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بررسی تحصيالت و آموزش زنان
در كشورهاي پرجمعيت جهان( )E9
ايران مهديزادگان

*

چكيده

در این مقاله به مطالعاتي كه يونيسكو از تجزيه وتحليل مقايسه اي نه كشور
پرجمعيت جهان موسوم به  E9يعني (بنگالدش ،برزيل ،چين ،مصر ،هند ،
اندونزي ،مكزيك ،نيجريه و پاكستان) انجام داده پرداخته شده است .تالش
هاي فزايندة ملي اين كشورها پيرامون مطالعاتي انجام گرفت كه سند رسمي آن
توسط ولفانگ فولمن هماهنگ كننده يونسكو ارائه شده بود .در این سند نقش
زنان به عنوان مربيان خانواده ،مدرسه ،جامعه و در زندگي اداري و اجتماعي در
طرح ها و برنامه هاي آموزشي رشد و توسعه در نظر گرفته شده بود .اطالعات و
داده هاي آماري نشان داد به جز نيجـــريه رشد و پيشرفت اساسي در تحصيل
و آموزش زنان  ،در همة مناطق  ،در حاشية شهرها و روستاها ديده مي شود.
همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه سطوح تحصيلي والدين به ويژه مادران
نقش تعيين كننده در موقعيت تحصيلي فرزندان به خصوص دختران و تشويق
و آموزش پايه و ادامة تحصيل دختران داشته است .در اجراي آموزش همگاني
مستمر و مداوم در كشورهاي  E9زنان و دختران بسيج شدند تا از توانائي ها ،
خالقيت ها و مهارت هاي آنان در طرح ها و برنامه هاي آموزشي رشد و توسعه
فراگير بهره گيرند .به طور كلي كشورهاي عضو ،اين حقيقت را پذيرفتند كه به
رغم نگرش هاي منسوخ و بازدارنده و موانع موجود در برخي كشورها  ،زنان
مي بايستي در کانون همة برنامه هاي اصالحي جامعه قرار گيرند  .اين كشورها
در برنامه هاي ابتكاري تحصيل و آموزش زنان و دختران داراي مجموعه اي از
الگوهاي قابل پيروي براي جهانيان هستند.
کلید واژگان :تحصيل زنان ،آموزش زنان  ،كشورهاي E9
* دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوراسگان ،عضو هیئت علمی گروه روانشناسی
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مقدمه

نقش قطعي و بي چون و چرايي را كه آموزش در شكل گيري يك ملت ايفا مي كند واضح و آشكار
است .هويت فرهنگي و آگاهي هاي عمومي و ملي افراد جامعه نيز از طريق آموزش و پرورش رسمي و
غيررسمي به نسل هاي آينده انتقال مي يابد و در اين راستا زنان نقشي اساسي دارند ،دسترسي زنان به آموزش
و تعليم و تربيت و نقش غيرقابل جايگزين و دائمي آنها در رشد و پيشرفت ملي سبب گرديد كه از سال 1993
ن ٌه كشور پرجمعيت جهان يعني بنگالدش ،برزيل ،چين  ،مصر  ،هند  ،اندونزي  ،مكزيك  ،نيجريه و پاكستان
متعهد شدند كه تحصيالت پايه را براي همة افراد فراهم نموده و گسترش دهند ،در اين پروژه اهميت خاصي
به زنان به عنوان اكثريت گروهي كه هنوز از سوادآموزي و آموزش پايه محروم بودند داده شد.
حقيقت مسلم اينكه زنان قشر عمده نيروي در حال آموزش جامعه را تشكيل مي دهند هم به تعبير سنتي و
هم مدرن  ،اما در برخي كشورها اعتبار كمي به مشاركت آنها در رشد و پيشرفت اجتماعي داده مي شود .در
سال  ،1995كنفرانس جهاني زنان در پكن پايتخت چين تأكيد كرد كه رشد و پيشرفت ملي مداومي ممكن
نيست مگر اينكه زنان به حقوق مساوي براي آموزش و تحصيالت دست يابند.
