
 

 یک جنس در آموزش: تاثیر موفقیت های آکادمیک دختران و پسران  اجتماعی شدنمسئله 

 

 چکیده 

و زنانگی( و موفقیت های    مردانگیمطالعه حاضر به بررسی ادراک دانش آموزان دبیرستانی در مورد هویت جنسی )

آکادمیک پرداخته است. رابطه بین این متغیرها اندازه گیری شده است. و طرح پیمایش )نظرسنجی( توصیفی در این 

کارمند    8والدین و    92معلم و    171مدیر,    85دانش آموز,    500مطالعه اتخاذ شده است. پاسخ  دهندگان شامل  

بودند. فاقد احساسات و    مردانگیان می دهد که  این مطالعه نش  آموزش و پرورش  به طور کلی به عنوان مقوله ای 

عاطفه در نظر گرفته می شود, در حالیکه زنانگی با گرایش به ازدواج و زیبایی در نظر گرفته می شوند. این ادراکات 

به نگرش ها و رفتار در مدارس شکل می دهد و در نهایت به طور منفی بر موفقیت آکادمیک تاثیر می گذارد. این 

ه به یافته های مهمی دست یافت که به پسران و دختران کمک می کند تا مهارت هایی در کسب تعادل در  مطالع

تاثیر منفی و سرکوب کننده   آنها  بیولوژیگی فطری  آورند, به گونه ای که بر صفات جنسی  صفات جنسی به دست 

 نداشته باشد. 

 , موفقیت آکادمیکگیمردانادراکات اجتماعی, ساختار جنسی, زنانگی,  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

اند که آموزش   تایید نموده  از یک  محققان به طور کلی  به واسطه آن فرهنگ جامعه  و پرورش, راه اصلی است که 

منتقل می شود.   دیگری  نسل  به    Bennaars, G. A., Otiende, J. E. and Boisvert, R. (1994)نسل 

به واسطه آن فرد می توان به توانمندی های شناختی و نگرش آموزش را به عنوان فرآیندی در نظر می گیرند که  

  اجتماعی شدن هایی دست یابد که برای جامعه مطلوب و رضایت بخش است. بنابراین آموزش )و پرورش( یک زمینه  



مهم را فراهم می کند به طوری که تعامالت آگاهانه دانش آموزان در مدارس, یک جنبه تاثیرگذار از اجتماعی شدن 

)آنه جنس را به عنوان یک عامل   EACEA, 2012  .)Stromquist (2007)ا در نقش های جنسی محدود است 

موقعیت    مهم در تعلیم می داند و از طریق نقش صفات بیولوژیکی ذاتی و اجتماعی متعدد, دانش آموزان دختر و پسر

در سطح   اجتماعی شدنخود را پیدا می کنند و بدین ترتیب چالش های تجمعی برای تعلیم آنها به وجود می آید.  

تعامل  از طرق مختلف مانند  انتخاب موضوعات و مشارکت در    مدرسه  در کالس درس, فعالیت ها در کالس درس, 

( پذیرد  می  تاثیر  فیزیکی  آموزشی  های   ,.Sifuna, D. N., Chege, F. N., and Oanda, I. Oفعالیت 

نیروهای  2006 ترین  قوی  از  یک  به  مدارس  بنابراین  شدن(.  رفتارهای    اجتماعی  قالب  که  اند  شده  تبدیل  جامعه 

(. مدرسه به عنوان  Skelton, 2001را برای رفتار یک جنس پرورش می دهند و از آن حمایت می کند )  اجتماعی

تا در سطوح جامعه و خانواده   تزریق می کند  و  تکرار  افراد  به  را  ارزش های فرهنگی  و  نمادها  اجتماعی,  نهاد  یک 

این   برابری جنس را بررسی نموده است, زیرااجتماعی شوند. با تمرکز بر دبیرستان ها, این تحقیق, فعل و انفعاالت  

 فعل و انفعاالت در سیستم آموزشی رخ می دهند.

( در تمام سطوح به طور کلی در مقایسه با میانگین های ملی کم است, داده  NERدر حالیکه نرخ ثبت نام خالص ) 

پسران   آموزش  برای  به خصوص  را  کاهش  به  رو  های  وضعیت  پرورش,  و  آموزش  وزارت  در  های  ها  دبیرستان  در 

Meru County .نشان می دهد 

% برای دختران, در مقایسه  34.5% برای پسران و  33.5در سطح پیش از مدرسه    NER,  2009برای نمونه, در سال  

%  78.3% و  76.2  -از میانگین های ملی باالتر بود  NER  % برای پسران و دختران بود. 42.3% و  41.3با ارقام ملی  

  آموزش دبیرستان  NER% برای دختران. هرچند  85.9% برای پسران و  84.1در    -برای پسران و دختران به ترتیب

 Republic% برای پسران و دختران به ترتیب بود )25.9% و  22.2% , در مقایسه با میانگین ملی  25.3و   19.1%

of Kenya, 2012.)    ,ها روند,   NERداده  این  داد.  نشان  پسران  برای  خصوص  به  را  پایین  دبیرستان  آموزشی 

جنسی در موفقیت آکادمیک دانش آموزان دختر و پسر مطرح می    اجتماعی شدنسواالت اساسی را در مورد نقش  

 کند.



زش و پرورش هیچ شکی وجود ندارد که کنیا به پیشرفت های چشمگیری برای کاهش شکاف های جنسی در آمو

دست یافته است. هرچند, تفاوت های جنسی قابل توجه در عملکرد آکادمیک هنوز پابرجا هستند. در حالیکه حضور  

برای نمونه,   آنها هنوز در عملکرد پشت سر پسران قرار دارند.  تعلیم بیشتر است,  از پسران در   theنتایج  دختران 

2011 Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE)    دانش آموز    100نشان می دهد که از

رتبه برتر را در    10نفر دختر بوده اند. نتایج مشابهی در سطح شهرستان ها نشان داد که پسران    34ممتاز ملی, تنها  

تنها    44 با  مدارس  بندی عملکرد کلی  رتبه  در  روند  دارند. همین  آن خود  از  از    3شهرستان  برتر    10دختر  رتبه 

نیز مشهود   Meru Countyشکاف های جنسی زیاد در عملکرد در دبیرستان های عمومی در  ه ی شود.مدارس دید 

سال   در  نمونه,  برای  در  2011ستند.  که  مدرسه  تنها چهار  در    100,  عملکرد  برتر  همه    KCSEرتبه  بودند,  ملی 

 مدارس پسرانه بودند.

