
 

 هادر دانشگاه یو ارتقاء سطح اخالق  یتیجنس کیتفک نیرابطه ب  یبررس

 2، جعفرگل محمدی1* یمحسن کهتر

 چکیده
برانگیزی است موضوع تفکیک یا عدم تفکیک جنسیتی در آموزش عالی، از موضوعات بحث

اشکال مختلف موردبحث ها پس از انقالب فرهنگی همواره به  که از ابتدای بازگشایی دانشگاه
قرارگرفته و موافقان و مخالفان سرسختی داشته است. متأسفانه این موضوع کمتر موردتحقیق 
و پژوهش قرارگرفته و اکثر اظهارنظرها از پشتوانه علمی برخوردار نیست.این پژوهش باهدف 

انشجویان بررسی نقش اجرای طرح جداسازی دختران و پسران بر ارتقاء یا افت سطح اخالقی د
ای( است و به ها نگاشته شده است. روش تحقیق این پژوهش اسنادی )کتابخانهدر دانشگاه 

های موردنظر را از منابع مانند کتب و مقاالت موردنقد و بررسی شکل توصیفی، تحلیلی دیدگاه
شده، تأثیرگذاری طرح تفکیک های مطرح بندی دیدگاهقرار داده است.در استخراج و جمع

محور اساسی تبیین گردیده است. همچنین دو  5ها در تی بر فضای اخالقی دانشگاهجنسی
های مطروحه نیز مورداشاره قرارگرفته است. اشکال مخالفین الگوی تفکیک جنسیتی و پاسخ

ها بر ارتقاء سطح اخالقی نتایج مطالعه حاضر نشان داد ایجاد فضاهای تک جنسیتی در دانشگاه 
ها، به نحوی عمل شود ریزی دانشگاهگذاری و برنامهلذا الزم است در سیاستآنان ارتباط دارد.  

 تا اختالط دختران و پسران در این فضا به نحو مطلوب مدیریت گردد.

 تفکیک جنسیتی، آموزش تک جنسیتی، اختالط دختران و پسران، آموزش عالیها:  کلید واژه
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 مقدمه

 فهمقابل  وضوحبه  اخالقی  دستورات  و  عالی  آموزش   فضای  هایویژگی   به  ابتدایی  نگاه  در  آنچه
 هایآموزه  اخالقی شدن و توجه به  طرفی  از.  است  یکدیگر  با  مفهوم  دو  این  دوسویه  رابطه  است،

 و  آموزیعلم  به دانشجویان گرایش و هادانشگاه پژوهشی و علمی بر ارتقاء سطح اخالقی
 آموزشی اهداف به دانشگاه رسیدن برای و بوده  مؤثر عمومی رسانیخدمت در آن کارگیریبه

 سطح ارتقاء در دانشگاه فضای تأثیرگذاری به توانمی سو دیگر  از و دارد محوری نقش خود
 است مشخص چنانکه. داشت توجهه جامع عموم  بلکه و  دانشجویان فرهنگی و اخالقی

علمی درون دانشگاهی، وظیفه ایجاد تغییرات مثبت    کارکردهای  غیرازبه  آموزشی  هایمجموعه
  دانشگاه، .  داردرا نیز    جامعه  دانشجویان و بلکه تمام آحاد مختلف  زندگی  فرهنگی بر روی سبک

  آن  محیط مناسب مدیریت که است کشور فرهنگی ارکان تأثیرگذارترین و ترینمهم از یکی
  همین  در  نیز  کشور  آینده  مدیران  آنکه  ویژهبه  باشد،  تأثیرگذار  نیز  جامعه  اجزای  دیگر  بر  تواندمی
 و فرهنگی هایمجموعه مدیریت نحوه  آنان، در ارزشی سطوح و یافتهتربیت فضا

 از گرفته صورت آماری بررسی در .نمود خواهد تعیین نیز را کشور آینده هایگذاریسیاست
 بعد ایران، در دولتی دستگاه 110 بربالغ بین از جامعه فرهنگ بر تأثیرگذار دولتی دستگاه 38
 رکوعی،. )اندبوده   دارا  کشور  عمومی  فرهنگ  در  را  تأثیرگذاری  بیشترین  هادانشگاه  صداوسیما،  از

 سطح در اخالقی و فرهنگی هایارزش  و معیارها حفظ اهمیت بر تأکیدی آمار این( 1386
 فرهنگ  هایارزش   و  هاآرمان  با   متناسب  آن   مدیریت   باید  روی  بدین  .است  کشور  هایدانشگاه 
 .باشد ایرانی اسالمی

 گسترش   و  مدار  اخالق  دانشگاه   تحقق  برای  که  آن است  توجهقابل   محوری  مسائل  از  یکی  اما
 امکان طرح و تحقق دارند؟ راهکارهایی چه، هادانشگاه در اخالقی هایارزش 

 رسدمی نظر به لکن و نمود مطرح را مختلفی هایتوصیه و هاروش  توانمی اینجا در
 شکل به بتواند که است ساختارهایی ایجاد مجموعه، یک در هنجار سازی روش  ترینمبنایی

  زمینه  و کرده  نهادینه سازمان در را اخالقی هایارزش  خودخودبه  زمان، طول در و ناخودآگاه
بایدها   مورد  در  شفاف  قوانینی  داشتن  سازمانی،  نظم  مانند  هاییروش .  نماید  رفع  را  هابداخالقی

 از دوری و آموزیعلم  به  دانشجویان  تمرکز برای زمینه ایجاد سازمانی، رفتار و نبایدهای
 مجموعه بین در انصاف و عدل رعایت و کرامت حفظ کاذب، هایمشغولیت و پرتیحواس 

 ... و دانشگاهیان
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  خارج   و  داخل  در  گرفته  صورت  تحقیقات  طبق  بر  که  ساختاری  هایتوصیه  و  هاطرح  از  یکی  اما
 ویژه طرح نماید مهیا دانشجویان مداریاخالق برای را تریمناسب شرایط تواندمی کشور از

 .است پسران و دختران برای دانشگاهی فضاهای سازی
  شده  معروف« 1جنسیتی تک آموزش » به غربی، تربیتی علوم ادبیات  در که طرح موافقان این 

  و  کرده را کم آموزشی فضاهای مشکالت از بخشی توانمی اجرای آن، سبب به که معتقدند
روش تأثیرگذاری ایجاد چنین فضاهایی بر   نمود. هدایت تریمطلوب  سمت به  را مجموعه

کند با بررسی نظریات مرتبط، اخالق دانشگاهیان، سؤالی است که این پژوهش، تالش می
 بندی و پاسخ مطلوبی را به خوانندگان ارائه نماید.بندی، دستهجمع

