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Abstract 

The purpose of the present study is to review the process of girls' education to accept 

gender roles in the school educational system with an approach on the ideas of Āyatollāh 

Khāmene'i. The research method is descriptive-analytic and according to the results, the 

necessity of skill learning to play female gender roles in the school educational system is 

undeniable; therefore, schools ought to consider girls' gender education as one of the 

most important goals in their agenda. Preparation to accept gender roles is not feasible 

merely through explanation, justification, and curricular courses, but rather the process of 

education should be arranged with the cooperation of families at school so that the girls 

by the end of their school and the start of their youth would have become mentally and 

physically ready and capable to accept their roles by the essential skills they learned at 

school. The procedure of teaching some skills should start from the elementary school 

and for some other skills, it should begin from the secondary school and be stabilized 

therein.  
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 چکیده

های جنسیتی در نظام تربیت  تربیت دختران در جهت پذیرش نقشهدف پژوهش حاضر بررسی فرایند 

تحلیلی بوده و  -ای است. روش پژوهش توصیفی خامنه اهلل های آیت با نگاهی به آراء و اندیشه ای مدرسه

دختران در نظام تربیت های جنسیتی  آموزی برای ایفای نقش براساس نتایج بدست آمده که ضرورت مهارت

ای، بر کسی پوشیده نیست و لذا مدرسه باید تربیت جنسیتی دختران را به عنوان اهمّ اهداف خود  مدرسه

پذیر نیست،  ها تنها با تبیین و توجیه و ارائه واحدهای درسی امکان تعریف نماید. آمادگی برای پذیرش نقش

ای طراحی شود که دختران در پایان دوره  ده باید به گونهبلکه فرایند تربیت در مدرسه و با مشارکت خانوا

های خود از لحاظ روحی آماده و از لحاظ جسمی توانمند  مدرسه و همزمان با آغاز جوانی، برای پذیرش نقش

ها از دوره دبستان، و در برخی دیگر،  های الزم را کسب کرده باشند. این فرایند در برخی مهارت بوده و مهارت

 متوسطه باید آغاز و تثبیت شود. از دوره
 

نظام تربیت  ،های جنسیتی نقش ای، اهلل خامنه دختران، آیت زن، هویت جنسیتی، تربیت ها: کلیدواژه

 .ای مدرسه
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 مقدمه. 1

های خانوادگی و حتی  در نظام آموزش و پرورش رسمی فعلی بدون توجه به این حقیقت که، نقش
آموز با محتوای آموزشی و با  است، دختران و پسران دانشاجتماعی دو جنس زن و مرد مختلف 

شوند و نه پسران  شوند، به عبارتی در این نظام نه دختران زنانه تربیت می های یکسان تربیت می روش
 1های تربیت دختران و پسران، یکسان است؟ اما آیا در نظام تربیت دینی اهداف و شیوه مردانه.

 تدا باید به چند نکته توجه شود:قبل از پاسخ به این سوال اب
ِنَساُؤُکْم َحْرٌث َلُکْم »تفاوت جسمی و روحی تکوینی بین زن و مرد وجود دارد: برای نمونه آیه  (الف

ُکْم ُمََلُقوهُ  َه َواْعَلُموا َأَنَّ ُقوا الَلَّ ْنُفِسُکْم َواَتَّ
َ
ُموا ِِل ی ِشْئُتْم َوَقِدَّ ِر  َفْأُتوا َحْرَثُکْم َأَنَّ َبِشَّ (؛ 222 ،)بقره «اْلُمْؤِمِنیَن َو

کارکرد تکوینی زن با مرد متفاوت است، زن به منزله کشتزار است که دانه را که فرماید  بیان می صراحتا  
 دهد. در درون خود پرورش می

های زنانه و مردانه و به عبارتی کارکردهای جنسیتی متفاوت و با توجه به  در نظام احسن، نقش (ب
اُموَن َعَلی ا»آیه برای نمونه . اند های تکوینی، تعریف و طراحی شده تها و خصوصی تفاوت َجاُل َقوَّ لرِّ

ِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم  ُه َبْعَضُهْم َعَلی َبْعٍض َو َل اللَّ َساِء ِبَما َفضَّ ت و برای مردان نقش قوامیَّ  .(23 ،)نساء «النِّ
  ده است.کرتعریف  ،البته از فضل الهی است های موجود که پرداخت نفقه را به دلیل تفاوت

ها  کند که اهداف و ابزار تربیت متناسب و هماهنگ با تفاوت تربیت دینی زمانی تحقق پیدا می ،لذا
های فردی، اجتماعی، خانوادگی و... که دین  های تکوینی بوده و افراد را برای پذیرش نقش و خصوصیت

 هدایت نموده و آماده سازد.ها تعریف کرده، رشد داده و  برای آن
تربیت جنسیتی در ابعاد مختلف مورد توجه پژوهشگران عرصه تعلیم و های اخیر موضوع  سال در

جایگاه خانواده و جنسیت در »توان به کتاب  ها می ترین این پژوهش تربیت قرار گرفته که از جمله مهم
خوانی دیدگاه پژوهشگران معاصر به تعلیم و باز»نژاد، و مقاله  اثر محمدرضا زیبایی« نظام تربیت رسمی

اثر سیده فاطمه موسوی اشاره کرد؛ و از طرفی « تربیت مبتنی بر جنسیت: مدل تناسب، تعادل و تکمیل
های آموزش و پرورش مورد توجه مدیران ارشد آموزش و  اهداف و شیوههای جنسیتی در  نیز تاثیر تفاوت

به ویژه  ،های فردی دین آموزش و پرورش نیز توجه بیشتر به تفاوتپرورش قرار گرفته و در سند تحول بنیا
)سند تحول بنیادین آموزش و  آموزان مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است هویت جنسیتی دانش
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سفانه تنها در برخی محتواهای آموزشی از أاما مت. 1(، شورای عالی انقَلب فرهنگی1231 پرورش،
سبک زندگی پایه دوازدهم، تفاوت محتوایی برای دختران و پسران در نظر  جمله کتاب مدیریت خانواده و

تواند تربیت جنسیتی را در مدرسه  سال نمی 12کتاب خاص در طول  چندتنها شک  بی .گرفته شده است
های جنسیتی به ویژه  های مهارتی ویژه جهت آمادگی پذیرش نقش نیاز به آموزش محقق سازد و لزوما  

