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یادداشت

دانشآموزان متاهل نمیتوانند در مدارس روزانه درس بخوانند

دختراني که از تحصيل بازميمانند

در مدارس دخترانه ايران چنين مرسوم است که
سیاوشپورعلی
هرکسي ازدواج کند بايد از فضاي آموزشي مدرسه
خبرنگار گروه جامعه
دور شود تا بهطور کامل صورت مسئله را پاک کنند .در
برخي از استانهاي ايران که هنوز خانوادهها به صورت سنتي تشکيل ميشوند
دختران و پسران در سنين پايين ازدواج و باهم شروع به زندگي ميکنند.
دختراني که در اين سنين ازدواج ميکنند در اکثر مواقع از مدرسه اخراج ميشوند
يا به مدارس شبانه فرستاده ميشوند يا تنها اجازه دارند براي امتحان به مدرسه
بيايند.
آنها به اين دليل از مدارس اخراج ميشوند که آموزشوپرورش تاکنون

نتوانسته اين موضوع را بررسي کند و بهجاي کمک به اين دختراني که بهزودي
قرار است مادر شوند با رفتار سلبي با آنها رفتار کرده و متاسفانه با ازدواج دختران
به شکل يک آسيب اجتماعي برخورد ميکند .درواقع ضعف آموزشوپرورش
باعث ميشود اين دختران از چرخه اجتماعي جامعه کنار گذاشته شوند .آموزش
و پرورش که به نوعي متولي دانشآموزان و آيندهسازان جامعه محسوب
ميشود ،دراین خصوص مسئول است .وظيفه دولتها در قبال شهروندان اين
است که براي تقويت جامعه مدني در هر شرايطي بايد از آنها حمايت کند نه با
رفتاري زننده با آنها موجبات طردشان را فراهم کند .در ادامه اين گزارش ،گفتاري
از يکي از معلمان و يکي از اعضاي کميسيون زنان مجلس را ميخوانيد.