مطالعاتي كه توسط يونيسكو در كشورهاي  E9انجام گرفت  ،نظر جامع تري به نقش زنان در جامعه به
خصوص در سطوح مختلف آموزشي داده شد .گرچه گاهي برنامه ها و طرح هاي ابتكاري با مقاومت روبرو
مي شود و حق واقعي تعليم و تربيت و آموزش براي زنان و دختران در اين كشورها ناديده انگاشته مي شود،
اما نتايج مطالعات نشان داد كه هر چه سطح تحصيلي  ،مادران بيشتر باشد ارتقاء آموزشي در دختران بيشتر
است .لذا وجود زنان در ايجاد و نزديك ساختن نهادهاي بنيادي جامعه به منظور دستيابي به آموزش همگان
و مستمر در اين كشورها ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد .عالوه بر فعاليت ها و تالش هاي ملي به منظور
تدارك ملي اصالح نظامهاي آموزشي ،در سال هـــاي اخير بسياري از كشورهاي  E9از طريق سازمان هاي
بين المللي به تدارك مالي براي سيستم هاي آموزشي خود جهت ساختن مدارس وآموزش تعداد بيشتري از
زنان و دختران و معلمان دست يافتند.
آموزش پايه نيز به وسيله راهبردهاي جديد آموزش بزرگساالن دراين كشورها همراه مي شود ،و اقدام
براي همگاني كردن آموزش پايه و ارائه كيفيت آموزشي مطلوب و مطرح به پدران و مادران براساس اين
تفكر كه پسران و دختران در خانواده به لحاظ موقعيت هاي تحصيلي شان مورد تشويق قرار گيرند و اينكه
گسترش آموزش پايه در كودكي سبب تسهيل فعاليت هاي آموزشي سطوح باال مي گردد مورد بررسي قرار
گرفته است  .در نهايت همة كشورهاي  E9حضور و وجود زنان را در ايجاد و نزديك ساختن نهادهاي بنيادي
جامعه به منظور دستيابي به آموزش مرتبط و دائمي و همگاني ضروري داشته و در نتيجه اولويتي براي پيشرفت
برنامه هاي اجتماعي براي تعليم و تربيت زنان با هدف ارتقاء آموزش و تعليم و تربيت دختران و ايجاد اصول
و قوانيني كه به نابرابري جنسي پايان دهد در طرحهاي اجرايي خود تدوين نمودند.
زنان در نقش مربيان

تالش هاي فزايندة ملـــي  ،كشورهاي موسوم به  E9پروژه مشتركي را در زمينه « زنان در نقش مربيان»

www.SID.ir

87
Archive
◊ فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و فرهنگ /سال اول  .شماره چهارم  .تابستان of SID 1389

از سال  1993آغاز كرده اند .در سال  1995در كنفرانس جهاني زنان در پكن به تساوي حقوق زنان براي
آموزش و تحصيالت تأكيد گرديد كه در اين راستا ن ٌه پژوهش و مطالعه ملي توسط يونسكو انجام شد كه
نظري جامعتر به نقش زنان در اجتماع داده شود ،اين مطالعات نه تنها اهميت عملكرد قابل توجه زنان در جامعه
را آشكار ساخت بلكه حقايق و واقعيت هاي تلخي از محروميت زنان را در فرآيند كلي آموزش و تعليم و
تربيت روشن نمود(نقش زنان در آموزش و پرورش چین.)1999 ،1
اولين نتايج در ارتباط با سوادآموزي و آموزش زنان و دختران نشان داد كه در برخي از مناطق  ،سطوح
تحصيلي زنان از سطوح تحصيلي مردان بهتر بوده است با توجه به اينكه نابرابري ها هنوز به صورت گسترده
و همه جانبه وجود دارد.به رغم اين دشواريها در اين كشورها  ،زنان تدريجاً به حقوق اساسي خود د رخانواده
وجامعه و حتي چرخة زندگي اداري و اجتماعي پي بردند ،بدين ترتيب آنها كاتاليزوري شدند در تغيير و
تحول اجتماعي  ،نه در مقايسه و برابري با مردان بلكه با همان ماهيت و شأن و مقام اجتماعي .ايده و تفكر زنان
به عنوان مربيان ،در اين كشورها به صورت ضرورتي الزامي و اجتناب ناپذير جايگاه خود را يافته است گرچه
هنوز كارهاي زيادي مانده اما تالشهاي آموزشي دولت ها بسياري از شهرها و روستاها را دربرگرفته و در اين
راه مردم راهها و روش هاي جديد نگرش به جهان و جامعه را فراگرفته اند در اين خصوص ،دولت هاي E9
از نيازشان به بخش هاي آماري مـــعتبر به منظور حفظ كارآيي و قابليت اجرايي نه تنها در برنامه هاي آموزشي
بلكه در برنامه هاي اجتماعي نيز كام ً
ال آگاه شده اند .بـــه منظور انجام يك تجزيه و تحليل تطبيقي در مورد «
زنان در نقش مربيان» .كشورهاي  E9چارچوبي به منظور آماده سازي تشخيص ملي تهيه كرده اند اين معيارها
و مالك ها چهار نوع واقعيت را در بر مي گيرد كه خطوط اساسي و بنيادي آن به عنوان:
 – 1زنان در نقش مربيان خانواده
 – 2زنان در نقش مربيان مدرسه
 – 3زنان در نقش مربيان جامعه
 – 4زنان به عنوان مربيان در زندگي اداري و اجتماعي مطرح شده است .