 شناسیروش

منابع متعددی اعم   و مراجعه به ای( نهاسنادی )کتابخاشده تا به روش  در مقالۀ حاضر تالش 
های فرهنگی دیدگاه  نگاهی توصیفی تحلیلی بهمرتبط با موضوع،  نامۀاز کتاب، مقاله و پایان

 در اخالق افول یا رشد بر  طرح این تأثیرگذاری نحوه وداشته درباره طرح تفکیک جنسیتی 
 .نماید تحلیل و بررسی را هادانشگاه 

آماری عمده تحقیقات غربی صورت گرفته درباره آموزش تک جنسیتی، مرتبط با گرچه نمونه  
مقاطع قبل از دانشگاه است ولی به جهت عمومیت مناط و اشتراک علل تأثیرگذار بر رشد 

ای آن را در توان دست آوردههای روانی، میعلمی در مقاطع مختلف تحصیلی مانند ویژگی
 ست.دیگر مقاطع تحصیلی نیز ساری دان

 نتایج
بر وضعیت اخالقی در نظام آموزش عالی و در پاسخ به این  جنسیتی تفکیکدر بررسی نقش 

سؤال که آیا اجرای این طرح و صرف هزینه مادی و روانی برای آن، از جهت اخالقی و 
به پنج محور و مبنای هنجار سازی اخالقی و فرهنگی قابل دفاع است؟ مدافعان تفکیک، 

 نمایند:موضوع تفکیک جنسیتی اشاره می ها باارتباط آن

ایجاد تمرکز و فراغت خاطر فکری و علمی: به نظر مدافعان، یکی از عوامل برای پدید  .1
پرتی دانشجویان های حواس های اخالقی در دانشگاه، وجود حواشی و زمینهآمدن ناهنجاری

جوانی و اوج نیازهای   ترین دالیل این عدم تمرکز، قرار گرفتن در موقعیتاست. یکی از مهم 
تر کرده و افراد را  جنس است که این نیاز را برافروختهجنسی و حضور در کنار افراد غیر هم

کشاند. در صورت مقابل، اگر  ریزی و اختصاص وقت برای ایجاد این ارتباطات میبه برنامه 
فظ کنند، دانشجویان در موقعیتی باشند که بتوانند تمرکز علمی و انگیزه تحصیلی را ح

 
1 .single-sex education 
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های خود را به رفتارهای بزه نخواهند پرداخت. در تحقیقات متعددی که ناخودآگاه، فرصت
در کشورهای مختلف صورت گرفته است، تأثیر تفکیک جنسیتی بر باال رفتن نمره 
امتحانات، اختصاص زمان بیشتری برای تمرین دروس در منزل، حضور بیشتر در سر  

تر برای ترک تحصیل یشتر برای ارتقاء علمی و احتمال پایینکالس، انجام فعالیت گروهی ب
 (1398به اثبات رسیده است. )کهتری، 

کاهش بزهکاری: بزهکاری به جرم ضداجتماعی در نقض قانون یا سیاست دانشگاه توسط  .2
توان در آمار  بعضی افراد اشاره دارد. عمده مشکالت اخالقی در سطح دانشگاه را نیز می

ه نمود. هر عاملی که بتواند آمار بزه را در سازمان، کاهش دهد، طبیعتاً بزهکاری مشاهد
خواهد توانست فضای مجموعه را به سمت اخالقی بودن بیشتر نیز راهنما باشد. یک 

( 2006) 1گرفته در ارتباط با نوجوانان و بزهکاری در جامعه که ویکسترومپژوهش انجام

دهد که اکثر جرائم مربوط به نوجوانان  ده نشان می آوری نموطی ده سال آن را آماده و جمع
طلبی جوانی نیست بلکه نتیجه ترکیبی از خصوصیات شخصی و و جوانان فقط فرصت

های شهری دهد که برخی از محیطها نشان میعوامل محیطی است. این یافته
معرض   کنند که درنتیجه آن، بعضی از نوجوانان در هایی را برای جنایت ایجاد میمحرک
که برخی دیگر بدون توجه به شرایط، به جهت  پذیری بیشتری هستند، درحالیآسیب
های اخالقی خود، در برابر پتانسیل جرم بسیار مقاوم هستند. این موضوع با اجرای  ویژگی

راستا بوده و در برخی تحقیقات، تأثیر ایجاد محیط طرح تفکیک جنسیتی نیز مرتبط و هم

؛ 2،1995شده است. )کاسپیر کاهش بزهکاری، مشاهدهآموزشی تک جنسیتی د

 (.1993کاسپی،

دهی ، سازمان4ای از یک سیستم پویامثبت: خود پنداره به مجموعه 3افزایش خود پنداره  .3

منظور شود که هر فرد به هایی گفته می و دیدگاه  7ها، نگرش 6و پیچیده درباره باورها 5شده

دهد یابی به یک قالب حقیقی در رابطه با موجودیت شخصی خویش ارائه میدست

کننده رفتار ( امروزه بیشتر روانشناسان معتقدند که خود پنداره تعیین15ص    8،1970)پیورکی

های او مغایر فتار و ارزش رو شود که با رفرد است. چنانچه فرد با موقعیت و محرک روبه

 
1- Wikstrom 
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های او سازگار باشد دهد ولی اگر با رفتار و ارزش باشد از خود مقاومت شدیدی نشان می
دهد خود  ( تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان می 1382پذیرد )کاظمی، ها را میآن

توانند می  خود پنداره است که  اینشده است.  عنوان اساس همه رفتارهای برانگیختهپنداره به

(. از طرفی خود 1994 1های الزم برای رفتارهای افراد را خلق نمایند )فرانکنانگیزش 

پنداره مثبت، نقش مستقیمی در رفتارهای اخالقی و موفقیت تحصیلی در افراد دارد. به 
تبع آن رفتار اخالقی گفته پژوهشگران، ادراک از خود و خود پنداره با استدالل اخالقی و به

؛ برانفیلد  2014،  2رابطه منفی دارد )چنگ  رفتاریها و اختالالت  اط مثبت و با بزهکاریارتب

 (5،1010؛ وزیر2012، 4؛ شین و یو30،2005و تامسون

تحقیقات صورت گرفته درباره رابطه تفکیک جنسیتی با خود پنداره نیز نشانگر نقش مثبت این  

،  8؛ مارش2000،  7؛ کودی6،1996است )چیپریانیتر در فراگیران  الگو بر ایجاد خود پنداره متعالی

 (.1990، 9؛ ریوردان1992

نفس: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء سطح اخالق سازمانی، توجه به عزت افزایش .4
نفس افراد است. این مفهوم، گاهی به »کرامت نفس« و یا »حرمت خود« نیز تعبیر  عزت