دو خأل برای
دانشآموزان متاهل
زهرا ساعي

عضو کميسيون زنان مجلس

منبع :شفقنا

اخراج برخورد صحیحی نیست
متاسفانه وجود نگاه و تعصبات نابجا و همچنين
زهرا علي اکبري
برداشت سليقهاي از سوي مديران برخي مدارس
وجوانان
معلم و مشاور امور بانوان
سبب شده تا دختران متاهل از تحصيل در مدارس
روزانه منع شوند .به سبب آداب و سنن قومي در
برخي از نقاط کشور ازدواج در سنين پايين امري توجيهپذير است و اين خاص گيلک ،بلوچ ،ترک ،عرب،
کرد ،لر ،مازني و ...نيست بلکه در همين پايتخت هم در برخي از مناطق ازدواجهاي فاميلي ،همچنين با
رضايت اوليا و تاهل دختران در سنين تحصيل مشهود و محسوس است؛ بنابراين حضور دختران متاهل
در مدارس موردي نيست که غيرقابل تصور باشد و براي مواجهه با آنان نبايد از برخورد قهري استفاده
کرد .برخوردهايی که در اکثر مواقع به افسردگي ،گوشهگيري و محروميت دختران منجر ميشود .آنان
تصميمي براي ادامه زندگيشان گرفتند که بايد از همه نظر مورد قبول و احترام ديگران باشد .آنچه بايد
نهادهاي فرهنگي و آموزشوپرورش به آن بپردازند اخراج و به کنار راندن و دور نگهداشتن اين افراد
نيست بلکه آموزش مهارتها و معيارهايي است که چه دختران مجرد و چه متاهل با برخورداري از آنان
به بسط فکري و انگيزهاي دست يابند و تنوير افکار جامعه در اين خصوص رخ دهد .اگر در دوران تحصيل
آموزشهاي الزم و خاص به دانشآموزان داده شود چرا بايد نگران حضور متاهالن در کنار مجردان
باشيم؟ چرا بايد آنان را به تحصيل در مدارس بزرگسال يا به حضور صرف در دوران امتحانات حکم
دهيم؟ پژوهشهاي داخلي نشان داده که اطالعات دختران درباره ازدواج ،سالمت جنسي و باروري و
همچنين اعتمادبهنفسشان ،ناچيز بوده و آموزش ازدواج و مباحث جنسي هم در مدارس وجود ندارد.
براي آنکه بتوانيم حضور دختران متاهل را در مدارس مديريت کنيم و آن را بحران ندانيم ،بايد از کالس
اول دبستان براي آن برنامه داشته باشيم و به دانشآموزان آموزش دهيم .نبايد نگران همنشيني
مجردان و متاهالن باشيم اگر آموزشهاي تبييني و آگاهي بخش کاملي را در مدارس پايهريزي نماييم.
متاسفانه امروزه نهتنها جاي چنين آموزشي در مدارس ما بسيار خالي است بلکه بهدليل باورها و عقايد
غلط برخي ،از برنامهريزي و اقدام درباره آموزش مهارتهاي زندگي و مسائل زيست جنسي در مدارس
غافل ماندهايم .نتيجه اين غفلت که با اخراج تکميل ميشود و به ازدواجهاي نافرجام براي دختران و
گرفتن حق شادي از آنان که در فصل نشاط و طرب خود بايد تن به قوانينِ سخيف و اجباري بدهند و
به جاي پرواز آرزوها و آرمانهايشان به سکوت و خفقان و تحصيل جدا از دوستانشان تن دهند ،منجر
می شود .تعجب دارد که گاهی برخي متوليان نظام تعليم و تربيت تغيير چهره متاهالن را دليل تصميم
خودشان براي عدم حضور آنان در مدرسه ميدانند و گويي با دنياي امروز نوجواني و جواني دانشآموزان
بسيار فاصله دارند اين درحالي است که امروزه دانشآموزان مجرد زيادي ظاهري شبيه همان دختران
متاهل را دارند و ميتوانند در مدارس معمولي درس بخوانند .جاي تاسف دارد که براي مواجهه با
امر آيندهسازي همچون ازدواج در مدارس ،حتي برخورد و رفتار مناسب با دانشآموزي که ازدواج کرده
را هدفمند نکردهايم و مسئوالن مدارس در مقابل با چنين دانشآموزاني دقيقا نميدانند چگونه بايد
برخورد کنند و با تصميمات اخراجي چند وقته به دنبال حل کردن ماجرا هستند .اينها همه نشان از
ضعف قوانين کشوري و آييننامههاي اجرايي و انضباطي مدارس است.
در روزگاري که به سمت جهاني با تحوالت عميق اجتماعي و فرهنگي در حال حرکت هستيم
و دختران و زنان يکي از منابع فاخر نيروي انساني براي توسعه و پيشرفت محسوب ميشوند،
سياستگذاري و تصميمگيري درباره ازدواج و حق تحصيل آنان بسيار مهم جلوه ميکند و انتظار ميرود
وزارت آموزشوپرورش به جاي تغيير نام و پيگيري غيرقانوني بودن آموزش زبان انگليسي در مدارس
ابتدايي و ...که جز تنش و چالش جديد چيز ديگري ندارد کمي به اصالح قوانين آييننامهاي و ساختار
خود بپردازد و با تنوير انديشه مديران مدارس خود و تدوين برنامههاي آموزشي مطلوب در مدارس و
ديگر نهادهاي مربوط به سمت بسترسازي و فرهنگسازي ازدواج صحيح و به وقت گام بردارد و براي
افکاري که حق تحصيل را از دختران متاهل ميگيرند ،سازههاي باورمندي تعريف کند تا آنان هم در کنار
ساير دانشآموزان گذران دوران تحصيل کنند.