اطالعات و داده هاي آماري به همراه شاخص هاي موقعيتي و زمينه هائي كه در اين گزارش وجود دارد
امكان ارائه ايده ها و نظرات بهتري دربارة راهكارها و سياست هاي ملي در زمينه هايي فراهم مي آورد كه
ساختار و شكل هاي آموزشي بدان تعلق دارد .هيچكس به انگيزة اين كشورها نمي تواند شك كند گرچه
هنوز كمبودها و كاستي هاي زيادي وجود دارد ،اما كسي در مورد اين واقعيت نمي پرسد كه چگونه آموزش
زنان يك تسريع كننده در رشد آموزشي اين كشورهاست؟
اين كشورها امكان ندارد همة شاخص هاي موردنظر در مدارك اصلي را پنهان و پوشيده نگهدارند و تطبيق
نهايي از طريق تمركز بر چهار نوع شاخص انجام مي گيرد:
2
 – 1شاخصهاي اصلي براساس گزارشات ارزيابي ملي 2000 EFA
 – 2شاخص هاي آموزشي زمينه اي
1. The Role of Women as Educators in China
2. Education For All
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 – 3شاخص هاي جمعيت شناختي زمينه اي
 – 4شاخص هاي رشد انساني
كشورهاي  E9تعهد نمودند كه امكانات تحصيلي و آموزشي را ارتقاء و گسترش دهند (براي مردان و زنان
و دختران و پسران) در حالي كه امتياز خاصي به زنان به عنوان محور اساسي رشد و توسعه ملي در اين كشورها
داده شده است(ارزیابی جمهوری عربی مصر).1
رابطة تحصيل زنان و آموزش پايه دختران در كشورهاي : E9

آموزش به عنوان يك فرآيند زندگي مطرح است نه به عنوان گزينشي اختياري و داوطلبانه توسط والدين و
مسئولين امر .آموزش ابتدائي در كشورهاي  E9با سرعت رو به گسترش است در بسياري ازكشورها نرخ هاي
خالص ثبت نام در مدارس ابتدائي نزديك به صد درصد است .قــانون گذاري در اين كشورها به صورت
انواع اجباري و آزاد ،آموزش پايه را بوجود آورده است( نمودار شاخص هاي آماري در پيوست  1سن ورود
و ادامة تحصيل در سطوح ابتدايي و دبيرستان را در اين كشورها نشان مي دهد) .گرچه نرخ هاي  ،بازماندگان
در مدرسه و دستيابي به مواد آموزشي هميشه اين واقعيت را نشان نمي دهد و در بسياري از موارد دختران از
آن محروم هستند(چاترجی.)1999 ،2
نمودار  :1سن ورود و ادامه تحصیل در سطوح ابتدایی و دبیرستان
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1. The EFA 2000 Assessment Arab Republic of Egypt
2. Chatterji
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در چين 80درصد از پدران و مادران كه در ايالت گانسو ،1نينكسيا ،2گونيگاي ،3گوشيرو 4مورد پرسش
قرار گرفته بودند ،با اين مسئله كه دختران بايد به مدرسه بروند موافق بودند ،اما وقتي كه سوال شد كه تا
چه كالسي دوست دارند بچه هايشان درس بخوانند؟ گزينه هنوز معلوم نيست  ،توسط  32درصـــد از
والــدين بي سواد ارائه شـــد  18/2درصد از والدين تا كالس اول ابتدايي 16 ،درصد از والدين تا كالس
دوم  8/2 ،درصد از والدين تا كالس اول دبيرستان و  2/8درصد از والدين تا كالس دوم دبيرستان نظر
دادند .اين مطالعه نشان مي دهد كه هرچه تحصيالت والدين پايين تر باشد نظر آنها دربارة اين سوال كه
چرا فرزند خود را به مدرسه مي فرستند ازتعمق وانتظاردرسطح پايين تري قرار دارد و اهداف و اميد و
آرزوهايشان براي فرزندان در سطح باالتري قرار دارد(مرکز مطالعات زنان در چین.)1999 ،
در نـــظرخواهي ديگري كه در سال  1992و  1993از  2644زن بيسواد از ده ايالت چين انجام گرفت
 57/9 ،درصد از پدران و  86/2درصد از مادران يا بيسواد بودند و يا سواد ناقص داشتند و در خانواده
هائي كه هر دو والدين بي سواد بودند ،عم ً
ال امكان و آموزش مناسب براي بچه ها غيرممكن مي نمود.
