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)ترجمه( دختران در مکاتب تیراهبردها جهت حما  
 
  یاسد هللا حیذبداکتر و  اعیس محمد سردار 

 
 چکیده

طور قابل توجهی هب 1960در بسیاری از کشورهای آفریقایی ثبت نام دختران در مکاتب ابتدایی از دهه 

برخی از این کشورها شامل بوتسوانا، افزایش یافته و برابر با ثبت نام پسران در این مکاتب بوده است؛ 
ال در بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا شمولیت زنان در مکاتب . با این حنامیبیا و تانزانیا هستند

این مقاله به بررسی برخی از دالیل خالء جنسیتی مداوم هنوزهم نسبت به شمولیت مردان عقب مانده است. 

بین زنان و مردان در سه کشور آفریقایی گانا، نایجریا و توگو در منطقه جنوب غربی آفریقا می پردازد. این 
های زودهنگام، بَردگی کودکان، مجموعه بر بحث روی روابط جنسیتی، عملکردهای فرهنگی مانند ازدواج

برخی از عوامل مشترک این  یپرورش / قاچاق کودکان، فقر و وظایف متعدد دختران در خانه به مثابه

ی تغییر نمایند و های فرهنگموضوع پرداخته است. استدالل شده است، تا زمانی که این باورها و نگرش
گو صورت نگیرد، برابری جنسیتی و تساوی تغییر والدین به افراد مسوول و پاسخاقدامات اجباری همانند 

جا تعدادی از دست نخواهد آمد. برعالوه، در اینهاناث در آفریقا ب یآموزشی برای همه به خصوص طبقه

 مکاتب مورد بحث قرارگرفته است.اضافه شده جهت بهبود حضور و ابقاء زنان در  هایراهبرد

 

 مقدمه
عنوووان بخشووی از آمووزش و پوورورش جهووانی بوورای تمووام کودکووان، ازهوور دو طبقووه انوواث و  کووور بووه

 1990همایش ملل متحد روی موضووع حقووق کودکوان موورد مالحروه قورار گرفتوه اسوت. در سوال 

ای تعریوف بزار توسوعهاجالس جهانی برای کودکان، آموزش و پرورش دختران را به عنوان یک ا

، 2000ی هزاره گردیده است. در سال نموده و برابری جنسیتی تبدیل به ستون فقرات اهداف توسعه
را بوووه هووودف کسوووب برابوووری جنسووویتی در  هزارسووواله یهوووا اعالمیوووهرهبوووران ایالوووت 191بوووه تعوووداد 

هووای وزشو کسووب آم 2005هوای ابتوودایی و ثووانوی در کشووورهای مختلووف خودشوان تووا سووال آموزش

به امضاء رسانیده اند. اگرچه، بیشتر از هفتاد کشور در جنوب صحرای  2015کامل ابتدایی تا سال 

ناکوام شوده انود و  2005آفریقا، آسیا، و خاورمیانه در راستای کسب هودف برابوری جنسویتی توا سوال 

 می دهندآید. دست هب 2015های ابتدایی جهانی الی سال بعید است تا مقصد و هدف متناظر آموزش

میلیوون کوودک را تشوکیل  120، دختران قسومت بوزرا از (2002براساس گزارش یونسیف سال )

هوای بنیوادی بورای هموه، موضووع توسعه بوه مکتوب نرفتوه انود. آموزشمی دهند که در جهان درحال

 حقوق بشر و توسعه اجتماعی است که در تمام جوامع اساس برابری جنسیتی و توانمندسازی زنوان
توسووعه دختووران از موجودیووت دهوود. بووا ایون حووال هنوووزهم در بیشووتر کشوورهای درحالرا تشوکیل می

برند. براساس یک گزارش جهانی، برابری جنسیتی رسی به تحصیل رنج میتبعیض در بخش دست

کشوور جنووب صوحرای  16کشوور مشومول  54انوداز دور را در بخوش آمووزش و پورورش در چشم

(، انترار 1990(. براساس دیدگاه لسابیل و گومیز )UNESCO ،2004است. ) جا گذاشتهآفریقا به

 12میلیوون کوودک در جنووب صوحرای آفریقوا در مکاتوب ابتودایی باشوند اموا  125رفت که تقریباً می

 درصد این کودکان هرگز در مکتب شامل نشده بودند. 

آموزان دختر در مکاتب دانش ی از مشکالت حضورشواهد عمده یدهندهبسیاری از مطالعات نشان

 ,Deblé, 1980; Kelly, 1984; Brock & Cammish)و میزان ترک تحصیل میان آنان اسوت

1991; UNESCO, 1991)  مطالعات دیگور نیوز منوافع اقتصوادی و اجتمواعی آمووزش و پورورش
و تحلیول  کرده از آن مسوتفید گردیوده انود را تجزیوهزنوان عوالوه بور منوافع بهداشوتی کوه زنوان تحصویل

 تمام این مطالعات نشان .(Odaga & Heneveld, 1995; Glick & Sahn, 2000)نموده است 
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توسعه بیشوتر زنوان می دهند که در بسیاری از کشورهای درحال

هووای کمتووری را در مقایسووه بووا مووردان در ایوون کشووورها آموزش

 کسب نموده اند. 

از منرور  کنونی موضوع آموزش و پرورش دختوران را یمقاله

فرهنگی مرتبط با کشورهای گانا، نایجریا،  –جنستی و اجتماعی 
و توگوووو در آفریقوووای غربوووی موووورد بحوووث قووورار داده اسوووت. ایووون 

اصولی حضوور کمتوِر دختوران  یاستدالِل نویسنده اسوت کوه ریشوه

در مقایسه به پسوران در مکاتوب عبوارت از نوابرابری جنسویتی و 

ور کلوی دلیول آن موجودیوت تبعیض در برابر زنان اسوت و بوه طو

های اجتموووواعی و عملکردهووووای نرووووام مردسوووواالری در سووووازمان

هووای زودهنگووام، بَردگووی فرهنگووی دیگوور ماننوود ازدواج -اجتموواعی

پرورش / قاچاق کودکوان، فقور و وظوایف متعودد دختوران اطفال، 

 باشد.های اقتصادی و اجتماعی میو فقدان فرصت در خانه
 یگسوتردهکه یک تغییور ستند که تا زمانیین نرر اا هنویسندگان ب

هوور دو قشوور مووردان و زنووان بووه  باورهووایهووا و حیواتی در نگرش

لحاظ دانستن اهمیت و نقش آموزش و پرورش زنان در راسوتای 

یابی بوه برابوری اقتصادی کشور، دست یساخت و ساز و توسعه

جنسویتی وجوود نداشوته باشود، آمووزش جوامع کودکوان در آفریقووای 

توانود هوا میمملو از مشکالت خواهد بود. تغییر در نگرش غربی

هوای آموزش یواسطه ترویج سواد در میان بزرگسوان و ارایوهبه

طوور کلوی روی اهمیوت آمووزش و هجامع برای تمام شهروندان ب
پرورش و به خصوص آموزش زنان در برخی از نواحی تحقو  

 -ی اجتمواعییابد. انسجام شهروندان جهت تغییر عملکردهای منفو

توانوود راه را بوورای تضووومین هووا در نهایووت میفرهنگووی و نگرش

اقتصووادی، سیاسووی و اجتموواعی بوواز کنوود و مشووارکت زنووان را در 

 ها در جوامع خودشان افزایش دهند.تمام حوزه

 

 های آموزشی در گانا، نایجریا و توگوتاریخی پالیسی یپیشینه

آفریقای غربی با از لحاظ تاریخی، آموزش رسمی در کشورهای 
های مختلف استعماری کوه نوواحی ظهور مبلغین خارجی و دولت

گوناگون را مستعمره کرده اند، آغاز شد. درست قبل از اسوتقالل 

 ی، برناموووه1951در گانوووا، دولوووت اسوووتعماری بریتانیوووا در سوووال 

ها و تسووریع توسووعه سووریع را جهووت افووزایش گسووترش زیرسوواخت

هووای بنیووادی ابتوودایی در سراسوور شوومولیت کودکووان بوورای آموووزش

 کشور فراهم ساخته است.

