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88498440سرويس اجتماعي

 اخراج دانش آموزان متأهل 
مغایر با قانون جوانی جمعیت است

   محمد نیک ضمیر 
یکی از اساس��ی  ترین نکاتی که برای تش��ویق به 
افزایش جمعیت باید در نظر گرفت مسئله ازدواج 
جوانان و تشویق به ازدواج است. مسئله ازدواج و 
تسهیل آن یک قانون قدیمی را در پشتوانه دارد ؛ 
قانون تس��هیل ازدواج جوانان که در سال 84 به 
تصویب رسید و 13 بند دارد اما در عمل هیچ گاه 
این قان��ون اجرایی نش��د. حاال در قان��ون جوانی 
جمعیت و تعال��ی خانواده هم ب��ه موضوع ازدواج 

جوانان توجه شده است.
بر اساس ماده 3۰ قانون جوانی جمعیت سازمان 
تبلیغات اس��امی در چهارچوب اساسنامه خود 
موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعاالن 
مردمی در حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج، در 
قالب هیئات، مساجد، کانون های فرهنگی، اعزام 

مبلغ و مانند آن تدوین نماید.
ماده 31 این قان��ون نیز می گوی��د وزارتخانه های 
کش��ور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسامی 
و همچنین س��ازمان تبلیغات اسامی، ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر و س��ایر نهاده��ای ذی ربط 
مکلفند حداق��ل 3۰ درصد از بودج��ه حمایتی از 
سازمان های مردم نهاد و تشکل های فرهنگی را به 
مجموعه  هایی از قبیل گروه های فرهنگی و جهادی، 
کانون های فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد 
که در جهت کاهش س��ن ازدواج، تس��هیل ازدواج 
جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با 
رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. گزارش 
ساالنه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته 
و حمایت های موضوع این ماده ضمن ارائه به ستاد 
ملی جمعیت، به صورت عمومی نیز منتشر می شود. 
دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط 

ستاد ملی جمعیت تدوین و اباغ می شود.
طبق ماده 3۲ نیز وزارت راه و شهرس��ازی و کلیه 
شهرداری  ها و دهیاری  ها مکلفند در سطح شهرها، 
روستاها، راه های مواصاتی و سایر اماکن عمومی، 
حداقل یک سوم ظرفیت اسمی س��االنه فعالیت 
تبلیغات محیط��ی که جهت تبلیغ��ات فرهنگی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت را با موض��وع ازدواج، 
فرزندآوری، رش��د جمعیت و تعالی نهاد خانواده 

اختصاص دهند.
تبصره همین م��اده 3۲ می گوی��د در اجرای این 
حکم، حداق��ل 4۰ درص��د از ظرفی��ت این ماده 
با نظارت س��ازمان تبلیغات اس��امی در اختیار 
نهادهای مردم��ی از قبیل گروه ه��ای جهادی و 
س��ازمان های مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه 

ازدواج و خانواده فعالیت می کنند قرار می گیرد.
ماده 3۷ هم می گوید س��ازمان تبلیغات اسامی 
مکلف اس��ت به منظ��ور ترویج و تس��هیل در امر 
ازدواج، از طریق مؤسس��ات فرهنگی، مس��اجد و 
روحانیون و دیگر ظرفیت های مردمی به توس��عه 
فرهنگ واس��طه گری در امر انتخاب همس��ر، با 
محوریت و مش��ارکت خانواده  ها و رعایت موازین 

قانونی و شرعی بپردازد.
در تبصره این ماده وزارت ورزش و جوانان موظف 
است با تأیید سازمان تبلیغات اسامی مجوز مراکز 

فعال در امر انتخاب همسر را صادر نماید.
در چنین ش��رایطی و با در نظر گرفتن آمار حدود 
13 میلیون جوانی که در صف ازدواج قرار دارند و 
خیلی های شان در حال عبور از سن مناسب ازدواج 
هستند شاید سنگ اندازی در مسیر ازدواج جوانانی 
که ب��رای ازدواج و قرار گرفتن در مس��یر زندگی 
انتخاب ش��ان را کرده اند ش��اید چندان عاقانه و 
معقول به نظر نرس��د اما در عمل وقتی با مواردی 
همچون اخراج دانش آموزان متأهل از مدرس��ه و 
اجبار آنها به ترک تحصیل یا تحصیل در مدارس 
ش��بانه و بزرگس��االن مواجه می ش��ویم در عمل 
نمود هایی از این سنگ اندازی را می توان مشاهده 
کرد. ش��اید برخ��ی ازدواج دختری 1۷ س��اله را 
ازدواجی زودهنگام به شمار آورند و به همین خاطر 
با سخت گیری هایی از این دست موافق باشند اما 
اگر کمی دقیق تر به ماجرا نگاه کنیم و تفاوت های 
فردی افراد را در نظر بگیریم می توان دریافت سن 
و سال یکی از مواردی اس��ت که برای ازدواج باید 
در نظر گرفت. به بیان دیگر آمادگی برای ازدواج و 
رسیدن به بلوغ عقلی متناسب برای تشکیل زندگی 
مش��ترک لزوماً با باال رفتن سن افزایش نمی یابد. 
در برخی موارد ممکن است یک دختر 1۷ ساله به 
بلوغ عقلی الزم برای ازدواج دس��ت یافته باشد و 
بتواند به خوبی یک زندگی را مدیریت کند اما یک 
فرد 4۰ س��اله هنوز تا بلوغ عقلی الزم برای شروع 