 

 و هویت های جنسی  اجتماعی شدن

Crespi (2003)  جنسی را به عنوان یادگیری رفتار و نگرش های مناسب برای یک جنس خاص    اجتماعی شدن

یک جنس در نهادهای آموزشی متعدد از جمله خانواده, نهادهای مذهبی و    اجتماعی شدنتعریف می کند. فرآین  

(. به  Sifuna et al, 2006; Stromquist, 2007آموزشی, رسانه های بزرگ و شبکه های مختلف رخ می دهد )

اجتماعی, افراد مجبور به تناسب با مدل کلیشه ای از پیش تعیین شده  -منظور انطباق با نمادهای جنسی ساختاریافته

 (. Chege & Sifuna, 2006و زنانگی هستند )  مردانگی

تقویت می   نقش ها در سطح خانواده  تمایز  قابل  از طریق تخصیص  پیام های کلیشه ای جنسی  وضعیت جنسی و 

(. تعامالت متمایز با کودکان در خانه همراه با خطوط  Wamahiu, 1992; Chege and Sifuna, 2006شوند )

می   اجتماعی  و زن  مرد  عنوان  به  را  که کودکان  گرفته می شوند  به کار  اولیه  عنوان مدل های جنسی  به  جنسی 

رای کودکان نر و ماده مرتبط می شوند. این نمایند. این تعامالت جنسیت یافته نیز با ایده آل ها و انتظارات جنسی ب

توسط کاراکتر متضاد آنها بر اساس رابطه مشخص می شوند. عالوه بر این, تعاریف هویت جنسی,    هویت های جنسی 



نوعی   )  مردانگی مفاهیم  نمایند  می  منعکس  را  زنانگی  موقعیت  Gilbert & Gilbert, 1998و  بدون  (.  خنثی, 

ه می دهد تا صفات مردانگی و زنانگی را که برای موقعیت های مختلف اتخاذ می کنند, جنس, دوجنسه به افراد اجاز 

زن تالش می نمایند, زیرا عدم تطابق با آن منجر  -بیان نمایند. هرچند بیشتر افراد برای تناسب در تقسیم بندی مرد 

 (. Chege & Sifuna, 2006به برچسب گذاری منحرف, سوء تناسب اجتماعی یا استثنایی بر روی آنها می شود ) 

جنسی از طریق جنبه های مختلف, مثالً, از طریق تعامل با معمالن, هم کالسی ها,    اجتماعی شدندر سطح مدرسه,  

خانه, زبان ها و تربیت -برنامه آموزشی و تعامل در فعالیت مشترک برنامه آموزشی رخ می دهد. موضوعاتی مانند علم

به سمت حرفه هایی که زنانه در نظر گرفته می شوند سوق می دهد, زیرا آنها در  به طور کلی آموزش گیران دختر را  

(. از طرف دیگر, چون مردانگی با آمادگی فیزیکی و  Chege & Sifuna, 2006نقش های مراقبتی ریشه دارند )

یا ذهن  کاربرد  یا  دقت  خواستار  که  فنی  موضوعات  و  ریاضیات  علوم  مانند  موضوعاتی  است,  مرتبط  قدرت   ذهنی 

 (. Chege & Sifuna, 2006; Jha & Kelleher, 2006فیزیکی هستند به مردانگی مرتبط می شوند )

اصالح رفتار دانش آموز و تولید   معلمان به طور مستقیم بر محیط آکادمیک تاثیر می گذارند, زیرا آنها دارای پتانسیل 

( تر هستند  قوی  آکادمیک  های  داده    Legewie & DiPrete (2012  .)Stromquist (2007)فرهنگ  نشان 

است که معلمان, مدل های نقش تاثیر گذار هستند زیرا دانش آموزان بیشتر وقت خود را با مربیان و معلمان خود  

ش آموزان را در طول مرزهای جنسی اجتماعی نمایند, زیرا آنها پیام های  می گذرانند. با این ممکن است معلمان دان

جنسیتی متعدد را از طریق برنامه آموزشی و تصمیمات سازمانی می رسانند. نگرش آنها ممکن است حامل تعصبات 

از  نسبت به دختران و پسران باشد و در میان دانش آموزش کم میل, یک حس بیگانگی را پرورش دهد. هر شکل  

شود. می  شده  جدا  گروه  برای  ای  حرفه  و  آکادمیک  شخصی,  رشد  مانع  غیرمستقیم  یا  مستقیم  جنسی   تبعیض 

بنابراین آموزش و پرورش, نقشی چشمگیر را در ساختار هویت جنسی آموزش گیران بازی می کند که این مورد از  

دهد.   می  رخ  جامعه  غالب  های  ارزش  انتقال  آم طریق  طریق  از  ترتیب,  کهبدین  است  به   وزش  توان  تغییرات   می 

 جنسی کلیشه ای و رفتار استثنایی حاصل پرداخت.  مطلوب برای نگرش های

 



 و تعلیم جنسی  اجتماعی شدن

توسط   مطالعه  های    USAID (2008)یک  کلیشه  و  فرآیندها  که  داد  نشان  جامائیکا  جنسی,    اجتماعی شدندر 

جنسی    اجتماعی شدنعوامل مهم در تجربیات, انتظارات و نتایج آموزشی برای پسران و دختران هستند. شیوه های  

منجر می شود و بخشی بزرگ از عوامل بنیادی را شکل می    اغلب به محیط های مدرسه ای با جنسیت گرایی باال

م  محدود  دختران  برای  خصوص  به  را  یادگیری  های  فرصت  که  کند.  دهد  تشویق  ی  موجب  جنسی  تجربیات  این 

جداسازی جنسی و رفتار جنسی کلیشه ای در مدرسه نیز می شوند. عالوه بر این, تعامل محیط های مدرسه جنسی  

اقتصادی وضعیت  و  اندازه کالس  مانند کیفیت هدایت,  عوامل  دیگر  با  تاثیرات -شده  دارای  آموزان,  دانش  اجتماعی 

 (. Dunne and Leach, 2005ی باشند )متغیر بر موفقیت آموزشی م 

ادراکات به سمت نقش های جنسی از روش های مختلفی که پسران و دختران در جامعه اجتماعی می شوند پدیدار  

می شوند. نگرش ها و رفتارهایی که از این ادراکات جنسی و فرآیندهای اجتماعی شدن نشات می گیرند, بر آموزش 

رف مختلف تاثیر می گذارند. در بیشتر جوامع آفریقایی, کودک پسر به لحاظ سنتی به  دانش آموزان دختر و پسر به ط

متعاقباً, زمانی که پول کم است, والدین ترجیح می دهند عنوان نان آور و تامین کننده خانواده خود درک شده است.  

 & Chegeگذاری کنند ) که به دلیل بازده های اقتصادی پیش بینی شده در آموزش و پرورش پسران خود سرمایه

Sifuna, 2006  عدم تمایل والدین به سرمایه گذاری در آموزش دختران نیز از این درک نشات گرفته است که .)

نیروی کار از کودک دختر برای بقای خانوارها حیاتی است. بنابراین, تعلیم کودک دختر, هزینه ای با فرصت عالی را 

یروی کار کودک پسر در کشور لسوتو بسیار رایج است و در آن پسران جوان در  نشان می دهد. به طور مشابه, ارزش ن

آنها اغلب به صورت گروهی به کار گرفته می شوند. مطابق با  از حق آموزش محروم هستند, زیرا  مناطق روستایی 

Jha and Kelleher (2006)  سال  18, این پدید در گذشته لسوتو ریشه یابی شده است که در آن پسران باالی 

 برای کار به معادن آفریقای جنوبی می رفتند. 