، قووانون جدیوود آموووزش و 1957اسووتقالل در سووال  کسووبپووا از 

بورای اصوالحات آموزشوی جدیود در کشوور  1961پورورش سوال 
تصویب شد. این پالیسی شامل معرفی آموزش ابتودایی رایگوان و 

ار آموزان که در سن رفتن بوه مکتوب قوراجباری برای تمام دانش

دارنود از سوطوا ابتودایی توا ثوانوی، اسوت. عوالوه بور ایون، دولووت 

هوای درسوی رایگوان، لووازم های ابتدایی را با ارائه کتابآموزش

 نماید.التحریر، مبل و فرنیچر برای تمام مکاتب کمک می

زمانی  یاز آن زمان، آموزش و پرورش در گانا، طی یک دوره

اصووووالحات سیاسووووی ، تحووووت 1974و  1966های از قبیوووول سووووال

، دولت 1987مختلف قرار گرفته است. به عنوان مثال، در سال 
اصووالا سوواختار و محتوووای آموووزش و پوورورش تحووت یووک نوووع 

را بووووه هوووودف (FCUBE) هوووای جهووووانی آزاد و اجبوووواریآموزش

رسوی، توسوعه برابوری، کیفیوت و پایوداری بخشیدن دست گسترش

ش دختوران، در آموزش و پرورش تحت نرر گرفت )واحد آموز

، دولوووت بوووا ایجووواد واحووود 1997در سوووال  اً (. مجووودد2، ص 2002

منرور آموزش دختران در وزارت معارف قدم های واقعی را به

بهبوووود آمووووزش دختوووران درسوووطد ابتووودایی برداشوووت توووا اطمینوووان 

کووه در کسووب آموووزش از پسووران عقووب ایحاصوول شووود دختووران 

به اهداف آموزش توانند از این فرصت جهت رسیدن مانده اند می

آزاد و اجبوواری اسووتفاده نماینوود. ایوون واحوود مسووطول افووزایش سووطد 

آمووزان حوذف شمولیت دختران در مکاتوب و کواهش میوزان دانش

 است.  2005درصد در سال  20تا  30شده طبقه اناث از 

( در گانوا 2000با این حوال، نهواد سرشوماری جمعیوت و مسوکن )
جهوت افوزایش میوزان حضوور که با وجود تالش فراون  دادنشان 

دختووران در بخووش آموووزش و پووورورش در ایوون کشووور هنووووزهم 

سوال و بواالتر از آن هرگوز  15درصد از دختران در سون  54.3

بووه مکتووب نرفتووه انوود. نووابرابری جنسوویتی میووان دختووران و پسووران 

تقریبووواً در سوووطد کودکسوووتان و یوووا سوووطوا آموزشوووی در دوران 

 کودکی ظاهر گردیده است.

ن حال، خالء از سطد بنیادی و یا ابتدایی تا سطوا باالتر و با ای 

جویی و سطد مکتب گسترش میابود. بوه عنووان یا سال سوم دانش
-1999مثال، در مکاتب متوسطه و لیسه در طی سوال تحصویلی 

آموووزان دختور و پسور در مکاتوب بووه میوزان ثبوت نوام دانش 2000

جنسیتی در هر  درصد بوده است. اما خالء 55.1و  44.9ترتیب 

دو دوره مکتب و سوطد ثوانوی عوالی و پسوا ثوانوی بیشوتر اسوت، 

درصد از ثبت نام کنندگان مکاتب عالی  33که زنان تنها درحالی

متوسطه را تشکیل می دهند )خودمات  یو موسسات پا از دوره

(. در کل، ثبت نام دختران در مکاتب در حال 2002آماری گانا، 

درصود بووده کوه در مقایسوه  59.7تقریبواً کم شدن است، این آمار 
دهد. برعالوه، درصد کاهش را نشان می 62.2با ثبت نام پسران 

آموووزان بوورای زنووان در جوامووع روسووتایی سووطد ثبووت نووام دانش

هنوزهم در داخل این کشور پایین است. جانسون و کایل در سال 

درصوود از تمووام  22( بووه ایوون مسووطله پووی بردنوود کووه اوسووط 2001)

کوه یآموزان از مکاتب اخراج گردیده اند، اما میزان دخترانشدان

درصوود اسووت؛ کووه ایوون بخووش  26از مکتووب اخووراج گردیووده انوود 

کنندگان درصد بلند نسبت به میزان تحصویل 8دهنده فیصدی نشان

درصدی برای پسران است. آنان نشوان داده انود  81 و شدهاخراج
ده انوود تحووت توواثیر کووه از مکتووب اخووراج گردیوو یکووه میووزان افووراد

عوامل مختلف شامل است که بوه خصووص جنسویت زن یکوی از 

 (.2001باشد )جانسون و کایل،عوامل آن می

(، از زمان معرفی آموزش غربوی در 1971طب  نرر گراهام ) 

ست که زنان و ا عبارت از این هاغرب آفریقا، هدف این آموزش

در مقایسوه بوا هوای داخول خانوه )خوانگی( دختران جهت ایفاء نقش

هدف آن، آموزش زنوان بورای کسوب  آموزش پسران آماده سازد؛

هایشووان اسووت. در سراسوور جوامووع معیشووت بوورای خووود و خانواده
آفریقا، هدف آموزش زنان به طور کلی بوجود آوردن همسران و 

در ضمن با وجود تعهدات  (.1971است )گراهام،  مادران خوب

های ابتدایی جهانی ای آموزشهای آفریقایی در راستای اجردولت

در قاره آفریقا وضع میزان شمولیت کمترزنان در بخش آموزش 

و پوورورش در اکثوور کشووورهای آفریقووای غربووی همچنووان مشووهود 

 است.

اولین سیاست استعماری نایجریا در زمینه آموزش و پرورش در 

آمووزش ابتودایی، ثانویوه و آمووزش  ییوهبوه هودف ارا 1925سال 
رای شهروندان معرفی گردید. از آن زمان، تعودادی بزرگساالن ب

هوای از اصالحات سیاسی مختلف آموزشوی بورای زنوان در دوره

در ایووون  1945و  1940، 1935های زموووانی مختلوووف طوووی سوووال

 .(Aladekomo, 2004)کشور معرفی شده است 

با این حال، بسیاری از این اصالحات آموزشی به طور مووثر و 

ه دالیل اجتماعی و فرهنگی مانند رشود سوریع کاراء آن با توجه ب

جمعیت، فقدان اراده سیاسی و مدیریت ضعیف منوابع نوادر هنووز 

، دولت به طور رسومی 1999هم صورت نگرفته است. در سال 
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را برای ارائه  (UBE) یک سیاست جدید آموزش عمومی جهانی

آموزش آزاد و اجباری از مکاتب ابتدایی تا سطد متوسطه برای 

م کودکوان در کشوور نایجریوا آغواز کورد. نروام آموزشوی فعلوی تما

ح  شش سال تحصیل ابتدایی، سوه سوال در مکاتوب ابتودایی، سوه 

چهووار سووال تحصوویالت دانشووگاهی را  سووال در سووطوا بوواالتر و
 ..Olujuwon, n. d)دهد )آموزان میبرای دانش

وزارت معووووارف نایجریووووا برنامووووه ابتکارعموووول  2003در سووووال 

کووه توسوط یونیسووف حمایووت  (AGEI)ران آفریقواییآمووزش دختوو

شوود را پووذیرفت. ایوون ابتکووار عموول در تووالش بوورای بوواالبردن می

آگووواهی ملوووی در موووورد آمووووزش و پووورورش دختوووران از طریووو  

ها و سمینارها جهت کمک های عمومی، کمپایناندازی برنامهراه

اناث و کمک  یهای آموزشی دوستانه برای طبقهبه توسعه محیط

دختووران اعتقوواد دارنوود  ه جوووامعی کووه بوور آموووزش و پوورورشبوو
واسووطه بازدیوود برنامووه درسووی موجووود و ارایووه مووواد آموزشووی به

هوووای فراگیووور جنسووویتی درایووون کشووووربوده اسوووت جهوووت آموزش

(UNICEF,2003b (. 

جوا رابطوه میوان صونف ( اشاره نموده است که این1994بیریمه )

و شووووووومولیت  هوووووووای اجتمووووووواعیدرسوووووووی، جنسووووووویت و نابرابری

هووووای هووووا در مووووورد ازدواجآموووووزان وجووووود دارد. نگرانیدانش

گذاری شده روی آمووزش های سرمایهزودهنگام و فقدان بازدهی

و پورورش دختوران اغلبواً در برابور شوانا حضوور دختوران اهوول 
نمایوود. طبوو  نایجریوا در مکاتووب بیشووتر از شووش سوال مقاومووت می

سوواد ملوی بورای زنوان  میزان ارایوهb,2003) گزارش یونیسف )

 90در مقایسووه بووا مووردان ایوون رقووم تقریبوواً  درصوود اسووت امووا 60

هوا میوزان ثبوت نوام و میوزان درصد می باشود؛ در برخوی از ایالت

تر از موفقیووت زنووان در بخووش آموووزش و پوورورش بسوویار پووایین

 مردان است. 

به طور رسمی تحصویالت خوود را  1887مبلغین آلمانی در سال 

، دولوووووت 1924توگوووووو آغووووواز کردنووووود. در سوووووال در جمهووووووری 
مستعمراتی فرانسه یک سیاست آموزشی جدید را معرفوی کورد و 

آموزش و تدریا در زبان فرانسه به عنوان بنیاد نروام آموزشوی 

در این کشور مبدل گردید. با این سیاست مکاتب ابتدایی در اکثور 

ش شهرها و روستاها تاسیا شدند؛ بدین ترتیب در راستای آموز

ها ایجاد شود و سیاسوت و پرورش زنان، مکاتب جداگانه برای آن

در قبال ایجاد مکاتب جداگانه برای دختوران ایون بوود کوه آنوان را 

هایی که در مکاتوب ابتودایی بوا تدکیود بور دوخوتن، در کنار آموزش

ها و بهداشت شخصی داده میشود آموزش شستن، اتو کردن لباس
 (.1934دهد ) بونچ، 

هوای بنیوادی آزاد و اجبواری شوش ، دولوت آموزش1970در سوال 

تا  2تحصیلی پایه اجباری را برای تمام کودکان بین سنین  یساله

، تقریباً تمام کودکان کوه در 1996سال معرفی کرد. در سال  15

درصوود از  27سون مکاتوب رفوتن قورار داشووتند در مقایسوه بوا تنهوا 

به مکتب رفتنود. آموزان در مکاتب متوسطه شرکت کردند، دانش

در حووال حاضوور مجموعووه میووزان ثبووت نووام کودکووان در مکاتووب 

 برای دختران است. ٪59.1برای پسران و  ٪67.7ابتدایی 
بوورای  ٪67ثبوت نوام در مکاتوب عووالی و یوا در سوطوا متوسوطه  

 ,2003UNICEF (باشود برای دختوران می ٪33پسران و فقط 

.) 

