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Background and Objective: “Gender Identity” is defined as the image and 
emotionality that a woman or man has of themselves, as well as expectations of 
being a distinct and different gender. Many factors are involved in the formation 
of gender identity. This article aims at investigating the role of family and school 
interactions in promoting girls’ gender-health.

Methods: This study is a qualitative study using content analysis method. 
The sampling of this research was purposeful sampling and continued until data 
saturation. 18 semi-structured interviews were conducted with expert and knowl-
edgeable individuals in the fields of psychology, education, and Islamic studies. 
Data analysis was performed through qualitative content analysis method, and 
simultaneously while interviews being done. 

Results: The process of data analysis led to the extraction of the 3 main ele-
ments in formation of gender identity, which included: the role of family, the role 
of school, and the role of school- home based interactions.

Conclusion: According to the findings of this study, the family and school 
are among the most important institutions for the development of healthy gender 
identity, and the proper interactions between these two institutions are essential 
factors in formation of healthy gender identity, as it contributes to the harmoni-
ous upbringing of girls being institutionalized. The results of this paper can be 
used to determine the necessities and priorities of educational measures in girls’ 
schools, as well as to implement the guidelines of the document on the funda-
mental transformation of education.
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نقش خانواده و مدرسه در شکل گیری هویت جنسیتی دختران

مریم رئوف مالیری1، سعید بهشتی1، حسین اسکندری2، عباس عباس پور3

1. گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران
2. گروه روانشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

3. گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

احساسی  و  تصویر  را  جنسیتی»  «هویت  زیست  شناسان 
تعریف کرده اند که زن یا مرد از زن بودن یا مرد بودن خود 
دارد و نیز انتظاراتی است که فرد، به عنوان یک جنس متمایز 
دایره المعارف   .)1( دارد  خود  از  دیگر،  جنس  با  متفاوت  و 
ویژگی های  به  «جنس»  می نویسد:  «سیج»  انگلیسی زبان 
طبیعی یک نوع خاص برمی گردد، همچون سطوح هورمونی، 
تولیدمثل  توانمندی  و  خارجی  و  داخلی  جنسی  اندام های 
در   Gayle Rubin اولین بار  را  «جنسیت»  واژۀ  اما  غیره.  و 
فرایندها،  از  مجموعه ای  به  تا  برد  کار  به  علمی  گفتگوهای 
اشکال مختلف رفتار و روابط و نقش های متفاوتی که جامعه 
به زنان و مردان می دهد داللت کند. نقش ها ی جنسیتی  از 
تفاوت میان دو جنس متمایز است. مفهوم جنسیت به این امر 
اشاره دارد که زن و مرد بودن تنها با ابعاد فیزیکی و زیستی 

 .)2( نمی شود  تعیین 

مسئلۀ  دربارۀ  آمریکایی  نظریه پرداز   Faransis Fokoyama

بر نهاد خانواده می گوید: «یکی  تأثیر آن  تفاوت جنسیتی و 
درک  بر  زیادی  تأثیر  که  طبیعی،  علوم  جدید  یافته های  از 
تفاوت  وجود  دارد،  خانواده  و  جنسیتی  نقش های  از  ما 
روان شناختی میان مردان و زنان است.» او معتقد است که 
سیاست گذاری های عمومی باید بیشتر به مسئلۀ جنسیت و 

.)3( کند  توجه  جنسیتی  تفاوت های 
شناخت و باور افراد نسبت به هویت جنسیتی خود متأثر 
تربیتی  و شیوه های  آموزه ها  اجتماعی،  ـ  فرهنگی  از شرایط 
جنسیتی  هویت  لذا  است.  آنان  به  معرفی شده  ارزش های  و 
هویتی است برآمده از هویت های مختلف که شرایط، عوامل و 
نقش های مختلف فردی و اجتماعی در تکوین و تبلور آن به 

طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند )4(.
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زمینه و هدف : هویت جنسیتی تصویر و انتظاراتی است که زن یا مرد از خود به عنوان جنس متمایز و  
متفاوت با جنس دیگر دارد. عوامل بسیاری در شکل گیری هویت جنسیتی نقش دارند. مقالۀ حاضر با هدف تعیین 

نقش خانواده و مدرسه در شکل گیری هویت جنسیتی دختران نگاشته شده است.

مواد و روش ها: مطالعۀ حاضر مطالعه ای کیفی به روش تحلیل محتواست. نمونه گیری این پژوهش هدفمند 
حوزه های  در  مطلع  افراد  و  متخصصان  با  نیمه ساختاریافته  مصاحبۀ   18 یافت.  ادامه  داده ها  اشباع  تا  که  است 
روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اسالمی انجام گرفت. داده ها همزمان با انجام مصاحبه ها و به روش تحلیل 

محتوای کیفی تحلیل شدند.

هویت  شکل گیری  زمینۀ  در  اصلی  درون مایۀ  سه  استخراج  به  منجر  داده ها  تجزیه وتحلیل  فرایند  یافته ها: 
بود. و خانه  بین مدرسه  تعامالت  و نقش  جنسیتی شد که شامل نقش خانواده، نقش مدرسه 

هویت  نهادهای شکل دهندۀ  اصلی ترین  از  مدرسه  و  خانواده  مطالعه  این  یافته های  اساس  بر  نتیجه گیری: 
جنسیتی هستند و برقراری تعامل مناسب بین این دو نهاد از عوامل ضروری در شکل گیری هویت جنسیتی سالم 
است. چراکه موجب تربیت هماهنگ دختران و نهادینه شدن رفتار می شود. نتایج این مقاله می تواند در تعییِن 
اقداماِت تربیتی در مدارس دخترانه و همچنین در تحقق منویاِت سند تحول بنیادین  ضرورت ها و اولویت های 

آموزش وپرورش به کار گرفته شود.

واژگان کلیدی: خانواده، مدرسه، هویت جنسیتی، دختران
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تعریف هویت و طرق شکل گیری آن در طوِل چرخۀ زندگی 
سال هاست که توجه محققان را به خود جلب کرده است )5(. 
ایران  آموزش وپرورش  تحول  سند  در  که  جامعی  تعریف  در 
آمده است، به زوایا و مؤلفه های بیشتری در شکل گیری هویت 
بینش ها،  از  مجموعه ای  برآیند  «هویت  است:  شده  توجه 
باورها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است. از این رو، نه تنها 
بلکه حاصل تالش  از پیش تعیین شده نیست،  ثابت و  امری 
و توفیق شخص و تا حدودی متأثر از شرایط اجتماعی است. 
اراده  تکوین  و  )ایمان(  باور  زمینۀ  درونی،  گرایش  و  بینش 
)تصمیم معطوف به عمل( را در وی فراهم می آورد و با عمل و 
تکرار آن، به تدریج هویت فرد شکل می گیرد. همین امور نیز 
اولیۀ آن نقش آفرین  از تکوین  در هرگونه تحول هویت پس 