 های تحصیلی وجود دارد. در طول سالبرای دختران، 

 ای  خامنه اهلل های آیت با نگاهی به آراء و اندیشههای جنسیتی دختران  نقش. 2

های اجتماعی و خانوادگی را به طور همزمان برعهده  زنان مسلمان ایرانی در طول تاریخ همواره نقش
 هایی مشترک با مردان. برخی نقشهای خاص جنسیتی است و  ها، نقش اند، برخی از این نقش گرفته

ت زن در منطق اسَلم   نقشهای  الله خامنه آیت مادر خوب، » اند: را چنین تبیین نمودهجامع هویَّ
خدای   الله، در عین حال کدبانو، مدیر خانه، و در عین حال عابد و بنده سبیل همسر خوب، مجاهد فی

 .(11/11/1233مقام معظم رهبری، ) «متعال

 
  نقشه جامع هویت زن در منطق اسالم -1 شکل

ترین الگوی  بزرگ )س(برگرفته از شخصیت حضرت زهرابه تصریح ایشان تردید این تعریف که  بی
                                                           

 ...(آموزان  های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش )توجه بیشتر به تفاوت هـ؛ بنده 1-1راهکار . 1

نقشه جامع 
هویت زن 

 درمنطق اسالم

 مادر خوب

 همسر خوب

کدبانو و مدیر 
 خانه

مجاهد فی 
 سبیل الله

عابد و بنده 
 خدای متعال
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اساس و پایه در تربیت دختران در  ،زنان دو عالم است، تعریف کامل و جامعی از زن مسلمان است. لذا
شاخصه، دو شاخصه  پنجالبته از این  .ه استای بر مبنای همین الگوی متعالی تعریف شد نظام مدرسه

برای دختران و  یدر دختران و پسران مشترک است، اگرچه مصادیق و تعاریف متفاوت ،عبادت و جهاد
 کدبانوگری، مادری و همسری،  حال مختص دختران نیست؛ سه شاخصه اما به هر ،پسران دارد

 آموزی دختران در جهت رشد سازی و مهارت مخصوص دختران و زنان جامعه است و باید برای نهادینه
 نظر گرفته ای در در نظام تربیت مدرسه ای و تعالی این سه بعد وجودی ایشان، برنامه خاص و ویژه

 شود.

 ای در نظام تربیت مدرسه های عملیاتی تربیت جنسیتی گام. 3

 ،تربیت شده باشندبرای اینکه دختران جوان در پایان تحصیَلت مدرسه، براساس این الگوی جامع 
رسد تعریف سه گام زیر برای تحقق این هدف  به نظر می ریزی دارد؟ چه مراحلی نیاز به پیگیری و برنامه

 منطقی باشد:
 ،ها در خانواده و مدرسه سازی ارزش یکسان گام اول:

 ،آموزان ها در دانش تثبیت ارزش گام دوم:

 .تربیت همسو با نظام ارزشی گام سوم:

 ها در خانواده و مدرسه سازی ارزش یکسان. 3-1

های تربیتی در نظام آموزش  ترین آسیب از بزرگ ،ها ها همچون دوگانگی شیوه دوگانگی ارزش
 تری تبیین شود: شود تا به صورت ملموس ای است، این موضوع با یک مثال شرح داده می مدرسه

و سطح باالی اجتماعی را تصور های متدین  آموز پایه یازدهم( از خانواده چند دختر جوان )دانش
 کنید:
 :تر دارد و مادرش شاغل است، او عَلوه بر مراقبت از فرزندان  دو خواهر و برادر کوچک دختر اول

مسئولیت طبخ شام و نظافت منزل را در کنار درسش به عهده دارد، نمرات درسی او متوسط  ،خانواده
 دهد. اما وظایفی که در منزل به او محول شده را به خوبی و با رغبت انجام می ،است

 :دار است، به خاطر خدمات مادر در داخل خانواده تک فرزند خانواده و مادرش خانه دختر دوم، 
 نمرات درسی او عالی است. ،خواند گیرد و درس می ای ندارد و فقط خدمات می او در منزل هیچ وظیفه

 تر دارد، و پدر و مادرش مسن هستند، او به تازگی عقد کرده و  سه خواهر و برادر بزرگ سوم: دختر
کمی دچار افت تحصیلی شده است، برای اینکه دوستانش او را تحقیر نکنند، به ناچار موضوع 
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 ازدواجش را پنهان کرده است.

 :سی او ضعیف است و به و نمرات در بودههای رزمی  در سطح کشور قهرمان ورزش دختر چهارم
 امکان ازدواج ندارد. گوید فعَل   خاطر ورزش قهرمانی می

 ترند؟ قطعا   یک از چهار دختری که معرفی شدند، به الگوی زن مسلمان نزدیک در نگاه منطقی کدام
کند، و دختری که در سن مناسب  دختری که کدبانوی خانه است و برای خواهر و برادرش مادری می

اما در نظام ارزشی حاکم بر آموزش و  ؛کند است و خود را برای زندگی زناشویی آماده می ازدواج کرده
این دو طیف از  -از آنجا که هویت دخترانه و زنانه تعریف روشن و واضحی ندارد - پرورش فعلی

 .شوند یا مجبورند پنهان شوند یا توسط مدرسه نادیده گرفته میمعموال  دختران 
قصدی  اگرچه ؛او که قهرمان است شوند؟ قطعا   جامعه و مدرسه تشویق و تکریم مییک در   اما کدام

شود و او که هنری جز  در سطح کشور تکریم و تشویق می شته باشد،برای مادر و همسر شدن ندا
های درسی و فارغ از  به دلیل موفقیتدر سطح مدرسه و خویشاوندان  ،نشینی و درس خواندن ندارد هتل

 تکریم و تشویق خواهد شد.ود سبک زندگی خ
آیا عفیف  اما آیا قهرمانی و درس خواندن برای زن ارزش است یا مادری، همسری و کدبانوگری.

های سختی که حتی با تکوین زن  بودن برای زن ارزش است و حکم جهاد فی سبیل الله دارد یا تمرین
ها در نظام حاکم  ن تعارف، ارزشبدو آن هم در فضای مردانه و حتی گاهی ناسالم. ،سنخیتی ندارد

هایی با  های خاص تربیتی که داعیه تربیت دینی دارند و میزبان خانواده ای و حتی در مجموعه مدرسه
 باید به صورت منطقی بازتعریف شوند. ،سطوح باالی اجتماعی، فرهنگی و مذهبی هستند

تواند تحصیل  )که می جهاد فی سبیل الله، مادری، همسری، کدبانوگری، ای الله خامنه آیتبنابر تبیین 
داری و شوهرداری، صبر بر مصائب و مشکَلت زندگی،  هایی مختص زنان، حسن خانه و اشتغال در رشته

که گیری همسر و... برای دختران تعریف شود( و عبادت و بندگی خداوند ) صبر بر اخَلق و سخت
تربیت معنوی و اخَلقی خود، فرزندان، همسر و  ساختن فضای معنوی و اخَلقی در خانواده وتواند  می

هایی است که باید ابتدا برای تمامی عوامل آموزشی و تربیتی مدرسه و  ( ارزشتعریف شود نزدیکان
توان  کند، نمی ها تبیین شود. به عنوان مثال برای دختری که مادرش از کار منزل گله می طور خانواده همین

الله تعریف کرد، در این مورد اول باید تکلیف مادر با کار  ش و جهاد فی سبیلکار منزل را به عنوان یک ارز
 منزل روشن شود و سپس دختر.

