم  ایـن  در ).1386 سـیدمن ( شـود  می حک  مردان  و  زنان  ابدان
 مدیریت و قدرت عمل الگوهاي ها، استراتژي آماج را زنانه بدن خصوص به خویش سکسوالیته

 بـراي  اسـت  اي ابـژه  جنـسیت  کـه  است آن  بر  فوکو  .کند  می  معرفی  پزشکی  و  شناختی  روان
 بـا  و گـافمن  همانند نیز بم ساندرا ).Foucault, 1979( گفتمانی امر چارچوب در ورزي میل

 تأکیـد  مورد را جنسیت بودن برساختی جنسی عدسی و جنسی واره طرح  مفاهیم  از  استفاده
 کـه  دارد تأکیـد  امـر  این  بر  جنسی  یابژگ  نظریات  چارچوب  در  نیز  ولف ناومی .دهد  می  قرار

 زنـان  بدن بر را خود جنسی عالئق کننده اجتماعی ابزارهاي  سایر  و  ها  رسانه  طریق  از  مردان
 ).Bem, 1993( کننـد  مـی  خـود  جنـسی  شـهوات  منقـاد  را آنـان  جـسم  و کنند می تحمیل

 منظـور  بـه  و بـازاري  مـصرف  چـارچوب  در را جنـسیتی  هاي  هویت  و  جنسیت  نیز  فدرستون
 کنـد   مـی   معرفی  اجتماعی  مدهاي  به  التزام  قالب  در  اجتماعی  هاي  گروه  در  عضویت  تضمین

)28 :1991 ,Featherston.(  
 ینـوع   دچـار   شناختی  جامعه  تحلیل  امر  در  اکثراً  غربی  شناسان  جامعه  رسد  می  نظر  به

 اجتمـاعی  امـر  به است رسیده نظرشان و سمع به  چه  هر  آن  موجب  به  که  اند  شده  زدگی جو
 و اجتمـاعی  منشأ جامعه در مردان و زنان میان ها نابرابري از  بسیاري  اگرچه  .اند  نموده  لیأوت

 و واضـح  که بیولوژیک هاي تفاوت امکان  با  امر  این  پذیرش  اما  ،دارد  مردساالرانه  ساختارهاي
 توجـه  مورد ها پژوهش برخی در بعضاً که شناختی روان هاي  تفاوت  همچنین  و  است  برجسته

 انـسان   رفتـاري   هـاي   سـاحت   همـه   بودن  اجتماعی  بر  اصرار  .ندارد  مغایرت  است  تهگرف  قرار
 همیـشگی  پرسـش  ؛شود  اشتباه  این  دچار  دیگر  بسیاري  همانند  گافمن  تا  است  شده  موجب
 انـسان  کـه  ایـن  یـا  گیـریم  مـی  یـاد  ما هم را یادگیري آیا که است این بزرگان این از  حقیر

 بم ساندرا توسط که توجه  جالب  مفاهیم  از  یکی  حال  ندرعی است؟  یادگیرنده  فطرتاً  موجودي
 تقابـل  بـر  کـه   میمفهـو  ؛اسـت   جنـسی   سـازي   قطبی  مفهوم  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد

 تبیـین  در بتوانـد  مفهـوم  ایـن  رسـد  مـی  نظـر  به .دارد  داللت  جامعه  در  جنسیتی  برساختی
 همچنـین  .کنـد  ککمـ  هـست   نیز  جنسیتی  ابژگی  منشأ  همواره  که  جنسیتی  هاي  دوگانگی
 هـاي  نقـش  و  جنـسیتی   هـاي   خوشـه   جنـسیتی،   هاي  کلیشه  و  هویت  نظیر  بم  دیگر  مفاهیم

 اجتمـاعی  مناسـبات  در جنـسیت  بر تأکید و توجه بهتر  چه  هر  تبیین  در  توانند  می  جنسیتی
 نیـز  ما توجه مورد که جنسیت اجتماعی وجوه بر تأکید وجود با بم  ساندرا  .باشند  رسان  یاري
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 بیـشتر  جنـسیت  اجتمـاعی  ابعاد بر تأکید درواقع  .گیرد  نمی  نادیده  را  آن  طبیعی عدب  هست،
 بیولوژیک و طبیعی هاي  پایه  جنسیتی  هاي  تفاوت  که  این وگرنه  است  آن  به  توجه  جلب  براي

  .نیست انکار قابل دارند نیز
 خصوص به  مردانه  جنسی  شهوات  پرتو  در  زنان  ابدان  انقیاد  مورد  در  ولف  ناومی نظرات

 )Wolf, 2013( دهـد  می توضیح را جنسی هاي ناهنجاري از بخشی غرب اي رسانه جهان در
 قـرار  خـود  متقابـل  سـلطه  در را مـردان  زنانـه  هاي حربه به توسل با نیز  زنان  که  امر  این  اما
 کـه   نیـستند   مـردان   ایـن   فقـط   واقـع  در  .اسـت   گرفتـه   قـرار   وي  اغمـاض   مـورد   دهند  می

 طریـق  از خـود  نوبـه  بـه   نیز  زنان  بلکه  کنند  می  تحمیل  انزن بر  را خود  زیبایی  استانداردهاي
 و دلربـایی  بـه  توسـل  بـا  گونـاگون  انحـاء  بـه  تواننـد  می  مردان  جنسی  ضعف  نقاط  به  وقوف

 کـه  داشت اظهار توان می ترتیب این به .کنند خود  تمنیات  منقاد  را  مردان  ،جنسی  فریبندگی
  .ودش می ظاهر مردان از بیش زنان در فریبندگی
 و هـا  نظریـه  از امـا  نیـستم،  مشخـصی  نظـري  هاي گزاره آزمون دنبال  به  مقاله  این  در
 شـناخت  همچنـین  و سـنجش  ابـزار  سـاخت  قالـب   در  زمینـه   ایـن   در  پیشین  هاي  پژوهش
 و هـا  شـاخص  برخی که معنا بدین .ام برده بهره مخالف جنس با درگیري  سطوح  و  ها  شاخص
 پـس  .مدار نظـر  در  را  پیـشین  بخـش   در  یادشده هاي پژوهش  و  ها  نظریه  در  موجود  مفاهیم

 مفـاهیم،   گـرفتن   نظـر   در  بـا   خالصـه   طـور   به قبل  بخش  در  مطرح  مضامین  نظري  کاربست
 اسـتفاده  مـورد  نظـري   مـضامین   یـا   و  هـا   پـژوهش   در  کـه   اسـت   متغیرهـایی   و  هـا   شاخص

  .آورد ستد به ایران در جنسی تفکیک نتایج و ها زمینه از درکی بتوان تا اند قرارگرفته
  :از اند عبارت پژوهش این هاي پرسش درمجموع گفته پیش نظري مباحث اساس بر

  است؟ شده نزدیک خود اهداف به اندازه چه تا جنسی تفکیک طرح
 خـود   اهـداف   بـه   و اسـت   بـوده   موفـق   جنـسی   تفکیک  طرح  آیا  که  است  این  منظور

  :شود می مطرح زیر پرسش دو پرسش، این به توجه با است؟ یافته دست نسبی صورت به
  چیست؟ جنسی تفکیک طرح اجراي به نسبت دانشجویان نگرش
 و آثـار  بـه  نـسبت  دیـدگاهی   چه  دانشجویان  بفهمیم  تا  آنیم بر  پرسش  این  در  درواقع

 و اخالقـی   مـسائل   کـاهش   موجب  طرح  این  آیا  .دارند  دانشگاه  در  جنسی  تفکیک  پیامدهاي
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 مخاطبـان   دانشجویان  که  این به  توجه  با است؟  شده  دانشجویان  میان  در  هنجاري  مشکالت
 در  دیـدگاهی   چـه   دانشجویان  که  است  این  پرسش  هستند  جنسی  تفکیک  اصلی  مجریان  و

 همـراه  آن بـا  انـدازه  چـه  تـا  اسـت  اجراشده که مدت این در و  دارند  طرح  این  اجراي  مورد
  اند؟ شده