ود و احساس ارزشمند بودن و یا میزان  نفس رضایت فرد نسبت به خشود. عزتمی
هماهنگی و نزدیکی خود ایدئال و خود واقعی فرد است. به عبارتی، هرچه فاصله خود واقعی 

نفس باالتری برخوردار است و هرچه فاصله بین آن  و خود آرمانی کمتر باشد، فرد از عزت

( افرادی که دارای 10،2000تر خواهد بود. )برینفس فرد، پاییندو بیشتر باشد، میزان عزت 

نفس باال هستند، تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعفشان، عزت
که تر هستند، درحالیهای مثبت از خودشان آمادههمچنین این افراد برای قبول ارزیابی

حسینی نسب و کنند )های منفی را قبول میافراد باعزت نفس پایین احتمااًل بیشتر ارزیابی
 (.1381وجدان پرست، 

خصوص در میان دانش آموزان و  نفس دارای اثرات مثبت و منفی زیادی است، بهعزت .5
خوابی کمتری تری نسبت به خوددارند، بیدانش جویان. دانش جویانی که احساس مثبت
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برای رسند. در مقایسه با همساالن، احتمال کمتری راحتی به آرامش میها، بهدارند و شب
تر تر و متعالیمصرف مواد مخدر و الکل دارند، در کارهای دشوار، پایدارتر هستند، خوشبخت

های ها تمایل به انجام بهتر فعالیتتر از همه در نتایج یک مطالعه آن است که آن و مهم 
علمی خواهند داشت و از سوی دیگر، دانش آموزان و دانشجویانی باعزت نفس پایین،  

به نارضایتی اجتماعی داشته و با احتمال بیشتری از مواد مخدر و الکل استفاده   بیشتر تمایل
ها با پیشرفت  پذیرتر خواهند بود و همگی اینها نسبت به افسردگی، آسیبکنند. آنمی

 (1994، 1تحصیلی دانشگاهی نیز مرتبط هستند )ویگینس

ها باعزت نفس،  رتباط آن های صورت گرفته درباره آموزش تک جنسیتی و مختلط و اپژوهش
است. محققان معتقدند دخترانی  - ویژه برای دخترانبه -عموماً به نفع مؤسسات تک جنسیتی

های اند؛ نسبت به دخترانی که در دانشکدهخواندههای تک جنسیتی درس که در دانشکده
طورکلی، به( 1391نفس باالتری دارند )جیریایی، نفس و اعتمادبهاند عزتخواندهمختلط درس 

های مختلط، باعث افت کنند که حضور دختران در کالس تحقیقات صورت گرفته تأکید می
ها، زمینه  گردد و به علت حساسیت روحی خانمها مینفس آن نفس، خود پنداره و اعتمادبه عزت

 ها خواهدها از طرف محیط، بیشتر بوده و این خود تأثیر منفی بر رشد علمی آنتنش روانی آن
نفس، انگیزه و گذاشت. در مقابل، برگزاری کالس به شکل تک جنسیتی، باعث افزایش عزت

(. در پژوهش دیگری که در کشور سوئیس  2012، 2ها خواهد شد )پارک و برمن تالش در آن
های تک جنسیتی و دوجنسیتی توسط و با بررسی فراگیران دبیرستانی در دو حالت کالس 

صورت گرفت، مشخص نمود که آموزش تک جنسیتی  جرالد آیزنکوف و همکارانش
نفس و خودارزیابی و همچنین عملکرد درس ریاضی دانش آموزان دختر را بیشتر  اعتمادبه

کند. در این مطالعه سعی شده بود که امکانات در دو وضعیت کالس تک جنسیتی و می
وضعیت، یکسان مثال معلمان تدریس کننده در هر دو عنواندوجنسیتی یکسان باشد. به

( 1994)  4( نتیجه این تحقیقات با پژوهش براتسرت و براک2014  3شده بودند )آیزنکوف انتخاب
( )هردو در مورد پسران(  1992)  6( و سندرز1994)  5در مورد پسران نیز موافق بوده و با ریوردان

 مخالف است.

 
1- Wiggins 
2- Park and Behrman 
3- Eisenkopf 

4- Brutsaert and Bracke 

5- Riordan 
6- Sanders 
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ای اخالقی، مفهوم کانون  توجه در زیرساخت رفتاره: یکی از مفاهیم قابل1کنترل درونی  افزایش
کنترل است. کانون کنترل، نوعی ویژگی شخصیتی است که افراد خود را در رابطه با رویدادهای 

شده اسـت. اشاره  3و بیرونی  2دانند. بـرای کـانون کنترل به دو منبع درونیزندگی مسـئول می
داند و ل رفتـار خویش میدر افـراد دارای کانون کنترل درونی؛ فـرد رویـداد وقـایع را معلـو

برای قضاوت در مورد درستی یا نادرسـتی رفتـار و هدایت رفتار خود به استانداردهای درونی 
که افـراد دارای کـانون کنتـرل بیرونـی وقایع و رویدادها را ناشی از بخت متکی است، درحالی

سئولیت کمتـری دارنـد و کنند، در قبال پیامدهای رفتارشان احساس مو اقبال خود قلمداد می
 (.1986، 4بیشتر به نفوذ عوامل خارجی متکی هستند )اسپکتر

تواند بر رفتار اخالقـی در محـیط دانشگاهی اثر بگذارد. برای داشتن کانون کنترل درونی می
ها مشخص کرد کـه در آن دسته از معلمان و دانشـجویانی کـه از کـانون  نمونه؛ نتـایج مطالعه

کنترل درونی برخوردار بودند )نسبت به افرادی که کانون کنترل بیرونی داشتند و احساس 
تر های آموزشی و کنترل رفتار، بیشتر و نمایان های اخالقی در محیطکردند( ارزش ناامنی می

داری داشته کنترل بیرونی بـا رفتـار اخالقـی رابطـه معکوس و معنی بوده است. در مقابل،
تر باشـد اخـالق سازمانی در او کمتر اش بیرونیهای شخصیتیاقع هرچه فرد ویژگیاست. درو
 (.1998، 6؛ اسمیث2003، 5شود )لیندیده می

تحقیقات صورت گرفته درباره ارتباط فضاهای آموزشی تک جنسیتی و مختلط با بحث کانون  
تک جنسیتی های کنترل نیز همگی به نفع الگوی تک جنسیتی است؛ یعنی ایجاد محیط

های تبع آن، ارتقاء سطح اخالقی مجموعهتواند در افزایش کنترل درونی فراگیران و به می
 (.1994؛ ریوردان، 1990، 8؛ ریوردان1986، 7آموزشی مؤثر باشد )لی و بریک