یک زندگی مشترک فاصله داشته باشد.
وقتی قوانین حمایت��ی از ازدواج جوانان اجرایی 
نمی شود و برنامه ای برای حمایت از جوانان مجرد 
و س��ر و س��امان دادن به آنها وجود ندارد ، شاید 
بهتر باشد افرادی که خودشان راه شان را انتخاب 
کرده اند در تنگنا قرار ندهیم . این مسئله با قانون 

جوانی جمعیت هم تناسب بیشتری دارد.

دریچه

اگر در شناسنامه دانش آموز ازدواج ثبت نشده باشد و به کسی چیزی نگوید می تواند همچنان در 
مدارس عادی ادامه تحصیل بدهد اما در صورت ثبت در شناسنامه باید به مدارس شبانه برود یا به 
صورت غیرحضوری تحصیاتش را ادامه دهد و در مدرسه ای که شاگرد های عادی حضور دارند 
اجازه نمی دهند این دانش آموزان حضور داشته باشند. شاید دلیل این ماجرا به خاطر روایت هایی 
باشد که دانش آموزان متأهل می توانند از زندگی زناش��ویی خود داشته باشند . من شخصاً به 
عنوان یک معلم در محیط مدارسی که کار کرده ام، ترجیح می دهم دانش آموز متأهل حضور 
نداشته باشد چراکه حضور یک دانش آموز متأهل می تواند دغدغه های ذهنی سایر دانش آموزان 
را از محیط درس و مدرسه و کاس به سمت و سوی دیگری سوق دهد. البته این مسئله کامًا 
بستگی به خود افراد دارد . به عنوان مثال مدرسه ما یک سال دانش آموزی داشت که از کاس 
سوم دبیرستان عقد کرده بود و ما تا آخر دوره پیش دانشگاهی متوجه این مسئله نشدیم . این 
دانش آموز حتی توانست رتبه 14 کنکور را به دست آورد. خود این دانش آموز ازدواج را یکی از 
عوامل موفقیت در کنکور می دانست و می گفت » همسرم مرا به درس خواندن تشویق می کرد و 
این باعث شد رتبه 14 کنکور را به دست بیاورم.« بنابراین این تجربه نشان می دهد برای هر فرد و 
همچنین در محیط ها و مدارس مختلف در مناطق مختلف واکنش های متفاوتی وجود دارد. اما 
به هر حال نمی توان این نکته را نادیده گرفت که مسئله ازدواج برای بچه های دبیرستانی جذابیت 
دارد و وقتی یکی از همکاسی های شان ازدواج می کند، این تفاوت برای شان جذاب است و این 

مسئله می تواند ذهن بچه  ها را از درس و مدرسه منحرف کند.
 زینب پاییزان- معلم ادبیات دبیرستان فرزانگان 

هرچند قانونی در این رابط��ه وجود دارد ک��ه دانش آموزان متأهل در م��دارس اجازه 
ندارند در کن��ار دانش آم��وزان مجرد ادام��ه تحصیل دهن��د اما به نظر می رس��د این 
مسئله به س��لیقه اولیای مدرسه نیز بس��تگی داشته باش��د. در مدارس مختلف مدیر 
و ناظم مدرس��ه با این موضوع به ش��کلی متف��اوت مواجه می ش��وند. به ط��ور نمونه 
من در ط��ول دوران کارم با م��واردی مواج��ه بوده ام ک��ه دانش آموز متأه��ل در بین 
دانش آم��وزان مجرد کاس تحصی��ل می کرد اما نظر ش��خصی خودم نس��بت به این 
 موضوع مثبت نیست و فکر می کنم بهتر اس��ت دانش آموز متأهل در بین دانش آموزان 