یقایی در توگو، نهواد های آموزش دختران آفرجهت تسریع برنامه

یونیسووف و شوورکای محلووی آن مربیووان داوطلووب را سووواد آموووزی 

نگاری زنوان اسوتخدام آموزش داده اند؛ کارمندان مرکز روزناموه

 60های مکاتب را بورای حودود کردند و مواد، تجهیزات و هزینه

درصد از موردان جهوت کموک بوه آنوان در  25درصد از زنان و 

ارایوه نمووده اسوت. ایون ابتکارموجوب  راستای اداموه دروس شوان

افزایش ثبت نام و تقاضای خدمات آموزشی در کشور شده است. 

a2003 (UNICEF, با این حال، هنوزهم تعدادی از موانع در .

راستای نگهداری دختران در مکاتوب توگوو شناسوایی شوده اسوت. 

این عوامول مشومول فشوارهای سونتی هماننود ازدواج زودهنگوام و 
دختوران جوووان بوه مووردان سوالخورده، عووزت نفوا پووایین اجبوارِی 

کننده نقش زنوان و قاچواق دختوران های ارایهدختران، فقدان طرا

 جوان برای کارکردن به عنوان خادمین خانه است.

 

 شونداجتماعی که موجب خالء جنسیتی می -عوامل فرهنگی

واضد است که دختران غالباً کسانی هسوتند کوه بوه دالیول مشوهود 

هنگووی و اجتموواعی شووامل مکاتووب نگردیووده انوود. ایوون وضووعیت فر

عمدتاً به دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض بوده که بیشتر در نرام 
(، عامول مهوم 1999مردساالری ریشه دارد. طب  نرور کوازاک )

وابسوووته بوووا ایوووون موضووووع، ظلووووم و سوووتم بوووور زنوووان و تهدیوووودات 

گیرنووود. سیسوووتماتیکی اسوووت کوووه از خوووانواده و جامعوووه منشووواء می

کازاک ادعوا داشوت کوه جامعوه، سونت و دیون از اقتودار و برتوری 

ها کنود کوه مجموعوه از عقایود و افسوانهمردان به دلیلی حمایت می

هووای اجوورای شووده بوورای توضووید و تفسوویر روشسوواخته و استنتاج

( ادعا داشوت کوه بواوجود 1999امور ارایه گردیده است. مورنا )

ولوووین کنفووورانا جهوووانی زنوووان در تموووام داد و فریادهوووا پوووا از ا
مکزیووک، تبعوویض گسووترده علیووه زنووان همچنووان در بسوویاری از 

کشورها ادامه دارد. بوه گفتوه وی، در اکثور کشوورهای آفریقوایی، 

اصالحات قانونی نوین در کنار قوانین عرفی وجود دارد و انواع 

دهد، مختلف موضوعات که برابری زنان را تحت تاثیر قرار می

 افتند.های عامه در خفا اتفاق میزهبرخالف حو

Ogundipe-Leslie 1994,p.25) فرهنووووووه را بووووووه عنوووووووان )

محصول مجموعی از "وجود" و "آگاهی" مردم تعریف می کند، 

کوه از رویوارویی بوا طبیعوت و زنودگی بوا دیگوران در یوک گووروه 
ادعا داشت کوه  Kolawole (1998)شود. خانم جمعی ظاهر می

بسووویاری از جواموووع آفریقوووا محصوووولی از  نووابرابری جنسووویتی در

دستکاری فرهنه است، که در آن تصویر منفی در موورد زنوان 

آید و نقش مرکوزی را در ایجواد سازی سنتی بدست میاز مفهموم

کنوود. او بوودین تصووویر و  هنیووت منفووی از ارزش زنووان ایفوواء می

کننده دیدگاه متعقد است که فرهنه غالباً به عنوان عامل سرکوب

عوودالتی جنسوویتی علیووه زنووان در ه منرووور تووداوم نووابرابری و بیبوو

 گیرد.آفریقا مورد استفاده قرار می
درصودی در  42سووادی واضد است که یکی از علل میوزان بی 

های رسمی کیفی غرب آفریقا ناشی از فقدان دسترسی به آموزش

 و نابرابری جنسیتی در نرام آموزشی در این منطقه است. دلفوین

( جنسوووویت و عملکردهووووای سوووونتی را از جملووووه 2000ال )در سوووو

هوای شومولیت پوایین دختوران در مکاتوب میدانود کووه ارزش ویژگی

نرمووی قایوول شووده و بی کمتوور بوورای آموووزش و پوورورش دختووران

آشووکار توسوووط زنوووان کوووارگر بیسووواد و نیموووه باسوووواد در مراکوووز 

هوووای رسووومی و بووور رونووو  شوووهری در غووورب آفریقوووا در آموزش
وجود آمده است. اتحادیه زنان کارگر مکووال در گانوا، اقتصادی ب

اتحادیوه زنوان گووارگر مموا بنوز در توگووو، و اتحادیوه زنوان گووارگر 

تحصوویل های زنووان بیهایی از پیشورفتیوروبوا در نایجریووا نمونووه

هستند كه به طور فعال در توزیع اقتصوادی كاالهوا و خودمات در 

اند. این زنان باوجود  بازارهای محلی در غرب آفریقا نقش داشته

هووا و جوامووع شووان، کمووک اقتصووادی بوورای خووود و رفوواه خانواده

های اقتصادی آنان درهیچ یک از مراجع رسمی به رسمیت تالش

 شناخته نشده است.
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 ازدواج کودکانجنسیت و 

آمووارمربوط بووه اداره ثبووت تولوودات و موورا و میوور در یکووی از  

تا  2003های میان سالدر دهد کهمناط  پرجمعیت گانا نشان می

سال  19تا  10دختران نوجوان بین سنین  3404در حدود  2004

در نایجریووا، حوودود  (.2006بوواردار شووده انوود )خبرگووزاری گانووا، 
دخترانی که در سن رفتن به مکتب قرار داشته انود، مکتوب  37٪

صاحب فرزند  سالگی 18را ترک کرده و قبل از رسیدن به سن 

در شومال . اقبت از فرزندان خود گردیده انودشدند و مجبور به مر

سووال بوواردار  19تووا  15درصوود دختووران بووین سوونین  55نایجریووا، 

بسیاری از والدین در نایجریا . بودند یا هم از قبل مادر شده بودند

هوای با توجه بوه عوامول فرهنگوی و موذهبی بوه خصووص خانواده

ای دختوران بزرا با منابع محدود تمایل دارند تا پسران را بوه جو

که برخی از والدین نیز به دلیل در مکاتب ثبت نام نمایند، درحالی
تفسیر اشتباه مفاهیم دین اسالم دختران خود را از رفتن به مکتب 

رسود بوه نرور نمی، (1982)بر اساس دیدگاه آدسینا  دارند.باز می

جوا اداموه پیودا کنود و ازدواج که ازدواج با حضور در مکتب یوک

گیورد. جوان غالباً به سبب حفظ عفت آنهوا صوورت میدختران نو

هوووا )موووادر و پووودر( هموووانطوری کوووه رود کوووه خانوادهاحتموووال موووی

خودشان در دوره بلوغ از رفتن به مکتب باز نگهداشته شده اند، 

از رفتن دختران شان به مکتب نیز صرف نرر نماینود؛ و بیشوتر 

شمولیت دختران رود که برخی دیگر از این والدین از احتمال می
هوا وقوت بیشوتر شان در مکاتب بدلیل مشکالت که ممکن است آن

کنند. به عنوان مثال، شان را در مکتب سپری نمایند، ممانعت می

(، دریافته است که 1999خدمات آمارگیری جمعیتی و بهداشتی )

درصوووود از دختووووران بوووودلیل اخووووراج از مکتووووب بووووه ازدواج  19

 زودهنگام وادار شده اند.