داری و در ادبیات دینی، معادل تقوا و ، خویشتن9برخی، کنترل درونی را معادل خودکنترلی
( ازنظر عالمه طباطبائی، تقوا، 49: 1384؛ زارع،48و  39: 1394)محصص،دانند عفاف می

( 1/48ق،  1417تمایالت و رفتارها است )طباطبائی،  ها،مدیریت نفس و ساماندهی انگیزه
: 1378شهید مطهری »خود نگهداری« را ترجمه صحیح واژه تقوا برشمرده است )مطهری، 

17) 

 
1- Locus of control 

2- Internal control 
3- External control 
4- Spector 
5-Lin 
6- Smith- 

7- Lee and Bryk 

8- Riordan 
9- Self-control 
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ی از امور پست و تمایالت نفسانی داللت دارد. اغلب دارمفهوم عفاف نیز بر نوعی خویشتن
لغت شناسان، عفت و حیاء را نوعی بازدارندگی از شهوات، اعمال قبیح و محرمات الهی  

 اند.دانسته 
؛ راغب 253: 9، ج 1410؛ ابن منظور، 208: 3، ج 1485؛ طریحی، 93: 2تا ج )ابن فارس، بی

ترین اوصاف تواند یکی از محوریحیاء و عفاف، میهای تقوا،  ( ویژگی573ق:    1412اصفهانی،  
 های اخالقی باشد.اخالقی برای حفظ فرد و جامعه از ارتکاب ناهنجاری

نماید. گیری این ویژگی مهم و فضیلت محوری، نقش بسزایی را ایفا می طبیعتاً محیط در شکل
فرماید: سرزمین تبیین میقرآن کریم، تأثیر محیط در اعمال و کردار انسان را با تمثیلی زیبا 

زار( هاى بدطینت )و شورهروید، امّا سرزمین فرمان پروردگار می پاکیزه )و شیرین(، گیاهش به 
 (.58)أعراف،  1روید...ارزش از آن نمیجز گیاه ناچیز و بی 

توانند در سرزمینی پاک و پربرکت و یا خبیث ها را به گیاه تشبیه نموده که میاین مثال، انسان 
هایی نیز در بسیاری اوقات وابسته به آن زمینه و قرار گیرند. نتیجه و محصول چنین انسان

زار توقع گلستان داشت، تربیت و توان از زمین شورهها است و چنانکه نمیمحیط زیسته آن
 ساز گناه، کمترین تأثیر را خواهد گذاشت.موعظه نیز برای انسانی در محیط آلوده و زمینه 

 که است جهتنیز بدین  اسالم در مردان  و زنان بین جداسازی بحث الیل اهمیتیکی از د
 باعث  گناه  عمومی  و  علنی  ارتکاب  زیرا  است  نموده  ایویژه  توجه  علنی  گناهان  به  اسالم  اساساً

تر اجتماعی و ایجاد زمینه محیطی مناسب  هنجار یک  به  آن شدنآن، تبدیل  قبح رفتن بین  از
 بخش شامل آن تبعات و هاآسیبه و شد رفتارهای غیراخالقی در دیگرانبرای گرایش به 

 دارند دوست که کسانى» :فرمایدمی قرآن در خداوند. گردید خواهد اجتماع افراد از بزرگی
  2« است آخرت و دنیا  در هاآن  براى  دردناکى عذاب یابد  شیوع باایمان  مردم میان  در هازشتی

 موجب نرسد عمل یمرحله به گرچه داشتن دوست این: گویدمی آیه اینکه جالب(. 19، نور)
 .است گناه شیوع  از پرهیز در تأکید نهایت بیانگر تعبیر این بود، خواهد دردناک عذاب
  اگر : فرمایدمی و نموده  اشاره  گناه  عمومی ضرر جنبه  به  نیز( آله و  علیه اهللصلی) خدا رسول

  آشکارا   را  آن  اگر  ولى  شودمی   او  خود  متوجه  آن  ضرر  دهد  انجام  پنهانى  در  را  خالفى  کار  ایبنده
 ( 407/ 11: 1414)عاملی،  3رساندمی ضرر همگان بر  نشود  جلوگیرى آن از و دهد انجام

 

 یَخْرُجُ نَبَاُتهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِی خَُبثَ الَ یَخُْرجُ ِإالَّ نَکِدًا.... وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ 1

 . إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشۀ فى الذین آمنوا لهم عذاب ألیم فى الدنیا واآلخرة.2
 لَ بِها َعالنِیۀً وَلَمْ یغَیرْهُ َعلَیهِ اضَرَّتْ بِالْعامَّۀِ.. انَّ الْمَعِْصیۀَ اذا َعمِلَ بِهَا اْلعَبْدُ سِرًّا لَمْ یضُرّ الّا عامِلَها، فَاذا َعم3ِ
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 تعزیرات  و  حدود  برنامه  و  است  زیاد  بسیار  اجتماعی  معاصی  ترویج  بر عدم  تأکید  جهت  همین  به
 معصیت اشاعه برابر در مهم هاییبازدارنده منکر، از نهی و معروفامربه  مختلف مراتب نیز و

 .باشندمی جامعه در
  از  آن که بپرهیز معاصی نمودن آشکار از: فرمایندمی روایتی در نیز( السالمعلیه) علی حضرت

 (2/299: 1379 آمدی،) 1.است گناهان شدیدترین
.  گردد  برخورد  آن  با  باید  که  شده  دانسته  کبیره  گناهان  جزء  آن  نشر  و  علنی  گناه  انجام  رو،ازاین
  پسر   و دختر رابطه و حجاب موضوع   به گناهان  از بسیاری از بیش  کشور مذهبی جامعه کهاین

 از حجاب کهاین  به اعتقاد نه است گناهان این اجتماعی و علنی وجه دلیل به است حساس 
 .باشد ترزشت خواریحرام و نفاق و کفر از حجابیبی و ترمهم روزه و نماز

  گونه  به فضا پرانگیزه، جوانان از زیادی قشر حضور جهت به نیز دانشگاهی هایمحیط در 
 داشت   انتظار  توانمی   بنابراین  دهد؛می   رخ  علنی  شکل  به   پسر  و  دختر   رابطه  از  حدی  که  ایست

 پسر و دختر ارتباط از و نموده سازیعادی را پسر و دختر رابطه مختلط هایمحیط چنین که
 هایآسیب تحقق ساززمینه و  دهند کاهش را  عمومی، تقوا و عفاف غیرت کنند، زدایی قبح

  دانشگاه  آنکه خصوصاً(. 1393 تفکیک، درباره) گردند اجتماع فضای در بیشتری اخالقی
  کشور  عمومی فرهنگ در هامجموعه تأثیرگذارترین از یکی همواره مرجع، گروهی عنوانبه