در مصر مادران و پدران بي سواد كمتر فرزندان را براي زندگي مهيا مي كنند ،بي سوادي بر باور ،نگرش
 ،رفتار و تصميم گيري آنان تأثير ميگذارد.تحصيالت زنان اين احتمال را افزايش ميدهدكه دختران
به مدرسه بروندوآموزش ابتدايي رابه اتمام برسانند( .نمودار  2تحصيالت و آموزش دختران را در پايان
دهة  90نشان مي دهد )(کشورهای .)1999 ، 5 E9
والدين بي سواد ممكن است با تصميم به ازدواج در سنين پايين براي دختران موافق باشند و يا آنها را
مجبور به ترك تحصيل نمايند ،با اين حال در قاهره نرخ سوادآموزي زنان به  79/9درصد مي رسد و در
مناطق روستايي مصر اين نرخ به  28/3درصد مي رسد ،در اين كشورها بي سوادي زنان ( 48/9درصد)
تقريباً دو برابر نرخ بي سوادي مردان ( 26درصد) است  .در سال  1993ششصد هزار دختر سنين  6تا
 10سال از مدرسه رفتن محروم بودند بيشتر محروميت ها در مناطق روستايي و فقرنشين ديده مي شود.
پژوهشي در بنگالدش نشان مي دهد كه  57/5درصد از پسران و دختران در خانواده هايي كه والدين تا
سطح دبيرستان يا باالتر تحصيل كرده اند مـــدرسه مي روند و در خانواده هائي كه افراد تنها تحصيالت
ابتدايي دارند  17/5درصد در مدرسه حضور مي يابند در حالي كه در خانواده هايي كه پدر بي سواد
است تنها  5درصد از بچه ها مدرسه مي روند ،در همين مطالعه اين نتايج به دست آمد كه 95درصد از
زنان به آموزش فرزندانشان در ارتباط با بهداشت و بهزيستي مبادرت مي ورزند در صورتي كه تتها
 60درصد از پدران در اين رابطه انجام وظيفه كرده اند .همة مادران براي مسائل مذهبي و اخالقي در
فرآيند رشد فرزندانشان اهميت بيشتري قائل اند در حالي كه  70درصد از پدران به اين امور رسيدگي
1. Gansa
2. Ningxia
3. Qinghai
4. Guizhou
5. The E-9 Countries
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مي نمايند(رافیکا.)1999،1
در سال  1998از دانش آموزان موفق يك دبيرستان در بنگالدش نظرخواهي انجام گرفت كه نشان
داد يكي از مهمترين داليل موفقيت آنها تشويق والدين به ويژه مادران بوده است در كشورهاي E9
رابطة بين نقش مادري و موفقيت تحصيلي بچه ها ،به خصوص دختران را ميتوان با نرخ بقاء  5سال
تحصيل در زنان كه در نمودار  2نشان داده شده است مالحظه نمود .هــرچه سطح خواندن و نوشتن در
يك جامعه باالتر باشد  ،عمدتاً هرچه زبان نوشتار توسط مادران مورد استفاده قرار گيرد انگيزه هايي كه
در خانه به موفقيت هاي تحصيلي بچه ها كمك مي كند قوي تر خواهد بود(نرون.)1999 ،2
مصر نمونه بارزي است كه برخالف نرخ پايين سوادآموزي زنان  ،نرخ بازماندگان دختران در مدارس
بسيار باال است .كشورهايي كه داراي پاپين ترين نرخ بقاي  5كالس تحصيل هستند ،نظير پاكستان ،هند
و نيجريه  ،آنهايي هستند كه داراي پايين ترين نرخ باسوادي زنان و پايين ترين نقش تحصيلي آنها هستند.