 دانشگاه  در  جنسی  تفکیک  طرح  اجراي  یا  اجرا  تداوم  توقف،  به  نسبت  دانشجویان  نظر
  چیست؟
 تفکیـک  تجربـه  داري  یـا   فاقد  که  گوناگون  هاي  دانشگاه  در  آماري  جمعیت  به  توجه  با
 دانـشجویان  نظـر  که است مطرح پرسش این هستند خود دانشگاه در ناقص  یا  کامل  جنسی

 کـرده  اجـرا  کامل یا ناقص صورت به را آن تاکنون  که  دانشگاهی  در  طرح  این  توقف  مورد  در
 ایـن  تـاکنون  کـه   دانشگاهی  در  طرح  این  اجراي  مورد  در  دانشجویان  نظر  یا  و  چیست  است
  چیست؟ ،است نشده اجرا آن در طرح

 چـه   جنـسی   تفکیک  طرح  ارزیابی  در  دانشگاه  سه  در  دانشجویان  هاي  نگرش  و  نظرات
  دارد؟ هم با تفاوتی

  
   پژوهش روش

 کـه  هـایی  دانـشگاه  میان ها  داده  مقایسه  ضرورت  و  حاضر  پژوهش  بودن  کاربردي  به  توجه  با
 .اسـت   شده  استفاده  رابطه  این  در  پیمایش  روش  از  اند  اشتهند  و  داشته  جنسی  تفکیک  تجربه
 رویکردهـاي  از ترکیبی اساس بر تحقیق دارد اتکا  آن  بر  مقاله  این  که  اصلی  تحقیق  در  البته

 را هـا  دانشگاه  در  جنسی  تفکیک  طرح  توفیق  بتوان  بهتر  تا  است  گرفته  صورت  کیفی  و  میک
 پیمایشی پژوهشی روش اساس بر صرفاً مقاله این در شده منعکس هاي یافته اما نمود ارزیابی
 نظـرات  سـاخته،  محقـق  پرسشنامه از استفاده با است شده تالش روش این در .است  استوار

 با .شود آوري جمع شد خواهند  تعریف  ادامه  در  که  نظر  مورد  متغیرهاي  مورد  در  دانشجویان
 وجود  جنسی  تفکیک  به  نسبت  رشنگ  سنجش  براي  استانداردي  پرسشنامه  که  این به  توجه

 ابعـاد  در نظـرات  پرسـشنامه  ایـن  در .شـد  تهیـه  رابطـه  این در  جدیدي  پرسشنامه  نداشت،
 اگرچـه   .اسـت   گرفته  قرار  موردسنجش  لیکرت  طیف  قالب  در  جنسی  تفکیک  طرح  گوناگون

 حطر پیامدهاي و آثار مورد در نظرات رسد می نظر به  اما ایم  نهاده  نگرش  را  نظرات  این  جمع
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 اجراي از پس پرسشنامه این هاي مؤلفه تدوین براي .باشد تر مناسب آن براي جنسی تفکیک
 مراجع سوي از شده ارائه هاي گزاره میان از شد، صحبت آن مورد  در  تر  پیش  که  کیفی  بخش
 اسـتادان  و مـشاوران  نظـر  بـا  هـا،  دانشگاه متصدیان  و  دانشجویان   استادان،  مسئوالن،  دینی،
 اصـلی  مفـاهیم  و متغیرهـا   مـورد   در  پرسـش   کنار  در  البته  .گردید  تهیه  اسبیمن  هاي  مؤلفه

 قـرار  پرسـش  مورد نیز دانشجویان اقتصادي اجتماعی و شناختی جمعیت  اطالعات  پژوهش،
  .گرفت

 بـه  توجـه  بـا  کـه  هـستند  تهـران  هـاي  دانـشگاه   دانـشجویان   پژوهش  این  آماري  جمعیت
 انتخـاب   تهـران   شـهر   دولتـی   هـاي   دانـشگاه   انمی  از  تعمدي  صورت  به  پژوهش میمفهو  چارچوب

 جنـسی  تفکیـک  طـرح  کـه  دانـشگاهی  عنوان به طباطبائی عالمه  دانشگاه  که  ترتیب  این  به  شدند؛
 دانـشگاهی  عنـوان  به تهران دانشگاه  است؛  یافته  تداوم پژوهش  اجراي  زمان  تا و اجرا  آن  در  ناقص

 کـه  1بـانوان  جنسیتی تک دانشگاه یک و است نشده اجرا آن در جنسی تفکیک طرح  گاه  هیچ  که
 .شـود  می کامل جنسی تفکیک مشمول که است  داشته  اختصاص  زنان  به  صرفاً  تأسیس  ابتداي  از
 و  تصادفی  صورت  به کوکران  فرمول  از  استفاده  با  دانشجویان  از  نفر  1350 منتخب  هاي  دانشگاه  در

 .نـد ا شـده   انتخـاب  لتحـصی  محل دانشکده و دانشگاه تحصیلی،  مقطع  جنس،  برحسب اي سهمیه
 و  استخراج  پرسشنامه  از اطالعات  ها،  پاسخ ینیبازب و کنترل و  ها  پرسشنامه  يگردآور از پس

 هـا  داده هیـ کل گاه آن و شده درج يکدگذار هاي برگه در شده نییتع شیپ از کدهاي  مبناي  بر
 تحلیـل   زا  مطالعـه   ایـن   در  .ردیـ گ انجام الزم يآمار محاسبات تا شد  وارد SPSS طیمح در

  .است شده گرفته بهره ها میانگین مقایسه براي T آزمون و واریانس
 واحد یا مشاهده، واحد ،شود یم يآور جمع فرد از موردنیاز عاتالاط که این به توجه با

 تحلیل واحد .شوند یم انتخاب یريگ نمونه  روش  برحسب  که  هستند  يا  نمونه  افراد 2يا  نمونه
 در شـده  مطـرح  هـاي  ویژگـی  که است پاسخگویی فرد هر املش و است  فرد  پژوهش  این  در

  .باشد داشته را آماري جمعیت
  

  
                                                

-ده است نام دانشگاه به سبب درخواست دانشگاه مربوطه ذکر نش.  
2. Unit sampling 
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  پژوهش یرهايمتغ و مفاهیم عملیاتی و نظري تعریف
  جنسی تفکیک به نگرش
 بـه   نـسبت   مـردم   .اسـت   اجتمـاعی   کنش  مقدمه  که  است  ایستاري  نگرش :مفهومی  تعریف

 امـري   بـه   نـسبت   مثبت  نگرش  .دارند  ونیگوناگ  هاي  نگرش  جامعه  در ها جریان  و  موضوعات
 نظـرات  پیوسـتار  اسـاس  ایـن  بـر  .آورد مـی   پدیـد   را  آن  بـه   نسبت  رفتاري  گرایش  موجبات

 ذهنــی هجاذبــ و دافعــه بــراي بــستري رفتــاري و عــاطفی شــناختی، ابعــاد در دانــشجویان
 فراهم را یجنس تک هاي کالس در حضور و جنسی تفکیک طرح اجراي به نسبت دانشجویان

  .کند یم
 اجتمـاعی  اخالقی، آموزشی،  ابعاد  پیرامون  دانشجویان  نظرات  مجموع :عملیاتی  تعریف

 ارزیابی مورد دانشجویان  نگرش  سنجش  براي  جنسی  تفکیک  طرح  اجراي  از  منبعث  روانی  و
 در جنـسی  تفکیـک  طـرح  اجـراي  بـه  نسبت دانشجویان نگرش سنجش براي .گیرد می  قرار

 نظـر   و  شـود  یم پرسش  ها  آن از  طرح  اجراي  احتمالی  منفی  و  مثبت  وجوه  مورد  در  دانشگاه
  اسالمی اجتماعی، رشد تحصیلی، اخالقی، هاي زمینه در طرح این اجراي آثار به  نسبت  ها  آن

 امور رعایت روانی، امنیت علمی، انضباط و نظم آموزشی، نشاط  و میعل  فضاي  دانشگاه،  شدن
 .شود یم پرسیده ... و  آموزشی  عدالت  شجویی،دان  هاي  ازدواج  دانشجویی،  سالم  روابط  شرعی،