اخراج دختران متاهل از مدارس يکي از مشکالتي
محسوب ميشود که از ابتدا زنان ايران با آن دست
به گريبان هستند .اينکه دختران را بهدليل تاهل از
تحصيل بازدارند يک برخورد نادرست است .وزارت
آموزشوپرورش نبايد در مقابل اين شهروندان
برخوردي سلبي داشته باشد و دختراني که تازه به
خانه بخت رفتهاند را از مدرسه اخراج کند بلکه در
مقابل چنين اتفاقاتي که ميتواند مسير زندگي هر
فرد را تغيير دهد با لطافت و مهرباني برخورد کند.
يکي از وظايف آموزشوپرورش تعليم و تربيت
نسل براي آينده است .ما چگونه ميتوانيم از
مادري که از تحصيل باز مانده است انتظار تربيت
صحيح و اصولي فرزندان را داشته باشيم؟ نبايد با
کسي که به تازگي ازدواج کرده است برخورد تندي
انجام دهيم تا او از زندگي نااميد شود و ازدواج را به
چشم سدي براي آزاديهاي اجتماعي نگاه کند.
در چنين شرايطي نبايد حتي اجازه داد دانشآموز
دختر يک روز از مدرسه و دوستاني که با آنها ارتباط
عاطفي تنگاتنگي دارد دور شود و در ادامه راه حتي
آموزشوپرورش واحدهاي تحصيلي خاصي را به آنها
ارائه دهد تا علم و نگاه آنها را به زندگي و ارتباط با
همسر و فرزنداني که در ادامه به کانون خانواده اضافه
خواهند شد گستردهتر کنند.
چنين رفتاري به هيچ عنوان قابلقبول نيست.
اگر قبول کنيم که آموزشوپرورش وظيفه دارد
نسلهاي آينده را تربيت کند بايد با در آغوش
گرفتن دانشآموزان و تربيت آنها با برخي سنتها
و فرهنگهايي که اکنون کارايي ندارد و باعث به
وجود آمدن آسيب ميشود را در مسير ايراني و
اسالمي تغيير دهد .مديران و معلمان مدارس ،در
شرايط سني حساسي در کنار دانشآموزان حضور
دارند و بنابراین آنها بايد تالش کنند که با حس
عاطفي بيشتر و با چاشني محبت و دوستداشتن،
دانشآموزان را راهنمايي کنند .دختران جواني که
به خانه بخت ميروند و همچنين از مدرسه هم
اخراج ميشوند بايد دو خأل را حس کنند .يکي
خأل دوستان و همکالسيها و ديگري دوري خانواده،
کنترل کردن وضعيت در چنين شرايطي براي هر
فردي سخت خواهد بود .اين موضوع نشان ميدهد
که اين دانشآموزان نياز به توجه و نگهداري بسياري
دارند .حتي آموزشوپرورش که متولي دانشآموزان
است بايد اين دانشآموزان را به روانشناسان
مجرب معرفي کند تا از آسيبهاي رواني که به
دختران خواهد رسيد تا حدودي جلوگيري کنند و
آنها را براي ادامه زندگي تشويق کنند .هنگامي
ميتوانيم به خطرات و آسيبهاي اين چالش
بيشتر توجه کنيم که نگاهي به فرهنگ و سنتهايي
که در برخي استانها درباره ازدواج دختران در سنين
پايين وجود دارد بيندازيم .در برخي استانها عموما
ازدواجها در سنين پايين هم براي پسران و هم
دختران صورت ميگيرد که اکثر دختران در چنين
مواقعي يا از مدرسه خارج ميشوند يا تحت فشار
قرار ميگيرند که مبادا به دوستانشان چيزي بگويند
و ازدواج خود را مخفي کنند ،يا بايد در فصل امتحانات
و تنها براي شرکت در آزمونها به مدرسه بيايند يا به
مدرسه بزرگساالن منتقل شوند .متاسفانه همه اين
واکنشها غلط است و باعث ميشود دختراني که
به تازگي به خانه بخت رفتهاند از جامعه دور شوند.

