
» ندساززنان در آموزش عالي؛ تغيير توانم«با محوريت نقد و بررسي كتاب » فرهنگ و دانشگاه«هاي يازدهمين جلسه از سلسله نشست

لرگاني در اين نشست گفت: مريم حسيني .سراي كتاب برگزار شدآذرماه در  25نوشته جوآن دي جورجيو لوتز، عصر ديروز دوشنبه 

ها و سال پيش نوشته شده و خانم جوآن دي جورجيو لوتز هم صرفا پيشنهاددهنده نگارش مقاله 18يعني  2002كتاب در سال 

كشي و ر زمينه زنان و نسلالملل است ولي با محوريت زنان و قبال دهاست. حوزه كاري او علوم سياسي و روابط بينگردآورنده آن

محور هم كار كرده است. او خودش در فضاي آكادمي تا سطح رياست گروه باال آمده و دانشيار تجربه خشونت جنسي و دانشگاه زن

هاي كتاب كيفي است و از شيوه پديدارشناختي استفاده شده است. با اين حال هيچ نزديكي بين ساختار است. روش كلي كار در مقاله

سميه  .دارد نوشتبينيم. نهايتا تنها مقاله سوم چندين پيتر از آن پيوست منابعي هم نميها وجود ندارد و مهمتن كتاب و مصاحبهم

فريدوني نيز در اين نشست گفت: ما چند سال پيش يك طرح پژوهشي را دنبال كرديم و از دختران پرسيدم كه چرا تمايل دارند به 

شويم. درباره توانمند شدن هم با اينكه اطالعي از استاندارهاي نهادهاي گفتند چون در دانشگاه توانمند ميمي دانشگاه وارد شوند؛ همه

دهد المللي نداشته باشند تصور درستي داشتند و اين كتاب هم تصويرگر همان چيزي است كه در آموزش عالي روي ميرسمي بين

ها را به وجود بياوريم كه چرا مطالعات ورزشي راي دانشجويان مرد و زن اين پرسشو قرار است به توانمندسازي منجر شود. بايد ب

يل از مقطع التحصمردانه است؟ چرا تعداد اعضاي هيئت علمي بيشتر مردان هستند؟ و ... واقعيت اين است كه وقتي تعداد زنان فارغ

عني ان در هيئت علمي به همان نسبت افزايش نداشته است يشدن دارند باالتر رفته اما حضورشعلمي دكترا كه پتانسيل جذب هيئت

   .ما با يك مشكل و مسئله مواجهيم

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

زنان در آموزش  نقد و بررسي كتاب

  عالي؛ تغيير توانمندساز
  هزار تومان 200  كارت هديه1اهداي 

   تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي  اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500يليون و م1

  تومان

  جمع كل
هزار 900ميليون و  1

  تومان

  

  

  

  

  

  

  

  

  