است» )6(.
ارزش های  و  انسانی  اشتراکات  با وجود  پرواضح است که 
مشترک زن و مرد، صفاِت تکوینِی متمایِز جسمی، شناختی، 
گرایشی و رفتارِی زن و مرد، آن دو را به دو موجود متمایز 
اما مکمل یکدیگر تبدیل کرده است. برخی از نقش های زنانه 
جایگزین  اجتماعی  تحوالت  در  و  است  زمانمند  مردانه  و 
اما بسیاری از آن ها ثابت به حساب می آید. آنچه  می پذیرد؛ 
در سدۀ اخیر رخ داده؛ نادیده گرفته شدن سهم تأثیر صفات 
تکوینی و شکل دادن به موقعیت ها و نقش ها، ظهور تمایالت 
برابری طلبانه و تحقیر و تغییر جایگاه خانواده و افت جایگاه 

جنسیت در میان اندیشمندان بوده است )7(.
و  خانواده  و  تربیت  نظام  میان  تناسب  برقراری  ضرورت 
با  است،  شده  شمرده  بدیهیات  از  تاریخ  طول  در  جنسیت 
مدرن  آموزشی  نظام  اخیر،  سدۀ  در  که  می بینیم  همه  این 
این ضرورت را نادیده گرفته است. دیدگاه های فمینیستی و 
نظام تربیت در کشورهای غربی چه با دولت های لیبرالیستی 
جنسیتی  تمایزات  نه تنها  سوسیالیستی،  دولت های  با  چه  و 
آندروژنی  تربیتی  نظام  بلکه  نمی پذیرند،  تربیت  نظام  در  را 
)دوجنسیتی( را پی می گیرند، که به معنای پرورش دختران 
و پسران بر اساس الگوی زن- مردی است. در کشور ما نیز 
تکوینِی  تفاوت های  آموزش وپرورش  کارشناسان  از  بسیاری 
دختر و پسر را در ابعاد روانی نمی پذیرند، یا آن ها را در نظام 

.)8( نمی دانند  مؤثر  تربیتی 
وجود  با  مرد  و  زن  جنِس  شد،  گفته  که  همان طور 
دارای  بسیار،  زیستی  تشابهات  و  مشترکات  از  برخورداری 
تفاوت ها و تمایزاتی هستند که در تمامی حیطه های مرتبط 
با جنسیت ازجمله برنامه ریزی های تربیتی باید لحاظ شوند. 
تفاوت های بیولوژیکی، ازجمله تأثیر نوسانات هورمونی بر مغز 
دختران، زمینه ساز ویژگی های رفتاری و روانی متمایزی است. 
عقل سلیم می گوید دخترها و پسرها رفتار متفاوتی دارند. از 
آغاز بنیاِد دختر، دخترانه و بنیاِد پسر، پسرانه ریخته می شود. 
مغز آن ها از بدو تولد با هم تفاوت دارد. دانشمندان مجموعۀ 
گذاشته اند،  تحقیق  بوتۀ  به  را  تفاوت ها  از  حیرت انگیزی 
ژنتیکی،  هورمونی،  کارکردی،  لحاظ  به  که  تفاوت هایی 
.)9( بین مغز زن و مرد وجود دارد  شیمیایی، و ساختاری 

حساسیت مسئلۀ هویت به این دلیل است که این مقوله 
و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  تحوالت  تأثیر  تحت  به شدت 
و  شدن  جهانی  پدیدۀ  دارد.  قرار  خود  پیرامون  تکنولوژیک 
برخورداری از هویت های چندپاره موجبات گم گشتگی جوانان 
این  در  است.  ساخته  فراهم  را  خانواده ها  ازهم گسیختگی  و 
پذیرش  در  را  سهم  بیشترین  دختران  هویت  مسئلۀ  میان، 
معتبر  الگویی  به  دستیابی  اکنون   .)10( داراست  آثار  این 
برای عمل و نقشۀ راه در مسیر تربیت دختران، شناسایی و 
تثبیت ارزش ها، هویت بخشی به دختران، و قرار گرفتن زنان و 
دختران در جایگاه حقیقی خود، از اولویت بسیاری برخوردار 
است )7(. در بحران هویت یابی موجود، رشد و تعالی فرد و 
اجتماع بسته به آن است که همۀ تأثیرگذاران بر تربیت، از 
خانواده و مدرسه تا نهادهای غیررسمی، به هماهنگی دست 
یابند و پیام های ناسازگار صادر نسازند )11(. با وجود مشخص 
شدن عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری هویت جنسیتی، مانند 
خانواده  از  می توان  هنوز  اجتماعی،  شبکه های  و  رسانه ها 
برد.  نام  تربیتی  محور  بنیادی ترین  و  اساسی ترین  به عنوان 
جنسیتی  هویت  شکل گیری  زمینۀ  در  تاکنون  حال  این  با 
دختران متناسب با فرهنگ جامعۀ ما مطالعه ای صورت نگرفته 

ایران مشخص شود. اصلی ترین عوامل هویت بخشی در  تا 
در زمینۀ شکل گیری صحیح هویت جنسیتی می یابد بستر 
و فضایی که در آن هویت فرد شکل می گیرد شناخته شود. 
از آنجا که هویت شرط الزم زندگی فردی و اجتماعی است و 
برقراری ارتباط معنادار و مستمر افراد با یکدیگر و با جامعه 
اکثر  توجه  مورد  شناخت  این گونه  نیست،  ممکن  آن  بدون 
پژوهش  است.  قرار گرفته  اندیشمندان عرصۀ جامعه شناسی 
حاضر با هدف تعیین نقش خانواده و مدرسه در شکل گیری 
هویت جنسیتی دختران صورت گرفته و درصدد بررسی تأثیر 
و نقش همیاری و تالش یکپارچۀ خانواده و مدرسه در تربیت 
دخترانی فرهیخته، موفق، با هویت استوار و غیرمتزلزل است.