 .است بوده
ها، زمینه برای تخطی و  امروزه در سایه قرابت و اختالط دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه 

ها و هنجارهای دینی در حوزه روابط مرد و زن، در داخل و خارج از نادیده انگاری ارزش 
دانشجویان با چالش مواجه نموده است. تر گردیده و روحیه عفاف و حیاء را در دانشگاه آماده 

ها هستیم که اصالح آن  هایی از جنس عفاف در دانشگاه امروزه شاهد گسترش ناهنجاری
  گفته   به  متأسفانه  ویژه در بعد ساختاری و سازمانی است.های فرهنگی به گذارینیازمند سیاست

.  نیست  برخوردار  طلوبیم  سطح   از  دانشجویان بخش زیادی از    اخالقی  و  فرهنگی  وضعیت  آمار،
 سیمای) کشور سطح هایدانشگاه  در اجتماعی هایآسیب وضعیت از شدهاستخراج  آمار در

 رابطه درصد، 39.2 مخالف جنس با  دانشجویان  عاشقانه و عاطفی رابطه ،95 سال در( زندگی
 البته . گردیده بیان درصد 32.1 عاطفی شکست و درصد 27.8 عاطفی، رابطه متعاقب جنسی

  عاشقانه  و عاطفی رابطه آمار  جزئی، بررسی در و  است گوناگون هایدانشگاه  معدل  آمار، این
 رابطه   صد،  در  44.5  کاربردی  علمی  هایدانشگاه   در  و  درصد  48.8  غیرانتفاعی  هایدانشگاه   در

 هایدانشگاه  در و درصد 50.5 کاربردی علمی هایدانشگاه  در عاطفی رابطه متعاقب جنسی
 

 . ایاک وَالْمُجاهَرَةَ بِالْفُجُورِ فَانَّها مِنْ اشَدِّ الْمَآِثم.1
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 درصد  50.8 غیرانتفاعی هایدانشگاه  در عاطفی شکست وضعیت و درصد 38.3 غیرانتفاعی
 جنس  با  دانشجویان عاشقانه و عاطفی رابطه معدل 96 سال در همچنین. است گردیده بیان

  به  عاطفی  رابطه  متعاقب  جنسی  رابطه  و  درصد  45.8  به   و  یافتهافزایش   کشور  سطح  در  مخالف
  با  دانشجو  دختران و پسران روابط وضعیت شود،می مشاهده چنانکه. است رسیده درصد 28.5

این در حالی  .دارد زیادی فاصله اجتماع سطح در  مردم دینی هایارزش  و اخالقی هایایدئال
درصد از دانشجویان، اختالط موجود در   33٫2، 87بر مبنای نتایج پژوهشی در سال است که 

جنس در های دوستی میان دانشجویان غیر همتشکیل گروه ها را عامل اصلی دانشگاه 
 (.1387اند )حاجیلری، ها قلمداد کردهدانشگاه 

 

 1395 و 1394 سال در دولتی  هایدانشگاه  دانشجویان  در مخالف  جنس  با رابطه مقایسه

 
 نظام برحسب 1395 سال در در دانشجویان عاشقانه/عاطفی رابطه وضعیت مقایسه -6جدول 
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 سال در در دانشجویان عاشقانه/عاطفی رابطه متعاقب جنسی رابطه وضعیت مقایسه -7جدول 

عالی آموزش نظام برحسب 1395

 
 آموزش نظام برحسب 1395 سال در در دانشجویان عاطفی شکست وضعیت مقایسه: 8 جدول
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 (1395 بهار دانشجویان، امور سازمان سالمت و مشاوره دفتر: منبع)

 است. این زنگ گذاشته شدتبه رو اخیر سالیان طول در اجتماعی هایآسیب آمار، طبق بر
  روند   ادامه  از  پیشگیری  عدم  صورت  در  که  کشور  فرهنگی  مسئوالن  تمام  برای  است  هشداری
  بحران   با  جامعه  عموم  سطح  آن  تبعبه  و  دانشگاهی  هایمحیط  اخالقی،  معضالت  این  گسترش 
  مشاهده  غربی جامعه و هادانشگاه  در اکنونهم آنچه  و بود خواهد مواجه تریجدی اخالقی

 .شد خواهد پدیدار نیزی ایرانجامعه  در کنیممی

 پاسخ به دو پرسش مخالفان تفکیک جنسیتی
 تفکیک جنسیتی و ایجاد حرص کاذب 

دیدگاه مخالفان تفکیک: بعضی بر این باورند که تفکیک جنسیتی، باعث ایجاد حرص بیشتر  
برای ارتباط گرفتن با جنس مخالف خواهد شد. به نظر این افراد، جو اخالقی در مدارس و 

ها هیچ مشکل یا گرایش جنسی به جنس مخالف مؤسسات آموزشی مختلط، بهتر است و در آن
شود ها مشاهده می مؤسسات آموزشی غیر مختلط این مشکالت و گرایشوجود ندارد؛ ولی در  

  1گردد« (. آنان بر اساس اصل »انسان ازآنچه منع شود، بر آن حریص می 8713)طوسی، 

 

 . االنسان حریص على ما منع.1
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شود. ایجاد محدودیت بین دو جنس  تر می معتقدند که انسان نسبت به هرچه منع شود، حریص
خواهد نمود و برای از بین بردن مشکالت و تر نیز جوانان را برای ارتباط گرفتن، حریص

جهت در جامعه هیچ محدودیتی نباشد؛ زیرا »ایجاد حریم در های جنسی، باید ازاینحساسیت
افزاید و حرص و ولع درباره رفتار جنسی را در هر ها میبها و التهامیان مرد و زن بر اشتیاق 

الت طبیعی و عادی نسبت به جنس  کند. لذا بهتر است از همان اول، حدو جنس بیشتر می
اند و نسبت به هم تصور خاص شدهمخالف داشته باشند؛ مانند خواهر و برادری که باهم بزرگ

لمس است. در جوامع اروپایی و التهابی ندارند و این مسئله در مقایسه جوامع باز و بسته قابل 
حتی اگر زنی آرایش   - ن تر در برخورد مردان و زناها نیست، کمو غربی که این حساسیت

ها از اول ناپسند  دهد، ولی در جوامعی که این ارتباطی رخ میتوجهجلب -خاصی کرده باشد 
کم حالت شود، اگر از خود بیخود نشود، دسترو میکه جوانی با زنی روبهمحض اینبوده، به 

ر است. این حرص و ها در درون خود با آن درگیکند که تا مدت ای نسبت به او پیدا میویژه
 (.685: 1380ولع حاصل آن محدودیت است« )بانکی پور فرد، 