 پرسـش  مـورد  لیکـرت  طیـف  در زیر هاي پرسش قالب در  که  متغیر  این  با  مرتبط  هاي گویه
  :از اند عبارت ،اند قرارگرفته
  :تا است شده موجب ها کالس در جنسی تفکیک اندازه چه تا شما نظر به
 یابد؟ کاهش دانشجویان اخالقی مشکالت •

 یابد؟ بهبود دانشجویان تحصیلی وضعیت •

 شود؟ وارد لطمه دانشجویان اجتماعی رشد به •

 شود؟ تر  اسالمی دانشگاه میعمو فضاي •

 شود؟ کم ها یکالس هم بین میعل رقابت •

 شود؟ بیشتر کالس مباحث در دانشجویان مشارکت •

 شود؟ حاکم کالس در انضباط و نظم •

 ند؟بنمای را شرعی امور رعایت هم با برخورد در ها همکالسی •
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 شود؟ بیشتر درس کالس در دانشجویان روانی امنیت •

 شود؟ تر شاداب درس هاي کالس •

 ي؟ا هیحاش مسائل به تا کنند فکر درس به بیشتر دانشجویان •

 بیاموزند؟ را ها جنس هم غیر با سالم روابط نتوانند دانشجویان •

 شود؟ کمتر دانشجویی هاي ازدواج •

  شود؟ مخدوش آموزشی عدالت •
  

  طرح توقف ضرورت به نسبت نظر
 قـرار  پرسـش  مـورد  تـر  پـیش   جنسی  تفکیک  به  نسبت  افراد  نگرش  اگرچه  :مفهومی  تعریف

 ؛شود یم پرسیده  طرح  اجراي  به  نسبت  دانشجویان  صریح مواضع بخش  این  در  اما ،گیرد  می
 قـف تو یا اجرا براي که فوریتی و اولویت مورد در جنسی تفکیک طرح هدف  جمعیت  نظرات

  .گیرند می نظر در طرح
 از طرح  اجراي  توقف  یا  اجرا  ضرورت  ازجمله هایی  معرف  با  متغیر  این  :عملیاتی  تعریف

 تفکیـک   شـرایط   در  درس  هـاي   کالس  بر  حاکم  فضاي  به  نسبت  نظر  دانشگاه،  ریاست  جانب
 اجـراي  بـه  نـسبت  فـرد  نظـر  دانشگاه، در طرح این اجراي  تداوم  به  نسبت  فرد  نظر  جنسی،

 کـه  يا دهیفا میزان و کردن  اسالمی با طرح این نسبت و دانشگاه در  طرح  این  کامل  و  ناقص
  .است شده سنجش زیر هاي گویه قالب در دارد طرح

 .کردم می متوقف را جنسی تفکیک اجراي سریعاً بودم دانشگاه رئیس يجا به اگر

 .دارند تري  ساستر کم و تر راحت فضاي شده کیتفک هاي کالس

 .است ضرورت یک ها دانشگاه کردن  اسالمی براي ها کالس جنسی تفکیک طرح اجراي

 .یابد ادامه تر کامل جنسی تفکیک طرح کنم می آرزو

 .ندارد يا دهیفا ها دانشگاه جنسی کیتفک بدون ها کالس جنسی تفکیک

 .است دهیفا یب دانشگاه کل در چه و ها کالس در چه جنسی تفکیک
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  پایایی و روایی
 عملیـاتی   تعریف  و  ریمتغ میمفهو  تعریف  يریپذ  انطباق میزان  از  است  عبارت  تباراع  یا  روایی

 آیـا  کـه  اسـت   ایـن   روایی  در  اساسی  سؤال دیگر  عبارت  به ؛)13 :1382 طباطبائی  قاضی( آن
 و صوري روایی  از  حاضر  پژوهش  در  .است  موردنظر که  سنجد  می  را  میمفهو  همین  ها  معرف

  .گرفتیم بهره محتوایی
 چه  تا  یکسان  شرایط  در  گیري  اندازه  ابزار  که  کند  می  اشاره  امر  این  به  اعتماد  یا پایایی

 اییپای برآورد براي روش چهار ).1386 دیگران و سرمد( دهد  می  دست  به  یکسانی  نتایج  حد
 هم تکنیک -2 مجدد  آزمون-آزمون  روش  -1 :از  اند  عبارت که  دارد  وجود  گیري  اندازه  وسیله
-107 :1389 ،دومینیک  و  ویمر( کرونباخ  يآلفا روش  -4 يا  مهیدون به  تقسیم  فن  -3 ارزي
 ههمـ  آلفـاي   کـه   داد  نـشان   نتـایج   .گرفتیم  بهره  کرونباخ  آلفاي  از  حاضر  پژوهش  در  ).109

 مناسـبی  پایـایی  داراي یـري گ انـدازه  يابزارهـا  حیث این از و  است  75/0 از  باالتر  ها  یاسمق
  .بودند

  
  پژوهش هاي یافته

 پرداختـه  پاسـخگویان  سیماي  معرفی  به  اول  بخش  در  .است  بخش  سه  شامل  حاضر  گزارش
 جنسیتی  تفکیک  طرح  پیرامون  دانشجویان  هاي  نگرش  مقایسه  به  دوم  بخش  در  .شد  خواهد

 مقایـسه  بـه  سـوم  بخـش  در .پردازیم می  گانه  سه  هاي  دانشگاه  در  وهشپژ  متغیرهاي  سایر  و
  .پرداخت خواهیم جنسی تفکیک طرح با مرتبط هاي گویه به دانشجویان پاسخ

  
  پاسخگویان سیماي 

 آشـنا  دانشگاه سه از پاسخگویان شناختی جمعیت وضعیت با  اجمالی  صورت  به  بخش  این  در
  .شویم می

 تهـران  دانشگاه در نفر، 472 طباطبائی عالمه دانشگاه در  پاسخگو  دانشجویان  جمعیت
 نمونـه   کـه   اسـت   توجه  شایان  .هستند  نفر  485 بانوان  جنسیتی  تک  دانشگاه  در  و  نفر  451

 احتمـال  و کـار  تکمیـل  بـراي  امـا  بود شده برآورد  نفر  450 حدود دانشگاه  هر  براي مناسب
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 تکمیـل   شـده   اعالم  تعداد  و  شد اقدام  پرسشنامه  500 تکمیل  هب  ،ها  پرسشنامه  بعضی  بطالن
  .گردید

ــشگاه در ــائی عالمــه دان ــشجویان درصــد 5/54 طباطب ــه دان  درصــد 5/45 و زن نمون
 و  زن  تهـران   دانـشگاه   در  پاسخگو  دانشجویان  درصد  5/63 .هستند  مرد  پاسخگو  دانشجویان

  .هستند زن طبعاً ،ب.ج .ت دانشگاه دانشجویان درصد 100 .هستند مرد بقیه
 4/13 ،)نکـرده    ازدواج( مجـرد  طباطبـائی  عالمه  دانشگاه  دانشجویان  صددر  85 حدود

 در .هـستند  شـده  فـوت  همـسر  یا طالق  وضعیت  در  دانشجویان  درصد  4/1 و  متأهل  درصد
 دانـشگاه  و  تهران  دانشگاه  در  مجردها  نسبت  .هستند مجرد دانشجویان  درصد  6/86 مجموع

  .است درصد 89 حدود .ب.ج.ت
 درصد 74 حدود و طباطبائی عالمه دانشگاه در پاسخگو  دانشجویان  درصد  70 از  بیش

 تحـصیل   کارشناسـی   مقطـع   در  .ب.ج.ت  دانـشگاه  در  درصـد   84 حدود  و  تهران  دانشگاه  در
 دانـشگاه  در درصـد  2/29 عالمـه  دانشگاه در تکمیلی تحصیالت  دانشجویان  نسبت  .کنند  می