در بيشتر كشورها دختران نرخ ترك تحصيل پايين تري نسبت به پسران دارند ،يعني اينكه آنها داراي
تحصيالت ابتدائي هستند .چين باالترين نرخ حاصل ثبت نام دختران  ،نرخ باالتر بازماندگان تحصيالت
ابتدايي دختران نسبت به پسران را نشان مي دهد(رافیکا.)1999 ،
در برزيل دختران مدت زمان بيشتري را در مدرسه مي گذارنند وبراي گذراندن يك كالس امتحانات
بيشتري مي دهند .هر دو جنس دختر و پسر افت تحصيلي جدي دارند با اين حال عملكرد دختران
بهتر است .يعني دختران كمتري مبادرت به ترك تحصيل مي كنند .در اندونزي نرخ ماندگاري براي
دختران  94/3درصد است در حالي كه براي پسران اين ميزان به  93/5درصد مي رسد(وزارت آموزش
و فرهنگ)1999 ،3

1. Rafica
2. Nurun
3. Ministry of Education and Culture
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در مكزيك نرخ تكميلي تحصيالت دختران نسبت به پسران در مقطع ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان
باالتر است در سال تحصيلي  1997 – 98نرخ پسران مردود در مدارس ابتدايي  8/4درصد و دختران
6/1درصد بوده است .و نرخ ترك تحصيل اين در مقطع پسران  3درصد و در دختران  2/7درصد بوده
است  ،آخرين سرشماري ملي در مكزيك در سال  1997نشان داد كه در محدودة سني  15تا  18سالگي
 ،رشد تحصيلي زنان باالتر از مردان بوده است .سطوح مختلف تحصيالت در ميان جمعيت بزرگساالن
را مي توان در نمودار  3كه منعكس كنندةرشد تحصيلي پايه در هر كشوري به خصوص قبل از دهه
 1990و اواخر آن است مشاهده نمود(وزارت ملی آموزش و پرورش.)2000 ،1
سطوح تحصيالت و آموزش مشكالتي را آشكار مي سازد كه سيستم آموزش عمومي در رسيدن
به دست نيافتني ها به آن مواجهه است يعني مسائل زبان شناسي جوامع اقليت  ،جوامع كشاورزي سنتي،
جوامع منزوي و دورافتاده .نمودار شماره  4نشان دهندة همبستگي ميان سطوح تحصيلي زنان و نرخ
خالص ثبت نام دختران در آموزش ابتدايي است اين واقعيت كه ميزان ثبت نام در اكثر كشورها فراتر از
ميزان آموزش است ،اين فرضيه را كه سطوح آموزشي مادران اثر تعيين كـــننده اي بر آموزش پسران
و دختران دارد را نقص نمي كند اما تا اندازه اي نشانگر تالش هاي دولت در ارائه آموزش به نسل هاي
آينده است در جاهائي كه سابقاً هيچ خدماتي در زمينة آموزش وجود نداشته است  ،يعني به طور دقيق
اين تالش ها نشان مي دهد كه چرا پيشرفت آموزش پايه در نسل جديد باالتر از آموزش بزرگساالن
است .در چين و بنگالدش فاصله بين هر دو شاخص  ،تالش هاي قابل مالحظه اي را نشان مي دهد
كه دامن ة آموزش پايه را گسترش داده است.دربنگالدش درسال 1993برنامه اي آغاز شد كه « آموزش
ابتدايي عمومي» نام گرفته است كه اهداف آن آموزش پايه براي  15/4ميليون دختر و پسر سنين  6تا 10
سال بوده است  .پيشرفت بزرگي كه در مدارس اين كشور حاصل شده بايد مورد ارزيابي قرار گيرد  .و
مي بايستي اين واقعيت را در نظر داشت كه آموزش ابتدايي فقط تا سال  1992اجباري بوده است(نرون،
.)1999
در مكزيك ،به عبارتي با اينكه پيشرفت ها در ثبت نام دبستاني به ميزان الزم چشمگير نبوده است ،اما
تالش هاي زيادي براي قشرهائي كه از آموزش سنتي بهره مي گرفتند (گروههاي نژادي ،روستايي ،
كودكان معلول و جوامع دورافتاده كه نمايندگان تقريباً حدود ده درصد اين جمعيت مي باشند ).حاصل
شده است  .در سال هاي اخير سير نزولي آموزش پايه در نيجريه نشانگر اين واقعيت است كه نرخ خالص
ثبت نام دختران در مدارس ابتدايي  ،پايين تر از نرخ آموزش دختران است .اين حقيقت به طور خارق
العاده در  9كشور زير سوال قرار دارد .اگر اين روند معكوس نباشد سطوح آموزشي نسل هاي جديد
پايين تر از نسل هاي قبلي خواهد بود .درسال  1995از  25/9درصد دختراني كه بايد در مدرسه ثبت نام