برای دختری که در خانواده به سمت ازدواج دیرهنگام و یا تجرد تشویق شده یا حتی از ازدواج به 
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از لذت مادری توان  شود و تنها موظف است به تحصیَلت دانشگاهی فکر کند، نمی موقع نهی می
آموز برنامه  ها بازتعریف شده و سپس به دانش سخنی گفت، بلکه باید ابتدا برای خانواده او ارزش

 عملیاتی داده شود. 
ریزی  ها باید برای دو طیف اولیای مدرسه و خانواده برنامه سازی ارزش لذا، گام اول یعنی یکسان

 شود؛ یعنی: 
  ابتدا مدیران، معاونین و معلمین و تمامی عوامل اجرایی، آموزشی و تربیتی مدرسه، نقشه درستی

آموزان خود  سازی درست در دانش از هویت زن مسلمان در ذهن بسازند و برای تحقق این نقشه و هویت
ا حدودی های توجیهی و مهارتی ضمن خدمت ت گذاری نمایند که این مهم با دوره ریزی و هدف برنامه

 قابل تحقق خواهد بود. 

ای  سازی ارزشی مربوط به سبک زندگی عوامل انسانی تربیت مدرسه اگرچه مرتبه باالتری از نظام
سازی برای خود باشند؛ به عبارتی معلمی که خود تمایلی به  شود، یعنی خود ایشان پیشگام در هویت می

 ربیت جنسیتی دختران در مدرسه موفق باشد.تواند در ت ازدواج یا فرزندآوری ندارد، به سختی می

 و سپس:
 های مدرسه را بپذیرند و با مدرسه همکاری الزم را در جهت  آموزان اهداف و برنامه اولیای دانش

مند و  تربیت صحیح فرزندان خود داشته باشند، که این امر مهم نیز با جلسات آموزش خانواده هدف
 واقعیت نزدیک خواهد شد. توجیه و آموزش اولیاء تا حدودی به

در مرحله باالتر با جلسات مشاوره خانوادگی، سطح زندگی خانوادگی و توانمندی مادران خانواده 
 ارتقاء یابد تا الگوسازی عملی در خانواده برای دختران اتفاق بیافتد.

 آموزان ها در دانش تثبیت ارزش. 3-2

ها و منابع  رزشی تعریف و تبیین نکنند، رسانهاگر خانواده و مدرسه برای دختران، نظام اشک  بی
به عنوان دست به تعریف نظام ضدارزشی زده و آن را در جان و دل دختران  ،غیررسمی و فاقد صَلحیت

 .نهادینه خواهند ساختهایی اصیل و مطلوب  ارزش
اه دختران مسلمان در نگها و تبیین هویت زن  ترین گام در تربیت دختران، بازتعریف ارزش مهم ،لذا
، کار در معدن و ها، گاهی مهمانداری هواپیما در مواجهه با دخترانی که در هیاهوی رسانه است. جامعه
مادری را کاری دست و پاگیر و منافی آزادی  و مطلوب، ورویایی  مشاغلرا  ها و... ها و کارخانه نیروگاه

و مدرسه بوده که از کودکی لذت  اما شاید کوتاهی از خانواده ؛دانند، کار سختی در پیش است می
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ها، به امید رضای الهی را به  ها و محدودیت کدبانوگری، مادری، تکیه کردن به همسر و تحمل سختی
 اند.  ایشان نچشانده

آموز، از کودکی باید در فضایی قرار بگیرد که زنانگی را برای خود ارزش  به هر حال دختر دانش
این امر مهم بیش از هر  نه و هویت زنانه خود، مجاهدانه تَلش کند.های زنا دانسته و برای حفظ ارزش

ها به  سازی عمومی در بین دختران نیاز دارد، که عَلوه بر خانه و مدرسه، همراهی رسانه چیز به فرهنگ
 های اجتماعی را نیاز دارد.  های ملی، و شبکه ویژه رسانه

 تربیت همسو با نظام ارزشی. 3-3

های تعریف شده در نقشه  یاتی در تربیت دختران است و باید برای هر یک از نقشاین گام، گام عمل
سرفصل جامع هویتی از دوره دبستان تا دبیرستان، برنامه عملیاتی تعریف شود. در این بخش 

جهت رشد همزمان تمامی ابعاد وجودی دختران در مقاطع مختلف تحصیلی به  های مورد نیاز مهارت
 شود:  میصورت خَلصه تعریف 

 مادگی برای پذیرش نقش همسریآ. 3-3-1

دهد. متاسفانه  تشکیل خانواده و پذیرش نقش همسری، بعد دیگری از هویت زنانه را تشکیل می
خیر افتاده و ازدواج به زمانی أازدواج دختران و پسران با نشاط و جوان به ت مختلف،به دالیل  هامروز

شخصیت  -اند لوده به انواع گناهان جسمی و روحی نشدهآاگر بپذیریم جوانان  -شود که  موکول می
دختران و پسران شکل گرفته و انعطاف الزم برای پذیرش شرایط جدید را ندارند و پس از ازدواج به دلیل 

 شوند. های ارتباطی الزم دچار مشکَلت فراوان می نداشتن مهارت

  دینی باید برای دختران نوجوان و جوان مصداقی از جهادازدواج و پذیرش نقش همسری در تربیت 
که جهاد زن حسن همسرداری است.  پذیری و عبودیت تعریف شود ای از والیت الله و مرتبه سبیل  فی

های مختلف انجام  هر تَلشی که یک مرد در میدان»اند:  در توضیح این روایت گفتهای  الله خامنه آیت
رهون همکاری، همراهی، صبر و سازگاری همسر اوست؛ همیشه همین طور دهد، به میزان زیادی م می

کنند  ای خیال می حسن التبعل یعنی چه؟ عده«. و جهاد المرأة حسن التبعل»اند:  بوده است. فرموده
جهاد زن این است که فقط وسایل راحتی مرد را فراهم کند. حسن تبعل فقط این نیست؛ این جهاد 