سووال و بوورای  17توگووو، سوون قووانونی ازدواج بوورای دختووران  در

تا  15درصد دختران بین سنین  27سال است و حدود  21پسران 

سووووووووال بووووووووه ازدواج زودهنگووووووووام مجبووووووووور گردیووووووووده انوووووووود  19
(Monekosso ،2001.)  ازدواج زودهنگام به طوور عموده یوک

های فعلوی نشوان گردد و ارزیابیمشکل برای طبقه اناث تلقی می

سووال در  17تووا  10میلیووون دختوور بووین  82دهنوود کووه حوودود  مووی

(. 2002کننووووود )بوووووروس، توسوووووعه ازدواج میکشووووورهای درحال

، (2003)و پووووابی در سووووال  Otoo-Oyorteyبراسوووواس دیوووودگاه 

ازدواج زودهنگوووام نیوووز بوووا سوووطوا پوووایین تحصووویالت، سوووالمت 

ضعیف، عزت نفا پایین و انزوای اجتماعی همراه است؛ زیورا 

کننوود کووه هنوووزهم در سوون رفووتن بووه هنگووامی ازدواج میدختووران 
کننوود کووه ایوون عموول مکتووب قوورار دارنوود. ایوون نویسووندگان ادعووا می

حقوووق دختووران را در راسووتای داشووتن یووک آینووده مطلوووب نقووض 

کنووود و منحصرسوووازی فقووور در زنوووان، نوووابرابری جنسووویتی و می

  کند.ناتوانی جنسی را در آنان حفظ می

 

 جنسیت و مذهب

فریقای قدیم مذهب نیز به عنوان یکی دیگر از موانع عمده در آ

فرهنگی و اجتماعی در راستای آموزش دختران در غرب آفریقا 
شناخته شده است. در گانا و توگو، عملکردهای مذهبی تروکاسی 

Trokosi  در میان قبایل یهودی از جمله موانع دیگری در

ک عمل ی Trokosiراستای آموزش و پرورش دختران است. 

طلسمی )فیشیسم( است که در آن دختران باکره جوان به عنوان 

شوند تا گناهان و جرایم مرتکب ها به معبد طلسم فرستاده میبرده

شده توسط بستگان شان که قبالً فوت نموده اند را جبران نمایند. 

گناهانی را که این اجداد در گذشته مرتکب شده اند به قتل، 

سرقت و یا خوابیدن با همسران دیگر های کوچک مانند جرم

افراد محدود شده است. این نرام که مبتنی بر باورهای سنتی 

آمیز علیه زنان و دینی ایجاد گردیده است یک نرام تبعیض

ها برای کودکان بشمار میرود؛ و بیشتر دختران جوان از فرصت

های بهداشتی محروم اند و اغلب از تحصیالت رسمی، مراقبت

گیرند و توسط ها مورد آزار و ا یت جنسی قرار مییشسوی کش
، Gadzekpoهای نگهبان در معابد باردار میگردند )کشیش

 (.Brooker ،1996؛ 1993

شده درمورد دسترسی زنان به آموزش و پرورش مطالعات انجام

گیرانه آداب و دهنده رعایت قوانین سختدر شمال نایجریا نشان

ست. این عملکرد به انزوای زنان از ( اPurdahرسوم اسالمی )

ها در داخل و خارج از خانه ها با غریبهدید مردان و تعامل آن

ً در مورد زنان متاهل و  اشاره دارد. در ضمن این عمل عموما

شود. اگر چه این عمل دخترانی که به بلوغ رسیده اند اعمال می

ط  در شکل اساسی اش کاهش یافته؛ ولی هنوز هم در برخی منا
وجود داشته و تحت قانون شریعت در ایاالت مختلف در شمال 

(. این UNICEF ،2001نایجریا دوباره معرفی گردیده است )

های زودهنگام و اجباری، های فرهنگی و مذهبی ازدواجشیوه

Trokosi و Purdah دختران را از ح  دسترسی آنان به ،

مشارکت  آموزش و پرورش و منافع اجتماعی و اقتصادی مانند

بینی ( چنین پیش1998کنند. سونوال )موثر در جوامع محروم می

نمود، اگر ثبت نام دختران در مکاتب کشورهای جنوب صحرای 

آفریقا افزایش یابد ممکن است دستمزد افراد جامعه و دیگر 
های دولتی، میزان تداوم حضور دختران در مکاتب نیز طرا

رد متذکره در طی چند دهه افزایش یابد؛ و امکان دارد که موا

آینده، به دلیل ازدواج زودهنگام و باردارشدن دختران نوجوان، 

 یابد.کاهش می

 

 جنسیت و فقر

 های تعدیل ساختاری یاسال اجرای برنامه 20با وجود بیش از  

(SAPs)  به هدف احیای اقتصاد کشورهای جنوب صحرای

ی در بازارهای آفریقا جهت تبدیل نمودن آنان به کشورهای رقابت
جهانی، قاره آفریقا هنوزهم با بحران جدی فقر شدید، سطد پایین 

نماید. زنان و دختران زندگی و امید کمتر به زندگی را تجربه می

های تعدیل ساختاری به دلیل بیشتر تحت تاثیر اثرات منفی برنامه

کاهش سریع ظرفیت اقتصادی والدین و اولیا جهت 

ی مکتب فرزندان شان قرار گرفته اند. فقر ساختن نیازهابرآورده

درصد از  70های اقتصادی منجر شده است تا حدود و دشواری

ً دختران شان  جمعیت این قاره زیر خط فقر زندگی کنند و غالبا

واسطه و یا فروش محصوالت نمایند تا بهرا از مکتب اخراج می
ید شود ها برای تکمیل منابع خانواده تولدر بازارها یا محله

(Obasi ،1997.) 

های تعدیل ساختاری واضد است که حتی قبل از اجرای برنامه

در آفریقا، مسائل مربوط به توسعه کودک و آموزش و پرورش 

های اولیه گذاران به ویژه در طول سالدختران برای سیاست

کننده نبود. با این حال، توجه ناکافی به استقالل موضوع نگران

های تعدیل ساختاری ر هنگام اجرای برنامهمسائل جنسیتی د

ای منجر به ایجاد تعدادی از مفاهیم اجتماعی و اقتصادی ویژه
برای زنان و کودکان شده است. پرستاری از فرزندان دیگران یا 

)دایه گرفتن برای دختران و زنان( و قاچاق کودکان به روش 

به عنوان  های فقیر گانا مبدل گردیده وزندگی در میان خانواده

های کم درآمد بشمار پیامدی از مشکالت اقتصادی برای خانواده

های ثروتمند پرورش میرود. بطور سنتی، اعضای خانواده

ها( را از جمله فرزندان شان توسط افراد دیگران یا )دایه
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های مشترک خودشان در راستای ارتقاء و مسوولیت

دانند. رب شان میپذیری کودکان شان نسبت به کودکان اقاجامعه

در حال حاضر، پرورش کودک دیگران در گانا به یک شیوه 

معمول تبدیل شده است که از طری  آن زنان جوان برای 

های خود، با مشاغل خانگی های اقتصادی خانوادهپرداخت هزینه
و باال برای های افراد از طبقه متوسط داری در خانهو خانه

نگهداری فیزیکی، تهیه پوشاک، کسب هزینه یا در عوض برای 

های بهداشتی، و در بعضی موارد پشتیبانی آموزشی کار مراقبت

 نمایند. می

، Amissah (1996)و  Ardayfio-Schandorfهای طب  گفته

ای رایج برای کاهش دایه گرفتن برای فرزندان در گانا، وسیله

راقبت های متوانند مسطولیتبار مسولیت از والدینی است که نمی

های کم در میان خانوادهدله از کودک را برطرف نمایند و این مس

شده در سه اجتماع در درآمد غالب است. یک مطالعه انجام
درصد کودکان از  40منطقه اکرای بزرا نشان داده است که 

های با درآمد روبه افزایش هستند های کم درآمد و خانوادهخانواده

یافته دختران هستند؛ و در درصد از کودکان پرورش 61و 

عصر معاصر دالیل اقتصادی برای پرورش فرزندان از اهمیت 

، Ardafio-Schandorf & Amissahواالی برخوردار است )

1996.) 

در نایجریا، تصویب برنامه تعدیل ساختاری به ویژه دسترسی به 

آموزش و پرورش برای دختران را تحت تدثیر قرار داده است. 
هش درآمدهای نفتی اقدامات اصالحاتی در بازار عالوه بر کا

سازی سازی و تجاریهای دولتی و خصوصیآزاد، کاهش هزینه

های تحصیل، های دولتی، تدثیر تخصیص بودجه در بخششرکت

های بهداشتی و خدمات اجتماعی شهروندان نایجریا را مراقبت

 (. اکثر والدین باObasi ،1997تحت تاثیر قرار داده است )

توجه به استخدام تعداد عریم کارگران جدید توسط دولت بیکار 

توانستند نیازهای آموزشی فرزندان خود را تامین شدند و نمی

کنند. در حقیقت فقر به حاشیه رانده شده، بسیاری از زنان و 
های دیگر برای بقا کودکان را مجبور نموده است تا روش

های وان به خانوادهجستجو نمایند و قاچاق زنان و کودکان ج

ناشناخته به یکی از موارد رایج این بخش مبدل گردیده است. بر 

زنان نایجریا  Kumuyi 1996و  Onibokumاساس دیدگاه 

فقر و تنگدستی اقتصادی را از طری  محرومیت در جامعه 

واسطه تجربه کرده اند؛ این موضوع از نرر سیاسی به

ه تبعیض، از نرر واسطسازی از نرر اجتماعی بهحاشیه

رحمی و سنگدلی جامعه، از نرر محیط واسطه بیفرهنگی به
کنند که این پذیری بوده است. آنان ادعا میواسطه آسیبزیستی به

تجربیات بخشی از زندگی روزمره زنان و کودکان نایجریا 

 است. 