مدرسه نباشد. 
این مسئله هم به ویژگی های دختران در این سن و سال بازمی گردد و جذابیتی که ازدواج 
و تأهل برای آنها دارد . حضور یک دانش آموز متأهل در مدرس��ه باعث می شود تا سایر 

بچه ها ذهن شان از درس و مدرسه منحرف شود. 
حتی ممکن اس��ت ای��ن دانش آم��وز متأهل واکن��ش و رفت��ار خاصی از خود نش��ان 
ندهد و مس��ائل ش��خصی و خصوصی زندگی اش را برای دوس��تان و هم کاسی هایش 
بازگ��و نکن��د اما باز ه��م بچه ها نس��بت ب��ه این ماج��را کنجکاو هس��تند و دوس��ت 
دارن��د اطاع��ات بیش��تری را ب��ه دس��ت بیاورن��د . ای��ن مس��ئله موجب می ش��ود 
 ت��ا م��ن ب��ه عن��وان ی��ک معل��م ترجی��ح بده��م دانش آم��وز متأه��ل س��ر کاس 

حضور نداشته باشد.
حیدری- معلم ریاضی دبیرستان نرجس پاکدشت

ماجرای حضور دانش آموزان متأهل در سر کاس مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. اگر 
پای صحبت های بچه ها، معلم ها و والدین بنشینید، هرکسی از دیدگاه خودش درباره آن 
نظر می دهد. طبق سیستمی که قبل تر معمول بود، بچه های متأهل را از ادامه تحصیل 
محروم می کردند و این مسئله در مدارس دولتی بیشتر از مدارس غیرانتفاعی نمود دارد. 
بنابراین این دختران مجبورند یا ازدواج ش��ان را پنهان کنند یا اینکه از مدرس��ه عادی 
بیرون بروند و در مدارس بزرگس��االن ادامه تحصیل بدهند. نظر شخصی من این است 
که اخراج یا اجبار دانش آموزان به پنهان کاری اوضاع را بدتر می کند و اتفاقاً پنهان کاری 
هیجان بیشتری را در دانش آموزان ایجاد می کند. در واقع در مورد موضوعات دیگر هم 
شما با همین مسئله مواجه هستید که هر قدر امری زیرزمینی تر باشد جذاب تر می شود . 
بنابراین پنهان کاری و اخراج به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. به نظر من می شود 
با دختر و خانواده اش جلساتی گذاشت و با قانون و مقرراتی این ماجرا را کنترل کرد. این 
موضوعی است که می شود آن را مدیریت کرد. از سوی دیگر در حال حاضر شاید تعداد 
دخترانی که در سنین دبیرستان ازدواج می کنند ، به اندازه گذشته نباشد اما این مسئله 
وجود دارد. از سوی دیگر دختران ما در سنین دبیرس��تان نسبت به بسیاری از مسائل 
آگاهی دارند ، بنابراین شاید بهترین راهکار این باش��د که از دوران کودکی و در سنین 
پایین تر به فرزندان مان حریم  ها و حفظ مسائل ش��خصی را آموزش دهیم تا در چنین 

مواردی با چالش های کمتری مواجه باشیم.
 سمیه قنبری- معلم اقتصاد مدرسه حضرت زهرا)س(

نگاهمعلمها

 ماجرای 
دانش آموز متأهلی که رتبه 14 کنکور شد

 برخورد با مسئله ازدواج دانش آموزان 
سلیقه ای است 

 اخراج دانش آموز یا اجبار به پنهان کاری 
پاک کردن صورت مسئله است

با افزایش سن ازدواج باید کمتر ش��اهد دختران 1۷، 18 ساله باشیم 
که در سنین متوسطه دوم یا همان دبیرس��تان قدیم ازدواج کنند با 
وجود این هنوز هم هس��تند دخترانی که در این سنین مرد زندگی و 
آینده شان را پیدا می کنند و پای سفره عقد می نشینند. دخترانی که 
خیلی های شان هم اس��تعدادش را دارند و هم عاقه اش را و دل شان 
می خواهد در کنار ازدواج و زندگی متأهلی و درس و تحصیل شان هم 
ادامه دهند و با وجود این طبق قانون این دختران حق ادامه تحصیل 
در مدارس ع��ادی را ندارند و ب��رای ادامه تحصیل بای��د راهکارهای 

دیگری را برگزیند.
    دانش آموزان متأهل می توانند ادامه تحصیل دهند اما...