دختراني که
دوبار قرباني
سنتها ميشوند
يعقوبموسوي

آسيبشناساجتماعي

شايد در زمان گذشته اخراج دختران
دانشآموزي که از تحصيل بازميماندند به
تشخيص مسئوالن وقت آموزشوپرورش
دليل خاصي داشت اما حاال باتوجه به اينکه با
گسترش غيرقابل کنترل فناوري در رسانههاي
خبري و اجتماعي که به کمک اينترنت به
وجود آمده روبهرو هستيم ،به نظر ديگر به آن
قوانين سختگيرانه گذشته احتياجي نداريم
و نمايندگان مجلس و همچنين مسئوالن
وزارت آموزشوپرورش بايد هرچه زودتر به
فکر جلوگيري از اخراج دختران دانشآموزي که
از مدرسه طرد ميشوند باشند.
پايين آمدن سن بلوغ در دانشآموزان باعث
شده که اکنون نتوان بسياري از موضوعاتي که
در نسلهاي گذشته مانند تابو با آنها برخورد
ميشد را از نوجوانان پنهان کرد.
آنها با يک کليک در گوشي موبايل خود
ميتوانند به اطالعات زيادي در هر زمينهاي
که سوالي برايشان پيش ميآيد دسترسي
داشته باشند.
باتوجه به اين مسائل به اين نتيجه ميرسيم
که در زمان حال نبايد دختران دانشآموز
متاهل را به بهانه اينکه ارتباط آنها با ديگر
دانشآموزان باعث بروز آسيبي در مدرسه
ميشود از مدرسه اخراج کرد .واقعيت اين
است که در دوران کنوني ،نوجوانان اطالعات
زيادي در مورد وضعيت و مسائل اطراف خود
دارند و نمیشود آنها را در محیطی بدون
ارتباط با دیگران نگه داشت و ایزوله کرد.
اخراج دختران متاهل از مدارس و ايجاد
محدوديت در روند تحصيلشان به نوعي
غيرحقوقي و غيرفرهنگي است به اين دليل
که در برخي از نقاط کشور ايران سن ازدواج
پسران و دختران بسيار پايين است .حتي
ازدواج دختران و پسران در سنين پايين نوعي
رسم و ازدواج دختراني که به سن تکليف

ميرسند نوعي «بايد اجتماعي» محسوب
ميشود .دانشآموزان دختر با اجازه والدين
خود ازدواج ميکنند و در زمانهاي که ما در
آن زندگي ميکنيم همه ميخواهند ادامه
تحصيل دهند و گرفتن مدرک ديپلم جزو
حداقلهاي اجتماعي محسوب ميشود ولي
متاسفانه ما ميبينيم که آموزشوپرورش به
نوعي از اين آزادي اجتماعي حداقل در برابر
دختران دانشآموز متاهل جلوگيري ميکند.
در چند دهه گذشته حتي دانشجويان دختري
که ازدواج ميکردند هم اجازه ادامه تحصيل
نداشتند ولي در روند روبه رشد آزاديهاي
اجتماعي اين موانع برداشته شد و حاال
دختران دانشجو هم تحصيل ميکند و هم
کار ميکنند و هم به مسائل مربوط به خانه
و خانهداري ميپردازند؛ البته در مقايسه ،ازدواج
دختران دانشجو نسبت به دختران دانشآموز
بيشتر است و اين موضوع نشان ميدهد که
آموزشوپرورش ميتواند بهجاي طرد کردن
دختران دانشآموز متاهل از مدرسه ،براي
آنها امکاناتي را فراهم کند تا در ادامه زندگي
بتوانند کانون خانواده را گرم نگه دارند.
اخراج يا طرد دختران متاهل از مدرسه
ميتواند تبعات منفي اجتماعي در بر داشته
باشد .تبعاتي مانند سرخوردگي اجتماعي،
منزوي شدن از جامعه ،اختالالت رواني،
بحران شخصيت و ...این تبعات ممکن
است در دختراني که بهنوعي توسط مديران
و مسئوالن مدرسه از جامعه طرد شدهاند به
وجود بيايد و در ادامه به بحران در خانوادهاي که
به تازگي تشکيل شده است منجر ميشود.
بايد به اين نکته هم اشاره کنيم که دختراني
که در سنين پايين بهصورت خواسته يا
ناخواسته به ازدواج تن دادهاند قرباني
تصميمات نادرست ميشوند که بايد با کمک
فرهنگسازي و با باال بردن اطالعات در برخي
از مناطق کشور که به صورت سنتي و با عقايد
گذشته زندگي ميکنند از بين برود ولي اکنون
آموزشوپرورش با اخراج اين دانشآموزان
باعث ميشوند دانشآموزان دختر با اخراج
از مدرسه براي دومين بار قرباني سنتها و
تصميمات نادرستشوند.
از این رو ،در شرایطی که با گستردگی
شبکههای مجازی و دسترسی آسان
دانشآموزان به اینترنت نمیتوان از برخورد
و مکالمههای مجردها و متاهالن در فضای
آموزشی مدرسه جلوگیری کرد و این که
بخواهیم این جلوگیری را با حذف دانشآموزان
متاهل انجام دهیم منطقی نیست.