کشور توگو نقش بارزی را در فقر، فرزندپروری و قاچاق انسان 

ای از اختالالت شدید ت. با توجه به دورهتجربه کرده اس

، این کشور در سال 1990اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دهه 

یک استراتیژی جامع تنریم را برای بازگرداندن رشد  1994

اقتصادی پایدار اتخا  کرد. این راهبرد شامل کاهش ارزش پول 
های دولتی از طری  فروش سهام دولتی کشور، بازسازی شرکت

دخالت بخش خصوصی بود. با وجود سودآوری متوسط، و 

وضعیت اقتصادی و مالی کشور همچنان شکننده بود و کشور 

درصد  75همچنان در میزان فقر باالیی قرار داشت ؛ با 

جمعیت، به ویژه در مناط  روستایی، مشکالت بهداشت، 

آموزش، تغذیه و نیازهای مسکن را بیشتر می سازد. )صندوق 

 (.1995پول،  بین المللی

قرض های بین المللی، ناآرامی های سیاسی و کاهش گسترده  

اقتصادی باعث شده است که میلیون ها خانواده اهل توگو زیر 

خط فقر زندگی کنند و بسیاری از خانواده ها به قاچاق فرزندان 

خود به برده داری امروز و سایر اشکال کار کودکان و استثمار 

همانطور که در گانا و نایجریا دختران  ند.پذیر پرداخته اآسیب
جوان اهل توگو به عنوان خدمتکار خانگی و پرستاران کودکان 

های ثروتمند و زن تجارت پیشه و برقراری روابط با خانواده

هایشان درصدد کسب مزایای اقتصادی برای خود و خانواده

هستند. در برخی موارد، این کودکان به عنوان یک نتیجه 

انان از موقعیت های مالی خود استند، و آینده ای و نگهب

های آموزشی بهتر دارند. با این حال، این کودکان به فرصت

عنوان منبع کار ارزان جهت بهره برداری اقتصادی مورد 

گیرند و همچنین به سوء استفاده های جسمی، استفاده قرار می
 شوند. جنسی و عاطفی اعمال می

، قاچاق دختران در توگو بر Tovo (1997) هایطب  گفته

اساس یک سنت طویل المدت توسط والدین با استفاده از دختران 

خود به عنوان کارگران خانگی به جای ارسال آنان به مکتب 

ساخته شده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 

درصد  20( بدین باور است که دختران در مکاتب توگو 2002)

پسرانی هستند که در مکاتب ابتدایی ثبت نام می کرده کمتر از 

درصد کمتر به دانشگاه  50درصد کمتر به دبیرستان و  25اند، 
می روند. اعتقاد بر این است که درآمد دختران به عنوان خادمین 

در راستای حمایت از تحصیالت برادرانشان کمک  خانگی

 ,Tovo )1997کند. )می

(، در عموم 2003مکارانش )های گوردون و هطب  گفته

فقرعبارت از فقدان درآمد و منابع تولیدی برای تامین معیشت 

پایداراست. در ضمن این فقر منجر به گرسنگی و سوء تغذیه، 

مشکالت صحی، محدودیت و یا عدم دسترسی به آموزش و سایر 

شود. فقر و تنگدستی در ایجاد بی خانمانی، خدمات اساسی می

شی کافی، محیط نا امن، و تبعیض و محرومیت نبود مساکن رهای
کنند که زنان کند. نویسندگان ادعا میاجتماعی کمک می

کنند و کودکان در حال رشد بارمسولیت ناچیز فقر را تهیه می

ً به طور دائم از موضوع متاثر می شوند. شورای فقیر غالبا

( فقر را به 1998اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد )

ن تکذیب یا عدم پذیرش انتخاب ها و فرصت ها، نقض عنوا

کرامت انسانی، ناامنی، بی ثباتی و محرومیت افراد، خانواده ها 

 کند. و جوامع توصیف می

 

 گیجنسیت و مشاغل خانه

بوه طووور کلوی زنووان آفریقوایی و زنووان آفریقوای غربووی همیشووه در 

 کننووود. بووودین ترتیوووب در جهوووانداخووول و خوووارج از خانوووه کوووار می

توسعه برای میلیون ها زن و دختر ، زندگی به معنای کار درحال

کننوود، اسووت. آنهووا سالهاسووت کووه در زمینووه هووای مختلووف کووار می

های خووانگی انجووام مووی دهنوود و بوواغ هووای بطووور مثووال دامووداری

سووووبزیجات میوووووه هووووا را مووووی برنوووود، هیووووزم و آب جمووووع آوری 

کوان و مودیریت کننود، مراقبوت از کودکنند،غذا تهیه و طوبخ میمی
(. UNFPA ،2002امووور موووالی خوووانواده را انجووام موووی دهنووود. )

غفلووت در راسووتای اعطووای پوواداش بوورای مشوواغل زنووان بووه طووور 

جدی با نقش جنسیتی و وابستگی های فرهنگی زنوان بوا " محویط 

داخل خانه" در ارتباط است. در مقاسویه بوه زنوان، موردان متعلو  

ه درآمود معیشوتی خوانواده را به "محیط بیرون از خانوه" هسوتند کو

بدسووت موووی آورنووود و قووودرت سیاسوووی و اقتصوووادی را عملوووی موووی 

سازند. مطالعات متعدد نشان میدهد، درحالی که زنان عمدتاً مولد 
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افووزایش درآموود خووانواده هسووتند امووا ایوون افووزایش در آموود معموووال 

توسط مردان صورت گرفته و این درآمد را به استفاده میگذارنود 

 ;Manu1984) دی بوورای زنوان و کودکووان نوودارد.کوه هوویچ سووو

Stamp, 1989; Evans, 1991; Oduro, 1992) 

 ً ، مووادر بووودن در میووان زنووان آفریقووای غربووی یکووی دیگوور از ثانیووا

بیشووتر بوه عنووان یووک  شووود و ایون نقوشهوای مهوم شومرده مینقش
شوود. بصوورت غیرمعموول نقوش طبیعوی نقش طبیعی شوناخته می

ً  مادربودن، بارداری، به مثابه  زایمان و پرورش فرزندان، حقیقتا

داشووتن شووغل در جامعووه حتووی بواسووط خووود زنووان نیووز تخصیصووی 

هوای چندگانوه زنوان منجور شود. با این حوال، ایون نقشپنداشته نمی

به ناکامی اکثر کودکان دختر در تکمیل آموزش و پورورش هوای 

 ً مسوطول  رسمی آنان موی گوردد. بودین ترتیوب دختوران جووان غالبوا

کمک به مادران خود در خانه، در مزارع و در بازارهای کاری 

هسووتند. در برخووی از ایوون شوورایط ممکوون اسووت دختووران بووه علووت 
هوووای زودهنگوووام و بوووارداری در سووون نوجووووانی ویوووا هوووم ازدواج

اجبوواری از مکتووب اخووراج شوووند. مطالعووات نشووان داده اسووت کووه 

مثبووووت بووووا عملکوووورد و نگهووووداری طبقووووه انوووواث در مکاتووووب بطور

تحصویل  تحصیالت مادر در ارتباط است، اموا هویچ رابطوه ای بوا

 پدر ندارد.

 

راهبرررد هررا جهررت از میرران برداشررتت خررالء جنسرریتی در مکاتررب 

 جنوب صحرای آفریقا
واسوطه ( ، نوابرابری جنسویتی به2002)Heyzer بر اسواس نرور

های بوواال بوور کیفیووت زنوودگی در سووطد ملووت، مووانع اعمووال هزینووه

درضمن  شود.هره وری و پیشرفت اقتصادی کشور میتوسعه، ب

نابرابری جنسیتی باعث ایجاد فیمینسم فقور، خشوونت ، انحرافوات 

هوای منوابع خانواده گی وهمچنوین سوبب ایجواد محودودیت در بخش

اقتصووادی، فعالیووت هووای تولیوودی و مشووارکت اجتموواعی و سیاسووی 

ار اومعتقوود اسووت کووه هوور گونووه توسووعه معنووی د زنووان مووی گووردد.

مووی باشود؛ ایوون منووابع « عودم آزادی»مسوتلزم حووذف منوابع اساسووی 
شووامل ترتیبووات نهووادی میگووردد کووه مووردم را بووه وسوویله گسووترش 

 فرصت ها و افزایش توانایی هایشان باز میدارد. 