  .است درصد 22 .ب.ج .ت انشگاهد در و درصد 2/25 تهران
  

  جنسی تفکیک طرح به نگرش
 نـشان  هـا  دانـشگاه  در جنسیتی تفکیک طرح به نگرش در دانشجویان  نمره  میانگین  مقایسه

 طباطبـائی  عالمه  و  تهران  دانشگاه  دو  با  .ب.ج.ت  دانشگاه دانشجویان  نگرش  بین  که  دهد  می
 .نـدارد  وجـود  تفـاوتی  طباطبائی عالمه و تهران دانشگاه بین اما  دارد  وجود  معناداري  تفاوت
 دو تـا  دارنـد  طـرح  ایـن  بـه   يتـر   مثبـت  نگرش  .ب.ج.ت .دانشگاه دانشجویان  که  معنا  بدین

 بـر  عمـدتاً  .ب.ج.ت .دانـشگاه  دانـشجویان  که است آن از ناشی بیشتر امر این  .دیگر  دانشگاه
  .اند کرده انتخاب را دانشگاه این قبلی اراده و آگاهی اساس

  
 دانشگاه برحسب یجنس کیتفک به انیدانشجو نگرش نیانگیم -1 جدول

  ب.ج.ت  تهران طباطبائی عالمه  
 43/43 06/34 49/33 میانگین

 96/7 45/9 51/12 انحراف استاندارد
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 انتهر  و  5/33 طباطبائی عالمه  ،5/43 .ب.ج.ت دانشگاه در  دانشجویان  نگرش  میانگین
 .اند شده آورده ادامه در راهه یک واریانس تحلیل نتایج .است )70 از( 34

  
 دانشگاه برحسب یجنس کیتفک به انیدانشجو نگرش راهه کی انسیوار لیتحل -2 جدول
 احتمال خطا F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مجذورات 

  000/0 290/111 300/13307 2 599/26614 ها بین گروه
   573/119 1247 430/149107 ها درون گروه

    1249 029/175722 جمع کل

  
 2 آزادي  درجـه   بـا   هـا   گـروه   بـین   تفاوت  دهد  می  نشان  واریانس  تحلیل  که  طور  همان

 تفـاوت  بـاهم  هـا  دانشگاه در جنسی تفکیک طرح به نگرش نمره که معنا  بدین  است  معنادار
 توکی آزمون نتایج .شود نمی تأیید ها میانگین تساوي بر مبنی صفر فرض دیگر  عبارت  به  .دارد

 نگـرش  بـانوان  جنـسیتی  تـک  دانـشگاه  دانـشجویان  ترتیـب  ایـن   بـه  .اند  شده آورده  ادامه  در
  .دیگر دانشگاه دو دانشجویان تا دارند جنسی تفکیک به تري مثبت

  
 دانشگاه برحسب یجنس کیتفک به انیدانشجو نگرش نیانگیم -3 جدول

    نگرش به تفکیک جنسی
  .ب.ج.ت  تهران   طباطبائیعالمه

9/64  منفی  0/62  1/20  

5/21  متوسط  1/25  9/48  

7/13  مثبت  9/12  9/30  

  0/100  0/100  0/100  کل

  
 دانـشجویان   درصد  65 حدوداً  شود  می  مشاهده  1 نمودار  و  3 جدول  در  که  گونه  همان

 دانـشجویان  درصـد  20 و  تهـران   دانـشگاه   دانـشجویان   درصد  62 طبائی،طبا  عالمه  دانشگاه
 است حالی در این .دارند منفی  نگرش  دانشگاه  در  جنسی  تفکیک  به  نسبت  .ب.ج.ت دانشگاه

 دانـشگاه   دانـشجویان   درصـد   25 طباطبائی،  عالمه  دانشگاه  دانشجویان  درصد  22 حدود  که
 .دارنـد  جنـسی  تفکیـک  بـه  اي میانه گرشن .ب.ج.ت .دانشگاه دانشجویان درصد  49 و  تهران



 
 
 
 
 
 
 

  1397، تابستان 81شماره ، 27، سال اعیفصلنامه علوم اجتم     232  

 دانـشجویان   درصـد   13 طباطبـائی،   عالمـه   دانـشگاه   دانشجویان  درصد  14 حدود  همچنین
 مثبتـی  نگـرش  جنـسی   تفکیک  به  .ب.ج.ت .دانشگاه دانشجویان  درصد  31 و  تهران  دانشگاه

 48( ريمعنادا نحو به بانوان جنسیتی تک دانشجویان میان در متوسط یا میانه نگرش  .دارند
 25( تهـران   دانـشگاه   و  )درصـد   5/21( طباطبائی عالمه  دانشگاه  دانشجویان  از  بیش  )درصد
  .است )درصد
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 دانشگاه برحسب یجنس کیتفک به انیدانشجو نگرش نیانگیم -1 نمودار  

  
  طرح اجراي ضرورت
 

 دانشگاه برحسب یجنس کیتفک) توقف اجرا، تداوم، (ضرورت به انیدانشجو نظرات نسبت -4 جدول
 )درصد به(

   .ب.ج.ت  تهران  طباطبائی عالمه

  توقف  اجرا  توقف
6/12  مخالف  1/59  5/23  

9/29  میانه  6/26  1/30  

4/57  موافق  3/14  5/46  

 0/100 0/100 0/100  کل

  



   
  
  
  

  233     ...آثار و پیامدهاي تفکیک جنسی در دانشگاه عالمه 

 57 از  بـیش   طباطبائی  عالمه  دانشگاه در  جنسی  کتفکی  طرح  توقف  ضرورت  مورد  در
 .نمودنـد  ابـراز  مخالف نظر درصد 6/12 و میانه نظر درصد  30 موافق،  نظر  دانشجویان  درصد

 6/26 مخـالف،  نظـر  درصد 59 حدوداً تهران، دانشگاه در طرح این  اجراي  مورد  در  همچنین
 بـودن  یتیجنـس  تـک  توقف ردمو در .کردند ابراز موافق نظر درصد 3/14 و میانه نظر  درصد

 درصـد   5/23 و  میانـه   نظر  درصد  30 موافق،  نظر  درصد  5/46 ،.ب.ج.ت .دانشگاه در  دانشگاه
  .نمودند ابراز مخالف نظر

  
  جنسی تفکیک به نسبت نگرش هاي یهگو
 نگـرش   بخـش   در  شـده   ارائه هاي  عبارت  از  بعضی  با  دانشجویان  موافقت  میزان  بخش  این  در

 مـورد  در عبـارت  14 .شـود  مـی   ارائـه   نمونـه   دانشگاه  سه  رحسبب  جنسی  تفکیک  به  نسبت
 خیلـی  سـطح  5 در  را  خـود   موافقـت   میزان  دانشجویان  که  است  شده  مطرح  جنسی  تفکیک

 .اسـت   شده  ارائه جداول  در  تفصیلی  گزارش  .اند  کرده  اعالم  هیچ  و  کم  حدودي،  تا زیاد  زیاد،
 تشریح مورد و شده جمع هم با هیچ و کم و هم با زیاد و  زیاد  خیلی  بعضاً  جداول  توضیح  در

  :از اند عبارت بخش این هاي یافته از بعضی .اند قرارگرفته
  

  )درصد به) (1 شماره هیگو (دانشگاه برحسب یجنس کیتفک به نسبت انیدانشجو نگرش -5 جدول
  مشکالت اخالقی در بین دانشجویان کاهش یابد

  .ب.ج. ت  نتهرا  طباطبائی عالمه  
2/10  خیلی زیاد  7/4  6/12  

7/8  زیاد  9/8  7/14  

0/13  متوسط  4/20  9/22  

9/20  کم  0/20  9/21  

0/47  هیچ  0/46  9/27  

  0/100  0/100  0/100  کل

  
 کـاهش  موجـب  حـد  چـه  تـا  ها کالس در  جنسی  تفکیک  که  شد  سؤال  دانشجویان  از