مواد و روش ها
محتوا  تحلیل  روش  به  کیفی  مطالعه ای  حاضر  پژوهش 
نقش  بررسی  به  پژوهش  این  است.   )content analysis(
جنسیتی  هویت  شکل گیری  در  مدرسه  و  خانواده  تعامالت 
در دختران می پردازد. نمونه گیری این پژوهش هدفمند و از 
معیاِر  یافت.  ادامه  داده ها  اشباع  تا  که  است  هتروژنیک  نوع 
حوزه های  در  مطلع  افراد  و  متخصصان  گزینش  هدفمندی، 
با  مرتبط  و  اسالمی  مطالعات  و  تربیتی  علوم  روان شناسی، 
دوره های دانش افزایی اولیا در مدارِس خاص مذهبی دخترانۀ 
متوسطۀ تهران بود. در این پژوهش، 18 متخصص که از این 
را  مدرسه  در  فعالیت  تجربۀ  و  داشتند  کامل  اطالع  موضوع 
مصاحبه  مورد  و  شدند  انتخاب  هدفمند  صورت  به  داشتند 
قرار گرفتند. با توجه به اینکه از دو مصاحبۀ پایانی هیچ کد 
جدیدی استخراج نشد، اشباع داده ها حاصل شد و نمونه گیری 
متوقف شد. در این مطالعه مصاحبه ها تا جایی ادامه یافت که 

.)2( استخراج نشد  از آن ها هیچ کد جدیدی 
مصاحبۀ  مطالعه  این  در  اطالعات  گردآوری  ابزار 
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مختلف  متون  و  اسناد  بررسی  با  است.  نیمه ساختاریافته 
سؤاالتی  با  مصاحبه  و  شدند  طراحی  مطالعه  اولیۀ  سؤاالت 
دختران  جنسیتی  هویت  «مؤلفه های  همچون:  شد  شروع 
و  درست  باور  شکل گیری  در  می تواند  عواملی  چه  چیست؟ 
تکوین شخصیت متعادل دخترانه همراه با احساِس عزت نفس 
و رضایت جنسیتی مؤثر باشد؟ تجارب عملی مثبت و منفی 
یا هویت زدایی دخترانه کدام اند؟ در محیط  در هویت بخشی 
عهده  بر  و  بیاموزند  باید  را  نقش هایی  چه  دختران  مدرسه، 
یا  رشد  شکل گیری،  در  نقشی  چه  مادران  امروزه  بگیرند؟ 
در  مربیان  نقش  دارند؟  دختران  جنسیتی  هویت  تضعیف 
مؤثر  دختران  جنسیتی  رضایت  در  شکلی  چه  به  مدرسه 
است؟» مصاحبه با روندی اکتشافی به انجام رسید. هدف از 
طرح سؤاالت نیمه ساختاریافته این بود که مشارکت کنندگان 
به راحتی  را  خود  تجارب  و  دهند  پاسخ  آن ها  به  سهولت  با 
منتقل سازند. قبل از مصاحبه، با مشارکت کنندگان در مورد 
اهداف مطالعه صحبت شد و از آنان رضایت کتبی و آگاهانه 
و  اجازه  با  مصاحبه ها  شد.  گرفته  مطالعه  در  شرکت  برای 
رضایت کتبی افراد ضبط شد و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه، 
هریک به طور دقیق نوشته و کدگذاری شد و پس از تحلیل 
به  یک بار  فرد  هر  با  گرفت.  انجام  بعدی  مصاحبۀ  هرکدام، 
مصاحبه،  کردن  پیاده  از  بعد  و  شد  مصاحبه  کامل  صورت 
مصاحبۀ  مشارکت کننده،  سخنان  در  ابهام  وجود  صورت  در 
دیگری برای روشن شدن ابهام ها ترتیب داده شد. مصاحبه ها 
تا 90  ادامۀ مصاحبه، 45  به  به عالقۀ مشارکت کننده  بسته 

انجامید. طول  به  دقیقه 
پیشنهادی  معیارهای  داده ها،  به  بخشی  اعتبار  منظور  به 
گوبا و لینکلن به کار برده شدند )13(. برای اطمینان حاصل 
کردن از صحت و پایایی داده ها، از معیارهای مقبولیت، قابلیت 
اطمینان ثبات و قابلیت تأیید استفاده شد. برای این منظور 
درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با موضوع پژوهش و داده ها و 
نیز مشاهده کدهای استخراج شده و متن مصاحبه توسط چند 
بود.  پژوهش  مقبولیت  بر  تأییدی  مشارکت کنندگان،  از  تن 
قابلیت اطمینان یعنی ثبت داده ها در اسرِع وقت و ثبت دقیق 
پذیری  تایید  برای  پژوهشگر.  توسط  پژوهش  مراحل  کلیۀ 
پژوهش، بخش های از مصاحبه ها  همراه با کدها و زیر کد ها 
تحقیق  تیم  از  خارج  ناظران  ارزیابی  مورد  و  شده  استخراج 
و   روانشناسی  متخصصان   شامل   کیفی،  مطالعه  به  آشنا  و 

آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، قرار گرفت.. 
معرفی  بر  عالوه  پژوهش،  اخالقی  نکات  رعایت  مورد  در 
خود و بیان اهداف پژوهش، از مشارکت کنندگان درخواست 
در  مدرسه  و  خانواده  تعامالت  مورد  در  را  خود  نظرات  شد 
پیش  کنند.  بیان  دختران  جنسیتی  هویت  شکل گیری 
از  یادداشت برداری  و  صدا  ضبط  برای  مصاحبه،  شروع  از 
داده  اطمینان  آنان  به  و  اجازه گرفته شد  مشارکت کنندگان 
شد که هنگام انتشار نتایج، کلیۀ اطالعات فردی آن ها محرمانه 
خواهد ماند. مشارکت کنندگان مختار بودند در صورت مایل 

شوند. خارج  مطالعه  از  مصاحبه  ادامۀ  به  نبودن 

تجزیه وتحلیل داده ها با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی 
زیر  مرحله ای  و شفاف 7  نظام مند  با روش  آن ها  پردازش  و 

گرفت: صورت 
محتوای  تحلیل  برای  و  مکتوب  مصاحبه ها  اول:  مرحلۀ 

شدند. مرتب  کیفی 
شروع  از  قبل  تحلیل:  واحد  تعریف  دوم،  مرحلۀ 
کدگذاری و برای آشنایی کامل با داده ها، تمام متن ها چندین 
بار خوانده شدند و در مورد واحد تجزیه وتحلیل در این مرحله 

شد. تصمیم گیری 
مرحلۀ سوم، تکوین مقوله ها و یک طرح رمزگذاری: 
انجام  مرحله  این  در  طبقات  و  کدها  توسعۀ  برای  طراحی 
گرفت. طبقات با رویکرد استقرایی از مصاحبۀ خام استخراج 
توانایی  مداوم،  مقایسۀ  روش  از  استفاده  با  پژوهشگر  شدند. 

تمایز قائل شدن بین طبقات را پیدا کرد.
انجام  مرحلۀ چهارم، رمزگذاری همۀ متن: کدگذاری 
خاص  نرم افزار  وارد   WORD برنامۀ  در  تایپ شده  متن  شد. 
کدگذاری  و  شد   2007 نسخۀ   MAX QDA3 کیفی  تحلیلی 
داده ها  کدگذاری،  مرحلۀ  از  بعد  گرفت.  صورت  مجدداً 
آماده  کدگذاری  بعدی  مراحل  برای  تا  سازماندهی  شدند 
شوند. در کدگذاری در برنامۀ MAX QDA3 داده ها خط به خط 
بررسی شدند و به هر جملۀ مرتبط یک کد اختصاص یافت.