ميكردند ،ثبت نام به عمل نيامد .نابرابري هاي فاحش نيز در توسعه و پيشبرد سطح آموزش متوسطه وجود
داشته است(وزارت ملی آموزش و پرورش.)2000 ،
نيجريه داراي نرخ و ميزان ترك تحصيل بااليي است .براي مثال در سال  1995بررسي ها نشان مي
1. Ministry of Public Education
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دهد كه ميانگين نرخ فراغت از تحصيل در مقطع ابتدايي براي پسران و دختران به ترتيب  56/3و 43/7
درصد بوده است.اكثر دختران به دليل ناتواني در پرداخت شهريه و هزينه ها و دوربودن بٌعد مسافت
و عدم دسترسي به مدرسه ،عوامل مذهبي ،ازدواج زودهنگام يا بيماري مدرسه را ترك گفته اند در
چين يكصد و چهل و پنج ميليون نفر از افراد حدود  15سال بيسواد هستند ،نود درصد از آنها در مناطق
روستايي زندگي مي كنند و هفتاد درصد از آنان را زنان تشكيل مي دهند.در مناطق روستايي نقش هاي
جنسيتي خشك و متحجر مانع دسترسي زنان به آموزش و حضور كامل آنها در اجتماع مي گردد به
عالوه اكثريت جمعيت هاي روستايي در اين كشور متعلق به چهل و نه گروه قومي (اقليت) كه در غرب
زندگي مي كنند و از پايين ترين نرخ آموزش برخوردار نيستند(زن و نقش او در آموزش و پرورش
نیجریه.)1999،1
درچندين ايالت چين عمدتاً در مناطق روستايي ميزان ترك تحصيل در دختران(20/5درصد) به دليل
مشكالت عدم دسترسي به مدرسه و آداب و رسوم سنتي و مذهبي باالست .با اين وجود ميزان ترك
تحصيل عمومي در مدارس ابتدايي (93درصد) همراه با نابرابري هايي كه فقط در مطالعات منطقه اي
مشاهده مي گردد نسبتاً پايين است .يكي از داليل حضور كمتر دختران در مدارس ابتدايي اين واقعيت
است كه در برخي از ايالت ها تعداد معلمان زن كم است و مديران زن نيز كمتر مي باشند .مطالعات نشان
مي دهد كه هرچه مديران زن بيشتر باشد تعداد دانش آموزان مؤنث در مدارس بيشتر خواهد بود ،براي
مثال در هوئي 2در  3330مدرسه ابتدايي فقط 395معلم زن وجود دارد به همين دليل ثبت نام در آموزش
ابتدايي در اين نواحي پايين تر از  40درصد است(یونسکو( )1999 ،3رجوع به نمودار .)5
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در مكزيك ،ماهيت روستايي و متفرق جمعيت با متروي ساختن آموزش ارتباط دارد چالش ها
هنگامي عميق تر مي بشود كه اين متغيرها در جوامعي كه به يكي از گروههاي بومي كه به يكي از
زبانهاي هشتادگانه و لهجه هاي مختلف تكلم مي كنند ارتباط دارد .در برزيل دختراني كه در مناطق
شهري زندگي مي كنند براي ورود به مدرسه با مشكل مواجه نيستند و در عين حال در شمال و شمال
شرقي برزيل در مناطق روستايي و جمعيت برزيلي آفريقائي تبار نرخ تحصيل باالتر است.بايد براين
واقعيت تاكيد كرد كه برخالف ديگر كشورها تحصيالت زنان باالتر از تحصيالت مردان است (رجوع
به نمودار )6از دهة  1980عموماً زنان بيشتري را نسبت به مردان در سطوح آموزشي باالتر ديده ايم(رائو،1
.)2000
در هند تا سال  1951نرخ تحصيالت زنان فقط  7/93درصد در يونسكو تخمين زده شد كه تا سال
 1995اين رقم بايد به  37/7درصد مي رسد .عليرغم تالش هاي دولت  ،شكاف بين سواد آموزي و
آموزش زنان و مردان هنوز بسيار باالست ،با وجود اينكه نرخ مردان  70/5درصد است .با اين حال
نرخ مربوط به زنان  43/9درصد مي باشد در سه ايالت كه از آسيب پذيرترين و ضعيف ترين ايالت
بودند يعني يوپي ، 2بيهار 3و راجستان ،4با جمعيت سيصد ميليون نفري شان نرخ آموزش زنان پايين تر
از حد معمول است يكصد منطقه وجود دارد (يك پنجم كشور) كه سطح آموزش زنان پايين تر از 10
درصد است  .با اين حال در تخميني ديگر سطح آموزش در منطقه كالرا همتراز با كشورهاي پيشرفته