 8/49 تهـران،   دانـشگاه   یاندانـشجو   درصـد   66 ازنظر  .شود  می  دانشجویان  اخالقی  مشکالت
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 ،طباطبـائی  عالمـه  دانـشگاه  دانـشجویان  درصـد  68 و  .ب.ج.ت دانـشگاه  دانـشجویان   درصد
 درصـد   4/20 .دارد  اخالقـی   مـشکالت   کـاهش   در  انـدکی   تـأثیر   هـا   کـالس   جنسی  تفکیک

 دانــشجویان درصــد 13 و .ب.ج.ت یاندانــشجو درصــد 9/22 تهــران، دانــشگاه دانــشجویان
 کاهش در متوسطی تأثیر ها کالس جنسی تفکیک که باورند  این  بر طبائیطبا عالمه  دانشگاه

ــشگاه دانــشجویان درصــد 6/13 نظــر از .دارد اخالقــی مــشکالت  درصــد 3/27 تهــران، دان
 جنـسی   تفکیـک   ، طباطبـائی  عالمه  دانشگاه  دانشجویان  درصد  9/18 و  .ب.ج.ت یاندانشجو
  .دارد اخالقی مشکالت کاهش در زیادي تأثیر ها کالس

  
 )درصد به) (2 شماره هیگو (دانشگاه برحسب یجنس کیتفک به نسبت انیدانشجو نگرش -6 جدول

  ابد یبهبود انیدانشجوی لیتحص تیضعو
  .ب.ج.ت  تهران  طباطبائی عالمه  

1/8  خیلی زیاد  1/5  1/9  

8/9  زیاد  8/11  5/14  

6/13  متوسط  6/15  4/23  

1/24  کم  9/18  1/25  

3/44  یچه  6/48  0/28  

  0/100  0/100  0/100  کل

  
 17 ازنظـر  .شد سؤال دانشجویان از تحصیلی  وضعیت  بر  جنسی  تفکیک  تأثیر  مورد  در

 درصـد   18 و  .ب.ج.ت دانـشگاه  دانـشجویان   درصـد   6/23 تهران،  دانشگاه  دانشجویان  درصد
 در  زیـاد   یلـی خ  و  زیـاد   تأثیر  ها  کالس  جنسی  تفکیک  ،طباطبائی عالمه  دانشگاه  دانشجویان

 4/23 تهـران،  دانـشگاه  دانـشجویان  درصـد  6/15 .دارد دانـشجویان  تحصیلی  وضعیت  بهبود
 معتقدنـد  طباطبـائی  عالمـه   دانـشگاه   دانشجویان  درصد  6/13 و  .ب.ج.ت یاندانشجو درصد

 ازنظـر  .دارد دانـشجویان  تحصیلی وضعیت بهبود در متوسطی  تأثیر  ها  کالس  جنسی  تفکیک
 درصـد   4/68 و  .ب.ج.ت یاندانـشجو  درصـد   53 تهـران،   دانـشگاه   ندانـشجویا   درصد  5/67

 وضـعیت  بهبـود  در کـم  تأثیر ها کالس جنسی تفکیک  ،طباطبائی عالمه  دانشگاه  دانشجویان
  .ندارد تأثیري هیچ یا دارد دانشجویان تحصیلی
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  )درصد به) (4 شماره هیوگ (دانشگاه برحسب یجنس کیتفک به نسبت انیدانشجو نگرش -7 جدول
  شود تر  اسالمی دانشگاه  میعموي ضاف

  .ب.ج.ت  تهران  طباطبائی عالمه  
1/7  خیلی زیاد  7/6  4/14  

2/5  زیاد  1/12  4/15  

0/14  متوسط  7/16  0/23  

8/22  کم  2/19  9/21  

0/51  هیچ  3/45  3/25  

  0/100  0/100  0/100  کل

  
 از دانشگاه میعمو فضاي شدن تر  سالمیا بر ها کالس در جنسی تفکیک  تأثیر  مورد  در

 درصـد  19 ،طباطبـائی  عالمه دانشگاه دانشجویان  درصد  3/12 نظر  از  .شد  سؤال  دانشجویان
 خیلـی  و زیـاد   سطح  در  .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان  درصد  30 و  تهران  دانشگاه  دانشجویان

 درصـد   14 .اسـت   شـده   دانشگاه میعمو  فضاي  شدن  تر  اسالمی موجب  جنسی  تفکیک  زیاد
 دانشجویان درصد 23 و تهران دانشگاه دانشجویان درصد  7/16 ،طباطبائی عالمه  دانشجویان

 درصـد  74 کـه  است حالی در  این  .اند  کرده  ارزیابی  متوسط  سطح  در  را  آن  .ب.ج.ت دانشگاه
 درصد 2/47 و تهران دانشگاه دانشجویان  درصد  5/64 ، طباطبائی عالمه  دانشگاه  دانشجویان

  .کردند ارزیابی هیچ یا و کم سطح در را آن .ب.ج.ت دانشگاه ندانشجویا
  
  ) 8 هیگو (دانشگاه برحسب یجنس کیتفک يامدهایپ و آثار به نسبت انیدانشجو نگرش -8 جدول

 )درصد به(
  ندیبنما رای شرع امور تیرعا هم با برخورد در ها همکالسی

  .ب.ج. ت  تهران  طباطبائی عالمه  
4/8  خیلی زیاد  8/3  2/10  

9/10  زیاد  1/13  7/15  

0/17  متوسط  9/18  6/26  

6/23  کم  4/19  3/25  

1/40  هیچ  8/44  1/22  

  0/100  0/100  0/100  کل
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 بـا  برخـورد  در ها  همکالسی تا  شود  می  موجب  جنسی  تفکیک  که  عبارت  این  مورد در
 17 طباطبائی،  عالمه  دانشگاه  دانشجویان  درصد  19 حدود ندیبنما را یشرع امور تیرعا هم

 و زیـاد  سـطح  در .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان درصد  26 و  تهران  دانشگاه  دانشجویان  درصد
 و طباطبـائی  عالمـه  دانـشگاه  دانـشجویان  درصـد  64 .انـد  کـرده  موافقـت  آن  بـا   زیاد  خیلی

 در را تـأثیر   میـزان   نیـز   .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان  درصد  47 و  تهران  دانشگاه  دانشجویان
  .اند کرده یابیارز هیچ یا کم سطح

  
  

  ) 9 هیگو (دانشگاه برحسب یجنس کیتفک يامدهایپ و آثار مورد در انیدانشجو نظرات -9 جدول
 )درصد به(

  شود شتریب کالس در انیدانشجوی روان تیامن
  .ب.ج. ت  تهران  طباطبائی عالمه  

 5/16 8/5 5/12  خیلی زیاد

 3/22 3/12 8/10  زیاد

 3/21 6/17 0/17  متوسط

 3/21 8/20 8/22  کم

 8/18 5/43 0/37  هیچ

  0/100  0/100  0/100  کل

  
 افـزایش   موجـب   انـدازه   چـه   تـا   ها  کالس  جنسی  تفکیک  با  که سؤال  این  به  پاسخ  در

 عالمـه  دانـشگاه  دانـشجویان  درصـد   23 حـدود  ،شود می کالس در انیدانشجو یروان تیامن
ـ  درصـد  39 و تهران  دانشگاه  دانشجویان  درصد  18 طباطبائی،  .ب.ج.ت دانـشگاه  شجویاندان

 روانی امنیت افزایش موجب زیاد خیلی و زیاد حد تا ها کالس جنسی  تفکیک که  کردند  ابراز
 درصـد   64 طباطبـائی،   عالمـه   دانشگاه  دانشجویان  درصد  60 همچنین  .شود  می  دانشجویان
 یـا  کـم  سـطح  در  را  آن  .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان  درصد  40 و  تهران  دانشگاه  دانشجویان

  .کردند ارزیابی هیچ
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   یجنس کیتفک يامدهایپ و آثار مورد در طباطبائی عالمه دانشگاه انیدانشجو نظرات -10 جدول
 )درصد به) (11 هیگو(

  اي حاشیه لئمسا تا کنند فکر درس به شتریب انیدانشجو
  .ب.ج. ت  تهران  طباطبائی عالمه  