دیدگاه

محصل
نبايد ازدواج کند
اصغر کيهاننيا
روانشناس

دختراني که بهدليل ازدواج از همساالن خود
در مدرسه جدا ميشوند و به مدارس شبانه
فرستاده ميشوند بهدليل همين دوري از
دوستان خود دچار افسردگي ميشوند .آنها
همچنين قانوني که مجبورشان ميکند از
مدرسه جدا شوند و به مدارس شبانه بروند
را قانوني غلط ميدانند .به اين دليل که فکر
ميکنند چنين کاري صحيح نيست ،دچار
احساس تبعيض و بيعدالتي هم ميشوند.
اين احساس در زندگي آنها ،حتي زندگي
زناشوييشان تاثيرگذار است.
از طرفي دختري که ازدواج ميکند ،ممکن است
باردار شود ،ويارهاي بارداري داشته باشد يا به
داليلي در برخي روزها نتواند به مدرسه برود.
تبعات حضور چنين فردي هم ميتواند روي
بچههاي ديگر مدرسه موثر باشد .فکر ميکنم
دليل وضع چنين قانوني هم همين است.
نهتنها در مدارس بلکه ازدواج دانشجو در
دانشگاه هم ميتواند داراي تبعاتي باشد.
اين مسئله را در دانشکده تجربه کردهام که دو

دانشجوي دختر ازدواج کرده و باردار شده بودند.
شرايط مطلوبي براي آنها وجود نداشت و گاهي
حتي مجبور بودند شوخيهاي ديگران را هم
تحمل کنند.
از اينجا بايد نتيجه گرفت که ازدواج بايد بههنگام
و نه زودهنگام باشد .ازدواج امري خانوادگي
است و گاهي به فرصتهاي خاصي که براي
افراد وجود دارد ،بستگي دارد .توصيههايي
هم براي اينکه افراد زودتر ازدواج کنند در شرع
وجود دارد .حتي گفته ميشود آنهايي که زودتر
ازدواج ميکنند چون بدنهاي سالمتري دارند
فرزندان سالمتري هم به دنيا ميآورند و توليد
نسل شکل ميگيرد و مزيتهاي ديگري که
درباره آنها صحبت شده است .اما زود ازدواج
کردن و بههنگام ازدواج کردن دو مسئله متفاوت
هستند.
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان سن
مناسب ازدواج را  23يا  24سال ميداند .به
نظر بهتر است که ازدواج بعد از فارغالتحصيلي
باشد حال چه در دانشگاه باشد چه در مدرسه.
زيرا ازدواج در حين تحصيل باعث ميشود که
زن خانواده نتواند هر دو بار را بردارد و احتماال
نميتواند به وظايف خانهاش برسد .درواقع
مثال نميتواند پاسخگوي مهمانهايشان
باشد درحاليکه مرد از او چنين انتظاري دارد.
اين مسئله که از سادهترين مسائل دراين
زمينه است ميتواند موجب اختالف شود.
درواقع وظايف خانهداري با تحصيل او تداخل
پيدا ميکند و باعث اختالف در خانه ميشود.
ازدواج بهنگام ميتواند جلوي چنين اختالفاتي
را بگيرد و بنابراين از ديد ما فرد وقتي دانشآموز
است نبايد ازدواج کند.
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