توسووعه ( معتقوود اسووت، کووه کشووورهای درحال1999روان کمپبوول )

 عووالوه برهنجارهووای اسووتعماری تبعوویض جنسوویتی، اشووکال سوونتی

محلی از پیش شرط های موجود را درونی سازی کرده اند و این 

پیش شرط ها را برای بیشترین بخوش هوا بوه عنووان نروم مناسوب 

هووای متووذکره تعیووین کوورده انوود. امووور جهووت مسووتقل سوواختن دولت

(1998) Kolawole  معتقد است که تعصبات و تصورات قوالبی
صوه هوا و دیگور در برابر زنان در افسانه ها، ضرب المثل هوا، ق

محصوالت فرهنگی ایجاد گردیده که مقادیر افسانه ای به تصویر 

کشیده شده اند. این مقادیرنتیجه از درون سازي خودآزمایی های 

سنتی استند که اعتقادات زنوان درموورد خودشوان و عکوا العمول 

هووا و رفتارهووای آنووان را بوورای تغییوور و توسووعه شووکل و سوواختار 

 دهد. می

داده است که رشد سریع اقتصوادی لزوموا منجور بوه تجارب نشان 

دسوووتیابی بوووه سوووطد بووواالتری از رفووواه بووورای کووول جمعیوووت یوووک 
شوود؛ بلکووه ایون نوووع رشود غالبوواً نوابرابری اجتموواعی و کشورنمی

دهوود. بنووابراین مهووم اسووت تووا پاسووخ حاشوویه سووازی را افووزایش می

که بوه طوور همزموان  جدیدی را بر اساس یک رویکرد یکپارچه

تمام جنبه های توسعه مانند رشد، برابری، مشارکت و احترام به 

بوه حقووق بشور اشواره دارد، طراحووی نموایم. مطالعوات انجوام شووده 

روی وضووعیت زنووان تاییوود نموووده اسووت کووه نووابرابری سوواختاری 

های جامعوووه همچنوووان اداموووه دارد؛ کوووه ایووون براسووواس پوووا فشووواری

تغال، خودمات نابرابری ها بر فقدان فرصت ها و دسترسی به اشو

اساسوووی، قووودرت و تصووومیم گیوووری در سوووطوا بووواالتر و ضوووعف 

مکانیسووم هووا جهووت توورویج پیشوورفت زنووان اشوواره دارد. )گوواالگر، 

1997 .) 

برنامه هوا و سیاسوت هوا جهوت بهبوود وضوعیت زنوان در آفریقوای 
غربوی بایود بوا دقووت کامول بازتواب دهنوده اصووول باشوند کوه تفوواوت 

های اجتماعی شود. در ه نابرابریهای بیولوژیکی نتوانند منجر ب

ضوومن ایوون چنووین برنامووه هووا و سیاسووت هووا بایوود تفوواوت هووای بووین 

سیاسوت هوای اقتصوادی و اجتمواعی را مطابقوت داده و بوه مسوائل 

گونوواگون هماننوود برابووری اجتموواعی بووه نحوووی كووه ظهووور جوامووع 

دموكراتیووو و تولیوودی را توورویج دهوود، اشوواره نمایوود. ایوون فراینوود 

مکِمووول بوووین سیاسوووت هوووای اجتمووواعی و اقتصوووادی،  مسووتلزم یوووک

گذاری در اصالحات آموزشی، رشود خودمات بهداشوتی و سورمایه
منووابع انسووانی، حصووول اطمینووان از پایووداری محیطووی و شووناخت 

حقووووق زنوووان جهوووت عملوووی سوووازی حووو  شوووهروندی بووورای آنوووان 

 باشد. می

بوه طوور فعوال در زنودگی  که زنوانواقعیت این است تنها هنگامی

مومی وارد شوند، جوامع آفریقای غربی می تواند از مشارکت ع

های مهم آنان، نه تنها جهت برآورده ساختن نیازهوای اقتصوادی، 

 اجتموواعی و فرهنگوووی خووود اسوووتفاده نمایوود، بلکوووه از ایوون طریووو 

کشوورهای خوود  اجتمواعی -تواند در راستای توسعه اقتصادیمی
توالش در راسوتای منطقه همکاری نمایود. هور گونوه  و کشورهای

هووای بشوودت کسووب برابووری واقعووی نیازبووه همکوواری میووان دولت

های دولتووی و انتقووادی سیاسووت هووا و برنامووه توسووعه یافتووه، تحلیوول

پذیرش تمایل زنوان جهوت دسوتیابی بوه برابوری و رفتوار منصوفانه 

 دارد. 

دیوودگاه نویسووندگان فعلووی چنووین اسووت کووه بووه منرووور دسووتیابی بووه 

و حفووظ تمووام کودکووان در مکاتووب غوورب آموووزش جووامع اجبوواری 

آفریقا، باید تعدادی از راهبرد هوا موورد اسوتفاده قورار گیورد و بوه 
طور موثر اجرا گردد. این راهبرد ها عبارتند از تغییور نگورش، 

  های دولت و والدین و مسطولیت پذیری استند.مسطولیت

 

 تغییر نگرش

مووردان راهبوورد اول شووامل تغییوور نگوورش کاموول  هنیووت زنووان و 

نسووبت بووه اهمیووت آموووزش و پوورورش زنووان در منطقووه اسووت. در 

های آموووزش بزرگسوواالن و ضوومن ایوون فرآینوود بایوود شووامل برنامووه

اطالعات مربوط به آمووزش موردم آفریقوای غربوی  انتشار جمعی
در مورد اهمیت و مزایای آموزش زنان و توسعه اقتصادی باشد. 

و عمووومی  تووا زمووانی کووه تبعوویض جنسوویتی در بخووش خصوصووی

زندگی مردم همچنان وجود داشته باشد، تنها دسترسی به آموزش 

شووود امووا ایوون دسترسووی بوورای و پوورورش بسوویار مهووم پنداشووته می

 افزایش مشارکت مؤثر زنان در منطقه کافی نیست. 

یووک رویکوورد یکپارچووه بوورای هوور دو بخووش آموووزش و تحصوویل 

آموزش  شود و این رویکرد یکپارچه شاملضروری پنداشته می

و پوورورش و تغییوور در نگوورش منفووی شخصووی و جمعووی افووراد، 
گوووروه هوووا و جواموووع موووی باشووود؛ در ضووومن نگرشها،احساسوووات، 

ییود یوا عودم تاییود یوک باورها یا عقاید به عنوان وسویله ی جهوت تا

. مطالعات ارتباط گسترده میان نگرش و تغییر رفتار پدیده هستند

اال یووک کمپوواین موووثر در دهنده انوود و ایوون ارتبوواط احتموورا نشووان

زمینووه تغییوور نگوورش بووه طووور مسوواویانه اسووت کووه مووی توانوود در 

راسووتای ازبووین بووردن تعصووب و تبعوویض جنسوویتی کمووک نمایوود. 

(Byrne & Baron ،1997 بنابراین تغییور نگورش و رفتاربوه .)

 شود. عنوان یک برنامه عمده جهت برابری جنسیتی شمرده می

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 465 ~ 

تغییووورات در قووووانین اجتمووواعی و  ایووون برناموووه بایووود شوووامل ایجووواد

فرهنگی در مورد اعطای نقش مناسوب بورای موردان و زنوان در 

-های مردانهی نقشکه زنان به طور فزایندهجامعه شود. درحالی

کننوود، ی را هماننوود حمایووت از خووانواده ازلحوواظ اقتصووادی ایفووا می

های زنانه را همانند به اشتراک گذاشتن مردان نیز به ندرت نقش
خانواده گی بوه عموده گرفتوه  هایهای کودکان یا مسطولیتمراقبت

های رسووانه ای و هووای مربوطووه بایوود برنامووه. بنووابراین، دولتانوود

ها در مورد های آموزشی را جهت آموزش و درک نگرشبرنامه

اهمیووت آموووزش و پوورورش زنووان، نقووش زنووان در بووازار کووار و 

مپاین ها باید در بور گیرنوده تقسیم کارها در خانه برپا نماید. این ک

تموام افووراد در جامعوه از جملووه آموزگواران، کارمنوودان آموزشووی، 

همووووه مووووردان، رهبووووران جامعووووه، کارفرمایووووان، سیاسووووتمداران، 

 گذاران و خوِد زنان باشد. سیاست
و اوایوول  1950بووه عنوووان مثووال، در کشووور گانووا در اواخوور دهووه 

شوووی از برناموووه ، یووک برناموووه سوووادآموزی بوووه عنوووان بخ1960

توسعه کلی جامعه در کشور آغاز گردید. هدف اولیه ایون کمپواین 

جمعوووی آمووووزش خوانووودن و نوشوووتن بووورای بزرگسووواالن درزبوووان 

خودشووان وهمچنووین زبووان انگلیسووی بووود. ایوون کمپوواین گسووترده در 

سراسر کشور تحت هودایت وزارت کوار و اموور اجتمواعی قورار 

افسووران آمووزش جمعووی  داشوت. بودین ترتیووب کارکنوان اجتمواعی،

جهت راه اندازی صنوف سواد آموزی برای تمام بزرگساالن در 
روستاها و شهرهای سراسرکشور آموزش دیدند و استخدام شدند. 