 9/13 8/7 4/10  خیلی زیاد

 6/18 4/14 8/10  زیاد

 3/25 7/18 8/15  سطمتو

 4/23 8/19 5/25  کم

 8/18 3/39 6/37  هیچ

  0/100  0/100  0/100  کل

  
 کـه  شود می موجب اندازه چه تا ها کالس در جنسی تفکیک که سؤال  این  به  پاسخ  در

 دانـشجویان   درصـد   21 حـدود   اي،  حاشـیه   مـسائل  تا  کنند  فکر  درس  به  بیشتر  دانشجویان
 دانـشجویان  درصـد  32 و تهـران   دانـشگاه   دانـشجویان   صددر  22 طباطبائی،  عالمه  دانشگاه
 دانـشجویان  کـه  شود می موجب ها کالس جنسی  تفکیک  با  که  کردند  ابراز  .ب.ج.ت .دانشگاه

 درصـد  63 همچنـین  .اي حاشـیه  مـسائل  تـا  کننـد   فکـر   درس  بـه   زیاد  خیلی  و  زیاد  حد  تا
 درصـد  42 و تهـران  هدانـشگا   دانـشجویان   درصـد   59 طباطبائی،  عالمه  دانشگاه  دانشجویان
  .کردند ارزیابی هیچ یا کم سطح در را آن .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان

  
   یجنس کیتفک يامدهایپ و آثار مورد در طباطبائی عالمه دانشگاه انیدانشجو نظرات -11 جدول

 )درصد به) (12 هیگو(
  عدالت آموزشی مخدوش شود

  .ب.ج. ت  تهران  طباطبائی عالمه  
 8/36 2/30 5/31  خیلی زیاد

 2/20 1/20 5/24  زیاد

 3/18 5/18 9/16  متوسط

 3/14 5/11 4/12  کم

 5/10 6/19 8/14  هیچ

  0/100  0/100  0/100  کل
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 شود می موجب اندازه چه تا ها کالس در جنسی تفکیک  که  سؤال  این  به  پاسخ  در
 50 طباطبـائی،   عالمـه   دانـشگاه   دانـشجویان   درصد  56 شود،  مخدوش  آموزشی  عدالت

 کردنـد   ابراز  .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان  درصد  57 و  تهران  دانشگاه  دانشجویان  رصدد
 آموزشی عدالت شدن مخدوش موجب زیاد  خیلی و  زیاد  حد  تا  ها  کالس  جنسی  تفکیک

ــشگاه دانــشجویان درصــد 27 همچنــین .شــود مــی ــائی، عالمــه دان  درصــد 31 طباطب
 کـم  سطح در را آن .ب.ج.ت نشگاهدا دانشجویان درصد 25 و  تهران  دانشگاه  دانشجویان

  .کردند ارزیابی هیچ یا
  

   یجنس کیتفک يامدهایپ و آثار مورد در طباطبائی عالمه دانشگاه انیدانشجو نظرات -12 جدول
 )درصد به) (13 هیگو(

  اموزندیب را جنس هم ریغ با سالم روابط نتوانند انیدانشجو
  .ب.ج. ت  تهران  طباطبائی عالمه  

 0/34 7/21 0/24  خیلی زیاد

 1/28 1/25 9/22  زیاد

 7/21 9/24 9/25  متوسط

 3/8 8/12 2/13  کم

 9/7 5/15 0/14  هیچ

  0/100  0/100  0/100  کل

  
 دانـشگاه   دانـشجویان   درصـد   47 حدود  شود  می  مشاهده  12 جدول  در  که  گونه  همان

 کـه  کردنـد  ابراز .ب.ج.ت شگاهدان دانشجویان درصد 62 و تهران  دانشگاه و طباطبائی،  عالمه
 نتواننـد  زیـاد  خیلـی  و زیـاد  حـد  تا دانشجویان که شود می  موجب  ها  کالس  جنسی  تفکیک

 28 طباطبائی،  عالمه  دانشگاه  دانشجویان  درصد  27 .بیاموزند  را  جنس  هم  یرغ با  سالم  روابط
 سـطح  رد را آن .ب.ج.ت دانـشگاه  دانـشجویان  درصد 16 و تهران دانشگاه دانشجویان  درصد

  .کردند ارزیابی هیچ یا کم
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   یجنس کیتفک يامدهایپ و آثار مورد در طباطبائی عالمه دانشگاه انیدانشجو نظرات -13 جدول
 )درصد به) (14 هیگو(
  شود کمتریی دانشجو يها ازدواج

  .ب.ج. ت  تهران  طباطبائی عالمه  
 6/16 2/24 2/29  خیلی زیاد

 5/15 5/16 7/21  زیاد

 3/26 3/23 2/21  متوسط

 5/19 1/13 5/10  کم

 1/22 9/22 4/17  هیچ

  0/100  0/100  0/100  کل
  

 ییدانـشجو  ازدواج شـدن  کمتر موجب ها کالس در جنسی تفکیک که عبارت این  مورد  در
 دانـشگاه  دانـشجویان  درصـد  41 طباطبائی، عالمه  دانشگاه  دانشجویان  درصد  51 حدود  شود،  می

 حـد   تـا   ها  کالس  جنسی  تفکیک  که  کردند  ابراز  .ب.ج  .ت گاهدانش دانشجویان  درصد  32 و  تهران
 درصـد  28 حـدود  همچنـین  .شـود  مـی  دانـشجویی  ازدواج شدن  کمتر  موجب  زیاد  خیلی و  زیاد

 درصــد 42 و تهــران دانــشگاه دانــشجویان درصــد 36 طباطبــائی، عالمــه دانــشگاه دانــشجویان
  .کردند ابیارزی هیچ یا کم سطح در را آن .ب.ج .ت دانشگاه دانشجویان

  
  جنسی تفکیک مورد در دانشجویان صریح نظرات

 نظـرات  .پـردازیم  می جنسی تفکیک مورد در دانشجویان صریح نظرات ارائه  به  بخش  این  در
 نظـرات  طباطبـائی  عالمـه  دانـشگاه  دانشجویان .دارد اندکی تفاوت بخش این در  دانشجویان

 دهنـد؛  مـی  )هـا  کـالس   در  فقط( ناقص  جنسی  تفکیک  طرح  تداوم  یا  توقف  مورد  در  را  خود
 دهند می را دانشگاهشان در طرح  این  اجراي  مورد  در  را  خود  نظر  تهران  دانشگاه  دانشجویان

 .دهنـد   مـی   شـان  دانـشگاه  شدن  مختلط  مورد  در  را  نظرشان  .ب.ج  .ت دانشگاه دانشجویان  و
 مخـالف  مالًکـا  تـا  موافق  کامالً  از  قسمتی  پنج  طیف  یک  قالب  در  را  خود  نظرات  دانشجویان

 نظرات و هم با موافق کامالً و موافق نظرات است شده تالش جداول توضیح در .اند کرده ارائه
  .شوند جمع هم با مخالف کامالً و مخالف

 



 
 
 
 
 
 
 

  1397، تابستان 81شماره ، 27، سال اعیفصلنامه علوم اجتم     240  

  ) 1 گزاره (دانشگاه برحسب یجنس کیتفک توقف ای اجرا مورد در انیدانشجو نظر -14 جدول
 )درصد به(

    ن دانشگاهمختلط کرد  اجرا تفکیک  توقف تفکیک
  .ب.ج. ت  تهران  طباطبائی عالمه

5/8  کامالً مخالف  4/63  7/11  

2/7  مخالف  4/14  3/12  

9/11  نظر بی  0/12  5/21  

3/21  موافق  5/5  5/22  

0/51  کامالً موافق  7/4  1/32  

  0/100  0/100  0/100  کل

 
 مـورد  دانـشگاه  سـه  در شـکل  سـه  به »بودم  دانشگاه  رئیس  يجا اگر« گزاره  مورد  در

 کـه  گـزاره  این با تهران دانشگاه دانشجویان درصد 78 حدود  .گرفت  قرار  دانشجویان  ارزیابی
 .بودنـد  مخـالف  کـامالً  و مخالف کردم می اجرا دانشگاه این در را جنسی  تفکیک  طرح  سریعاً