متن  تمام  کدگذاری:  انسجام  ارزیابی  پنجم،  مرحلۀ 
به  پژوهشگر  کدگذاری،  فرایند  طول  در  شد.  کدگذاری 
صورت مداوم کدگذاری را کنترل کرد تا از توافق بین نظرات 

کند. حاصل  اطمینان  تیم  اعضای  و  مشارکت کنندگان 
مرحلۀ ششم، استخراج نتایج از داده های رمزی: در 
صورت  کنترل  مجدداً  و  شد  تثبیت  کدگذاری  مرحله،  این 
از  اولیۀ داده های حاصل  البته نسخه نویسی و مرور  پذیرفت. 
بسیار  کمک  پژوهشگر  به  داده ها  جمع آوری  در  مصاحبه ها 
کرد تا به این وسیله تعامل بهتری با مشارکت کنندگان بعدی 
برای به دست آوردن تجارب آن ها در کشف فرایند ایجاد شود. 

درنهایت داده های رمزی استخراج شدند.
مرحلۀ هفتم، گزارش روش و یافته ها: دربارۀ داده های 
کدگذاری شده نتیجه گیری شد. در این مرحله، پژوهشگر بر 
اساس نتیجه گیری داده ها سازه هایی از معانی را مطرح کرد و 

گزارش نهایی ارائه شد.
یافته ها

 مشارکت کنندگان 18 نفر بودند که 50 درصد آن ها زن و 
50 درصد مرد بود. میانگین سنی مشارکت کنندگان 58 سال 
بود. سایر مشخصات جمعیتی مشارکت کنندگان در جدول 1 

آمده است.
از یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی، در موضوع 
آمد: نقش خانواده،  به دست  اصلی  پژوهش سه طبقۀ  مورد 
نقش مدرسه، نقش تعامالت بین مدرسه و خانه )جدول 2(.
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که  است  زیرطبقه  پنج  شامل  خانواده(  )نقش  اول  طبقۀ 
عبارت اند از: عملکرد پدر و مادر در تکریم یکدیگر؛ عملکرد پدر 
و مادر در حفظ جایگاه ارزشی فرزندان؛ مقبولیت، محبوبیت 
حفظ  چگونگی  آموزش  مادر؛  و  پدر  و خوش خلقی  نشاط  و 
چارچوب خانواده در منازعات؛ و توجه به مناسبات خانواده.

الف( عملکرد پدر و مادر در تکریم یکدیگر
مشارکت کنندگان عملکرد پدر و مادر را عاملی اساسی در 
شکل گیری هویت جنسیتی دختران در دورۀ قبل از مدرسه 

دانستند.
مشارکت کنندۀ «الف» با تخصص پژوهش در امور تربیت 
دینی جوانان بیان کرد: «هنگامی که از دختر موفقی، که از 

پرسیده  است،  قائل  احترام  آن  برای  و  راضی  جنسیت خود 
می شود چطور به این نقطۀ مطلوب رسیدی؟ می گوید: چشم 
باز کردم دیدم پدرم به مادرم احترام می گذارد، پس متوجه 
باز کردم دیدم  این یک جنسیت مطلوب است. چشم  شدم 
پدرم از باب دختر بودنم من را تکریم می کند. بنابراین الگو 
کانون خانواده  در  آن ها  و عملکرد صحیح  مادر  و  پدر  بودن 

می شود.» نقش ها  باعث شکل گیری صحیح 
او همچنین بیان می کند: «بهترین بستر برای اینکه هویت 
جنسیتی دختر درست رشد کند، خانواده  ای است که پدر و 
مادر نقش خود را در آن درست ایفا کنند و پدر در حرف، در 
سخن و در برخورد، مادر یا همسر را تکریم کند. تکریم همسر 
اثر  بسیار  دختران  زنانۀ  هویت  در شکل گیری  من  گمان  به 

جدول 1. مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش

درصدتعدادمتغیرهامشخصات

جنس
950زن

950مرد

تحصیالت

1161دکترا

528فوق لیسانس

211کارشناسی

تخصص و رشتۀ تحصیلی

950محقق تربیت دینی جوانان

16آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

844متخصص روانشناسی و علوم تربیتی

جدول 2. روند شکل گیری هویت جنسیتی دختران بر اساس تعامالت خانواده و مدرسه

زیرطبقاتطبقات

شکل گیری

هویت  جنسیتی دختران

نقش خانواده

عملکرد پدر و مادر در تکریم یکدیگر

عملکرد پدر و مادر در حفظ جایگاه ارزشی فرزندان

مقبولیت، محبوبیت و نشاط و خوش خلقی پدر و مادر

آموزش چگونگی حفظ چارچوب خانواده در منازعات و مشکالت

توجه به مناسبات خانواده

نقش مدرسه

آموزش خانواده و ارائۀ مشاوره به خانواده

معرفی الگوهای موفق به دانش آموزان

آموزش برقراری توازن بین نقش ها

آموزش مهارت های زندگی

مسئولیت دادن و مسئولیت پذیر بار آوردن دانش آموزان

عملکرد مناسب اولیای مدرسه و متناسب بودن حرف و عمل

هماهنگی بین خانه و مدرسه

همسوسازی آموزش ها در مدرسه و خانه

متناسب بودن آموزش مدارس با عملکرد خانواده ها

تعادل بخشی و مداخله گری مدرسه در مسائل خانواده



فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت    دوره 6  شماره 3    پاییز  1397

307

دارد، این تکریم متقاباًل احساس رضایت می آورد.»
ب( عملکرد پدر و مادر در حفظ جایگاه ارزشی فرزندان

بیان  روانشناسی  با تخصص   خانم مشارکت کنندۀ «ش» 
می کند: «اگر دختر از کودکی در دامان والدینی آگاه، دخترانه 
تربیت شود، هنگام نوجوانی، جوانی و بزرگسالی موفق به ایفای 
درست نقش هایش خواهد شد. در خانواده هایی که پسران از 
آزادی بیشتری برخوردارند، در دختران حس حسادت ایجاد 

می شود و آرزو می کنند که پسر باشند.»
پ( مقبولیت، محبوبیت و نشاط و خوش خلقی پدر و مادر

امروزه در گفتگو از نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان، 
از دو عامل کلیدی مقبولیت و محبوبیت والدین بسیار سخن 
اصولی  و  منطقی  اقتدار  و  ارزشی  جایگاه  چنانچه  می رود. 
عامل  هر  وسیلۀ  به  یا  یکدیگر  توسط  مادر  و  پدر  از  هریک 
دیگری متزلزل شود، کار تربیت فرزندان بسیار دشوار می شود 
اقتدار  تلفیق  می شود.  خدشه دار  خانواده  ثبات  و  پایداری  و 
نقش سکان داری  مادری،  و  پدری  و محبت عمیق  عاطفه  و 
آنان را تقویت می کند و فرزندان را به داشتن برترین حامی و 
پشتیبان یعنی کانون گرم و استوار خانواده دلگرم می سازد. 
تخریب شدن یا آسیب دیدن این سنگر نگه دارنده، آغاز قطعی 