مبنای این گفته، در نظریات اندیشمندان غربی مانند زیگموند فروید و برتراند راسل دیده 
قدر که تمایالت جنسی را بیشتر دچار احتقان و خفقان کنند،  گوید: »هر آن شود. راسل می می

های رکیکی که با % انگیزه خواندن و دیدن مطالب و عکس90شد.  قدرت آن شدیدتر خواهد
بقیه  10ها است و%شود، نتیجه منع اخالقیون از دیدن و خواندن آنامور جنسی مرتبط می

صورت امور جسمانی است که ممکن است در اثر وضعیت قانون تغییر حالت پیدا کند و به
 (82: 1373، به نقل از: قاسمی، 134ـ  135 دیگری تجلی نماید« )راسل، زناشویی و اخالق،

 پاسخ موافقان تفکیک جنسیتی
شود تمایالت نسبت کند و باعث میسازی روابط و رفع حرص کمک میاگر آزادی به عادی

شود، آمار  به جنس مخالف کمتر شود پس چرا در کشورهای غربی که آزادی جنسی دیده می
گونه اختالطی مجاز دانسته  ا در دنیای غرب که هر انحرافات و جرائم جنسی بیشتر است؟ آی

 شود؟ اخالقی دیده نمی بندوباریبیشده، حرص جنسی کمتر شده و روابط نامشروع و  
عکس، هرچه های صورت گرفته در کشورهای غربی نشانگر این است که به آمار و پژوهش

این نوع رفتارهای بزه  آزادی جنسی بیشتر شده، آمار تجاوزهای جنسی نیز بیشتر گردیده. 
ها به جهت همان خصوصیت ایجاد فضای بیشتر برای ارتباط  کارانه، خصوصاً در دانشگاه 

 دختران و پسران، شدیدتر نیز بوده است.
ساله بیشتر از همساالن خود    24تا    18دهد که دانشجویان بین  ها در آمریکا نشان میپژوهش

گیرند. درواقع نسبت ازنظر جنسی موردحمله قرار می  انددر همان سن که به دانشگاه وارد نشده
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قربانیان تجاوز جنسی و تعرض به تجاوز جنسی در آن گروه سنی پنج برابر بیشتر از کسانی  
است که در دانشگاه حضور ندارند. یک فیلم مستند با عنوان سرزمین شکار توسط »کربی 

آوری را شده که جزئیات شوکهای آمریکا تهیهدیک« در مورد خشونت جنسی در دانشگاه 
چهارم دانشجویان آمریکایی از افراد داخل این  کند. وی گزارش کرد حدود یکعرضه می 

ها و نه در خارج از دیوار آن مورد آزار و اذیت دانشگاه در طول سال تحصیلی در داخل دانشگاه 
 شوند.جنسی واقع می

درصد موارد   80هد که گزارش بیش از دگردد( نشان می بازمی 2015این فیلم )که به سال 
گوید که  رسد، این فیلم در تفسیر این موضوع می ها نمیتجاوز، به مسئوالن باالی دانشگاه 
نامی دانشگاه و مراکز  ها در این است که خوش ها و دانشکده مصلحت و منفعت مدیران دانشگاه 

 .(1396اند را حفظ کنند )اورا، و امتیازاتی که به دست آورده
دانشگاه هاروارد یک نظرسنجی آماری از دانشجویان خود ]ظاهراً اعم از   2015»در آوریل 

های جنسی صورت داد. این نظرسنجی ی تعدیالتحصیل و یا مشغول به تحصیل[ درباره فارغ
دانشگاه    62های آمریکا )که شامل  ی پژوهشی بزرگی بود که مجمع دانشگاه در چارچوب پروژه

 150های جنسی شروع کرده بود و شامل نظرسنجی از بیش از  ی تعدیدرباره  آمریکایی است(
شد. دانشگاه آمریکایی می  27التحصیل یا مشغول به تحصیل( در هزار دانشجو )اعم از فارغ
منتشر  2015شد، در سپتامبر ترین طرح در نوع خود محسوب مینتایج این طرح که بزرگ

 گردید.
سال دانشگاه هاروارد که در آمارگیری درصد از زنان بزرگ 16 داد کهآمارگیری نشان می 
زن( در طول دوران حضورشان در دانشگاه، مورد تجاوز کامل یا تالش   90شرکت کرده بودند )

درصد از زنان   31اند. همچنین مشخص شد که برای تجاوز کاملِ اجباری نامطلوب قرارگرفته
زن( از زمان آغاز   172اند )ری شرکت داشتهسال دانشگاه هاروارد که در آمارگیبزرگ

تحصیلشان در دانشگاه هاروارد به یکی از اَشکالِ مختلفِ تماس جنسی اجباری نامطلوب دچار 
 اند.شده

التحصیل هاروارد نیز در زمان حضورشان در دانشگاه دچار آزار و اذیت جنسی نیمی از زنان فارغ
ن اعالم کردند که کسانی از اعضای دانشگاه ]ظاهراً  درصد از این زنا 21.8شده بودند و واقع

رسد اند. به نظر میاند که آنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اشاره به اساتید[ بوده 
ترین مشکلِ پیشروی دانشجویان دختر هاروارد که هنوز مشغول  های جنسی بزرگتعدی

درصد از دانشجویان دختر حاضر  72.2 دهداند باشد، چراکه این آمارگیری نشان میتحصیل
در این آمارگیری، در زمان حضورشان در دانشگاه هاروارد مورد آزار و اذیت جنسی  

 (1396ترین دانشگاه، امناند« )ناقرارگرفته
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اگر جمله »االنسان حریص علی ما منع« یک توصیه عملی باشد، شامل تمامی دستورات 
نند راهنمایی و رانندگی و یا دستورات پزشکی نیز شده و  شرعی و یا قوانین عقلی و بشری ما

حق دیگران ها از تجاوز بهها، دیگر توجیهی نخواهد داشت زیرا که اگر مثالً انسان منع انسان 
منع شوند، بیشتر دزدی خواهند کرد و یا اگر تابلوهای سقوط از پرتگاه نصب شوند، رانندگان 

ومرج قبول نیست چراکه به هرجکس قابلین سخن از هیچخود را در پرتگاه خواهند انداخت. ا
شده، صرفاً یک گزاره توصیفی و نشانگر یکی از قانونی منجر خواهد شد. پس سخن گفتهو بی

روحیات انسان است نه یک توصیه و دستورالعمل اجرایی. اساساً انسانیت انسان در مواجهه با  
گیرد. عبادت  ها شکل می ت رفتار بر طبق آنهای عقلی و شرعی و مدیریقوانین و محدودیت