ندارند.  آموزشی  گونه  به هیچ  نیاز  کارهای دستی,  انجام چنین  برای  پسران  که  کردند  احساس می  والدین  نتیجتاً, 

ادراکات در مورد مردانگی و زنانگی, نقشی حیاتی را در تعلیم و عملکرد بازی می کند. به طور مثال, دختران بهتر  



رهنمودها نمودن  دنبال  به  مشروط  آنها  زیرا  کنند  می  می    عمل  خود  های  صندلی  در  مناسب  طور  به  شوند,  می 

نشینند و به معلمان خود گوش فرا می دهند. از سوی دیگر, سوء رفتار, مجازات ها و تحقیر دائم, فرار از مدرسه و  

پایین   نفس  به  اعتماد  رشد  و  شدن  پسران  اخراج  رود از  می  این Legewie and DiPrete, 2012)   انتظار   .)

  هادینه شده است که پسران, مردانگی را به معنی درگیری در رفتار منحرف تلقی می نمایند و ادراکات در سطحی ن

 که نهایتاً به طور منفی بر تعلیم و عملکرد تاثیر می گذارد. 

 

 طرح مسئله )مشکل( 

هرچند منابع مختلف در مورد تفاوت های جنسی در موفقیت آموزشی وجود دارند, نوشته های کاوش کننده در مورد  

اجتماعی عوامل  های  زمینه  مطالعات,  از  بسیاری  است.  محدود  آموزشی  موفقیت  و  جنس  شدن  اجتماعی  -نقش 

نتیجتاً,   اند.  نموده  بندی  دسته  را  آموزش  در  ها  تفاوت  نقش  و  که  مطاقتصادی  اند  نموده  بررسی  محدودی  العات 

سمت  به  ادراکات  به  توجه  با  خصوص  به  جنسی,  شدن  اجتماعی  فرآیندهای  واسطه  آکادمیک,  موفقیت  چگونه 

مردانگی و زنانگی می شود. متعاقباً, نقش مردانگی و زنانگی در آموزش, یک حوزه است که به ندرت در زمینه کنیا 

ها در نتایج آموزشی, نتیجه تعامالت با محیط های اجتماعی مختلف است که  آشکارسازی تفاوت  تحلیل شده است.  

اغلب منجر به تناقض بین انتظارات تعلیم و اجتماعی می شود. تحقیقات محدودی بر نیاز به این مورد تاکید نموده  

چگونه   که  و  اند  دختر  آموزان  دانش  بر  تعلیم  بر  شدن  اجتماعی  فرآیند  و  مختلف  اجتماعی  می  شرایط  تاثیر  پسر 

 گذارند.

 

 روش شناسی 

این مطالعه, یک طرح پیمایش توصیفی را بر اساس مالحظات متعدد به کار گرفت که با در نظر گرفتن یک مورد  

عمده در رژیم طرح تحقیقاتی توصیفاتی, هدف آن, توصیف یک جمعیت با توجه به فرآیندهای اجتماعی شدن جنس  

نشان می    Meru Countyست آمده از هشت اداره آموزش و پرورش منطقه ای در  و تعلیم آنها بود. داده های به د



دهند که تعداد کل دانش آموزان ثبت نام نموده در دبیرستان های عمومی به واسطه زمان انجام این مطالعه در سال 

و    30800بود که    63141,  2013 برابر مدا  32341پسر  از گنجاندن  اطمینان  به منظور  بودند.  از هر  دختر  رس 

حوزه, محققان از نمونه برداری طبقه ای استفاده نمودند. این تکنیک برای تعیین اندازه نمونه از مدارس استفاده شد 

از   تعدادی  مطالعه  در  در    285که  بندی    Meru Countyمدارس  طبقه  مستلزم  فرآیند  این  شد.   285گنجانده 

مدرسه    85هیئت ترکیبی و مدارس روزانه مختلط. نتیجتاً,   مدرسه در چهار کالس بود: هیئت پسران, هیئت دختران, 

کارمند آموزش و    8والدین و    92معلم,    171مدیر,    85دانش آموز,    500نمونه شامل    در این مطالعه گنجانده شدند.

ده  پرورش بودند. داده های کمی با استفاده از پرسشنامه دانشجو جمع آوری شد, در حالیکه داده های کیفی با استفا 

تمرکز و مصاحبه ها جمع آوری شد. به عالوه, تحلیل های متون برای تولید اطالعات از مدارس -از بررسی های گروه

حضور دانش آموز, تکمیل, نظام و امتیازات میانگین استفاده شدند. رهنمودهای مشاهده  نمونه برداری شده در مورد  

 2.0سه استفاده شدند. داده های کمی با استفاده از نسخه  برای مشاهده شرایط تسهیالت مدرسه و تعامالت در مدر 

SPSS   تولید شدند. تحلیل دومتغیره از جداول توزیع فراوانی  با استفاده  نتایج برای تحلیل تک متغیره    تحلیل شد. 

عملکرد   بر  جنسی  ساختار  که  شود  می  حدی  ایجاد  برای  استنباطی  تحلیل  انجام  و  متقاطع  جدولبندی  شامل 

 اثیر می گذارد. داده های کیفی از لحاظ زمینه ای تحلیل شد. آکادمیک ت

 

 نتایج 

 ادراکات نسبت به مردانگی و زنانگی 

اجتماعی شدن,   تاثیرات  رسانی می شوند:  اطالع  اولیه  عامل  توسط سه  و زن  مرد  بین صفات  برجسته  تفاوت های 

فرهنگی ) -شرایط  بیولوژیکی  صفات  و  )Chege and Sifuna, 2006اجتماعی  دهندگان  پاسخ  اکثریت   .)97  )%

% توافق داشتند که پسران قوی  90.2توافق نمودند که پسران, رقابت پذیری و تهاجم را نمایش می دهند, در حالیکه 

است, که استدالل کردند که    Kindlon and Thomson (2000)این یافته ها متناظر با مطالعه    و تند هستند.

در تربیت بیشتر پسران, در خانه و در مدرسه وجود ندارد. در نتیجه رفتار  که ابتداً    سواد احساسی, یک مولفه است



تند یاد گرفته می شود و توسط برخی پسران به عنوان مردانگی یا هنجارهای مرد بودن استفاده می شود. به طور  

که  91.8مشابه,   داشتند  توافق  پاسخ دهندگان  نیستند. شرکت%  احساسی  و  بررسی    پسران, خونگرم  در  کنندگان 

های گروه تمرکز خاطرنشان نمودند که پسران از نشان دادن احساسات خود خودداری می کنند, زیرا انجام این کار  

بر نفوس آنها تاثیر می گذارد و ممکن است آنها را به صورت ضعیف نشان دهد. این فقدان بروز احساسی به روش 

احساسات   شد که آنها را برای این باور آموزش می دهد که بیان  منسوب  Ameruاجتماعی شدن پسران در فرهنگ  

کاری زنانه است. مثالً, از سنین بسیار کم, پسران اغلب به خاطر می آورند که نباید مانند دختران گریه کنند. پیام  

لی و  های مشابه در مدت ختنه تکرار می شوند که بدین ترتیب آنها تشویق می شوند که همیشه نگرش های کنتر

سرکوب احساسات شخصی را  زمخت بودن را نمایش دهند. پسران با این باور اجتماعی می شوند که آنها باید قابلیت  

از شرایط   نظر  را صرفه  منطقی  تصمیمات  و  نمایند  را حفظ  دنیا  از  نمای هدفمند  باشند یک  قادر  تا  باشند  داشته 

پسران    Chang’ach (2012)بگیرند.   آموزش  بر  منفی  تاثیر  تواند  می  شدن  اجتماعی  فرآیند  که  نمود  استدالل 

داشته باشند, و دینامیک فرهنگی را به عنوان عامل اصلی شناسایی نمود که غفلت از موضوعات موثر بر پسران در  

 کمک می کند. Kalenjinمیان  

ا کردند که تنها حسی که مردان در نمایش آن  پاسخ دهندگان دارای این عقیده که پسران غیراحساسی هستند, ادع

توانمند هستند, خشم است. در نتیجه, سالمت احساسی پسران به طرق مختلف در سال های اولیه زندگی آنها آسیب 

می بیند. فشار اجتماعی ثابت بر حفظ تصورات کلیشه ای از مردانگی داللت بر این دارد که مردان قادر به تجربه این  

شخ از  و  جنبه  روانشناسانه  خوبی  غیاب  در  شود.  می  شناسانه  روان  رنج  پرورش  موجب  که  نیستند  خود  صیت 

 احساسی, عملکرد آکادمیک نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. 

