
    زنان معلم و تشكل هاي معلمي
هرچند تعداد تش��كل هاي معلمي به نسبت 
گس��تردگي معلمان در كش��ور معدود است اما 
با اين وجود متاس��فانه حضور زنان معلم بسيار 
كمرنگ اس��ت، در حالي كه انتظار مي رود زنان 
معلم با حضور درتش��كل هاي معلم��ي نقش و 
رسالت خود را كامل تر كنند.  هرچند مشاركت 
زنان به طور كلي در س��اير تشكل هاي صنفي و 
سياس��ي نيز دركش��ورمان كمرنگ است و اين 
مختص فرهنگيان نيس��ت اما با توجه به اينكه 
بيشترين شاغالن زن در آموزش و پرورش حضور 
دارند و زنان معلم از تحصيلكرده ترين زنان جامعه 
هس��تند اين يك انتظار معقول و منطقي است 
كه بايد مشاركت بيش��تري داشته باشند. با اين 
وجود در برخي تشكل هاي معلمي زنان حضور 
موثري دارند، حتي تا رده هاي باالتر صعود كرده 
و جزو اركان اصلي تشكل هس��تند، اين حضور 
كه زمينه س��از ارتقاي جايگاه و نقش زنان معلم 
شده الگويي است براي ساير زنان كه تشكل ها را 
يك فرصت پيشرفت و رشد و ترقي بدانند.  يكي 
از زنان عضو ارش��د يك تشكل صنفي و سياسي 
در همين زمينه به »اعتم��اد« گفت: تجربه من 
كه بيش از 15 س��ال است با تشكل هاي معلمي 
همكاري مي كنم وچند دوره عضو شوراي مركزي 
نيز بودم نشان مي دهد با وجود محدوديت هاي 
موجود در مسير نهادهاي مدني از جمله نهادهاي 
معلمي، حضور در اين تشكل ها درابعاد مختلف 
براي ما مفيد و موثر است چراكه اعتماد به نفس 
ما را افزايش مي دهد و بستري است براي تمرين 
ش��يوه هاي دموكراتيك و مدني زندگي.  تعداد 
زي��ادي از زنان معلم هس��تند ك��ه اگرچه عضو 
تشكل خاصي نيستند اما به ش��دت عالقه مند 
به كنش��گري مدني، صنفي و سياسي هستند 
و در مقاط��ع مختلف در كنار معلم��ان وفعاالن 
تش��كل ها قرار دارند و در عرصه ه��اي مجازي و 
حقيقي به ايفاي نقش مي پردازن��د، وقتي پاي 
سخنان اين دس��ته از معلمان مي نشيني داليل 
مختلفي را براي عدم عضوي��ت اعالم مي كنند.  
راضيه سرشتي يكي از معلمان فعال شيرازي در 
همين زمينه مي گويد: من تشكلي را كه با عقايد 
و روحياتم سازگار باش��د پيدا نكردم واگر چنين 
تشكلي وجود داشته باشد به طور قطع عضويت 
و فعاليت تشكلي را بر فعاليت هاي فردي و فصلي 
ترجيح مي دهم.  يك فرهنگي اه��ل يزد نيز بر 
اين باور است كه بايد يك تشكل فراگير كه همه 
معلمان عضو آن باشند تشكيل شود تا با مشاركت 
حداكثر معلمان از جمل��ه معلمان زن مطالبات 
صنفي پيگيري ش��ود و نظرات معلم��ان براي 
اصالح و ارتقاي آموزش و پ��رورش از اين طريق 
به مس��ووالن انتقال داده شود.  يك معلم مقطع 
ابتدايي هم كه عالقه اي به اين گونه از فعاليت ها 
ندارد به »اعتماد« گفت: م��ن نه وقت فعاليت را 
دارم و نه عالقه اي به اين گون��ه كارها دارم، تمام 
وقت من در مدرس��ه به تدريس مي گ��ذرد ودر 
منزل هم به خان��ه داري. در واقع من دو ش��غله 
هستم وفرصت كار س��وم را ندارم اگر بخواهم به 
اين فعاليت ها بپردازم يا بايد از كار مدرسه يا از كار 

خانه بزنم كه حاضر به اين كار نيستم. 
    يك معلم، يك زن و يك روستا

چهره اي با نمكي دارد شبيه مادربزرگ هايي 
است كه آدم دلش مي خواهد ساعت ها بنشيند 
پ��اي صحبت هاي��ش و از خاطراتش بش��نود. 