برآورد شده است(رائو و همکاران .)2001 ،5در بنگالدش نرخ تحصيل در مدارس دولتي در ميان پسران
1. Rao
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4. Rajusthan
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(14/8درصد) و دختران(17/2درصد) كه بسيار باالست  ،با اين وجود اين آمار درونماي كاملي را
نشان نمي دهد به طور قطع در مناطق روستايي ترك تحصيل در دختران با اوضاع اجتماعي آنها ،عدم
دسترسي به مدارس در مناطق دورافتاده و گرفتاري آنها در كارهاي خانگي ارتباط دارد(نرون.)1999 ،
در اياالت شمالي نيجريه نسبت به اياالت جنوبي نرخ ثبت نام پايين است براي مثال در سال  1995با اينكه
در منطقه دلتا  52/43درصد از دختران در مدارس ابتدايي حضور داشته اند در شمال اين آمار به 23/99
درصد مي رسد(زن و نقش او در آموزش و پرورش نیجریه.)1999 ،1
در نمودار  7ارتباط معكوس ميان جمعيت روستايي و آموزش زنان قابل مشاهده است  .اندونزي و
چين  ،كشورهايي با نرخ جمعيت روستايي باال و نرخ نسبتاً باالي آموزش زنان و نرخ خالص آموزش
دختران با برنامه هاي قانون مند و هدفمند در اين رابطه هماهنگ هستند و اميدواري بيشتري جهت رشد
و پيشرفت فزاينده در جهت آموزش زنان و دختران دارند .اين بررسي اجمالي نشان مي دهد  ،كه فعاليت
ها و تالش هاي ملي به منظور هر چه بيشتر آموزش زنان و دختران در كشورهاي  E9در حال گسترش
است و آموزش پايه به وسيله راهبردهاي جديد آموزش بزرگساالن همراهي مي شود .و هردو با سياست
و عمومي سازي آموزش براي ارائه كيفيت آموزشي خوب و مطرح هم براي پدران و مادران و هم براي
تشويق و موفقيت پسران و دختران مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است(رائو.)2000 ،
نتيجه گيري

به منظور اهداف جهان شمول آموزش پايه كه در سال  1990در جوميتن تايلند و در سال  1993در
دهلي نو در هند تشكيل شد ،ن ٌه كشور پرجمعيت جهان موسوم به  E9بر نقش اصلي زنان در فعاليت هاي
آموزشي تاكيد كردند ،همچنين زنان را مسئول و متعهد به عنوان معلم  ،مربي و رهبران محوري جامعه
دانستند تا مديريت و برنامه هاي دستيابي به آموزش پايه را در اين كشورها تامين نمايند .سند رسمي و
ملي اين مطالعات به عنوان «زنان در نقش مربيان» مورد تاكيد قرار گرفت .در سال  1995نيز در كنفرانس
جهاني زنان در پكن بر نقش محوري زنان در گستره فعاليت هاي اجتماعي و آموزشي تاكيد گرديد
كه رشد و پيشرفت ملي مداوم و مستمر ممكن نيست مگر اينكه زنان به حقوق مساوي براي آموزش و
تحصيالت دست يابند».
در همه كشورهاي مذكور بجز نيجريه پيشرفت هاي قابل مالحظه اي ديده ميشود و همه كشورها در
برنامه هاي اساسي آموزش پايه براي دختران و پسران را مورد توجه قراردادند ونرخ سواد و تحصيالت
دائماً در اين كشورها در حال ارتقاء مي باشد .آمارها و اسنادي كه در دست است نه تنها شباهتها بلكه
بسياري از تفاوت هاي موجود در ميان اين كشورها را نشان مي دهد .همچنين بررسيهاي انجام شده در
اين كشورها نشان داد كه سطوح آموزشي و تحصيالت والدين به ويژه ،مادران تعيين كننده پيشرفت و
موفقيت تحصيلي فرزندان مي باشد و هرچه ميزان سواد و تحصيالت والدين بيشتر باشد فرصت و امكان
دسترسي و تشويق دختران به آموزش پايه و ادامة تحصيل بيشتر خواهد بود براين اساس اين كشورها در
1. Women and their Role as Educators in Nigeria
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سالهاي اخير عالوه بر فعاليت ها و تالش هاي ملي به منظور تدارك مالي و اصالح نظام هاي آموزشي
برنامه ها و طرح هاي پيگير براي ساختن مدارس و آموزش تعداد بيشتري از زنان و دختران ،آنان را در
اولويت برنامه هاي رشد و توسعه قرار دادند.