های سنگینی دارند،  ه زنان مبارز، مؤمن و فداکار وقتی شوهرهایشان مسئولیتنیست؛ جهاد این است ک
طور  افتد. شماها مأموریت دارید. خدمات شما همین بار آن سنگینی به میزان زیادی روی دوش آنها می

آید، خسته،  شود. وقتی به خانه می شود، اثر خستگی او در خانه ظاهر می است. وقتی مرد خسته می
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 حوصلگی ناشی از محیط کار، به گاهی بد اخَلق است و این بداخَلقی و خستگی و بی کوفته و
شود. حاال این خانم اگر بخواهد جهاد بکند، جهاد او این است که با این  داخل خانه منعکس می

 ،2، ج1232پور فرد،  )بانکی« شود حسن التبعل ها بسازد و آنها را برای خدا تحمل کند؛ این می زحمت
 (.15ص

اما متاسفانه نظام  ؛ترین سن ازدواج مقارن با بلوغ تعریف شده است در اسَلم مناسباز طرفی 
تنها دختران  رود. در این نظام نه شمار می هنگام به ترین مانع در برابر ازدواج به آموزشی حاکم، خود بزرگ

آمادگی پذیرش این نقش مهم را در زندگی پیدا  بینند و اصوال   های الزم را نمی در سنین مناسب آموزش
بلکه به دلیل اینکه در نظام ارزشی موجود مدارس، برای تحصیَلت و شغل اجتماعی ارزشی  ،کنند نمی

دختران جوان و نوجوان در عین  ،لذا ،بیش از ازدواج، همسرداری و فرزندپروری بازتعریف شده است
های  زدواج، یا این میل را در خود سرکوب کرده و به مشغلهاحساس نیاز به همسر و آرامش ناشی از ا

اما در تربیت اصولی بر مبنای دین، تربیت  آورند و یا از راه نادرست پاسخ خواهند داد. دیگر روی می
ای باید باشد که از آغاز سنین بلوغ فرایند آمادگی برای ازدواج آغاز شده و تا پایان دوران  دختران به گونه

 حد مناسبی شکل گرفته باشد. مدرسه تا

 مدیریت خانه و کدبانوییهای  آموزش مهارت. 3-3-2

  عد هویت زنان، یکی از مقدمات رشد زنان در دیگر ابعاد هویت زنانه است، مقاماین بُ 
ترین مسئولیت زن، کدبانویی است؛ معنای  مهم» اند: کدبانوگری را چنین تعریف کرده رهبری  معظم

یک  ،ری نیست، معنایش این است که محیط خانواده را برای خانواده و برای همسرکدبانویی خدمتگزا
« شود کند؛ با مهربانی خودش، با عزتی که در خانه برای او فرض می محیط امن و آرام و مهربانی می

 (.21/2/3/1231 )مقام معظم رهبری،
تی که در خانه با عزَّ »  دارد، از جملهمهم و اساسی در خود پنهان   این تبیین از کدبانوگری، یک نکته

  ل برای پسران و مردان آیندهتوان لزوم و ضرورت وجود یک نظام تربیتی مکمَّ  می ،«شود برای او فرض می
کدبانوگری و مدیریت منزل و کاِر خانه،   شدگان آن، زن را به واسطه اجتماع را برداشت کرد، که تربیت
 موده و عزیز بدارند.تحقیر و خسته نکنند، بلکه تکریم ن

سفانه مدیریت خانواده، تنها در قالب یک واحد درسی أدر نظام آموزشی امروز، متچنانکه گفته شد، 
به دلیل دغدغه کنکور اغلب هم  آموز در نظر گرفته شده است و آن در سال دوازدهم برای دختران دانش

مدیریت خانه و خانواده باید از  .شود در سال دوازدهم به صورت صحیح و کامل تدریس و تبیین نمی
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آموز آموزش داده شود تا به صورت بخشی از وجود آنها  های کودکی، آرام و پیوسته به دختران دانش سال
 .گرددتثبیت 

 آمادگی برای پذیرش نقش مادری. 3-3-3

نقش مادری است، شرایط جسمی و روحی زن  ،ترین بخش هویت زن شاید بتوان گفت تکوینی
مادگی پذیرش این نقش را دارد، که البته تثبیت و بالفعل ساختن این استعداد بالقوه نیاز به مهارت بالقوه آ

ترین نقشی که یک  گویم مهم من می»اند:  گفته شرح اهمیت مادریدر ای  الله خامنه آیت و آموزش دارد.
ند، آن نقشی است که تواند ایفاء ک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت می

تر است؛  کارهای دیگر او مهم  تواند ایفاء کند؛ این از همه به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر می
تواند آن را انجام دهد. گیرم این زن مسئولیت مهم  این، آن کاری است که غیر از زن، کس دیگری نمی

ا باید مسئولیت اول و مسئولیت اصلی خودش اما این مسئولیت ر ،-داشته باشد -دیگری هم داشته باشد
بداند. بقای نوع بشر و رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته است؛ حفظ سَلمت 

ها  ها و تَلطم تابی ها و بی قراری روحی جامعه به این وابسته است؛ َسکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بی
 (.12، ص2، ج1232پور فرد،  )بانکی« فراموش کنیم به این وابسته است؛ این را نباید

امروز مادری بیش از اینکه نیاز به مهارت و آموزش برای دختران داشته باشد، به اصَلح بنابراین، 
بینشی نیاز دارد، اگر دختران جوان جامعه ارزش مادری را درک کنند، با توجه به هماهنگی این نقش با 

 این نقش را به نحو احسن ایفا خواهند نمود. ،فطرت و ساختار وجودی ایشان

 های جنسیتی  های اصلی موردنیاز دختران برای ایفای نقش مهارت. 4

های خود توجیه شوند، به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید برای  اینکه در مدرسه، دختران برای نقش
اگر نیاز اصلی یک کدبانو، های الزم را کسب نمایند. برای مثال  ها آماده شده و مهارت پذیرش نقش
بندی و مدیریت امکانات است، دختران باید از کودکی در شرایطی قرار بگیرند که در  مهارت زمان

بندی و مدیریت امکانات توانمند شده باشند و یا اگر برای مادری به صبر و احسان نیاز دارند، باید  زمان
 حسن بسازد.ای باشد که دختران را صبور و م سیر تربیت به گونه

شود و  های جنسیتی مطرح شده اشاره می ها برای نقش ترین مهارت در ادامه به برخی از مهم
سازی شود و با  ها تا حد زیادی باید بومی راهکارهای عملیاتی آن ارائه خواهد شد. اگرچه این مهارت