% از پاسخ دهندگان به طور کلی تواقف دارند که پسران ریسک پذیر هستند. 82داده های میدانی نیز نشان دادند که  

اغل پسران  ترتیب,  سوء  بدین  و  جنسی  فعالیت  مانند  آمیز  ریسک  رفتار  محتمل,  طور  به  و  هستند  پذیر  آسیب  ب 

مصرف الکل و دارو را تجربه می کنند. این یافته ها توسط داده های جمع آوری شده از طریق مشاهدات بررسی گروه  

 تمرکز اثبات شدند:



دلیل کنند.  می  ریسک  خود,  همتایان  دادن  قرار  تاثیر  تحت  برای  آنها   پسران  که  اینست  آنها  رفتار  برای  دیگر 

تعداد  متاسفانه,  نمایند.  می  بیشتری  مردانگی  احساس  کنند,  غلیه  بیشتری  دختران  بر  هرقدر  هستند...  خودمحور 

می    HIV/AIDزیادی از این پسران, از دختران مدرسه اشباع می شوند, در حالیکه دیگران دچار آسیب هایی چون  

 (. Buuriمنفی روی تعلیم و عملکرد آنها می گذارد... )دانشجوی دختر,   شوند... این عوامل تاثیر

مطابق با پاسخ بیان شده, پسران تنها از نظر فیزیکی قوی نیستند, بلکه متهور هستند, مشخصاتی که از صفات درک  

د می دهند که  شده به عنوان مرد نشات می گیرد, مانند شجاعت و تهور. در نتیجه, والدین به پسران آزادی نامحدو

این کار آنها را به سوء استفاده و و دردسر می کشاند. رفتار ریسک آمیز بعد از ختنه مرتفع می شود. نسبت دادن  

تسلط, -جامعه رفتار مردانگی مناسب   صفاتی چون قدرت و تهور به مردانگی را می توان به این معنی تفسیر نمود که

د و چارچوب بندی می نماید. درونی سازی برخی از این صفات کلیشه  را به جنس مرد نسبت می ده  -ارعاب و ظلم

ای همراه با مرد شدن منجر به مسائل انضباطی برای پسر بچه می شود که نهایتاً بر روی تعلیم و موفقیت آکادمیک  

 تاثیر منفی می گذارد. 

داد که   نشان  نتایج مطالعه  زنانگی,  به  ادراکات نسبت  تحلیل  پاسخ دهن84.8در  نمودند که دختران  %  توافق  دگان 

مشخصات  مزیت  که  داد  نشان  تمرکز  گروه  های  بررسی  و  مصاحبه  جلسات  از  ها  پاسخ  هستند.  کمرو  و  خجالتی 

خجالتی بودن دختریت, کمرویی و سلطه پذیری اینست که دختران آسانتر کار کنترل و مدیریت را انجام می دهند و  

ت می کنند و قدرت مقامات مدرسه را تضعیف می کنند. در حالیکه صفات زن به  بنابراین در برابر قواعد مدرسه مقاوم

طور کلی, موجب تسهیل مسئولیت بهتر و تعهد به کار مدرسه در مقایسه با مردانگی می شود, نظر مخالف اینست که  

استفاده   برای سوء  آسان  به هدفی  را  آنها  و  نماید  پذیر  آسیب  را  است دختران  سازد. این مشخصات ممکن  تبدیل 

فقدان اعتماد دارای اثری قوی بر هدفمندی جنسی زنان است که منجر به اذیت و آزار, تجاوز و دیگر اشکال تخطی  

 جنسی می شود. 

% پاسخ دهندگان توافق نمودند که دختران به طور قابل توجهی در  87.2در بررسی بیشتر ادراکات نسبت به زنانگی,  

ی آگاهی دارند. دختران در زیبایی, باهوش هستند و همیشه سازماندهی شده, تمیز,  مورد زیبایی و ظاهر فیزیکی کل



هوشمند و با لباس تمیز هستند. هرچند شیفتگی به زیبایی به عنوان ماهیت دوم برای دختران در نظر گرفته شد, 

حروم می نماید. متعاقباً, شرکت کنندگان این را به عنوان یک عامل دیدند که رقابت پذیری و تعهد به کار مدرسه را م 

از زیبایی فیزیکی خود خرسند هستند و آن را یک دارایی در نظر می گیرند که می تواند شوهران   بیشتر دختران 

پایدار از نظر مالی را به آنها شیفته نماید. فقدان رقابت پذیری محکم ممکن است به پذیرش رده های متوسط و نهایتاً 

 شود. در زیر, برخی از دیدگاه ها از بررسی های گروه تمرکز ذکر شده اند:  عملکرد آکادمیک ضعیف منجر

... دختران در مورد زیبایی خود پرحرارت هستند؛ آنها برس های مو, لوسیون ها, عطر و دیگر محصوالت آرایشی را با  

می شود... تمرکز در    خود حمل می کنند... در غیاب این اسباب زیبایی, از عهده برآمدن کارها برایشان چالش آور

 ( Tigania Eastکالس نیز از این مورد تاثیر می پذیرد... )دانش آموز دختر, 

آنها طبیعی   برای  دختران زمان بسیاری زیادی را روی آرایش و تمیز کردن می گذرانند, زیرا حفظ ظاهری جذاب 

 ( Igembe Southاست... )دانش آموز دختر, 

مثالً,    -بایی صرف می کنند تا قابل توجه شوند. در نتیجه آنها فاقد تمرکز هستند دختران زمان زیادی را بر روی زی

 (. Imenti Centralآنها دامن های کوتاه و تنگ را بر خالف قوانین پوشش مدرسه می پوشند... )دانش آموز پسر, 

ر می گذارد. در دبیرستان  شیفتگی دختران به ظاهر فیزیکی بر روی تمزک آنها در کالس و در نتیجه عملکرد آنها تاثی

زنانه   ظاهری  برای کسب  بیشتر دختران  زیرا  نماید,  می  تمرکز  زنانگی  با  مرتبط  های  گفتمان  روی  بدن دختر  ها, 

(. تضاد اصلی که دختران مدرسه اغلب با آن روبرو می شوند, این انتظار است که  Hoang, 2008تالش می نمایند ) 

و در عین حال   باید زن  مردانه دیده شود,  آنها  رفتاری  به عنوان  بودن  و هوشیار  باهوش  زمانی که  تا  باشند.  موفق 

بیشتر   تقاضا,  این  با  مواجهه  در  شوند.  خالص  پارادوکسی  انتظار  این  مخرب  اثرات  از  توانند  نمی  مدرسه  دختران 

( کنند  می  انتخاب  زیبا  ظاهری  به  رسیدن  و  آرایش  برای  را  زنانگی  مدرسه, صفت   Ozkazanc andدختران 

Sayılan, 2008 .) 