این کارکنان آموزش دیده اجتمواعی و افسوران آمووزش جمعوی بوا 

برخی از عملکردهای خودسرانه فرهنگی در زمینه توسوعه ملوی 

مات موفقیت آمیز روبرو شده اند. همچنین همراه با برخی از اقدا

های "آمووزش جوامع" از طریو  پوروژه هوای کارمندان از برنامه

مختلف توسعه اجتماعی اسوتفاده کردنود توا مشوارکت قابول تووجهی 

را جهت تحق  تغییرات اجتماعی در برخی از جنبه های زنودگی 

 مردم گانا بوجود آورند.
ایوون کارمنوودان و سووایر  توانووایی هووا و تجووارب منحصوور بووه فوورد 

داوطلبان مانند آموزگاران و دانشوجویان دانشوگاهی موی توانود بوه 

طور موؤثر توسوط کشوورهایی در غورب آفریقوا بوه منروور ایجواد 

نفو  و کار با جوامع و فرهنه ها مختلف در راستایی حل مسطله 

نهفته و بنیادین نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان و دختوران 

 روستایی و شهری مورد استفاده قرار گیرد. در جوامع 

هوای اجتمواعی زنوان را بدین ترتیب ایجاد تغییور مثبوت در نگرش

 قادر می سازد تا بر زندگی و شورایط خوود کنتورل داشوته باشوند.
(1993) Batliwala  دو سوووطد اساسوووی تغییووور را در فرآینووود

توانمندسازی تحت نام هوای تغییورات درونوی و بیرونوی مشوخص 

ت. او می گوید که یک فرایند بیرونی وجوود دارد کوه در آن ساخ

شورایط محوویط خووارج تغییوور کوورده و ایوون تغییوور بووه معنووای کنتوورل 

بیشتر زنان بر منابع است. تغییر یا فرایند درونی شامل تغییر در 

محیط ایدئولوژیک است که در آگواهی رسوانی بورای زنوان دخیول 

اعتموواد بووه نفووا زنووان،  باشوود. ایوون رونوود تغییوور شووامل افووزایشمی

خویشتن شناسی، خودکفایی و درک وضعیت و قابلیت هوای آنوان 
 است.

 

 دولت هایمسئولیت

هوای آفریقووای غربووی بایوود بوا ایجوواد ادارات دولتووی کارآموود و دولت

درست، آموزش و پرورش دختران را اولویت بندی نمووده و بور 

یووت عووالوه منووابع ویووژه جهووت نرووارت بوور ثبووت نووام و رونوود حما

دختران در مکاتب فراهم نمایند. تا کنون تموام سوه کشوور متوذکره 

در این مقاله، ابتکار حمایت از آموزشی دختران آفریقایی را بور 

واحود آمووزش و پورورش  1997عهده گرفته اند؛ و گانا در سال 

دختران را جهت توسعه سیاست های خود بورای ارتقواء بخشویدن 

ود. در ضمن این ابتکارات آموزش و پرورش دختران تاسیا نم

هوووووای یووووادگیری متمرکوووووز و حموووووایوی، مختلووووف بایووووود بووووا محیط

و در دسووترس بووودن  آموزگواران واجوود شوورایط بووا انگیووزه، خوووب
های آموزشوووی مناسوووب و جنسووویتی هموووراه باشووود. منووابع و برناموووه

اجرای موثر این برنامه ها می تواند به عنوان کتلست و نمونه ی 

 های آفریقایی در منطقه خدمت کند.مثبِت برای سایر کشور

برنامه آموزشی مکاتب یکی از اشوکال نهوادی شوده جهوت ایجواد  

شوود. تفاوت در آموزش و پرورش پسران و دختوران شومرده می

شووواهدی وجووود دارد کووه در بیشووتر کشووورهای آفریقووای غربووی 

مضامین درسی در مکاتب برحسب رشته های مختلف که توسط 

گیرنود مبنوی بور جنیسوت د مطالعه قورار میپسران و دختران مور
استند. به عنوان مثال، پسران توسط والدین و آموزگاران تشووی  

شوووووند توووا ریاضوووویات،علوم طبیعوووی و فنوووواوری را و حمایوووت می

مطالعوووه نماینووود، درحالیکوووه دختوووران در معووورض آمووووختن علووووم 

داخلوووی و دیگووور مضوووامین مربووووط بوووه زنوووان هماننووود پرسوووتاری، 

گیرنوود. عووالوه بوور ایوون، قورار می حرفووه یووا آموووزش آموزگواری و

نمایندگی مساویانه ی زنان قهرمانان در کتاب های درسی باید به 

عنوان روش دیگری جهت تدثیرگذاری بور دختوران باشود توا آنوان 

از ایووون طریووو  بتواننووود خودشوووان را در اجووورای اموووور بوووه مثابوووه 
ال، در اکثور همتایان مرد خوود توانوا تصوور نماینود. بوه عنووان مثو

کتاب های درسی مردان به عنوان قهرمانان، رهبران و افوراد بوا 

مشووواغل معتبوووور نماینوووده گووووی موووی نماینوووود؛ و واضووود اسووووت کووووه 

آموزان پسر به احتمال زیاد از این بازنمایی های قهرمانانوه دانش

 گیرند. مردان الهام می

ی از نماینووده گووی منفووی مفهوووم و گسووترش جنسوویت گرایووی ریشووه

ن در کتووواب هووای درسوووی تنهووا بوووه عنوووان موووادران، زنوووان و زنووا

کارگران پایین رتبه اسوت. اکثریوت دختوران در مکاتوب ایون مودل 
شوود و های کلی رفتار زنانه را که در کتاب های درسی دیده می

درونی ساخته اند، و آنان به عنوان زن نه درمورد تقسیم نابرابر 

ی سازند و نه هوم کارهای خانه براساس جنسیت پرسش مطرا م

در موورد مفهوووم آنچووه کوه بووه اصووطالا وظوایف مناسووب جنسوویتی 

شووود، صوودا بلنوود مووی نماینوود. معرفووی رفتارهووای قووالبی دانسووته می

زنان در کتاب های درسی به عنوان زنان خانه دار، بازرگوان و 

کارگران کم درآمد در مراکز دولتی، سبب گردیده تا میزان باالی 

رهای غربی آفریقا مکتب را ترک نماید.) توسط دختران در کشو
Jayaweera 1999 ) 

و  نقش آموزگاران بوه انودازه مسوطولیت اجورای تموامی پالیسوی هوا

های آموزشی اهمیت دارد. پیشورفت حرفوه ای آموزگواران برنامه

با کیفیت باال همراه با آموزش و یادگیری توسعه یافته در مکاتب 

کوه آموزگواران کوه درحووزه  دهودوابسته است. تحقیقات نشوان می

های موضوعی و تحصیلی شان بوه طوور کامول آمواده و آمووزش 

دیده نسبت به آموزگاران آموزش نیافته و غیر آماده موفقیت های 

-Darlingآمووزان داشوته باشووند. )بیشوتری را در رابطوه بوا دانش

Hammond ،1997 .) 
ی کشورهای آفریقا غربی باید جهت حمایت از توسعه حرفه ا

آموزگاران با کیفیت باال در راستای حصول اطمینان از ارایه 

آموزان مناسب آموزش و پرورش مسووالنه که برای همه دانش

باشد، تخصیص بودجه ملی خود را افزایش دهند. ظاهرا 

های عالی دیده اند به آموزش و یادگیری آموزگاران که آموزش

توسعه  صنوف درس کمک خواهند کرد. رشد یادگیری شامل

معیارهای دقی  مکاتب ، برنامه درسی غنی، آموزگاران با 
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مهارت و متخصص و تجربیات یادگیری معنی داراست. 

(Wheelock, 1998(( 2001نیومان و همکارانش در سال )

آموزان در شیکاگو، ایلینوی، نشان دریک مطالعه صنوف دانش

شان  درماموریت های آموزانداده اند که در شرایطی که دانش

آموزان یک دوره پیشرفت به چالش کشانیده می شدند، دانش

ملی نسبت تحصیلی را با نتایج آزمون باالتر از میانگین متوسط 
آموزانی که کیفیت ماموریت های آنان کمتر بوده است، به دانش

دریافت نموده اند. با توجه به نابرابری در آموزش و پرورش، 

کانات دولتی کافی برای آموزش نیازمبرم جهت فراهم سازی ام

و پرورش ، کارمندان و منابع آموزشی واجد شرایط جهت 

آموزان محروم همراه با ناتوانی برآورده ساختن نیازهای دانش

های یادگیری)معلولیت( و سایر مسائل اجتماعی است. از لحاظ 

های آموزشی را ندارند فرهنگی، کودکان دارای معلولیت فرصت

ر خرافات فرهنگی و یا نگرش والدین از چنین و این به خاط
آموزان که دربخش یادگیری ناتوان کودکان به عنوان دانش

هستند، در صنوف درسی است. بسیاری از خانواده ها، به 

های روستایی، در راستای فرستادن کودکان خصوص خانواده

دارای معلولیت شان به مکتب بی میل استند، چون آنان بار دوش 

ً اقتصا هنگامی  دی استند که هیچ امتیازمشخصی ندارند. آنان غالبا

که با پیش داوری ها، تمسخر و تبعیض از همکاران یا کارمندان 

گردنند. براساس نرر شوند از اخراج میمکاتب مواجه می
آموزان معلول ممکن است به ، دانش(1995)گروس من 

ه های های مختلف عمل نمایند وهمین موضوع یکی از راشیوه

اخراج آنان از مکتب باشد؛ و این وضعیت در میان دختران با 

 اختالالت فیزیکی و یادگیری رایج است. 