 جنـسی  تفکیـک  طـرح  اجـراي  موافـق  کـامالً  و موافق درصد 10 حدود  و  نظر  بی  درصد  12
 را دانـشگاه  این سریعاً که گزاره این با .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان درصد  55 حدود  .هستند
 و  مخـالف   و  مخـالف   درصد  24 و  نظر  بی  درصد  5/21 .بودند  کامالً  و  موافق  کردم  می  مختلط

 عالمـه  دانـشگاه  دانـشجویان  درصـد  72 حدود  .هستند  دانشگاه  کردن  مختلط  مخالف  کامالً
 کـامالً   و  موافق  کردم  می  متوقف  را  جنسی  تفکیک  ياجرا  سریعاً  که  گزاره  این  با  ، طباطبائی

 در جنسی تفکیک طرح توقف مخالف کامالً و مخالف درصد 8/15 و  نظر  بی  درصد  12 .بودند
  .هستند ها کالس

 
) 4 گزاره (دانشگاه برحسب یجنس کیتفک توقف ای اجرا مورد در انیدانشجو حیصر نظرات -15 جدول

 )درصد به(
    وجه در این دانشگاه اجرا نشود هیچ ک جنسی بهکنم طرح تفکی آرزو می

  .ب.ج. ت  تهران   طباطبائیعالمه
8/8  کامالً مخالف  2/8  8/15  

6/5  مخالف  3/7  8/9  

3/14  نظر بی  3/19  1/22  

6/20  موافق  2/16  5/18  

5/50  کامالً موافق  0/49  8/33  

  0/100  0/100  0/100  کل
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 دانـشگاه  ایـن  در وجه  هیچ  به جنسی فکیکت طرح کنم  می آرزو  که  گزاره  این  مورد  در
 از درصــد 15 طباطبــائی، عالمــه دانــشگاه دانــشجویان از درصــد 14 حــدوداً نــشود، اجــرا

 مخالف گزاره  این  با  .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان  از  درصد  6/25 و  تهران  دانشگاه  دانشجویان
 با اعالم صورت به .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان مورد  در  گزاره  این  البته  .بودند  مخالف  کامالً  و

 میان این  در  .شد  آورده  معکوس  صورت  به  ها  پاسخ  که  بود  دانشگاه  بودن  یتیجنس  تک  تداوم
 دانـشگاه  دانـشجویان  از درصد 65 طباطبائی، عالمه دانشگاه دانشجویان از  درصد  71 حدوداً
  .بودند موافق کامالً و موافق گزاره این با .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان از درصد 52 و تهران

 

  طباطبائی عالمه دانشگاه در تحلیلی هاي یافته
 و  بانوان  درصد  55 طباطبائی  عالمه  دانشگاه  در  جنسی  تفکیک  طرح  توقف  ضرورت  مورد  در
  .اند نموده ابراز مثبت نظر آقایان درصد 61

 و مجـرد  دانـشجویان  درصـد  68 حدوداً  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  دانشجویان  میان  در
  .اند نموده ابراز منفی نگرش جنسی تفکیک طرح به نسبت متأهل دانشجویان ددرص 50

 کـه  ترتیـب  این به .دارد معنادار رابطه  جنسی  تفکیک  به  نسبت  نگرش  با  تأهل  وضعیت
  .دارند جنسی تفکیک طرح به نسبت تري مثبت نگرش متأهل افراد

 طـرح   توقـف   به  نسبت  متأهل  دانشجویان  درصد  5/45 و  مجرد  دانشجویان  درصد  60
  .اند کرده اعالم مثبت نظر طباطبائی عالمه دانشگاه در جنسی تفکیک

 توقـف   مـورد   در  دانـشجویان   نظـر   و  تأهل  وضعیت  بین ، طباطبائی عالمه  دانشگاه  در
 تري منفی نگرش متأهل دانشجویان که ترتیب این به دارد؛ وجود معکوس  رابطه  تفکیک  طرح

  .دارند تفکیک طرح توقف به نسبت
 در جنـسی   تفکیک  طرح  به  نسبت منفی  نگرش  باالترین  ،طباطبائی عالمه  دانشگاه  در

 نگـرش  کمتـرین  و دشـ   مـشاهده  )2/77( سیاسـی  علوم و حقوق دانشکده دانشجویان  میان
 75 همچنـین   ).درصـد   3/8(  اسـالمی  معـارف   و  الهیات  دانشکده  دانشجویان  میان  در  منفی
 دانـشکده  دانـشجویان  ددرصـ  68 خـارجی،  هـاي  زبـان  و  ادبیات  دانشکده  دانشجویان  درصد

 دانـشکده   دانـشجویان   درصـد   61 اجتمـاعی،   علوم  دانشکده  دانشجویان  درصد  66 مدیریت،
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 طـرح  ایـن  بـه  نـسبت  اقتـصاد  دانـشکده  دانشجویان درصد 60 و تربیتی علوم و  روانشناسی
  .اند کرده ابراز منفی نگرش

 الهیـات  دانـشکده  در ترتیـب  بـه  جنسی تفکیک طرح به نسبت مثبت نگرش  باالترین
 )درصــد 6/17( روانـشناسی  دانــشکده و )درصـد  6/22( اقتــصاد دانـشکده  در ،)درصـد  50(

  .است شده مشاهده
  

  گیري نتیجه و بندي جمع
 و طباطبـائی  عالمـه  دانشگاه دانشجویان نگرش  بین  معناداري  تفاوت  که  است  آن  بر  ها  یافته

 از تـر  مثبـت  قـدري  تهـران  دانـشگاه  دانـشجویان  نگرش  هرچند  .ندارد  وجود  تهران  دانشگاه
 دانـشگاه  دانـشجویان  تجربـه  از ناشـی  هـم   آن  که  است طباطبائی عالمه  دانشگاه  دانشجویان

 معنـادار   آمـاري   نظر  از  تفاوت  این  اما است  تهران  دانشجویان  تجربه  عدم  و طباطبائی عالمه
 .اسـت  گردی دانشگاه دو و .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان  میان  در  بیشتر  معنادار  تفاوت  .نیست

 تفکیک به نسبت .ب.ج.ت دانشگاه دانشجویان نگرش معنادار  بودن  تر  مثبت  یعنی  تفاوت  این
 و خـود  تمایـل  و قبلـی  بـااطالع  دانشجویان از دسته این که است آن از ناشی  بیشتر جنسی
 مربـوط  جنـسیت  بـه  نیـز  دیگـر  عامل .اند شده پذیرش دانشگاه نوع این در خود  هاي  خانواده

 جنـسی  تفکیـک  بـه  تري مثبت نگرش پسران با قایسهم در دختران رسد می نظر به .شود  می
 بـه  هـم  و کننـد  می که است بیشتري امنیتی احساس  سبب  به  هم  تمایل  این  .باشند  داشته
 بـه  دیگـر  عامـل  .است مختلط هاي کالس در پسران  با  مقایسه  در  کمتر  نفس  اعتمادبه  سبب
 .است معطوف پسران با مقایسه در دختران بیشتر کاري محافظه جنبه

 انـدك  تفاوت همان منفی نگرش دسته در که دهد می نشان نگرشی  هاي  داده  جزئیات
 طباطبـائی  عالمـه  دانـشگاه  و )2/48( تهران  دانشگاه  دو  در  منفی  نگرش  با  دانشجویان  میان

 طـرح  بـه  نـسبت  منفـی  نگـرش   داراي  دانـشجویان   بـا   فاحشی  تفاوت  و  دارد  وجود  )8/52(
 جالـب  هـم  نکتـه  ایـن  به توجه  حال  درعین  .دارد  )1/9( .ب.ج.ت دانشگاه  در  جنسی  تفکیک

 خنثـی   و  میانه  نگرش  در  زیادي  بسیار  تجمع  .ب.ج.ت دانشگاه  دانشجویان  میان  در  که  است
 تهـران  دانـشگاه  در میانـه  یـا  خنثـی  نگرش داراي دانشجویان نسبت  که  درحالی  .دارد  وجود
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 72 حدود .ب.ج.ت نشگاهدا در است  درصد  1/36 طباطبائی عالمه  دانشگاه  در  و  درصد  1/42
 وضـعیت  از دانـشگاه  ایـن  در نگـرش  اعالم  که  است  آن  دهنده  نشان  نسبت  این  .است  درصد