هایی را به این  رتتوان مها توجه به شرایط اجتماعی و خانوادگی در شهرها و نقاط مختلف کشور می
داری در خانواده کشاورز متفاوت از یک  های عمومی خانه های پایه افزود. برای مثال مهارت مهارت
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های خاص باید برای شرایط خاص  شود که این مهارت خانواده بازاری یا حوزوی تعریف می
 یزی شود.ر آموزان هر منطقه یا حتی مدرسه، توسط اولیای مدرسه شناسایی و برنامه دانش

 مهارت مدیریت زمان. 4-1

ند برای سایر وابندی درستی برای کارهای خود داشته باشد، و به عَلوه بت کدبانوی خانه باید زمان
هایی  ترین مهارت ریزی زمانی انجام دهد، لذا از پایه اول دبستان یکی از مهم اعضای خانواده نیز برنامه
زدگی و کندی در رفتار، هر دو  شناسی است، شتاب ، زمانآموز تقویت شود که باید در دختران دانش

ترین پارامترها در تربیت دختران،  یکی از مهم .های جدی در آینده برای دختران ایجاد خواهد کرد آسیب
ریزی تربیتی در نظر گرفته  های اصلی برای برنامه مدیریت زمان و کنترل وقت کارهاست که از اولویت

زدگی هستند، باید بتوانند مهارت فکر کردن قبل از عمل را تقویت کنند  چار شتابدخترانی که د. شود می
های مهارتی، به کارهای خود سرعت  باید با تمرین ،و دخترانی که در زندگی روزمره حرکت کندی دارند

و  ریزی لذا، مربی و مادر باید ابتدا وضعیت دختر را در سرعت کارها بررسی کرده و با برنامه ببخشند.
 محور، شتاب فعالیت دختران را تعدیل نمایند. های مسأله تعریف فعالیت

 مهارت مدیریت استفاده از توان و عالیق افراد خانواده و سایر نزدیکان. 4-2

کدبانوگری به این معنا نیست که خانم خانه همه کارها را به تنهایی انجام دهد، بلکه باید بتواند از 
تعامل با افراد خانواده، یکی  بنابراین،های دیگران در کارهای خود بهره ببرد،  یامکانات، عَلیق و توانای

هایی است که باید از سنین دبستان در مدرسه تمرین کرده و مهارت آن در دختران  دیگر از مهارت
 آموز تثبیت شود.  دانش

د خانواده کارهای منزل مربوط به شخص خاصی نیست، بلکه امور مشترکی است که به همه افرا
به قول معروف خیلی  ،کنند کار منزل را انجام بدهند بانوانی که به تنهایی تَلش می ،شود، لذا مربوط می

های زنان کدبانوی قدیمی این بود که  کنند. یکی از خصلت آورند و لب به شکایت باز می زود کم می
یاری، عَلوه  گرفتند و این هم ک میهای خود نیز کم عَلوه بر اعضای خانواده خود، از دوستان و همسایه

ای برای  بخشید و بهانه کرد، و به او نشاط اجتماعی می بر اینکه از انزوای کدبانوی خانه جلوگیری می
نمود، بلکه از حجم کارهای روزانه کاسته  های زنانه ایجاد می ها و صمیمیت صله ارحام و تعمیق رفاقت

کار جمعی،   تقویت روحیه ،در نتیجه آورد. به ارمغان می و نشاط جسمی و روحی برای کدبانوی خانه
بخشی به کمک گرفتن از دیگران و کمک کردن به اعضای خانواده از سنین دبستان باید در دختران  ارزش
 آموز نهادینه شود.  دانش
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 مهارت مدیریت احساسات و هیجانات. 4-3

تواند در اوج خستگی یا ناراحتی به های کدبانوی خانه این است که ب ترین مهارت یکی از بزرگ
فرزند خردسالش لبخند بزند و یا از مهمانی سرزده پذیرایی کند، یا نیازهای همسر و فرزندانش را پاسخ 

های کوتاه برای رفع خستگی، و تغذیه مناسب،  ورزش در کنار کنترل احساسات،آموزش مهارت  دهد.
های مدیریت  توان مهارت توسطه دوره اول میهایی برای مدیریت احساسات است. از سنین م راه

های کوتاه روزانه برای نشاط و  تغذیه مناسب و ورزش آموز تمرین کرد. احساسات را با دختران دانش
، و لذا باید از دوره متوسطه اول به عنوان مهارت حفظ کند میمدیریت احساسات کمک بسزایی 

 برای دختران در نظر گرفته شود.  ،سَلمتی

 مهارت مدیریت امکانات خانواده  .4-4

در شرایط اقتصادی امروز، مدیریت امکانات خانواده و تبدیل امکانی به امکان دیگر، مهارت بسیار 
مهم و انکار نشدنی است، اینکه کدبانوی خانه بتواند با آنچه در منزل موجود است، احتیاجات خانواده 

قش بسزایی دارد. البته این موضوع بیشتر یک مهارت را برآورده کند، در اقتصاد و آرامش خانواده ن
 مدیریتی است تا اجرایی؛ یعنی کدبانوی خانه باید بداند امکانات خانواده چیست و براساس آن امکانات،

ریزی مصرفی انجام بدهد. قناعت، پرهیز از اسراف، تبدیل امکانات و... مصادیق این مدیریت  برنامه
 هستند.

اند و با این موضوع به طور کلی  اغلب فقط از والدین، خدمات و امکانات گرفته سفانه نسل امروزأمت
 آموزش چند موضوع مهم در این بخش ضروری است: ،و اساسی بیگانه هستند. لذا

آموزان حتی تا سنین جوانی،  سفانه اغلب دانشأمت الف( تشخیص احتیاجات ضروری از غیر آن:
های  باید از سال ،ریزی کنند، لذا ها برنامه به ترتیب اولویت و بندی کرده توانند مسائل خود را رتبه نمی

بندی برای ایشان  بندی و طبقه موضوع اولویت ،التحریر آغاز ورود به مدرسه و از همان هنگام خرید لوازم
مطرح شده و به یک رفتار ارزشی تبدیل شود. البته این موضوع یکی از عناوینی است که همکاری کامل 

تنها فرزندان را از  نه ،قید و شرط امکانات باید توجیه شوند که تهیه کردن بی ءرا نیاز دارد و اولیا ءاولیا
بلکه در نامَلیمات زندگی فقدان این  ،دهد قناعت دور کرده و به سمت اسراف و تجمل سوق می