با شوهران متمول, دچار   ازدواج پیش بینی شده  به واسطه  شرکت کنندگان خاطر نشان نمودند که برخی دختران 

ناحیه   در  ویژه  به  مورد  این  شوند.  می  برتری    Igembeسردرگمی  به  نیازی  دختران  این  بیشتر  دارد.  وجود  در 



ک مسیر حرفه ای است. در زیر برخی از عقاید از طرف مشارکت کنندگان  آکادمیک نمی بینند؛ برای آنها ازدواج ی 

 ذکر شده است:

برخی دختران بر این باورند که آنها صرفه نظر از عملکرد خود, با مردان پولدار ازدواج خواهند کرد. چنین ادراکی,  

 ( Imenti Northتعهد دختران به تعلیم را از بین می برد... )دانشجوی دختر, 

خود  ...   در  آینده  همسران  عنوان  به  را  خود  مسئولیت  تا  شوند  می  اجتماعی  خانگی  کارهای  انجام  برای  دختران 

 ( Imenti Centralپرورش دهند... دانش آموزان مشتاق, جذب بدن زن می شوند نه زیبایی آن )والدین دختر,  

دند که دیدن زنانگی به عنوان گرایش  هرچند, برخی از پاسخ دهندگان دارای عقاید مخالف بودند و استدالل می کر

به ازدواج از مد افتاده است و هیچ جایگاهی در جامعه مدرن ندارد. در کنار اینها,  مردان ثروتمند ترجیح می دهند  

 همسران تحصیل کرده داشته باشند تا با ایده های هوشمندانه به آنها کمک کنند و درآمد خانواده را تکمیل نمایند.

آموزش,   دارد...  ...  نیاز  آن  به  دنیای مدرن  رقابت در  برای  از جنس خود,  نظر  و هر کس, صرفه  مرحله اصلی است 

جامعه امروزی به افراد بااستعداد نیاز دارد و زنان توانمند بهتر از دیگران عمل می کنند. زیبایی دیگر فقط یک پیش  

هستیم تا به ما در تغییر ادراکات کمک نمایند, زیرا نیاز برای زنانگی نیست... ما با سازمان های مختلف در حال کار  

 ( Imenti Northآنها اغلب مخالف با آموزش دختران کار می کنند... )مدیر زن,  

از اینرو, برخالف این دیدگاه نادرست که هدف صرف دختربچه, ازدواج و بچه داری است, برخی از شرکت کنندگان,  

است.   یافته  تغییر  ای  عمده  طور  به  اجتماعی  ادراکات  که  داشتند  را  عقیده   Wamahiu and Umbimaاین 

ه و استقالل آن, اغلب نادیده گرفته  خاطر نشان نمودند که تولیدمثل دختر بچه به عنوان عضوی از جامع  (1992)

می شود و پیام هایی که زنانگی را مسطح خود می نمایند, از طریق تفاوت ها در تخصیص نقش ها در خانه تقویت 

می شوند. چنین پیام هایی, نقش های زنان مزدوج را به عنوان تولید مثل کننده و خانه دار جلوه می دهند. مطابق با 

Chege and Sifuna (2006) موفقیت در  شکست  جهت  در  را  دختران  ها,  نقش  تمایز  قابل  تخصیصات  این   ,

 آموزشی سوق می دهد. 

 



 اجتماعی شدن جنسی و اجتماعی شدن آموزشی در خانه

این نقش ها روی   تاثیر  اجتماعی می شوند.  و کار دستی  مراقبت  مانند  به طور کلی در نقش های خانگی  دختران 

اینست که زمان برای انجام نقش در مقابل زمان برای انجام مطالعه قرار می گیرد. برخی از  عملکرد آکادمیک دختران  

شرکت کنندگان در مدارس روزانه ادعا نمودند که آنها اغلب دیر می خوابند و قبل از اینکه به مدرسه بروند, برای  

 Wamahiuآنها همیشه خسته و فاقد تمرکز هستند.    , در نتیجهانجام کارهای روزمره بسیار زود بیدار می شوند.  

and Umbima (1992)    توضیح می دهند که به دلیل کارهای روزمره خانگی, دختران زمان کمی برای مطالعه یا

 استراحت پیدا می کنند. در زیر, برخی از نقل  قول های شرکت کنندگان ذکر شده است:

ده به دختران, برخی از آنها همیشه دیر به مدرسه می رسند, زیرا باید ... به دلیل کارهای روزمره خانگی منسوب ش 

وظایف صبحگاهی خود را کامل نمایند, قبل از اینکه خانه را به مقصد مدرسه ترک نمایند... وظایف مشابهی نیز در  

 ( Igembe Southعصر منتظر آنهاست )معلم مرد,  

نا قالب  بینند و در  آیند از طرف دیگر, پسران آموزش می  آینده در می  آوران  امنیت و    -ن  برای فراهم نمودن  آنها 

رهبری اجتماعی می شوند. پسر بچه ها, پدران آینده در نظر گرفته می شوند, زیرا از نقش پدران خود الگوبرداری و  

حدی کمتر  کارهای روزمره مشابه با دختران درگیر شوند, اما تا تقلید می نمایند. برخی اوقات, پسران ممکن است در 

( است  دردسترس  زمان  در  فناوری صرفه جویی  که  زمانی  به خصوص  (.  Wamahiu and Umbima, 1992و 

 یافته ها نشان می دهند که والدین, کارهای روزمره زندگی مانند پخت و پز, نظافت و مراقبت را منسوب می نمایند. 

از خانه, وظایف نگهداری خارج  مانند  یا    از سوی دیگر, پسران وظایفی  بلند کردن اجسام سنگین  با مزرعه,  مرتبط 

کمک به کسب و کار خانواده را عهده دار می شوند. پیام های این مطالب در اینجا مشخص است و آنها در این مرحله  

برای تفاوت های جنسی در خانواده تنظیم می شوند و نقش های کاری بعدی را در زندگی می گیرند. این تخصیص  

نقش متفاوت  های    های  مهارت  و  مختلف  شناختی  های  توانمندی  رشد  موجب  تواند  می  در طول خطوط جنسی 

اجتماعی در پسران و دختران شود. تکالیف نقش جنسی بر اولویت موضوعی دختران و مسیر حرفه شغلی آنها نیز  

را به کارهای روزمره  علوم خانگی به عنوان یک حوزه زنانه در نظر گرفته می شود, زیبرای نمونه,  تاثیر می گذارد.  