 نگرشـی   قـوت   از  بخـشی   و  است  برخوردار  دیگر  دانشگاه  دو  با  مقایسه  در  تري  کارانه  محافظه
 میانـه  نگـرش  در تجمـع  سبب به دانشجویان  از  گروه  این  میان  در  جنسی  تفکیک  به  نسبت
 درصـد  6/25 تنهـا  صـریح،  نظـر  اعـالم  به پاسخ در که است حالی  در  این  .است  رفتهگ  شکل

 41 حـدود  و انـد  کرده اعالم را خود موافقت فعلی جنسیتی تک وضعیت تداوم با  دانشجویان
 .اند شده دانشگاه جنسیتی تک وضعیت سریع توقف خواستار درصد

 تفاوت توان می ها شگاهدان در جنسی تفکیک پیامدهاي و آثار به نگرش عناصر مورد در
 عالمـه  دانـشگاه  دانـشجویان  میـان  در .کـرد  مشاهده عناصر از یک هر  میان  در  توجهی  قابل

 از بیش دانشگاه فضاي شدن  تر  اسالمی بر  جنسی  تفکیک  تأثیر  با  تمخالف  میزان طباطبائی،
 شـدن  تـر  شـاداب   بـر   جنـسی   تفکیـک   تـأثیر   بـا  تمخالفـ   نوبـت   بعـدازآن   .اسـت   آثار  سایر

 اخالقـی  مـشکالت  کـاهش  بـر   جنـسی   تفکیـک   تـأثیر   بـا   مخالفـت   همچنین  .استه  کالس
 در .دارد قـرار  بعد مراتب در دانشجویان توسط شرعی امور کردن رعایت بیشتر و  دانشجویان

 بـا  را سـالم  روابـط  نتوانند  دانشجویان  تا  است  شده  موجب  جنسی  تفکیک  که  این میان  این
 .است گرفته قرار قتمواف سطح ترین پائین در بیاموزند مخالف جنس

 به  جنسی  تفکیک که  است  آموزشی  عدالت  نظریات  باب  این  در  نظري  مباحث  از  یکی
 برابـر  نـسبت  مـستلزم  یجنـس  تفکیـک  ،نظـران  صـاحب  برخی نظر از درواقع  .است  ناظر  آن

 را  دختـران   حـق   بیـشتر   تساوي  نوع  این  و  دانشجوست  گزینش  فرایند  در  پسران  و  دختران
 پـسران  بـه  دختران نسبت نباشد اي سهمیه دانشجو گزینش که  شرایطی  رد  .کند  می  تضییع

 دو هـر  بـراي  مساوي سهمیه چنانچه و است درصد 65 از بیش انسانی علوم هاي  دانشگاه  در
 پـسر  دانـشجویان  از کـه  درحالی دانشجویان از درصد 15 از بیش  شود  گرفته  نظر  در  جنس
 ایـن   .دهنـد   مـی   دست  از  را  دانشگاه  به  یابی  راه  امکان - دارند  آموزشی  نظر  از  بهتري  شرایط

 نظـر  در دانـشگاه  بـه  ورود در را آموزان دانش پیشین شرایط آموزشی عدالت  به  رویکرد  نوع
 منطقه  سه  به  کشور  بندي  منطقه  طریق  از  دانشجو  گزینش  اسالمی انقالب  از  بعد  .گیرد  نمی

 بـه  سـه  و دو  منـاطق   از  آمـوزانی   دانـش   اي،  سهمیه  گزینش  نوع  این  در  .است  گرفته  صورت
 پیـدا  راه  دانشگاه  به  که  یک  منطقه  آموزان  دانش  از  آموزشی  نظر  از  که  یابند  می  راه  دانشگاه
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 گرفته صورت آموزشی عدالت برقرار منظور به سیاست این .دارند تري ضعیف شرایط  اند  نکرده
 بـا  حـال  .است رگذارتأثی بسیار  خوانیم  می  عادالنه  آنچه  بر  عدالت  از  ما  تعریف  بنابراین ؛است
 هـاي   دبیرسـتان   بـا   مقایـسه   در  پـسرانه   هـاي   دبیرسـتان   میانگین  تر  ضعیف  شرایط  به  توجه

 پسران براي که باشد این  عادالنه  شاید  ،مرد  دبیران  بیشتر  شغلی  نارضایتی  سبب  به  دخترانه
 توجه  حال  درعین  .شویم  قائل  مناطق  سهمیه  همانند  اي  سهمیه  دانشگاه  به  ورودي  آزمون  در
 اسـتانداردهاي  و کیفیـت  بـه  جنـسی  چـه  و اي منطقـه  چـه  گزینش نوع این که لطماتی  به

  .داشت دور نظر از نباید را زند می دانشگاه
 بـه  چیـز  هـر  از بیش جنسیتی اختالط یا و  تفکیک  سیاست  گفت  توان یم مجموع در

 قـش ن  بـه   توجـه   بـدون   و  سـکوالر   دیـدگاه   یـک   در  .دارد  بستگی  دانشگاه  به  جامعه  دیدگاه
 بـا  همچنـین  و  کند  می مردان  متوجه  جامعه  که  مسئولیتی  از  نظر  صرف  و  دانشگاه  ساز  انسان
 مناسـبات  بستر  در  جنس  دو  افراد  پذیري  جامعه  و  جنسیتی  رشد  براي  که  سیاستی به توجه
 طراحـی  اي گونـه  بـه  آموزشـی  نظـام  در جـنس  دو اخـتالط  یا و تفکیک به نگاه  ،ها  آن  میان

 اسـاس  بـر   بخواهیم  اگر  درواقع .است  متفاوت  موضوع  به  اسالمی رویکرد با  قطعاً  که  شود یم
 جنـسی  مناسبات باب در انسانی علوم  متأخر  نظري  ادبیات  بر  حاکم  فمینیستی  نسبتاً  فضاي

 از  فراتـر   چنانچـه   و  هستند  ما  مسائل  ترین  مهم مردساالر  نظام  و  مردساالري  کنیم  اظهارنظر
 بـه  دانشگاه ساز انسان نقش  و  اسالمی جامعه  انتظارات  ساسا  بر  صرفاً  ایدئولوژیک  فضاي  این

 است ممکن هرچند .گرفت خواهند قرار ما مدنظر جامعه واقعی نیازهاي کنیم، توجه موضوع
 در البتـه  کـه   باشـد   تر  نزدیک  صواب  و  صالح  به  دانشگاه  در  جنسی  تفکیک  اسالمی منظر  از

 همچنین و است تأمل قابل  آن  در  نگري آینده  و  کنونی  فرهنگی  شرایط  به  توجه  با  خود  جاي
 .نـدارد  قـرار  اولویـت  در دانـشگاه  سازي  اسالمی فرایند در قطعاً اما ،است مناقشه مورد  بعضاً

 آن مخاطبـان  پـذیرش  و مـشارکت  ضرورت گرفتن  نظر  در  مستلزم  آن  اجراي  که  این ضمن
 ،دانـشجویان  اسـت  قـرار   کـه   ایـن  به  توجهی  اصالً  زمینه  این  در  گیران  تصمیم  ظاهراً  .است

 نظـري  هر صورت هر به .اند نداشته بپذیرند  را  آن  باید  و  باشند  طرح  این  اصلی  اجراکنندگان
 تحقیق  بدون  و  عجوالنه  اجراي  که  است  آن  دهنده  نشان  نتایج  باشیم  داشته  مورد  این  در  که
 درسـت  اجراي ها مدت  براي  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  در  ناقص  جنسی  تفکیک  طرح  تأمل  و
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 عرضـه  دانـشجویان  به را  دانشگاه  شدن  اسالمی از  نامناسبی  چهره  و  انداخت  تعویق  به  را  نآ
   .است هکرد
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