
اختصاص  »عدالت جنسيتي در آموزش عالي«كه به نقد و بررسي كتاب » فرهنگ و دانشگاه«هاي دوازدهمين جلسه از مجموعه نشست

ليال فالحتي (مولف) در اين نشست درباره اين اثر  .نبه هجدهم آذرماه در سراي كتاب برگزار شدداشت، عصر روز گذشته دوش

توضيحاتي ارائه كرد و گفت: كتاب سعي دارد با آمار و اطالعات موجود نشان دهد كه اگرچه حضور زنان در آموزش عالي در 

عدالتي در خود ساختار آموزش عالي و دهد بياين حضور نشان مياليه تر شده ولي تحليل اليهتر و ملموسپررنگ 70ايران از دهه 

يابد. مضاف بر اينكه اساسا افزايش دسترسي زنان به آموزش عالي يكي از تبعات توسعه آموزشي در تمام دنيا پس از آن ادامه مي

يتي در بينيم كه ضمانتي براي برابري جنسشويم ميبوده كه ايران هم از اين واقعه متاثر است. درواقع وقتي در آموزش عالي دقيق مي

نهال   .ها براي ادامه روند نابرابر استگذاريساختار آن نداريم. جايگزيني واژه عدالت با برابري، خود بازگذاشتن دست سياست

هاي انند ظرفيتتونفيسي نيز گفت: كتاب به درستي اين باور ليبرال كه با دسترسي به منابع ديگر هر دو جنس به طور مساوي مي

سال ورود زنان به هيئت علمي  40درصد و بيشتر دانشجويان ما دختر هستند ولي در تمام اين  60كند. خودشان را نشان بدهند نقد مي

ا شود بعدتر زنان به شغل و درآمد برابري بمراتبي است و همين باعث ميدرصد تجاوز نكرده است. اساسا ارائه دانش ما سلسه 20از 

دهد. اصال خود ماهيت ها و آموزش عالي ابداً خروجي برابري نداده و نميوار زنان به دانشگاهان دست پيدا نكنند. هجوم تودهمرد

يخي كه هاست. بنا بر عوامل محيطي و سياسي و تاردهنده نابرابريدانش در سيستم آموزشي ما از نظر جنسيتي خنثي نيست و بازتاب

همچنين خديجه  .بينندتر ميها هم عمال خودشان را در رده پايينشود آنها مدام القا ميسيده و از رسانهها به زنان ارث رطي قرن

كند. ، كتاب مباركي است و بخشي از مطالعات جنسيتي ايران را پر مي»عدالت جنسيتي در آموزش عالي«كشاورز گفت: كتاب 

تان ديگر طور كه دوسكند؟ همانپاسخ بدهد كه عدالت كمكي به برابري مي كتاب با ارائه آمار و اطالعات سعي دارد به اين پرسش

پس از  ها وهم اشاره كردند درست است كه دسترسي زنان براي ورود به آموزش عالي بيشتر شود ولي تبعيض در خود دانشگاه

كار هيئت علمي اين تبعيض كامال آشالتحصيلي ادامه دارد و به خصوص در بحث دستاوردها و عرصه نخبگي و مثال ورود به فارغ

   .است

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

ر عدالت جنسيتي د نقد و بررسي كتاب

  آموزش عالي ايران
  هزار تومان 300  كارت هديه 3اهداي

   تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي  اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و  1

  تومان

  جمع كل
 هزار 800ميليون و 1

  تومان

  

  

  

  

  

  