و مسلم هجوم خطرات بر فرزندان ماست.
مشارکت کنندۀ «الف» با تخصص مطالعات تربیتی جوانان 
بیان می کند: «نقش پدر بسیار اساسی است. اخالق و برخورد 
است.  مهم  بسیار  او  مقبولیت  و  پدر  نشاط آفرین  و  خوب 
مرد  به  دختر  عالقۀ  می شود  موجب  عاطفه  و  توجه  محبت، 
به طور طبیعی بیشتر شود. دو رکن حسن خلق و مقبولیت 
نقش اساسی پدر است. اگر پدر این نقش ها را درست ایفا کند 
و از طرف دیگر مادر، در دو نقش همسرداری و فرزندپروری 
شکل  خانواده  حفظ  در  افراد  همبستگی  نکند،  کوتاهی 

می گیرد.»
می گوید:  تربیتی  علوم  تخصص  با  «ر»  مشارکت کنندۀ 
«نقش مادر در جایگاه رشد و نمو و تربیت فرزندان و حفظ 
کانون گرم و امن خانواده باید از سوی همسر نیز ارزش گذاری 
اصلی رضایت  ارکان  امر  این  به گمان من،  قدردانی شود.  و 
جنسیتی و شکل گیری هویت استوار جنسیتی را، در آن خانه 
و در وجوِد فرزندی که در این فضا رشد می کند، پایه گذاری 
می کند. پرواضح است که این تفاهم و سلوک عقالنی و عاطفی 
در تکوین هویت و باورداشِت جایگاه جنسیتی دختران تأثیر 

بنیادین دارد.»
ت( آموزش چگونگی حفظ چارچوب خانواده در منازعات 

و مشکالت
با توجه به نظرات مشارکت کنندگان، طریقۀ برخورد والدین 

در منازعات بسیار مهم است و در رفتار دختر تأثیرگذار است.
بیان  تربیتی  مطالعات  تخصص  با  «خ»  مشارکت کنندۀ 
می کند: «دختران باید به این باور برسند که در منازعات به 
تنها چیزی که آسیب نمی رسد چارچوب خانواده است. پدر و 

مادر با هم دعوا و قهر می کنند، و دوست می شوند ولی در این 
میان زندگی تهدید نمی شود. به این ترتیب دختر باید درک 
زندگی  از  جزئی  مادر  و  پدر  منازعات  اساساً  که  باشد  کرده 

است، نه تهدیدی برای زندگی.»
ث( توجه به مناسبات خانواده

تربیت  مطالعات  تخصص  با  «الف»  مشارکت کنندۀ  آقای 
اساسی  بسیار  مادر  و  پدر  «نقش  می گوید:  نوجوانان  دینی 
است. پدر و مادر، به عنوان همسر، باید هریک در جایگاه خود 
نقش خود را به خوبی ایفا کند. این نحوۀ عملکرد هم موجب 

فرزندان می شود.» تجربه اندوزی  و هم  رضایت جنسیتی 
است،  زیرطبقه  شش  شامل  مدرسه(  )نقش  دوم  طبقۀ 
مشاوره  ارائۀ  و  دانش افزایی(  )کالس  خانواده  آموزش  شامل: 
توازن  برقراری  آموزش  موفق،  الگوهای  معرفی  خانواده،  به 
و  دادن  مسئولیت  زندگی،  مهارت های  آموزش  نقش ها،  بین 
مسئولیت پذیر بار آوردن دانش آموزان، عملکرد مناسب اولیای 

عمل(. و  بودن حرف  )متناسب  مدرسه 
الف( آموزش و ارائۀ مشاوره به خانواده

هویت  شکل گیری  در  مدرسه  مهم  نقش های  ازجمله   
خانواده هاست. به  آموزش  جوانان،  و  نوجوانان 

بیان  روانشناسی  تخصص  با  «ک»  مشارکت کنندۀ  آقای 
می کند: «مدرسه باید بررسی دائمی با فهرستی معین داشته 
خانواده،  در  مادر  رضایت  دربارۀ  آن  در  که  فهرستی  باشد، 
رضایت پدر، عزت نفس و... پرسش شده باشد، اینکه آیا دختر 
از عملکرد پدر نسبت به مادرش راضی است؟ این گونه  موارد 
باید با پرسش نامه هایی دائماً رصد شوند و هرگونه نارضایتی 
ریشه یابی و حل شود. اگر این کار از دبستان شروع شود، اصاًل 

در دبیرستان کار به ناکجاآباد نمی رسد.»
تربیت  مطالعات  تخصص  با  «الف»  مشارکت کنندۀ  آقای 
دینی نوجوانان می گوید: «چیزی که بسیار مهم است الگوی 
رسیدگی به فرد فرد خانواده هاست. یعنی به هر خانواده ای به 
این  باید در  باید رسیدگی شود و مدارس  تناسب شرایطش 
زمینه توانمند باشند تا بتوانند کمک کنند خانواده ها درست 

عمل کنند.»
ب( معرفی الگوهای موفق به دانش آموزان

بیان  تربیتی  علوم  تخصص  با  «ع»  مشارکت کنندۀ  خانم 
به  کند،  افتخار  خود  بودن  زن  به  زن  اینکه  «برای  می کند: 
مسلمان بودن و ایرانی بودن خود ببالد، به الگوهای موفق نیاز 
است. الزم نیست به نوجوان بگوییم چگونه باش، کافی است 
10-20 الگو پیش روی او بگذاریم تا به مرور مسیر خود را 

بیابد.»
تربیت  مطالعات  تخصص  با  «خ»  مشارکت کنندۀ  آقای   
نظام  این  موفق  برون داده های  باید  «بچه ها  می گوید:  دینی 
تربیتی را ببینند و از آن ها الگو بگیرند. بچه ها و به خصوص 
قبولشان  که  الگوهایی  هستند،  الگو  دنبال  شدیداً  دخترها 
داشته باشند. بنابراین معرفی فارغ التحصیل های موفق مدرسه 
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بسیار تأثیرگذار است.»
پ( آموزش برقراری توازن بین نقش ها

بیان  روانشناسی  تخصص  با  «ک»  مشارکت کنندۀ  آقای 
می کند: «بچه باید بیش از آنچه می شنود ببیند، مثاًل مادر با 
اینکه پزشک است، قبل از بچه ها خانه باشد و این حس را القا 
 کند که تو مهم تری و برای من نقش مادری مهم تر از شغل 
پزشکی است. با این شیوۀ عملی دیگر نیازی به ابراز و اظهار 
نیست و برای بچه ها اولویت ها و ارزش ها مشخص می شود.»