 مهارت، بیش از هر چیز به ایشان ضربه خواهد زد.
ریزی  آموز باید از کودکی بتوانند برنامه دختران دانش ده )سواد مالی(:دخل و خرج خانوا  ب( محاسبه

ها پاسخ دهند.  ها و ضروریت مالی انجام دهند، و نیازهای خود را با امکانات و شرایط براساس اولویت
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توان این مهارت را آغاز کرد و در مقاطع باالتر به صورت  می «پول توجیبی»در دوره دبستان از مدیریت 
 آموز را با آن مواجه نمود. ی و علمی دانشجد

ها، اگرچه در شرایط اقتصادی  بسیاری از خانواده هامروز برداری کامل از امکانات: ج( استفاده و بهره
ها در اغلب موارد سبب  کنند، فراوانی داشته مناسبی نیستند، اما از آنچه دارند هم به خوبی استفاده نمی

شود، مواد  ست، اما استفاده نمیاها در کمد لباس  برای مثال لباسی که سال گردد. ها می فراموشی داشته
شوند،  هایی که دور ریخته می شود، میوه ماند و تاریخ مصرف آن تمام می ها در فریزر می غذایی که مدت

شود و یا وقت تلف  مین میأمهارت یکی از اعضای خانواده که نادیده گرفته شده و از بیرون خانواده ت
اعضای خانواده، مصادیق کاملی از اسراف است که ناخواسته و بر اثر عدم مدیریت و نادیده گرفته   شده

کدبانوی خانه باید تمام امکانات خانواده اعم از مادی و معنوی را در ذهن خود  ،دهد. لذا شدن، رخ می
مربی از دوره اول دبستان باید  ،بنابراین .داشته باشد و در مواقع لزوم بتواند از آنها بهره الزم را ببرد

مدیریت امکانات را به خوبی فراگیرد و تمرین  ،لهأمسل آموز در حین ح هایی تعریف کند تا دانش لهأمس
 نماید.

این موضوع یکی از بارزترین مصادیق کدبانوگری برای دختران از  د( تبدیل امکانی به امکان دیگر:
شود.  به فراموشی سپرده می ،نه با ترویج فرهنگ رفاه و تجملسفاأگذشته تا به امروز بوده است که مت

های  تر برای فرزند کوچک، تهیه هدیه تبدیل میوه به لواشک و مربا، کوچک کردن لباس فرزند بزرگ
هایی  ها و صدها مورد از این نمونه ساز و خانگی، تبدیل دورهمی خانوادگی به کارگاه دست سازه دست

 کنند.  شوند، بلکه نقش بسیار بزرگی در اقتصاد خانواده ایفا می ادیده گرفته میکه اگر کوچک هستند و ن

به ایجاد ذهنیت نیاز دارد، اینکه یک دختر نوجوان یا جوان  ،این عنوان نیز بیش از کسب مهارت
ت سا ای ها و امکانات خود بنگرد، سرمایه هنگام مواجهه با نیازها به جای نگاه به مراکز خرید به داشته

این اصَلح نگرش باید در دوره متوسطه برای دختران شکل  ،که در زندگی او هرگز تمام نخواهد شد. لذا
 بگیرد و نهادینه شود.

 داری های عمومی خانه مهارت. 4-5

زن نیست، اما اگر لذت خَلقیت از کودکی به دختران چشانده شود، با میل و   اگرچه کار منزل وظیفه
های  داری مهارت های خانه عنوان یک کار باارزش نگاه خواهند کرد. اغلب مهارترغبت به کار منزل به 

بلکه در صورت آموزش صحیح برای پسران نیز جذابیت خاص  ،خَلقانه هستند که نه تنها برای دختران
 ها به ترتیب مقاطع تحصیلی جهت یادگیری خود را خواهند داشت. در ادامه تعدادی از این مهارت
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 د:شو بیان می
های کدبانوگری است، اگرچه شاید  ترین مهارت ماین مهارت یکی از مه الف( تهیه مواد اولیه سالم:
اما درک اهمیت  ،امکان تهیه مایحتاج اولیه خانواده در منزل وجود ندارد ،گفته شود در زندگی آپارتمانی

های  برای مثال آموزش کاشت سبزیجات در باغچه .فتداتواند در مدرسه اتفاق بی و اولویت آن می
کواریوم های خانگی،  آپارتمانی یا کاشت قارچ و دیگر سبزیجات در انباری، کشت اکواپونیک به کمک آ

تواند از دوره اول دبستان  هایی از کار کشاورزی و تهیه سبزیجات سالم در منزل است که می نمونه
تر شود. یا پرورش حیوانات خانگی که  دی پیگیری تخصصیهای بع آموزش آن شروع شده و در دوره

تواند به سمت پرورش طیور حَلل گوشت هدایت  ها مرسوم است، می در بسیاری از خانواده هامروز
 شود. 

 هسفانه امروزأآشپزی است، اما مت ،ترین مهارت کدبانوی خانه ترین و ضروری مهم ب( آشپزی:
ها تعطیل شده و  ما یا اقبالی به این موضع ندارند و آشپزخانه منزل درصد زیادی از زنان و دختران جوان

ها و غذاهای آماده داده است و یا آن دسته از زنان و دخترانی  ها و کترینگ جای خود را به انواع رستوران
که به آشپزی عَلقه دارند، اغلب، تنها به تهیه انواع کیک و دسر و در واقع آشپزی غیرضروری تمایل 

آموزان منتقل شود،  رسد قبل از مهارت آشپزی، فرهنگ آشپزی در منزل باید به دانش ند. به نظر میدار
متبرک شده و با  )ع(شک بازگشت آشپزخانه به منازل و طبخ غذای طاهر که با ذکر و یاد اهل بیت بی

خش کانون محبت مادرانه آمیخته شده باشد و اعضای خانواده را با محبت سر سفره جمع کند، گرماب
شود که آشپزی تنها  ءآموز القا های آشپزی باید به دانش قبل از آموزش مهارت ،خانواده خواهد بود. لذا

اعضای خانواده، مهمانان و دیگر کسانی که از   برای پر کردن شکم نیست، بلکه توجه به ذائقه و سلیقه
ه و اطرافیان است، کاری که هرگز کنند، راهی برای کسب محبت و مقبولیت در خانواد این غذا میل می

 توانند برای یک خانواده انجام دهند. های گرانقیمت نمی ها و رستوران انواع کترینگ
تر دنبال  های بعدی به صورت تخصصی مهارت آشپزی نیز از دوران ابتدایی شروع شده و در دوره

گرایی و اسراف در آموزش  ملای که الزم است به آن دقت شود، این است که از تج شود، اما نکته می
های حَلل و حرام، طهارت غذا، آداب  خودداری شده و موازین شرعی )گوشت آشپزی در مدرسه اکیدا  