پخت وپز, طبخ و نظافت و غیره. در مقابل, پسران, نقش هایی    -خانگی مرتبط می شود که دختران انجام می دهند 

برای فرستادن پیغام ها فرستاده می   آنها معموالً در شب  نیاز دارد. مثالً,  به ماهیچه, مغز و شجاعت  می گیرند که 

از ساقه های میرا باال بروند و برگ ها را بچینند. در این فرآیند, آنها به صورت   شوند یا از آنها خواسته می شود تا

ادراکات در حال تغییر هستند و جامعه به کندی می پذیرد که  محکم و مستقل اجتماعی می شوند. با این حال, این  

این   از شرکت کنندگان  وارد شوند, دیدگاه هایی  امتداد خطوط جنسی  با هم مشابه  نقش های متفاوت در  مطالعه 

 هستند:

... والدین باید اطمینان حاصل نمایند که درست از بچگی, پسران و دختران به طور یکسان در نظر گرفته می شوند... 

 Imentiآنها باید کودکان خود را آموزش دهند تا تمام کارهای روزمره را صرفه نظر از جنس, انجام دهند )والدین,  

North .) 

... هر دوی پسران و دختران باید به یک اندازه در نظر گرفته شوند و این کار باید از طریق تخصیص مساوی کارهای  

روزمره صورت گیرد. این کار به کاهش بار کاری دختران و داشتن زمان کافی برای مطالعه آنها کمک خواهد نمود...  

 (. Imenti North)والدین,  

توزیع نقش ها به طور  اطر نشان کردند که  با این حال شرکت کنندگان خ به  نیاز  برخالف آگاهی فزاینده در مورد 

مساوی, پذیرش نقش های زنانه توسط مردان به عنوان زنانگی دیده می شود. عالوه بر این, تغییرات نگرش در محیط 

نند, چنین پویایی را اجتماعی مختلف متفاوت است. مثالً, مردانی که در نواحی شهری زندگی می ک-های اقتصادی 

 بیشتر از مردان روستایی می پذیرند. 

بدین ترتیب, این مطالعه در جستجوی ایجاد شیوه های ارث بردن اجتماعی نقش در فرآیند اجتماعی شدن جنسی  

است. نشان داده شد که جامعه به طور کلی, پسران را به عنوان میراث برندگان حقیقی خانواده درک نموده است.  

هندگان نشان دادند که پسران عمدتاً بیشتر در نظر گرفته می شوند, زیرا آنها به عنوان میراث برندگان دیده  پاسخ د

%( توافق داشتند که  72می شوند, کسانی که مسئولیت تداوم ارتباط های خانگی را دارند. اکثریت پاسخ دهندگان )

اثیر می گذارد و به نوبه خود در موفقیت کمتر سهم ذهنیت ارث بر حفظ پسران در مدرسه و عملکرد آکادمیک آنها ت



که   دادند  توضیح  کنندگان  شرکت  پاسخ دهندگان  دارد.  که  را  آنچه  پسران  که  اینست  آموزش  در  مورد  این  پیامد 

مورد   در  خانواده  های  ویژگی  شامل  که  طبیعی  های  دارایی  از  برخی  دهند.  می  پرورش  نامند  می  میراث  ذهنیت 

Meru   و محصوالت زراعی نقدی مانند میرا و قهوه و چای هستند. شرکت کنندگان در بررسی های    می شود, زمین

گروه تمرکز استدالل نمودند که برخی پسران در حوزه رشد میرا نیازی نمی بینند که تعالی آکادمیک داشته باشند 

. هرچند, با پیشرفت قوانین معادل  زیرا آنها پیش بینی می کنند که تجارت میرا از والدینشان به آنها به ارث می رسد 

جنسی و خط مشی هایی از این درست که برای قانون ارائه شده است, پسران دیگر ارثی نمی برند. به عالوه, زمین  

که دارایی اصلی در مناطق روستایی است, به دلیل افزایش نرخ جمعیت به سرعت در حال کاهش است و بنابراین به  

 سختی قابل اطمینان است.

 

 اجتماعی-اجتماعی شدن از طریق شیوه های فرهنگی 

یک مراسم که اغلب برای پسران در زمانی انجام می شود   -, ختنه است Meruیک عنصر عمده در آداب افراد بالغ در 

شرمگاهی می رسند. شرکت کنندگان والدین, ختنه پسران را به عنوان یک ممانع کننده عمده برای تعلیم  که به سن  

عملکرد   در  و  و  شوند  ممانعت می  مادران خود  با  ارتباط  از  آنها  ختنه,  هنگام  گیرند.  نظر می  در  پسران  آکادمیک 

آشپزخانه جایی برای آنها وجود ندارد. فاصله احساسی و اجتماعی حاصل ایجاد شده بین مادران آنها و پسران, آنها را  

 از منبع اولیه هدایت و نظارت خانواده جدا می کند. 

, آنها خانه را ترک می کنند و بی هدف در  Ameruز ختنه, پسران, بالغ در نظر گرفته می شود... در فرهنگ  ... بعد ا

بازارهای نزدیک پرسه می زنند... شب باز می گردند و مورد بازخواست قرار نمی گیرند... در انتها, در شرکت های بد 

 ( Igembe North. )کارمند آموزشی زن,  به کار گرفته می شود و نهایتاً از مدرسه اخراج می شوند..

مرد   دهنده  پاسخ  یک  است.  پسران  تعلیم  بر  منفی  تاثیر  عنوان  به  ختنه  خاص  ابعاد  درک  دنبال  به  مطالعه  این 

بودن   ترس  بدون  و  تهور  و  قدرت  مانند  مردانه  رفتارهای  نمایش  پسران,  به  انزوا,  دوره  طی  در  که  نمود  استدالل 



از عدم ختنه نشده هاست. این رفتارها و نگرش ها در  مشخصا  -آموزش داده می شود آنها  تی که به معنی جدایی 

 زمینه مدرسه از طریق اذیت کردن معلمان زن آشکار می شوند.

ختنه کردن به طور منفی بر پسران تاثیر می گذرد, زیرا آنها به این باور می رسند که بالغ شده اند و توانمند در    ...

تصمیم گیری های خود هستند... آموزش های انجام شده در دوره انزوا, یک احساس برتری را پرورش می دهد... آنها 

نیت نقش یک کمیسر منطقه می رسند... زنانی چون معلمان زن  احساس می کنند باالتر از قانون هستند... آنها به ذه

 ( Imenti Northخود را به طور تبعیض آمیز اذیت می کنند, )والدین مرد,  

هنوز از این شکل    Igembeو    Tiganiaهرچند روش سنتی ختنه به تدریج منسوخ شده است, برخی از بخش های  

آگاهی از دست رفته در طی دوره انزوا است. این یست, بلکه در مورد  استفاده می کنند. نگرانی در مورد بریده شدن ن

)کمیسر منطقه( نامیده می شوند.   DCفرآیند با قالب دهی به افرادی پایان می یابد که به طور کلی به عنوان ذهنیت  

ضعیف می    برخی پسران, همین نگرش و رفتار را به مدرسه منتقل می دهند که منجر به عدم نظام مندی و عملکرد 

است.  از ختنه  بعد  پسران  برای  زیادی  آزادی  دارند,  با ختنه  کنندگان همراه  نگرش که مشارکت  دیگر  منبع  شود. 