بهداشت  آموزش  تخصص  با  «ت»  مشارکت کنندۀ  آقای 
ارتقای سالمت می گوید: «زمانی که بچه متوجه شود چه  و 
نقشی باید ایفا کند و در چه موقعیتی چه نقشی باید داشته 
باشد، هیچ کدام از این  نقش ها در تعارض با هم قرار نمی گیرند. 
موقعیتی  هر  در  و  بشناسد  را  نقش ها  این  بتواند  فرد  اینکه 
نقش خود را متناسب با فضا به خوبی ایفا کند، خالئی است 
که فکر می کنم از لحاظ آموزشی و از لحاظ مهارتی داریم.»

ت( آموزش مهارت های زندگی
 آقای مشارکت کنندۀ «ت» با تخصص آموزش بهداشت و 
ارتقای سالمت می گوید: «با برنامه های آموزشی مناسب و با 
نقش هایی که به بچه ها داده می شود، می توانیم مهارت ها را 
به آن ها یاد دهیم، چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی، 
سیستمی و اجتماعی. و این سبک زندگی را شکل می دهد.»

حوزۀ  در  نویسنده  و  محقق  «ط»  مشارکت کنندۀ  خانم 
تربیت دینی می گوید: «معلومات ادبی، معلومات جغرافیایی، 
تاریخی و به طور کلی اطالعات عمومی دختر مسلمان باید 
در سطح باالیی باشد. و باید حتماً با زبان عربی و انگلیسی به 
طور کاربردی آشنا باشد. این معلومات باید در قالبی باشند 
که به بچه ها بینش دهند تا سطحی نباشند و در زمینه های 

باشند.» توانمند  مختلف 
ث( مسئولیت دادن و مسئولیت پذیر بار آوردن دانش آموزان

خانم مشارکت کنندۀ «ر» با تخصص علوم تربیتی می گوید: 
و  آموزش  برای  مناسبی  بسیار  بستر  خانواده  و  «مدرسه 
تجربه اندوزی فرزندان است. با آموزش مسئولیت پذیری او را 
نسبت به عملکرد خودش مسئول و متعهد می سازیم. او یاد 

باید پاسخگو باشد.» می گیرد که نسبت به کارهای خود 
تربیت  مطالعات  تخصص  با  «الف»  مشارکت کنندۀ  آقای 
دینی می گوید: «از نظر من، در دوران بعد از بلوغ مهم ترین 
محور رشد بچه ها این است که به آن ها مسئولیت داده شود 
به عنوان  باید  امور  لذا  کند.  رشد  آن ها  مسئولیت پذیری  و 
در  آن ها محول شوند، حتی درس خواندنشان  به  مسئولیت 
مدرسه. مسئولیت دادن یعنی اینکه من تو را قبول دارم، برو 
انجامش بده. اگر آن را انجام ندهد باید پاسخگو باشد، یعنی 

بازخواست شود.» او  از 
ج( عملکرد مناسب اولیای مدرسه و متناسب بودن حرف 

و عمل

خانم مشارکت کنندۀ «ط» محقق در تربیت دینی می گوید: 
«حاال اگر معلم  دروغ نگوید ، سر بچه ها کاله نگذارد، بچه ها 
را  نیز  این  گونه  بار می آورد ،اما به محض اینکه معلم یک 
دروغی سر کالس می گوید. و یا  از بعضی  چیز ها  طفره  می 

رود . بچه ها آن  را می فهمند.»
شامل  مدرسه(  و  خانه  بین  )هماهنگی  سوم  طبقۀ 
و  مدرسه  در  آموزش ها  همسوسازی  است:  زیرطبقه  سه 
خانواده ها،  عملکرد  با  مدارس  آموزش  بودن  متناسب  خانه، 
خانواده. مسائل  در  مدرسه  مداخله گری  و  تعادل بخشی 

در  که  صورتی  در  مدرسه  و  خانه  که  نیست  شکی 
هویت  شکل گیری  در  به خصوص  و  جوانان  به  هویت بخشی 
آنان  محصول  نکنند،  حرکت  یکدیگر  با  همسو  دختران، 
هویت های دوپاره و دوگانه خواهد بود. فرزندان ما نیمی از ایام 
بلکه بخش عمدۀ تکوین هویت و شخصیت  را،  زندگی خود 
خود را، در سنین 6 تا 18 سال در مدرسه و نیمۀ دیگر را 
است  مشترک  اهداف  پرتو  در  می کنند.  سپری  خانواده  در 
از  بسیاری  برمی گزینند.  را  یکدیگر  خانواده  و  مدرسه  که 
هم  شدند،  معرفی  مدرسه  نقش  یا  خانه  نقش  که  مواردی 
در  تفکیک  این  دارند.  موضوعیت  مدرسه  در  و هم  خانه  در 
نمایان تر  را  اقدام و عمل  کالم مصاحبه شوندگان، زمینه های 
می سازد. در همین  راستا صحبت های  مصاحبه شوندگان به  

. است  بندی شده  زیر طبقه  صورت  
الف( همسوسازی آموزش ها در مدرسه و خانه

تربیت  مطالعات  تخصص  با  «خ»  مشارکت کنندۀ  آقای 
دینی بیان می کند: «مدرسه باید خانواده ها را با خود در یک 
فضا بکشاند. مسائل تربیتی به شکل هماهنگ و کاربردی و 
باید مورد توجه قرار بگیرد.  با هم در خانه و مدرسه  همسو 
رعایت نظم، احساس مسئولیت، مشارکت در انجام امور، انجام 
وظایف دینی، رعایت حجاب و عفاف و... همه از اموری هستند 
مدرسه  و  خانه  مشترک  اقدامات  و  هم اندیشی  نیازمند  که 

هستند.»
ب( متناسب بودن آموزش مدارس با عملکرد خانواده ها

جوانان  دینی  تربیت  محقق  «الف»  مشارکت کنندۀ  آقای 
در  مادرها  که  آموزش دهیم  به خانواده  «باید  بیان می کند: 
خانه القائات منفی نداشته باشند. مدرسه هم باید به بچه ها 
بچه ها  با  واقع بینانه  حدی  تا  باید  البته  کند.  مثبت  القای 

کرد.» صحبت 
 آقای مشارکت کنندۀ «ت» با تخصص آموزش بهداشت و 
ارتقای سالمت می گوید: «مدرسه است که باید خانواده را با 
خود همراه کند. اینکه بچه در مدرسه و خانه دو گونۀ متفاوت 
عمل  کند، اعتقادی داشته باشد که جرئت ابراز آن را نداشته 
باشد، او را دچار رفتاری نفاق آمیز می کند. فکر می کنم این 
خودشان  نتوانسته اند  که  مدارس،  برنامه ریزی  به  برمی گردد 
را با شیوه های عملی و روش های ایفای نقش تطبیق دهند و 