کمک به ثبت نام و بقاء دختران با ناتوانی های  یجهت ارایه

های آفریقای غربی صرف نرر از یادگیری در مکاتب، دولت

آموزش ناتوانی های جسمی و یادگیری آنان باید آگاهی و اهمیت 

گذاری کافی در را برای همه کودکان ایجاد کنند.اینجا باید سرمایه

های خاص برای آموزگاران، و ارائه بخش ارایه آموزش
امکانات و خدمات حمایوی باید جهت کمک به شناسایی نیازهای 

آموزان داری ناتوانی های یادگیری مخصوص آموزشی به دانش

باشد. مکاتب دولتی در و معلولیت های فیزیکی وجود داشته 

مناط  که نیاز به خدمات اجتماعی همانند درمان های فردی و 

گروهی ارائه شده توسط درمانگران آموزش دیده، مشاوران 

حرفه ای و مشاوران راهنمایی و امداد رسانان اجتماعی دارند 

آموزان مکتب یا خدمات برای ارائه خدمات درمانی برای دانش

ن مکتب با معلولیت های یادگیری و سایر مشاوره ای به کودکا
 باشد. مشکالت مرتبط با مکتب می

یکی دیگر از راهبرد های دولت که می تواند میزان ثبت نام و 

تعمیر  تداوم حضور دختران در مکاتب را افزایش دهد، نزدیکی

مکاتب به مناط  مسکونی است. فاصله راه تا مکتب یکی از 

توسعه ختران در کشورهای درحالموانع در راستای ثبت نام د

در غرب آفریقا است. این مشکل در مناط  روستایی که کودکان 

باید از راه دور گاهی اوقات از طری  جنگل ها، حوضچه ها یا 

رودخانه ها و باران در فصل های بارانی به مکتب بروند، شایع 
و ایمنی عوامل تعیین کننده هستند که  است. مسائل فاصله راه

گیرند که کدام یک از کودکان ) پسر یا دختر( باید به یم میتصم

مکتب بروند؛ و در چنین شرایطی برای آموزش پسرها بیشتر از 

شود. عالوه بر فاصله های طوالنی، دختران ترجید می داده می

کمبود مواد آموزشی، صنوف درسی های خوب، امکانات 

جمله  تفریحی و تسهیالت، غذا و آب آشامیدنی صحی، از

مشکالت عمده روستاییان درغرب آفریقا بشمار میرود. ایجاد 

آموزان در محل های استخدام و مراکز روزانه نگهداری دانش

تدمین خدمات ترانسپورتی عمومی یا موتر با های مکاتب نیز 

شود که مادران تشوی  گردنند تا دختران جوان خود را باعث می

مراکز روزانه نگهداری به مکتب بفرستند. در چین، ایجاد 

آموزان برای دختران و پسران جوانتر در برخی از مناط  دانش
روستایی که ثبت نام دختران در آنجا ها با مشکالت روبرو بود 

باعث افزایش حضور آنان در مکاتب گردیده است. 

(Lockheed & Verspoor ،1991.) 

 

 مسئولیت پذیری والدیت

انسیون سازمان ملل متحد ح  آموزش و پرورش بخِش از کنو

( است. این کنوانسیون به عنوان 1990روی حقوق کودک) 

بخش از قانون اساسی ملی گانا، نایجریا و توگو تایید و تصویب 

گردیده است. برای دستیابی به این هدف والدین، به ویژه والدین 
گو بی سواد در جوامع روستایی و شهری باید مسطول و پاسخ

کودکان خود باشند. والدین باید از وقت که آموزش و پرورش 

سال  12 فرزندان شان شامل مکتب میگردند تا زمانی که حداقل

مسطول و های ابتدایی را تکمیل نمایند، در برابر آنان آموزش

های آموزشی باشد تا گو باشند. این فرایند باید شامل بخشپاسخ

جهت حصول اطمینان والدین امضای توافقنامه های رسمی را 

از اینکه فرزندان خود، به ویژه کودکان دختر را بگذارند تا به 
در  والدین مکتب بروند، امضاء نمایند؛ بدین ترتیب هرگاه

های ابتدایی فرزندان شان ناکام گردنند در راستای تکمیل آموزش

این صورت باید به شاخه آموزش و پرورش آموزش والدین 

 گو باشند. پاسخ

طورمثال، در گانا، نایجریا و توگو، دادگاه های خانواده گی که هب

کودکان و دیگر مسائل  مسطول رسیدگی به پرونده های نگهداری

خانوادگی هستند، باید توانایی این را داشته باشد تا هر آن والدینی 

که تواف  رسمی خود شان درمورد اینکه نمیگذارند فرزندان 
کنند، مسطول و پاسخگو قرار میشان به مکتب بروند را نقض 

ایجاد مشارکت و اشتراک فعال  جا نیاز بهدهند. همچنین این

والدین و آموزگارن در تصمیم گیری ها و به اشتراک گذاشتن 

های کودکان در مکاتب اطالعات مربوط به عملکردها و پیشرفت

 وجود دارد.

 

 نتیجه گیری

بین المللی در  های فوری و تعهدات غیر رسمیباوجود اولویت

راستای آموزش و پرورش، از میان برداشتن هرگونه مانع که 
قرار دارد، به عهده  درصد راه آموزش و پرورش زنان

های آفریقای غربی است. گزارش های اخیر در سراسر دولت

میلیون کودک در سن مکتب  121دهد که بیش از جهان نشان می

گردیده اند یا هم هرگز  ابتدایی قرار دارند، که از مکتب اخراج

در نخستین مرحله آموزش در مکتب ثبت نام نکرده اند. 

(. بدین ترتیب تبعیض مبنی جنسیت علیه 2004)یونیسف، 

دختران همچنان ادامه دارد و این وضعیت، خالء آموزشی بین 

مردان و زنان در غرب آفریقا را بوجود آورده است. گانا، 
 تمام انواع تبعیضات علیه زنان نایجریا و توگو کنوانسیون رفع

(CEDAW)  و منشور آفریقای ها روی حقوق بشر و حقوق

مردم و منشور آفریقای در مورد حقوق و رفاه زندگی فرزندان 

 را تصویب کرده اند. 

به طور بالقوه توسعه آموزشی در مناط  غربی آفریقا یک عامل 
میزان باالی فقر و جهل و میزان  کلیدی در بخش کاهش

سوادی باال در میان شهروندان است. آموزش و پرورش ، بی
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رشد اقتصادی و کیفیت زندگی را بهبود می بخشد و مردم به 

در  ویژه دختران و زنان را در راستای اخذ تصمیمات آگاهانه
طیف وسیعی از فعالیت ها مانند مسائل مرتبط با بارداری، 

ن و بهبود میزان رشد و حقوق زنان، آموزش و بهداشت کودکا
 سالمت تغذیه ای فرزندان شان قادر می سازد. 

که حتی آموزش ابتدایی را به  یمطالعات نشان می دهند دختران
اتمام رسانده اند و بزرگتر شده اند از لحاظ تن درستی، سالم تر 

و از لحاظ اقتصادی سود بخش تر هستند و کودکان را تشوی  

دهند. عالوه بر این،  می نمایند تا دروس مکتب شان را ادامه
رابطه بین تحصیل مادران، درآمد خانواده و رفاه اقتصادی، 

اجتماعی و رفاه اعضای خانواده آنان نیزرابطه ای مستحکم با 
های آفریقای غربی باید نه آموزش و پرورش شان دارد. دولت

تنها بر جذب دختران در مکاتب توجه نماید، بلکه باید جهت 
ر مکتب برخی از تسهیالت را همانند افزایش تداوم حضور آنها د

بودجه عمومی برای آموزش ابتدایی و بسیج منابع آموزشی 
مورد نیاز برای کمک به معلمان، والدین و کودکان فراهم سازد، 

و عالوه بر آن آموزش با کیفیت را به عنوان ح  اساسی هر 
 کودک تشخیص دهد.

یدن موانع فرهنگی های آفریقای غربی هنوز مسطولیت برچدولت

و نهادی که باعث کاهش فرصت ها یا جلوگیری از دسترسی 
شود، را بر عهده دارند. اگر چه کودکان به ح  تحصیل می

ً تمام دولت های منطقه در کشورهای مختلف پیمان های تقریبا
های بین سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و دیگر کنوانسیون

مومی فرزندان سرزمین خویش به المللی جهت رفاه و آموزش ع
های معنی دار و ها و سیاستامضاء رسانیده اند، هنوزهم برنامه

موثر جهت رسیدگی به مسائل مربوط به کودکان در منطقه 
 همچنان بسنده نبوده و به شدت ناخوشایند بنرر میرسد.

تواند با نادیده گرفتن یا نابود هیچ کشوری در آفریقا غربی نمی 

می از جمعیت انسانی خود از طری  فقدان آموزش و ساختن نی
کامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست  یپرورش به توسعه

یابد. مزایای درازمدت اجتماعی آموزش و پرورش دختران 
ند از: افزایش درآمد خانواده، تغذیه بهتر، کودکان و ا عبارت

ای های بیشتر زندگی برهای سالم، فرصت ها و انتخابخانواده
  باشد.زنان، مشارکت سیاسی و جامعۀ فراگیر می
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