آن طور که عبدالرسول عمادی سرپرس��ت معاونت آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش درباره »اخراج دختران متأهل از مدرس��ه « 
می گوید بر اس��اس ماده ۵3 آیین نامه اجرایی مدارس، دانش آموزان 
دختری که ازدواج می کنند، می توانند ب��ه چند روش ادامه تحصیل 

دهند.
به گفته وی در روش اول، دانش آموز دختر متأهل بدون تغییر ظاهر و 
عدم صحبت درباره مسائل خانوادگی با دانش آموزان دیگر، می تواند 

در مدارس روزانه مانند گذشته ادامه تحصیل دهد.
در غیر این صورت دانش آموز می تواند در مدرس��ه بزرگساالن ادامه 
تحصیل دهد یا اینکه در همان مدرسه روزانه ثبت نام کند اما فقط در 
امتحانات شرکت کند و همچنین امکان تحصیل در مراکز آموزش از 
راه دور نیز وجود دارد. تصمیم گیری در این خصوص بر عهده شورای 
مدرس��ه اس��ت اما در هر حال دانش آموز متأهل اخراج نمی شود و از 

تحصیل محروم نخواهد شد.

    پای درد دل دانش آموزان متأهل 
اما وقتی پ��ای درد دل دانش آموزان متأهل می نش��ینید درمی یابید 
این قوانین ب��رای ادامه تحصی��ل دانش آموزان متأه��ل می تواند به 
نوعی س��نگ اندازی در مس��یر تحصیل و همچنین در مسیر ازدواج 
محسوب شود. در واقع دخترانی که در مسیر زندگی قرار می گیرند و 
خواستگار مناسب دارند یا باید قید تحصیل را بزنند یا قید ازدواج را و 
اگر بخواهند هر دو مسیر را در کنار هم ادامه دهند ، به واسطه قوانین و 
عرفی که برای عدم حضور دانش آموزان متأهل در کنار دانش آموزان 
مجرد وجود دارد، کار برای شان سخت خواهد شد. این دانش آموزان 
حتی اگر روش پنهان کاری برای ادامه تحصیل در مدارس عادی را در 
پیش بگیرند باز هم ادامه این کار تا پیش از دوران بارداری امکانپذیر 
خواهد بود و در صورت بارداری این دانش آموزان ناگزیر خواهند بود 
در مدارس بزرگساالن و در کنار زنانی ادامه تحصیل بدهند که خیلی 

وقت ها سن مادران شان را دارند.
حاال انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست 
اتحادیه های بزرگ دانشجویی کشور که با موضوع بررسی مسائل زنان 
برگزار شد، گفت: » برخی دختران دانش آموز بعد از ازدواج از دبیرستان 

اخراج می شوند که درصدد لغو این قانون هستیم.«
    فرق میان دانش آموز با دانشجو

در دنیای ام��روز یکی از دغدغه ه��ای والدین و کارشناس��ان حضور 
بی ضابطه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
اس��ت. فضایی که اطاع��ات و داده هایی در تمام زمینه ه��ا در آن به 
اشتراک گذاشته می ش��ود؛ اطاعاتی که خیلی وقت ها مناسب سن 
کودکان و نوجوانان نیس��ت. بر این اس��اس ضابطه مند کردن فضای 

مجازی و ش��بکه های اجتماعی بر اس��اس گروه های س��نی مختلف 
ضرورتی است که اگرچه کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت بر آن تأکید 
دارند اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل این ما با قوانین 
و مقررات��ی مواجهیم که بی تردید اثرگذاری ش��ان در دادن اطاعات 
بی ضابطه و به قول معروف در باز کردن چشم و گوش کودک و نوجوان 

اثرگذاری کمتری دارد. 
یکی از این موارد هم همین ممنوعیت حض��ور دانش آموزان متأهل 
در مدارس عادی و در کن��ار دیگر دانش آموزان اس��ت. این واقعیتی 
غیر قابل انکار اس��ت که حضور مداوم نوجوان ما در فضای مجازی و 
ش��بکه های اجتماعی و عضویت وی در گروه هایی که به لحاظ سنی 
مختص بزرگساالن است خیلی بیشتر از نشستن کنار یک دانش آموز 
متأهل و درس خواندن ب��ا او در یک کاس می تواند چش��م و گوش 
دختران نوجوان را باز کند و فضای فکری آنها را تغییر دهد. از س��وی 