صرفاً زیاده گویی کرده اند.»
پ( تعادل بخشی و مداخله گری مدرسه در مسائل خانواده
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مشارکت کنندۀ «الف» با تخصص محقق در تربیت دینی 
دانش آموز  اوضاع  به  توجه  با  «مدرسه  می کند:  بیان  جوانان 
و  است  به هم ریخته  خانواده  وضعیت  که  می شود  متوجه 
آن وقت شایسته است که به طور مقتضی وارد عمل شود و با 
ولی دانش آموز ارتباط برقرار کند و بحران موجود را مدیریت 
کند. فرایند این اقدام، در طول زندگی بچه، موجب می شود 

هویت جنسیتی او خوب و معتدل رشد کند.»
بحث

امروز در معرفی خود و کیستی خود  نوجوان و جوان ما 
را  که خود  است  آن  پی  در  و  است  نوعی سرگشتگی  دچار 
پیدا کند، اما هرچه بر سرعت خود می افزاید، بیشتر در ابهام 
و بی هویتی پیش می رود. چنانچه گفته شد، شرایط محیطی 
و فضاسازی های تربیتی در هویت بخشی به جوانان و انتظارات 
و  نقش پذیری  در  همچنین  و  دارند  خود  از  که  توقعاتی  و 
نتایج  اساس  بر  دارد.  اساسی  تأثیر  آنان  جنسیتی  رضایت 
اساسی  نقش  مناسب  هویت یابی  در  خانواده  حاضر،  مطالعۀ 
دارد. طبق نظر مشارکت کنندگان رابطۀ پدر و مادر،  اخالق و 
منش پدر و مادر، الگوی تلقینی از سوی پدر و مادر و فضای 
خانواده در هویت یابی دختران بسیار تأثیرگذارند. دختران با 
تقلید از خانواده به هویت جنسیتی دست می یابند. در همین 
زمینه، Khudyakova  بیان می کند که خانواده نهادی ارزشمند 
داشته  تربیت  فرایند  در  تعیین کننده ای  باید جایگاه  و  است 
باشد. توجه به اهمیت و نقش خانواده به عنوان اولین عنصر 
نقشی  و  مادر  و  پدر  جایگاه  و  جامعه  و سالمت  شکل گیری 
است  ایفا می کنند، مسئله ای  آن  دوام  و  قوام  در  که هریک 
که به ویژه در دهه های اخیر از آن غفلت شده است )14(. در 
بررسی هویت ها اولین عاملی که می بایست به آن توجه کرد 
والدین هستند. به عبارت دیگر می توان گفت مهم ترین عاملی 
که در شکل گیری هویت جنسیتی افراد مؤثر است، خانواده 
است )15(. با توجه به اینکه بخش زیادی از هویت جنسیتی 
افراد در دوران کودکی شکل می گیرد و ارزش های فردی را 
برای دوران بزرگسالی سازماندهی می کند، مهم ترین نهاد در 
این زمینه خانواده و گروه خویشاوندان است )16(. محققان 
و متصدیان آموزشی سال هاست به این نتیجه رسیده اند که 
شکل گیری  در  حساسی  بسیار  نقش  خانواده  و  مادر  و  پدر 
و  بستر   .)17( ایفا می کنند  دانش آموزان  یادگیری  کنترل  و 
زمینه ای که کودک در آن رشد می کند، نقشی اساسی در به 
وجود آمدن شخصیت، روحیات، رضایت از زندگی و هویت او 
دارد. بنابراین خانواده و افرادی که کودک در سال های اولیۀ 
زندگی در تعامل با آن هاست، در شکل گیری هویت جنسیتی 

او نقش اساسی دارند.
که  داشتند  اظهار  مشارکت کنندگان  حاضر  مطالعۀ  در 
اساسی  نقشی  تحصیل  اولیۀ  سال های  در  به ویژه  مدارس 
مشارکت کنندگان،  نظر  طبق  دارند.  دختران  هویت یابی  در 
مدارس از طریق آموزش و مشاورۀ خانواده ها، معرفی الگوها، 
زندگی  مهارت های  آموزش  و  دختران،  به  دادن  مسئولیت 
سهیم  سالم  جنسیتی  هویت  شکل گیری  در  می توانند 
بیان می کند   Espelage نتایج مطالعۀ حاضر،  با  باشند. همسو 

تشویق  در  مؤثری  نقش  می توانند  معلمان  و  مدرسه  که 
و  فعال  و  محکم  و  قوی  هویت  به  دستیابی  برای  نوجوانان 
این  به  نیز  و همکاران   Bamman  .)18( باشند  کارآمد داشته 
نتیجه رسیدند که در جوامع امروزی به دلیل دگرگونی های 
اجتماعی، نهاد آموزش وپرورش و رسانه های جمعی ارزش ها و 
هنجارها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند. وارد شدن 
دیگر نهادهای اجتماعی مانند آموزش وپرورش و رسانه ها به 
کاهش  آن،  به تبع  و  فرهنگی  انتقال  و  جامعه پذیری  مسئلۀ 
تفاوت در  این زمینه،  نهاد خانواده و خویشاوندان در  قدرت 
داشته  پی  در  را  و هویت  زندگی  گرایش ها، سبک  ارزش ها، 
آموزش های  کردن  وارد  و  مدون  برنامه ریزی  بنابراین  است؛  
شکل گیری  در  رسانه ها  و  آموزش وپرورش  در  هویت یابی 
به عنوان  مدارس   .)19( است  مؤثر  مطلوب  جنسیتی  هویت 
اولین نهاد اجتماعی که کودک وارد آن می شود در الگوپذیری 
و هویت یابی کودک نقش دارد. کودک با مشاهده رفتار معلم و 
تعامالت بین معلم و دانش آموز و آموزش های مختلفی که در 
مدرسه برای باال بردن انواع مهارت در کودکان داده می شود 
تکامل می یابد و هویتی کامل را شکل می دهد. بنابراین به نظر 
می رسد برنامه ریزی مدون در مدرسه و استفاده از روش های 
جنسیتی  هویت  مناسب  شکل گیری  در  می تواند  اثربخش 