خاطراتي ك��ه ب��ه س��ال هاي دور برمي گردد؛ 
به هفتاد و چند س��ال پيش... به مدرس��ه هاي 
قديمي... دانش آموزان قديمي... معلمان قديمي 
و... به روزهايي كه نخس��تين معل��م زن بخش 
آباده طشك پا به آنجا گذاش��ت.  اين مقدمه اي 
اس��ت كه يك خبرنگار در ابتداي گفت وگويش 
با يك معلم زني كه عمرش را با عشق به معلمي 
سپري كرده است نوش��ته و سپس به گفت وگو 
با او پرداخته اس��ت؛ گفت وگوي��ي كه در بخش 
نخست اين معلم خود را اين گونه معرفي مي كند: 
»سال ١٣٣٩ ديپلم گرفتم و بالفاصله در آبان ماه 
همان سال در آزمون معلمي قبول شدم و چون 
از منطقه هاي اطراف براي روستاها تقاضاي معلم  
زن داشتند، قرعه فال به نام من افتاد بعد از قبولي 
در آزمون معلمي، با م��ادر و ب��رادرم راهي آباده  
طشك شديم.« عذرا خوشنما كه نخستين زن 
معلم در اين روستا بوده است، در ادامه مي گويد: 
»پس از مستقر ش��دن در آباده، مدرسه اي به نام 
پروين اعتصامي تاس��يس كرديم كه چهار پايه 
ابتدايي در آن درس مي خواندن��د. در آنجا من با 
وجود اينكه ٢٠ سال بيشتر نداشتم معلم چهار 
پايه ابتدايي بودم.« او از حال و هواي معلمي خود 
و اشتياق دانش آموزان اين گونه ياد مي كند: »من 
عاش��ق درس  دادن بودم و دانش آموزان عاش��ق 
يادگرفتن، به طوري كه بعضي از دانش آموزان با 
مادران شان سر كالس حاضر مي شدند و شب ها 
هم به بقي��ه خانم ها جداگان��ه در نهضت درس 
مي دادم.«  بانو خوش��نما در مورد موفقيت هايي 
كه كسب كرده نيز مي گويد: »در زمان اشتغالم، 
سه دوره به عنوان معلم نمونه شهرستان انتخاب 
ش��دم. به خاطر خدماتي كه ارايه داده بودم، در 

زمان بازنشستگي ام نيز به عنوان معلم نمونه آباده   
طشك  انتخاب  شدم.«

    دانش آموزان پسر ومعلمان زن
آمارها نشان مي دهد بيش��تر مدارس ابتدايي 
توس��ط معلمان زن اداره مي ش��ود وتا پايان اين 
دوره دانش آموزان پس��ر توس��ط معلم��ان زن 
آموزش مي بينند؛ موضوعي كه نظرات مختلفي 
را در پي داشته اس��ت. برخي ايرادي به موضوع 
وارد نمي دانند و ع��ده اي اين مس��اله را به ويژه 
در سه س��ال دوم آس��يب زا مي دانند در همين 
زمين��ه محي الدين به��رام محمدي��ان، رييس 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفته 
بود: متناسب نبودن نسبت جنسيت معلمان با 
دانش آموزان نگراني تربي��ت به »رنگ صورتي« 
را افزايش داده اس��ت. محمديان مي افزايد: غلبه 
رفتاره��اي زنان��ه و دخترانه در بي��ن نوجوان و 
جوانان پسر از پيامدهاي فاصله گرفتن مدارس 
از تربيت متناس��ب با جنسيت و س��ازماندهي 
نامناسب نيروي انس��اني در دوره ابتدايي است. 
وي بر اين باور است كه: استفاده از زنان معلم در 
مقاطع ابتدايي براي دانش آموزان پسر منجر به 
رشد گرايش هاي زنانه و رفتارهاي » نامتجانس« 
با جنس��يت مردانه در ميان اي��ن دانش آموزان 
خواهد شد. به گفته وي دانش آموزان پسر از پايه 
س��وم ابتدايي به بعد نيازمند برخورد با خلقيات 
مردانه هس��تند و در پايه پنجم و ششم ابتدايي 
هم حضور معلمان خان��م در كالس هاي درس 
براي آنان نيز مشكل زاس��ت. اين مقام مس��وول 
افزود: اگر آموزش و پرورش نتواند سامانه نيروي 
انساني و سازماندهي معلمان زن را اصالح كند، 
معلم و دانش آموز، هر دو آس��يب خواهند ديد.  