دیگر ممنوعیت ادامه تحصیل در مدارس ع��ادی برای دانش آموزان 
متأهل که درصدشان نس��بت به کل دانش آموزان بسیار پایین است 
می تواند این بچه ها را برای ادامه تحصیل دچار مشکل کند. دختران 
ج��وان و گاه نوجوانی که پ��س از عقد مجبورند در کنار زنان س��ن و 
سال دار تحصیل کنند و از هم صحبتی و معاشرت با هم سن و ساالن 
خود محروم می شوند. از سوی دیگر گاهی تنها چند ماه بین دانش آموز 
بودن در دوره متوسطه دوم و دانشجو شدن این دانش آموزان فاصله 
اس��ت و اگر بنا باش��د درس خواندن دانش آموزان متأه��ل در کنار 
دانش آموزان مجرد آسیب زا باشد ، این آس��یب بر تحصیل در دوران 
دانشجویی هم مترتب است چراکه فاصله یک ساله یا چند ماهه میان 
تحصیل یک دانش آموز 1۷، 18 ساله با یک دانشجوی 18، 19 ساله 
نمی تواند چندان تفاوت محسوسی در ارتقای درک آنان از زندگی و 
تحصیل داشته باشد. اما دو دانش��جوی سال اولی که حدود 18 سال 
سن دارند یکی مجرد و دیگری متأهل می توانند در کنار یکدیگر و در 
یک کاس بنشینند و درس بخوانند اما دو دانش آموز سال آخری که 
آنها هم حدود 18 سال سن دارند به صاح نیست در یک کاس و در 

کنار یکدیگر درس بخوانند.
    حضور دانش آموزان متأهل در کالس درس از نگاه معلم ها

معلمان و مربیان مدرس��ه یکی از اصلی  ترین افرادی هس��تند که با 
دانش آموزان در ارتباط بوده و با عنایت به تجربیاتی که در این زمینه 
دارند می توانند درباره این موضوع تحلیل درست تری ارائه بدهند. از 
این رو به س��راغ چند تن از معلمان مقطع متوس��طه دوم می روم و با 
آنها درباره حضور دانش آموزان متأهل در کاس درس در کنار دیگر 

دانش آموزان هم صحبت می شوم.

اخراج به جرم تأهل !
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور: برخی دختران دانش آموز بعد از ازدواج از دبیرستان اخراج می شوند که درصدد مقابله با این رویه هستیم

  زهرا چیذري 
تازه وارد 18 س�الگی ش�ده بود و هنوز تا دیپلم یک س�ال تحصیلی دیگر فاصله 
داشت. هم خودش و هم خانواده اش بر سر دو راهی قرار گرفته بودند. یک سر این 
راه ازدواج با کس�ی است که دوس�تش دارد و مرد رؤیاهایش است و راه دیگر هم 
ادامه تحصیل و انصراف موقت از ازدواج اس�ت. البته راه س�ومی هم وجود دارد و 
آن این است که ازدواجش را به کسی نگوید و بعد از ثبت نام در مدرسه عقد کنند 

تا نام همس�رش در شناس�نامه نباش�د و بتواند ازدواجش را از مسئوالن مدرسه 
پنهان کن�د زیرا طبق قوانی�ن فعلی دانش آم�وزان دختری ک�ه ازدواج می کنند 
و متأهل می ش�وند دیگر نمی توانن�د در مدارس ع�ادی ادامه تحصی�ل بدهند و 
اگر خیلی مش�تاق ادام�ه تحصیل باش�ند باید یا در م�دارس بزرگس�االن ادامه 
تحصیل دهند و یا خودش�ان درس بخوانند و متفرقه امتحان بدهند. س�اده  ترین 
راهکار ممکن همان پنهان کاری اس�ت . ای�ن قانون در حالی ب�رای دانش آموزان 

دبیرس�تانی اجرایی می ش�ود که تنها با چند ماه فاصله ای�ن دانش آموزان وقتی 
در دانش�گاه قبول و دانش�جو می ش�وند مش�کلی برای تأهل ندارند در حالی که 
اغل�ب دانش�جویان و هم کالسی های ش�ان در محدوده س�نی 18 تا 19 س�الگی 
هس�تند . حاال انس�یه خزعلی معاون ام�ور زنان و خان�واده رئیس جمه�ور برای 
اصالح این قانون قول هایی داده تا دانش آموزان متأهل هم بتوانند در کالس های 
درس و در م�دارس ع�ادی در کن�ار س�ایر دانش آم�وزان ادامه تحصی�ل دهند.

پرونده » جوان « از اخراج دانش آموزان متأهل

طبق ماده 53 آیین نامه اجرایی 
مدارس دانش آموزان دختری که 
ازدواج می کنند دیگر نمی توانند 
در مدارس عادی روزانه ادامه 
تحصیل بدهند و باید یا به مدارس 
بزرگساالن بروند یا با روش هایی 
همچون آموزش از راه دور و 
شرکت در امتحانات تحصیلشان 
را ادامه دهند. یک راه دیگر 
هم پنهان کردن ازدواج و ادامه 
تحصیل در مدارس عادی و در 
کنار دیگر دانش آموزان است