رساند. یابد و انسان را به اوج قله کمال میها تحقق میو عبودیت نیز در پذیرش محدودیت
گیری تمدن انسانی نیز وضع و پذیرش قوانین و نظم اجتماعی است و این  یکی از ارکان شکل

 یده است.امری است که در تمام مکاتب و ادیان، موردقبول واقع گرد
ای باید توجه داشت که حرص حاصل دو عامل است؛ تحریک و منع. وقتی در شخصی انگیزه

جدید پدید بیاید و جلو رفع آن انگیزه و هیجان و رسیدن به آرامش گرفته شود، حرص پدید 
آید. شهید مطهری در این رابطه سخن زیبایی دارد: »اشتباه فروید و امثال او در این است می

طرف قضیه ها چون یکهاست. این، تنها راه آرام کردن غرایز، ارضا و اشباع آن اندکه پنداشته
طور که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب و تولید اند که هماناند، توجه نکرده را خوانده
کند، رها کردن و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و تهییجات درآوردن، آن را  عقده می 
ه عقیده ما برای آرامش غریزه دو چیز الزم است: یکی ارضای غریزه در حد سازد... بدیوانه می

حاجت طبیعی و دیگری جلوگیری از تهییج و تحریک آن. انسان ازلحاظ حوایج طبیعی، مانند 
آورد. در این  چاه نفت است که تراکم و تجمع گازهای داخلی آن، خطر انفجار را به وجود می

توان کرد و به آتش داد، ولی این آتش را هرگز با طعمه زیاد نمیصورت، باید گاز آن را خارج 
سیر کرد... اما اینکه میگویند: »اإلنسان حریص علی ما مُنع« مطلب صحیحی است ولی 

سوی ورزد که هم از آن ممنوع شود و هم به نیازمند به توضیح است. انسان به چیزی حرص می
در وجود شخص بیدار کنند و آنگاه او را ممنوع  اصطالح، تمنای چیزی راآن تحریک شود. به

رسد نظام آموزشی مختلط، یکی از ( به نظر می461-19/460: 1379سازند ...« )مطهرى، 
های مهم تحریک غریزه جنسی دختران و پسران جوان است و موجب خواهد عوامل و زمینه 

لکه آتش شهوات،  طور صحیح و در حد حاجت طبیعی ارضا نشود؛ بشد که این غرایز به 
تر گردیده عفت عمومی در معرض تهدید قرار گیرد و این منش، باقاعده »حفظ عفت ورشعله

 و حیاء« در تعارض است.
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گونه نیز گفت که هر حرصی نیز مذموم و نکوهیده نیست؛ زیرا عدم دسترسی توان اینمی
برای ازدواج پدید آورد.   ایتواند انگیزهآسان به جنس مخالف و وجود نیاز جسمی و روحی، می

در غیر این صورت بسیاری از افراد به جهت رفع نیاز جنسی و عاطفی خود با ارتباطات آزاد و  
ای برای رفع سختی به دوش کشیدن مسئولیت تشکیل و حفظ خانواده، دیگر میل و انگیزه 

 نیازها از طریق شرعی و طبیعی ازدواج نخواهند داشت.

 شدن تفکیک جنسیتی و اجتماعی

دیدگاه مخالفان تفکیک: برخی طرح تفکیک را مانعی برای اجتماعی شدن و یادگیری روش 
دانند و معتقدند که دانشگاه تنها جایی است که دختر و پسر، نه به برخورد با جنس مخالف می

شکل برخورد با جنس مخالف بلکه به شکل برخورد با یک انسان و به نحو معقول با جنس  
شوند. این فضا تمرینی است برای ارتباط عاقالنه این دو جنس که در آینده  میمخالف مواجه 

های قالبی را کنار بگذارند )اصغری، نجیب بتوانند باهم در اجتماع تعامل داشته باشند و نگرش 
های ذهنی را که در جامعه ما تواند کلیشهها تنها مکانی است که می(. دانشگاه6:  1393مقدم،  

ای رفتار کنیم گونه ( »باید به1391یت وجود دارد حذف کند )سایت مهرخانه، نسبت به جنس
که با دختران  شود کامالً عادی برخورد کند، مانند وقتیکه یک دختر وقتی با پسری مواجه می

های جنسی را در ارتباطات حذف کنیم تا حساسیت نسبت به جنس شود. تفاوتدیگر مواجه می 
های صمیمی دختران باتربیت صحیح و رشد اجتماعی حتی مانع ارتباطمخالف کم شود... باید  

های ها دوری از نگاهغیراز قرص صورت و مچ و پسران هم نشد بلکه باید حدود تماس بدنی به
( اما »تفکیک، تابوی سکسی را جایگزین  684:  1380شهوانی را رعایت کرد« )بانکی پور فرد،  

(. همچنین افراد با 1392کند« )جندقی، نس مخالف میدرک و تجربه انسانی و واقعی از ج
تری داشته توانند ازدواج بهتر و عاقالنهکنند میشناختی که نسبت به جنس مخالف پیدا می

(. پس دانشگاه نیز باید مانند دیگر فضاهای اجتماع که 6: 1393باشند )اصغری، نجیب مقدم، 
 (. Jackson, 2013) زنانه و مردانه نیست، مختلط باشد

 

 

 پاسخ موافقان تفکیک جنسیتی
توان دانشگاه را  چنانکه از نام دانشگاه و توجه به محیط و مختصات ویژه آن معلوم است، نمی

را موردتوجه قرارداد.    با فضاهای دیگر در اجتماع مقایسه کرد و باید مالحظات و اهداف ویژه آن
یت نیروی انسانی و وجود این روابط، در بسیاری از  آموزی و تربدانشگاه مکانی است برای علم 
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اوقات مانع ایجاد تمرکز و فراغت خاطر و رشد علمی دانشجویان خواهد بود. همچنین تبعات 
بار فرهنگی و اخالقی این ارتباطات و افت روحیه حیا و عفت نفس، به بهانه  متعدد و زیان

وجیه نیست. حضور دو جنس در کنار  یادگیری روش برخورد و تجربه با جنس مخالف قابل ت
کدام به دنبال مشغله خاص خود هستند با حضور هم و درزمانی محدود در سطح اجتماع که هر 

های متمادی و فضاهای هم در طول چندترم و ساعتدو جوان عمدتاً مجرد در کنار هم و آن
 فراغتی، بسیار متفاوت است.