آزادی نامحدود به زمانی محدود برای مطالعه تبدیل می شود. همچنین موجب مصرف مواد مخدر در پسران می شود  

ر درگیر شوند و تهدیدات بهداشتی و سالمتی برای آنها به  و منجر به این می شود که آنها در فعالیت ریسکدار دیگ 

هنوز قطع    Tiganianو   Igembeبرخی از بخش های   دنبال دارد. همچنین شرکت کنندگان خاطر نشان کردند که

 ( را تشویق و اجازه می دهند, البته به طور محرمانه. FGMعضو تناسلی زنان ) 

 

 و فناوری  وسایل ارتباط جمعی

و فناوری, یکی از فعال ترین عوامل اجتماعی سازی دانش آموزان دختر و پسر با در نظر گرفتن   ارتباط جمعیوسایل  

مردانگی و زنانگی است. به خصوص, فناوری به عنوان عامل موثر معکوس بر نحوه مدیریت زمان توسط دانش آموزان  

زمان, اکثریت از زمان خود در فیس بوک, با نوشتن متن برای مطالعه و فراغت آنها بود. به جای استفاده بهره ورانه از  

روی تمام تلفن های سلولی یا تماشای ویدئوها در طی و ساعات بعد از مدرسه استفاده می نمایند. نتایج به دست 



%(. به طور کلی, مشخص  52.8آمده نشان داد که موبایل دارای بیشتری تاثیر منفی بر آموزش دانش آموزان است ) 

بر روی  شد که   ارتباط جمعی زمان صرف شده  بر روی رفتار د   وسایل  بالقوه  تاثیر می گذارد و  نش آموزان  ابه طور 

از   روزانه  مدارس  در  آموزان  دانش  که  نمودند  نشان  خاطر  کنندگان  شرکت  بخشد.  می  تنزل  را  آکادمیک  عملکرد 

فرستادن پیام های متنی به طور    موبایل های خود برای گوش دادن موزیک, به خصوص در طول کالس های عصر یا

 پراکنده در طی ساعات کالس استفاده می نمایند.

یک عامل قوی در حمل پیام ها به بینندگان هستند. مثالً, تبلیغاتی که    وسایل ارتباط جمعیاثبات شده است که  

ارزش هایی هدایت می    به سمت تقلید از  سیگار کشیدن, مصرف الکل و تجاوز را برجسته می نمایند, دانش آموزان را 

در   مشاهیر  نمایند.  می  تبلیغ  را  انحراف  که  جمعیکنند  ارتباط  ورزشکاران,    وسایل  مانند  شوند,  می  داده  نمایش 

مخرب  اثر  مشاهیر  فرهنگ  گذارند.  می  بد  تاثیر  آموزان  دانش  بر  خود  زندگی  سبک  با  که  طراحان  و  هنرمندان 

اف از  بر اجتماعی شدن دارد. بسیاری  باورند که دارایی, لوکس بودن و تجلل مشاهیر, موجب چشمگیری  این  بر  راد 

تثبیت شدن با فرهنگ مشاهیر تبدیل به یک مقیاس در این مورد تبدیل می شود که بیشتر  خرابی آنها می شود.  

است.   مخرب  مدرسه  کارهای جدی  بیشتر  برای  اغلب  که  کنند,  رفتار  چگونه  آموزان  کنار  دانش  در  این,  بر  عالوه 

العات و سرگرمی, بیشتر کانال های تلویزیون می توانند برنامه های فیلتر نشده مانند برنامه هایی با تخطی زیاد و  اط

کانال های جنسی را به تصویر بکشند که پورنوگرافی را به تصویر می کشد و دانش آموزان را با نگرش های بیگانه    یا

 خراب می کنند. 

نمودند که پسران به واسطه فناوری بیشتر از دختران تحت تاثیر قرار می گیرند, زیرا اکثریت شرکت کنندگان اذعان  

آنها آزادی بیشتری دارند. همچنین پسران, برونگراتر و تهاجمی هستند و برای یادگیری و اتخاذ از فرهنگ بیرونی  

مان کالس و آمادگی به موزیک  خود بیشتر تالش می نمایند. مطابق با گفته شرکت کنندگان, برخی از افراد در طی ز

 سینمایی می شوند. گوش می دهند. برخی از اکثر برنامه تلویزیونی مطلوب برای پسران شامل فوتبال و فیلم های

نقش من,  " او    Lionel Messiالگوی  بازی می کند(...  بارسلونا  برای اف سی  آرژانتینی که  فوتبالیست  است )یک 

 ( Imenti North... )دانش آموز پسر, شهرت, پول و عظمت را به دست آورد



مدل های نقش قوی را برای هر    را تمجید نمودند, زیرا   وسایل ارتباط جمعیبا این حال, برخی از شرکت کنندگان,  

دو جنس فراهم می کند. پاسخ دهندگان نشان دادند که ژورنالیست ها, مدل های نقش آنها هستند, زیرا آنها خوب 

ترکیب هستند. این کیفیت ها, وسایل ارتباط جمعی را به صورت صنعتی حرفه ای آراسته  می پوشند, جذاب و خوش 

به تصویر می کشد و به این دلیل است که بیشتر پاسخ دهندگان از ژورنالیست ها الهام می گیرند, در حالیکه دیگران,  

 ایجاد باشگاه های ژورنالیسم را مدارس خود پیشنهاد می دهند.

 

 مدل های نقش

این مطالعه یک مدل نقش را به عنوان فردی تعریف نمود که دیگران از تفکرات, شخصیت, ارزش های و اهدافش الگو  

%( هستند که بعد از  62.2دارای بیشترین تاثیر بر دانش آموزان )می گیرند. پاسخ دهندگان نشان دادند که مادران  

والدین به عنوان حامالن اصلی باورها و تقویت ین یافته ها,  ( قرار دارند. از ا49.25%( و پدران )54.6آنها معلمان )

با مادران   تاثیر کمتر در مقایسه  برای کودکان خود عمل می نمایند. پدر, همانطور که نشان داده شد, دارای  رفتار 

ور منفی  هستند و بیشتر پدران, در زندگی غایب هستند و دیگران استانداردهای دوبل را ایفا می کنند که اغلب به ط

عدم حضور مدل های  بر رفتار کودکان, به ویژه پسران تاثیر می گذارد. این نتایج با یافته های قبلی مطابق هستند که 

در   کند.  می  کمک  پسران  پایین  موفقیت  به  که  نمودند  شناسایی  عاملی  عنوان  به  را  مرد  که  Caribbeanنقش   ,

از خانوارهای تک زن وجود-تعدادی  غالباً  و  و    والدین  در خانه  مرد  فقدان حضور  مورد  در  قوی  نگرانی های  دارند, 

 (. تاثیر والدین بر کودکان آنها را نمی توان دست کم گرفت. Jha and Kelleher, 2006مدرسه مطرح شده است ) 

اکثر والدین تحصیل کرده نیستند, بنابراین آموزش و پرورش را جدی نمی گیرند, برخی کودکان به خصوص پسران,  

هایی,  توس  در چنین وضعیت  و خالف کشیده می شوند.  نوشیدنی  به  غایب هستند,  اغلب  غیرمسئول که  پدران  ط 

 Parent, Igembeپسران نیز ارزش را برای مدرسه نمی بینند و اخراج را در اولین فرصت انتخاب می کنند... ) 

North ) 



برای من, حمایت اخالقی و   او  زیرا  نقش من, مادر من است,  و  ... مدل  توصیه  به من  او  فراهم می کند...  را  مادی 

 ( Imenti centralتقویت را ارائه می دهد و دلسوز است... ) دانش آموز دختر, 

رستگاری اقتصادی فزاینده زنان منجر به عدم ظرفیت پدران شده است, بسیاری از کسانی که دیگر به عنوان روسای  

در نتیجه, بیشتر مردان  ی مردان را بیان می کند.  نتیجتاً, این نقش مرکزخانواده های خود در نظر گرفته می شوند.  