جهت تبرک غذای روزانه و...(، قناعت، تبدیل امکانات و... در  )ع(خدا و ذکر اهل بیت )یاد طبخ غذا
تواند، کارگاه تمرین سبک زندگی  مدرسه می  هنگام آموزش آشپزی، آموزش داده شود. در واقع آشپزخانه

 اسَلمی برای دختران باشد.
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نی و هویت دی  دهنده تهیه لباس نیز به عنوان یکی از ضروریات زندگی و البته نشان ج( خیاطی:
 رود. شمار می های کدبانوی خانه به ترین مهارت اجتماعی اعضای خانواده، یکی از مهم

در دوره دوم دبستان آشنایی با خیاطی ضروری است و در دوره اول متوسطه باید به صورت جدی در 
 آموز قرار گرفته و در دوره دوم متوسطه تکمیل شود. مهارتی دختران دانش  برنامه

وشش در منزل )حضور نامحرم، یا حتی پوشش در مقابل محارم( حدود پوشش آموزش نحوه پ
تواند در کارگاه خیاطی مدرسه برای دختران نوجوان و جوان  اجتماعی، نسبت هویت فرد با لباس، می

 نهادینه شود.
است که در  ای لهأدر منزل و بیرون منزل مس متناسب با شرعآراستگی متناسب با سن و  د( خودآرایی:

در این موضوع افراط و تفریط بسیاری در جامعه امروز  .پوشی کرد توان از آن چشم تربیت دختران نمی
تشخیص و رعایت حدود آراستگی، در منزل، نزد محرم و نامحرم، در مجالس زنانه  شود. قطعا   دیده می

های  چه در خانواده هوزسفانه امرأهای کدبانوگری است، مت ترین شاخصه در اجتماع، از مهم و... و نهایتا  
با موضوع گسترش استفاده از لوازم آرایشی دائم و موقت مواجه  ،های غیرمذهبی مذهبی و چه در خانواده

 ست.امطرح  هستیم که در بسیاری از این لوازم، موضوع تبرج و زینت در برابر نامحرم
جوان خود، مردان جوان و دلیل کوتاهی زنان جوان در آراستگی در مقابل همسران  دیگر به از طرف

کانون خانواده در این  های جنسی دچار شده و نهایتا   متدینی را شاهد هستیم که به انحرافات و انواع گناه
 شود. سرد شده و از هم گسیخته می ها خانواده
های خودآرایی در کنار آموزش موازین شرعی به  ضروری است از دوره دوم متوسطه مهارت ،لذا

آموز، آموزش داده شود و تمام مباحث در رابطه با آرایش و پیرایش و آراستگی  و جوان دانش دختران بالغ
تواند در کارگاه خودآرایی مدرسه برای دختران جوان آموزش داده  ظاهری به عَلوه احکام مربوط به آن می

 شده و درونی شود.

 پذیری والیت. 4-6

اد به همسر و پذیرش والیت او در خانواده است، که اعتم ،ترین عوامل استحکام خانواده یکی از مهم
های آغازین مدرسه شروع شود و این یکی از مواردی است  پذیری در خانواده باید از سال تمرین والیت

بندی شده با پدر که  ولی طبقه ،ایجاد ارتباط صمیمی که به شدت نیاز به هماهنگی خانه و مدرسه دارد.
شود، بسیاری از  واده ارائه شده و توسط دختران خانواده نیز تمرین میالگوی آن توسط مادر در خان

مشورت کردن  های پس از ازدواج را کاهش خواهد داد و سبب استحکام بنای ازدواج خواهد شد. سیبآ
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تواند به تقویت  و تصمیمات فرزندان و... می ها فرزندان با پدر، لزوم کسب موافقت پدر برای انتخاب
 پذیری در دختران نسبت به همسر خود پس از ازدواج منجر شود. روحیه والیت

 م با تکریم و احترامأرفتار تو. 4-7

همسران از جوانی باید با یکدیگر و البته با خانواده یکدیگر، با صمیمیت و در عین حال کریمانه و 
زبان ، باشدمحترمانه رفتار نمایند، و برای مثال تکلم ایشان در فضای عمومی و خصوصی متفاوت 

خشوع در برابر همسر و غرور در برابر نامحرم، لطافت در فضای خصوصی و احترام و تکریم در فضای 
ترین عوامل حفظ و  م با محبت نسبت به خانواده همسر از مهمأعمومی نسبت به همسر، احترام تو

آموزش  ،لذا ها خواهد بود. استحکام بنای ازدواج همسران جوان و سبب کاهش بسیاری از آسیب
هایی است که دختران  ترین مهارت با افراد مختلف از مهمو های مختلف  های کَلمی در موقعیت مهارت

 در مدرسه به آن نیاز دارند. 

 شناسی مرد روان. 4-8

تباط همسران و استحکام ازدواج بسیار مهم است. رشناسی در ا بخشی و زمان رامشآمهارت 
نیازهای مادی و معنوی همسر خود را تشخیص داده و در زمان مناسب  همسران باید از جوانی بتوانند

از مقطع متوسطه دوم الزم است  ،آید، لذا پاسخ دهند؛ این مهارت بدون آموزش و شناخت به دست نمی
 آموز این مهارت را تمرین نمایند. دختران دانش

ایر محارم، در شناخت روحیات مند با پدر، برادر و س آمیز و البته قاعده آموزش نوع ارتباط محبت
 آموز باید دختران دانش ،لذا .بسیار تاثیرگذار است، ینده با همسرآجنس مخالف و ارتباط موثر در 

 به نموده و مهارت آن را کسب نمایند.ربه کمک و همراهی مادر خود این نوع شناخت و ارتباط را تج

 سعه صدر . 4-9

قید و شرط پدر و مادر انس  ی در منزل پدری و با محبت بیاز آنجا که دختران پس از یک دوره زندگ
رادات احتمالی همسر خود را یاند، پس از ورود به زندگی مشترک توانایی مواجهه با نامَلیمات و ا گرفته

ها  متوسطه دوم خانواده عباید از مقط ،لذا نه همسری. ،ندارند و در واقع از همسر خود توقع پدری دارند
های زندگی مواجه شوند تا آمادگی  ه دختران از نازپروردگی محض خارج شده و با واقعیتتوجیه شوند ک

باید در  ،صدر را در ایشان تقویت کند  هایی که سعه پذیرش زندگی مشترک را پیدا کنند. به عَلوه تمرین
 بینی شود. های مختلف آموزشی و پرورشی مدرسه پیش برنامه
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 ادگی بدنیتغذیه و تعادل مزاج و آم. 4-11