توان از س، تنها یک شعار غیرواقعی است. نمیسازی روابط بین دو جنادعای امکان عادی
جوانی که در اوج ظهور غرایز جنسی است و تا قبل از دانشگاه، در فضایی جدا از جنس مخالف، 

های آموزشی را گذرانده است، توقع داشت که ارتباط با جنس مخالف را عادی قلمداد دوره
توان رسد که میباشد. به نظر میکرده و هیچ واکنش احساسی و غریزی نسبت به او نداشته 

در سالمت جسمی و روانی جوان و دانشجویی که نسبت به جنس مخالف، احساس و نگرشی 
 جنس خود دارد، تردید نمود.همانند افراد هم

همین توجه افراطی به رعایت آداب معاشرت و تالش برای حفظ ظاهری مطلوب و ایجاد  
بهایی را از دانشجویان سلب نکرده و بعضًا گران جذابیت در مقابل جنس مخالف، چه ساعات

( گاهی تنها یک پیام 40تا    31:  1391ها را به وسواس فکری مبتال ننموده است. )گلزاری،  آن
ها فکر و ذهن او را غیر آموزشی از جنس مخالف نظر دانشجو را به خود جلب نموده و تا مدت

 سازد.به خود مشغول می 
ه و محدودیت نیست. دانشجویان تا چه اندازه باید باهم برخورد داشته این توصیه، دارای ضابط

پرسی روزانه و یا  خوبی آشنا شوند؟ آیا در حد سالم و احوالباشند تا با جنس مخالف به 
های بیشتر و انس و ارتباط شود یا نیازمند معاشرتوشنودهای علمی، این امر محقق میگفت

ورت باید گفت این نوع ارتباط، قطعاً مورد تائید شرع نبوده  نزدیک با همدیگر است؟ در این ص
های دینی ما، به در نظر گرفتن حدود بین  و با تقدم تزکیه بر تعلیم در تعارض است. در آموزه 

ای شده و زنان و مردان را از انس و ارتباط دوستانه با نامحرمان  زن و مرد نامحرم، توجه ویژه 
فرماید: بین مردان و زنان نامحرم جدایی وآله( میعلیهاهلل)صلیبازداشته است. پیامبر اکرم 

وآمد داشتند، جامعه که آنان رودرروی یکدیگر قرار گرفتند و باهم رفتایجاد کنید زیرا هنگامی
 (14/5ق:  1408به دردی مبتال خواهد شد که درمان نخواهد داشت )نوری، 

به آموزش دو جنس دارد نه آمیزش. طبیعتاً یادگیری چگونگی برخورد با جنس مخالف، نیاز 
افراد در خانواده و از ابتدای عمر، یا در کوچه و خیابان، با جنس مخالف برخورد داشته و 

دیده و با رعایت آداب، مواجهه با دیگران را به شکل  های معاشرت را آموزش توانند روش می
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در دانشگاه مهیا باشد و اگر کسی  گونه نیست که این فضا فقط انسانی مدیریت نمایند. این 
ها دانشگاه نرود، آداب معاشرت با جنس مخالف را نخواهد آموخت. مسئوالن فرهنگی دانشگاه

های آموزشی و مهارت افزایی، دانشجویان را با خصوصیات و روحیات توانند در دورهنیز می 
رد و تأهل و نحوه برخورد ها در فضای تججنس مخالف و لوازم رفتاری و مراقبتی ارتباط با آن

با افراد نامحرم آشنا کنند. ضرورت تربیت جنسی دختران و پسران و آشنا شدن آنان با قواعد  
 های مختلط، خود نیازمند حضور در محیط مختلط نیست.حضور در محیط

 اما نکته آخر اینکه اساساً باور به عدم تمایز بین دو جنس زن و مرد و لزوم از بین بردن تمام
تنها با  های بر خواسته از فمینیسم است که نه ای به دو جنس، ازجمله نگرش های کلیشهنگاه

های دینی مغایر بوده بلکه زیست شناسان و روان شناسان نیز با آن به مخالفت بر  آموزه 
های جسمی و روحی اند. در دیدگاه اسالم و همه ادیان توحیدی، بین زن و مرد تفاوتخواسته

د که باید در ارتباطات و دیگر مقتضیات اجتماعی در نظر گرفته شود و با نادیده گرفتن  وجود دار
این حقایق هم به حقوق انسانی هر دو جنس اجحاف شده و هم با ایجاد موانع نگرشی و عرفی 

های مادی و معنوی جامعه از رشد مطلوب خود، ها، بخشی از ظرفیتو فرسایش انگیزه
 بازخواهد ایستاد.

 گیریجهنتی
سازی دهنده آن است که طرح جداسازی دختران و پسران و همگنهای این پژوهش نشانیافته

تواند بر ارتقاء سطح ها از پشتوانه علمی برخوردار بوده و میفضاهای آموزشی در دانشگاه 
اخالقی و فرهنگی آموزش عالی تأثیرگذار باشد. این مطالعه، با بررسی کتب و مقاالت عمدتاً 

کرده و ربی به پنج محور اساسی در ارتباط با دانشگاه اخالق مدار و تفکیک جنسیتی اشارهغ
تواند در تحقق بعضی معیارهای به این نتیجه رسیده است که اجرای مناسب این طرح می

های نفس و احیاء برخی ارزش سالمت روانی مانند ایجاد خود پنداره مثبت، کنترل درونی و عزت
آفرینی نماید. در انتها نیز به دو پرسش مخالفان مانند تقوا، حیاء و عفاف نقش اخالق اسالمی

 ها پاسخ داده شد.کرده و به آن ها اشارهطرح تفکیک در دانشگاه 

 منابع
  .تا(. معجم مقاییس اللغۀ، بیروت: دار الجیلابن فارس، احمد )بی 

 صادر. دار :بیروت .العرب لسان ق( 1410)  .مکرم بن محمد منظور، ابن

( بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تفکیک جنسیتی در  1393اصغری، الهام؛ نجیب مقدم، سعید )
ها به روش گراندد تئوری، محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه 

 مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
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Abstract 

The issue of whether or not single sex education in universities is 

one of the most controversial issues that has been debated in various 

forms since the re-opening of the universities after the Cultural 

Revolution and has been strongly advocated and 

opposed.Unfortunately, this has not been the subject of much 

research and investigation, and most of the comments have no 

scientific backing. The purpose of this study was to investigate the 

role of implementation of the separation of girls and boys on the 

promotion or decrease of students' moral level in universities.the 

Methodology of this Research is a Documents (library) and 

Descriptively and analytically reviews the views from sources such 

as books and articles.In extracting and summarizing the views 

presented, the impact of the single sex education scheme on the 

ethical environment of universities has been outlined in five key 

areas. The results of the present study showed that the creation of 

single gender spaces in universities is related to their promotion of 

moral level. Therefore, in policymaking and planning of 

universities, it is necessary to act in a way that the mixing of boys 

and girls in this environment is managed optimally. 

Keywords: Gender segregation, single sex education, mixing of 

boys and girls, higher education 