به بت گرایی روی می آورند و در جنایت و الکل درگیر می شوند. در نهایت, پسران فاقد مردان قوی در زندگی می  

از خا آموزان  دادند که دانش  نشان  پاسخ دهندگان  این,  بر  نمایند. عالوه  پیروی  آنها  از  نواده های محروم  شوند که 

دارای مدل های نقش محدود برای تقلید هستند. برای برخی دانش آموزان, والدین آنها هرگز به مدرسه نمی آیند, 

% 56.6بابراین عدم موفقیت در راهنمایی و تشویق کودکان در مدرسه حاصل می شود. دلیلش احتماالً اینست که  

 ی نقش عالی هستند.پاسخ دهندگان نشان دادند که معلمان, مدل ها

... در نواحی بسیار راه دور, معلمان تنها افراد حرفه ای دردسترس هستند, از اینرو تنها مدل های نقش هستند... آنها 

به عنوان محافظ عمل می کنند, زیرا آنها اغلب بیشتر زمان خود را با دانش آموزان می گذرانند... برای دانش آموزانی  

والدینشان تحصیل کر و هدایت که  و همچنین هدایت در حرفه  روانشناسانه  و  نیستند, معلمان, حمایت اخالقی  ده 

 (. Female education officer, Buuriآکادمیک را فراهم می کنند... )

این یافته ها نشان می دهد که والدین و معلمان هر دو, مدل های نقش هستند که دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد  

موزان هستند. همچنین مشخص است که مادران تاثیر بیشتری بر کودکان نسبت به پدران اعمال  آکادمیک دانش آ

از عملکرد   تا  دارد  نیاز  یادگیران روستایی  برای  آکادمیک  موفقیت  ارتقای  در  یافته  مطالعات هدف  به  که  می کنند 

 آکادمیک بهتر الهام گیرند و انگیزه پیدا کنند.

 

 تاثیر همساالن

یان همساالن در مدارس به عنوان یک جداکننده عمده در فرآیند اجتماعی شدن در نظر گرفته شد. تعامالت در م

%( پاسخ دهندگان موافق بودند که همساالن به طور منفی بر عملکرد تاثیر می  63.6یافته ها نشان داد که اکثریت )



همساالن کسانی بودند که از شغل های گاه به گاه  ن  گذارند. همساالن, زمان زیادی برای مطالعه می گذارند. موثرتری

و کسب و کارهای کوچک مانند تجارت میرا اخراج شدند یا در بودا بودا )دورچرخه ها( و ماتاتو )وسایل نقلیه حمل و  

 نقل عمومی( اخراج شده بودند.

آنه زمانبر هستند.  آنها  زیرا  دارند,  به همراه  را  بد  اثر  منبع توصیه های گمراه کننده  ... گروه های همساسان, یک  ا 

هستند. مثالً, در مدارس روزانه, پسران زمان زیادی را بدین ترتیب تلف می نمایند... این رفتار نامطلوب روی مطالعات 

 ( Female student, Imenti Centralآنها در عملکرد طوالنی مدت تاثیر می گذارد ) 

هده نمودند که پسران به احتمال بیشتر از پسران, تحت مشا  Legewie and DiPrete (2012)به طور مشابه,  

آورد   می  وجود  به  بالغ  پسران  برای  را  زیادی  تحریکات  انضباط,  و  نظم  فرآیند  زیرا  دارند,  قرار  همساالن  فشار 

(Plummer, et al, 2008  متعاقباً, پسران به احتمال بیشتر از دختران از همساالن خود برای جدی بودن در کار .)

 (. Weaver-Hightower, 2003ه اذیت می شوند )مدرس 

 

 نتیجه گیری 

باید  زندگی  های  مهارت  های  برنامه  پرورش,  و  آموزش  در  زنانگی  و  مردانگی  منفی  تاثیر  به  پرداختن  منظور  به 

حساس  و  موثر  مشاوره  و  راهنمایی  های  برنامه  و  یابد  منظور  -گسترش  به  شوند.  نهادینه  مدارس  در  باید  جنسی 

ب شده  پرداختن  سرکوب  احساسات  منفی  اثرات  می  ه  پسران  فوری  نیازهای  به  که  هایی  برنامه  به  پسربچه,  توسط 

پردازند, و کمک به آنها در احترام و مراقبت از خودشان و همتاسان دخترشان نیازی نیست. این گونه کارها به پسران  

 د.اجازه می دهد تا احساسات خود را برای اجتناسب از استرس بیان نماین

باشند.  متمرکز  نقش  مدلسازی  و  تربیت  بر  باید  جامعه  در  پسران  اخالقی  مسئولیت  آموزش  و  تقویت  های  برنامه 

محور دعوت نمایند. برای اطمینان از درمان  -مدیران مدرسه باید سخنران های معروف را برای بررسی موضوعات مرد 

تقویت جنسی و آگاهی اجتماعی برای دانش آموزان  متعادل, این مطالعه پیشنهاد نمود که برنامه های  -های جنسی

باشد.  به دنبال بررسی موضوعات جنسی در موفقیت آموزش و پرورش  باید  مرد و زن سازماندهی شوند. این کارها 



جنسی باید در روشن نمودن نیازهای منحصر به فرد جنسی پسران و دختران  -نوآوری های هدف یافته عالوه بر این,  

آموزش و    تا عملکرد آکادمیک را به طور معادل برای هر دو جنس ارتقا دهند. بدین منظور, وزارت هدف گذاری شوند 

تعلیم معلمان را به منظور   تا  باشد  نهادهای آموزش عالی و تشکل های پژوهشی  با  به دنبال مشارکت  باید  پرورش 

 ارتقای درک عمیق تر از دینامیک جنسی در آمزوش و پرورش ارتقا دهد. 

و نیز, دولت باید کمپین های اقدامات مثبت را برای پسربچه ها نهادینه نماید. شیوه های نیروی کار بچه ها, مانند 

تجارت هایی مانند برداشت میرا, بسته بندی و تجارت باید از طریق خط مشی موثر و مفاد قانونی  درگیری پسران در  

باید مورد   از  ریشه کن شوند. شیوه های فرهنگی پسرفتی  تجدید نظر قرار گیرند. مثالً, کاندیدهای مرد می توانند 

طریق سیمنارهای سازماندهی شده توسط کلیساها یا سازمان های غیردولتی کار خود را آغاز نمایند. به طور مشابه,  

تنه  (, مداخالتی باید گسترش یابند تا جایگزین این کارها و عمل های مانند خFGMبه منظور حذف قطع عضو زنان )

 کردن شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