اين تالش ها به منظور ارائه كيفيت آموزشي خوب و مطرح براي پدران ومادران جهت تشويق پسران و
دختران در خانه و موفقيت تحصيلي شان براي گسترش سطوح مختلف آموزشي مورد توجه قرار گرفته
است .نمونه آن اندونزي و چين است كشورهائي با نرخ جمعيت روستايي باال و نرخ نسبتاً باالي آموزش
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زنان و نرخ خالص آموزش دختران كه با اين برنامه ها هماهنگ بوده است .گرچه در اين كشورها در
بسياري از مناطق روستايي به دليل آداب و رسوم  ،عقايد سنتي و مذهبي سبب شده حقوق زنان و دختران
به خصوص در زمينه آموزش پايه مورد غفلت قرار گيرد ،اما هر يك از كشورها راهكارها و قواعد بسيج
اجتماعي را مورد بررسي قرار داده اند تا منابع و فعاليت ها شان را جمعيت هاي مناطق روستايي ،حاشيه
نشين و منزوي متمركز نمايند.
همانگونه كه در نمودار  5مالحظه شد ارتباط معكوس ميان جمعيت روستايي و آموزش زنان مشاهده
مي شود ،به رغم همة دشواريها اين كشورها معتقدند و بر اين باور تاكيد دارند كه فعاليت هاي آموزشي
بايد ادامه يابد تا موفقيت هاي بيشتري حاصل شود و مادران بايد در مركزيت مقدماتي آموزش پسران و
دختران قرار گيرند ،همانگونه كه مهارت هاي اجتماعي اوليه  ،ارزشها و رشد عاطفي و اخالقي از سوي
مادران به فرزندان انتقال مي يابد .در كشورهاي  E9اين مسئله بوضوح روشن ساخت كه هر چه سطح
پيشرفت و رشد آموزشي باالتر باشد ،شاخص هاي تفويض قدرت به زنان باالتر خواهد بود .تالش هايي
كه اين كشورها به منظور «نهادينه ساختن» پيشرفت زنان به وسيله اصالحات اساسي و قانوني انجام داده
اند با ايجاد مؤسسات و سازمان هايي كه تفويض قدرت به زنان و دختران را حمايت و تامين مي نمايند
تقويت شده است .عالوه بر اين وقتي زنان به موقعيت اجتماعي دست يابند و فعاالنه در ارزشهاي مبتني بر
دمكراسي مشاركت نمايند ،در رشد و پيشرفت جوامع بيشتر سهيم و شريك خواهند بود .چنين وضعيتي
روشن و از پيش تعيين شده است همانگونه كه جوامع در سراسر جهان پيچيده تر مي شوند و دگرگوني
بوجود مي آيد ،بازشناسي تمايزات و حقوق اشخاص در دفاع از اختالفات فرهنگي ،رشد جمعيت،
گسترش فن آوري ،آگاهي فردي و جهان شمولي اقتصادي و فرهنگي نيز گسترش مي يابد كه داليل
آن رشد روزافزون دمكراسي است.
حاصل اينكه در تحليلي مقايسه اي كه در اين نه كشور به دست آمد نشان داده شد ،كشورهائي كه
در آنها تقسيم ثروت نــامتعادل است و كشورهائي كه ميزان مشاركت شهروندان در تصميم گيرهاي
اساسي ملي پايين و كشورهائي كه در آن شاخص هاي رشدانساني وتكنولوژي پايين است كشورهائي
هستند كه درآن موانعي براي پيشرفت زنان وجود دارد)2001(.
اين كشورها متعهد شدند به منظور ارائه آموزش همگاني ،زنان و دختران را در قلب برنامه هاي رشد و
توسعه ملي قرار دهند و بياموزند كه نبايد در برخورد با دشواريها و موانع نرمش نشان دهند زيرا آموزش
بزرگترين چالش و بزرگترين آرزو براي اين كشورهاست.
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