ای پیدا  اما از دوران بلوغ اهمیت ویژه ،له تغذیه و سَلمت جسمانی دختران از کودکی مهم استأمس
باید  شوند و دختران با تغییرات فیزیولوژی و روانی ویژه بلوغ مواجه می از آغاز دوره اول متوسطه کند. می

با توجه  ،لذا .تغییرات آموزش ببینند از سال اول متوسطه به صورت کامل درباره چگونگی مواجهه با این
شود، باید  له بلوغ دختران عَلوه بر مسائل بهداشتی به مسائل شرعی ایشان نیز مرتبط میأبه اینکه مس

 آموزش مسائل شرعی و بهداشتی به صورت توأمان و هماهنگ انجام شود.
جهت حفظ بهداشت های عمومی  ها و مراقبت در دوره دوم متوسطه دختران باید تغذیه، ورزش

له تغذیه در أمس زا و مخاطرات باروری سالم آشنایی داشته باشند. باروری را بدانند و با عوامل آسیب
های مختلف و تاثیر  آموزان آموزش داده شود، آشنایی با مزاج دوران بلوغ باید به کمک مادران به دانش

 این دوران آموزش داده شود. آموزان در  تغذیه متناسب با مزاج افراد نیز باید به دانش
براساس همین و به عَلوه سیستم عصبی عموم دختران در دوران عادت ماهیانه دچار اختَلل شده 

دختران و همسران جوان دچار مشکَلت رفتاری و تعامل  ،اختَلالت عصبی در این دوران خاص
های  آموزش ببینند و مهارت شوند که الزم است برای مدیریت این دوران نادرست با اعضای خانواده می

های کاری،  هایی از جمله مدیریت تعامَلت خانوادگی و تنظیم برنامه ؛ مهارتالزم را کسب نمایند
های بدنی سنگین، در کاهش مشکَلت  ریزی تحصیلی در کنار مراقبت غذایی و کاستن از فعالیت برنامه

 این دوران به دختران و همسران جوان کمک خواهد کرد.

 داری صبر و خویشتن. 4-11

ترین و  تربیت فرزند به عنوان مهم .ترین نیاز مادری صبر و استقامت در تربیت فرزندان است مهم
ترین مشغله در تاریخ بشریت، یک فرایند تدریجی و طوالنی مدت است، که البته نه بازنشستگی  اصیل

 ،پذیرش این نقش مهم و اصیلترین نیازهای دختران جهت  یکی از اساسی ،دارد و نه مرخصی؛ لذا
ای باشد که دختران  از دوره اول دبستان باید روند تربیت به گونه ،داری است. لذا تقویت صبر و خویشتن

 هایی که زودبازده نباشد و روند تدریجی در آنها در فعالیت در جوانی صبور و پایدار تربیت شده باشند.
 تران کمک خواهد نمود.به تقویت صبر و پایداری دخ ،نظر گرفته شود

 احسان و ایثار. 4-12

و در بسیاری موارد از  مادر باید یک عمر فرزندان خود را بر سر سفره ایثار و احسان خود مهمان کند
یکی از مقدمات پذیرش نقش مادری، تقویت روحیه سخاوت و  ،زادی خود بگذرد، لذاآسایش و رفاه و آ
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هایی که این بعد وجودی کودکان را تقویت  از دوره اول دبستان فعالیت ،ایثار و احسان است. بنابراین
 بینی شود. باید در برنامه تربیتی دختران پیش ،کند

 روانشناسی کودک. 4-13

از جمله نیاز به محبت و دلبستگی، حمایت، امنیت و مادر خوب باید نیازهای عاطفی کودک خود 
بشناسد و ک به ویژه در دوران هفت سال اول زندگی هستند، ترین نیازهای عاطفی کود که مهمرا آرامش 

نیاز به آموزش عملی و تجربی در دوره دوم آموزش نظری، بتواند پاسخ دهد، این موضوع عَلوه بر 
متوسطه دارد، و لذا دختران با هدایت مدرسه و همکاری خانواده باید در شرایطی قرار بگیرند که انس 

 ورزیدن و تعامل با کودکان را در خود تقویت نمایند. ده و توان مهرالزم با کودکان را کسب کر

 های عمومی فرزندپروری مهارت. 4-14

های فرزندپروری، تعامل با همسر در  تغذیه کودک، سبکها شامل بهداشت باروری،  این مهارت
ریزی  آن برنامه از دوره اول متوسطه برای که باید استمراقبت و نگهداری از کودک و...  موضوع تربیت،

 .شود

 گیری نتیجه. 5

ای بر کسی  های جنسیتی دختران در نظام تربیت مدرسه آموزی برای ایفای نقش ضرورت مهارت
 پوشیده نیست و لذا مدرسه باید تربیت جنسیتی دختران را به عنوان اهمَّ اهداف خود تعریف نماید.

پذیر نیست، بلکه فرایند  ارائه واحدهای درسی امکانها تنها با تبیین و توجیه و  آمادگی برای پذیرش نقش
ای طراحی شود که دختران در پایان دوره مدرسه و  تربیت در مدرسه و با مشارکت خانواده باید به گونه

های خود از لحاظ روحی آماده و از لحاظ جسمی توانمند  همزمان با آغاز جوانی، برای پذیرش نقش
ها از دوره دبستان و در برخی  این فرایند در برخی مهارت نموده باشند. های الزم را کسب بوده و مهارت

 (.2دیگر، از دوره متوسطه باید آغاز و تثبیت شود )شکل شماره 
  



 

 11  ...های جنسیتی در فرایند تربیت دختران در جهت پذیرش نقش

 

 
 های تحصیلی های جنسیتی در دوره های الزم نقش فرایند آموزش مهارت -2 شکل
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

سسه پژوهشی فرهنگی ووابسته به م؛ انتشارات انقَلب اسَلمی جا: بی .رسالت زن(. 1232) امیرحسین، پور فرد بانکی
 .2، جانقَلب اسَلمی

  قابل دسترس در:. بیانات در دیدار تصویری با مداحان(. 11/11/1233ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47254 

 قابل دسترس در: .اندیشی تحکیم خانواده هیأت امنای گروه همبا نات در دیدار بیا(. 21/2/3/1231) ای، سید علی خامنه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34258 

 دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،. قم: جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی(. 1231نژاد، محمدرضا ) زیبایی
 .های علمیه خواهران وابسته به مرکز مدیریت حوزه؛ اجرمرکز نشر ه

 .1231. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقَلب فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 
 