باشد. داشته  بسزایی  سهم  دختران 
بر اساس نتایج مطالعۀ حاضر، مشخص شد که تعامل بین 
شکل گیری  در  نهاد  دو  این  بودن  همسو  و  مدرسه  و  خانه 
هویت جنسیتی مؤثر است. در این زمینه، مشارکت کنندگان 
خانه،  و  مدرسه  در  آموزش ها  همسوسازی  که  کردند  بیان 
و  خانواده ها،  عملکرد  با  مدارس  آموزش  بودن  متناسب 
در  خانواده  مسائل  در  مدرسه  مداخله گری  و  تعادل بخشی 
 Dale .شکل گیری هویت جنسیتی دختران نقش اساس دارد
تعامل  و  همیاری  امروز،  تربیتی  بحران  در  که  می کند  بیان 
و  معین  جایگاه  در  مدرسه  و  معمار  اولین  به عنوان  خانواده 
بازوی توانا و یاری دهنده به خانواده در شکل گیری و تثبیت 
نقشی  آنان  روانی  و  روحی  سالمت  تعدیل  و  جوانان  هویت 
کلیدی دارد. در این میان حتی تأثیر عواملی همچون گروه 
با  رسانه،  یا  می رسد  اوج خود  به  بلوغ  هنگام  که  همساالن، 
هوشیاری دو رکن پیوسته و مقاوم خانه و مدرسه قابل کنترل 
و  خانه  عملکرد  بودن  همسو   )20( بود  خواهد  مدیریت  و 
مدرسه می تواند موجب شکل گیری هویت جنسیتی مطلوب 
در دختران  شود؛ اما تناقض عملکرد در میان خانه و مدرسه 
فرد را دچار سردرگمی می کند و موجب دوگانگی شخصیت 
بنابراین می توان اظهار داشت، تقویت تعامالت  وی می شود. 
بین مدرسه و خانه نقطۀ قوتی در شکل گیری صحیح هویت 

بود. خواهد  دختران  جنسیتی 
آگاهی بخشی و ارائۀ بینش صحیح از سوی خانه و مدرسه 
در حرکت های شناخت مدارانۀ جوانان اولین گام است. همچنین 
حرکت  سو  کدام  به  ندانند  خانواده  و  مدرسه  که  زمانی  تا 
می کنند و چه مقصود و هدفی از تالش های بسیار برای تربیت 
فرزندان خود دارند، نتیجه ای جز ناکامی و فرسودگی به دست 
نشدن  برقرار  موجب  روشمند  تربیت  فقدان  آورد.  نخواهند 
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تربیتی  تالش های  و  اقدامات  برون داد  و  میان حجم  تناسب 
شده است؛ چرا که درتعریف تربیت گفته  می شود: «تربیت 
به  موجود  نقطۀ  از  متربی  دادِن  سوق  در  تدریجی  فرایندی 

.)21( است»  مطلوب  نقطۀ 
بی خبری از تحوالت و هیجانات نوجوانان در دوران برزخی 
تفاوت های  و  جوانی،  و  کودکی  میان  دوران  یعنی  بلوغ، 
ظهوریافته میان دختران و پسران این مقاله به آن اشاره شد، 
به  آگاهی بخشی  را موجب خواهد شد.  بسیاری  کج روی های 
واقعی  نیازسنجی  از  پس  مدرسه  مربیان  و  مادران  و  پدران 
از طریق برقراری دوره های دانش افزایی و کارگاه های تعاملی 
می تواند در کاستن از خطاها و انتخاب درست موضع گیری های 
تربیتی مؤثر باشد و مربیان و اولیای دانش آموزان را از اقدامات 
متفاوت  روش های  و  راهکارها  دارد.  باز  اتفاقی  یا  نادانسته 
عملی برآمده از تجربه و خطای خانواده و مدرسه، ممکن است 
در تخریب هویت و شخصیت نوجوان تأثیری ماندگار داشته 
اهمیت  از  دانش آموزان  اولیای  دانش افزایی  همچنین  باشد. 
و  تشکیل  در  مدرسه  و  خانواده  لذا  است،  برخوردار  بسیار 
حضور در این دوره ها باید جدیت و اهتمام بسیار از خود نشان 
واحدهای  مسئوالن  عملکرد  یکپارچگی  و  هم اندیشی  دهند. 
مختلف آموزشی و تربیتی مدرسه و همچنین مجموعه اولیای 
دانش آموزان مرهون این اقدام اصولی است )22(. پس از سه 
دانش افزایی  و  هدف گذاری  بصیرت بخشی،  در  پیشین  عامل 
تربیتی و راهبردها و  از اصول همگون  مشترک، برخورداری 
مدرسه،  و  خانه  در  متناسب  البته  و  مشابه  عملی  روش های 
و  یکپارچه  هویت  شکل گیری  در  اساسی  نقشی  و  جایگاه 
رضایت جنسیتی نوجوانان خواهد داشت. اگر بخواهیم بچه ها 
دوشخصیتی نشوند و تالش های مدرسه هدر نرود، باید پدر 
تا  کنیم،  مدرسه هماهنگ  با  تربیتی  مسائل  در  را  مادرها  و 
جلسات  تشکیل  کار  این  الزمۀ  نکنند.  عمل  مدرسه  مخالف 
منظم برای آن ها است. تمرکز قوا و جلوگیری از به هدر رفتن 
نیروها از اصولی است که باید در تعلیم و تربیت رعایت شود.

بودن،  کیفی  مطالعه،  این  محدودیت های  ازجمله 
شرایط  به  پژوهش  نتایج  بودن  وابسته  و  نبودن  قابل تعمیم 
دیدگاهی  از  می تواند  خود  این  که  است،  فرهنگی  عوامل  و 
فرهنگی  و  محیطی  شرایط  متغیرهای  کردن  لحاظ  با  دیگر 
در مطالعه، توانمندی یا دست کم یک ویژگی محسوب شود. 
پیشنهاد می شود از نتایج به دست آمده در بهبود تعامالت خانه 
شود. استفاده  دختران  مناسب  هویت بخشی  برای  مدرسه  و 

نتیجه گیری
خانواده و مدرسه دو عامل اساسی و بی بدیل در شکل گیری 
هویت متعادل دخترانه و رضایت جنسیتی آنان است. تعامل 
مناسب بین خانه و مدرسه، و همسو بودن آموزش های مدرسه 
جنسیتی  هویت  کردن  نهادینه  در  می تواند  خانه  تربیت  با 
مطلوب نقشی اساسی داشته باشد. برای برخورداری از هویت 
برنامه های  به  می شود  پیشنهاد  دختران،  در  سالم  جنسیتی 
آموزشی و مشاوره در مدارس و خانواده ها و نیز هماهنگی این 
دو پایگاه تربیتی، توجه ویژه شود تا شاهد نسلی رشدیافته و 

شایسته از دختران در جامعه و سرزمین خود باشیم.
تقدیر و تشکر

«طراحی  عنوان  با  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این 
به  توجه  با  دختران  جنسیتی  هویت  الگوی  اعتباریابی  و 
اسالمی»  مدارس  در  آنان  اجتماعی  و  خانوادگی  نقش های 
تمامی  از  بدین وسیله  است.  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در 
همکاران  و  دانشگاهی  استادان  از  اعم  مشارکت کنندگان 
نظرسنجی ها  و  مصاحبه ها  در  صبورانه  که  کسانی  و  محترم 

می شود. قدردانی  و  تشکر  کردند،  شرکت 
تضاد منافع

و  است  یکسان  مطالعه  این  در  نویسندگان  تمامی  سهم 
ندارد. وجود  منافعی  تضاد  هیچ گونه 
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