اين ابراز نظر در حالي صورت مي گيرد كه برخي 
كارشناس��ان و صاحبنظران بر اي��ن باورند كه 
براي تربيت جنس��يتي آنچه مهم است تركيب 
جنسيتي است نه جنسيت معلمان به اين معني 
كه تفكيك جنسيتي مدارس و غيبت يك جنس 
فضاي مدارس را  تك جنس��يتي كرده به همين 
دليل در مقطع ابتدايي هم پسران و هم دختران 
با معلمان زن بيش��تر تحت تاثير غيبت جنس 
مخالف به گونه اي تربيت مي ش��وند كه تناسبي 
ميان ابعاد تربيت برقرار نمي شود. در همين راستا 
رفتارهاي نوجوان��ان در مقاطع تحصيلي باالتر 
وحتي رفتار جوانان در دانش��گاه وقتي با جنس 
مخالف مواجه مي ش��وند غيرطبيعي وناهنجار 
است كه متاسفانه آسيب هاي فراواني را در ابعاد 

مختلف وارد ساخته است. 
    معلمي شغلي مناسب براي زنان جامعه 

در خاطره هاي شيرين كودكي اغلب ما خانم 
معلم دوست داشتني مهرباني وجود دارد. اما آيا 
زندگي زنان معلم با مشكالتي كه زن شاغل بودن 
و معلم بودن دارد، به شيريني خاطرات كودكي 
ما اس��ت؟  معلمي يكي از ش��غل هايي است كه 
بسياري از زنان آن را انتخاب مي كنند يا از سوي 
خانواده و جامعه به سمت آن سوق داده مي شوند. 
يكي از داليل مناسب تر بودن زن ها براي بعضي 
از مش��اغل، مش��ابه ب��ودن مهارت ه��اي آن با 
خانه داري عنوان مي شود. »زن ها براي مشاغلي 
كه نياز به مهارت هاي مرتبط با مس��ووليت هاي 
خانگي دارد مناسب تر ش��ناخته مي شوند ولي 
در بسياري از كش��ورهاي در حال توسعه چنين 
مشاغلي مناسب مردان نيز شناخته مي شود و از 
اين رو مشاغلي نظير آموزگاري در انحصار زنان 

نيست.« معلم 50س��اله با 30 س��ال سابقه كار 
مي گويد: »من رش��ته نمايش دانشگاه تهران را 
رها كردم، آن زمان مي خواستم كار كنم و پدرم 
فقط محيط هايي مثل آموزش و پرورش را براي 
كار زن ها مناسب مي دانست.« در جوامع در حال 
توسعه نگاه س��نتي كه ارتباط با مردان غريبه را 
مناس��ب زنان نمي داند منجر به گرايش زنان به 
ش��غل هايي كه در آن ارتباط با م��ردان محدود 
است، مي شود. »پايين بودن نسبت زناني كه در 
خاورميانه در مشاغل دفتري كار مي كنند با اين 
طرز فكر كه ممكن است در اين مشاغل زنان خود 
را در مع��رض ارتباط با مردان ق��رار دهند همراه 

است« 
    خانه داري مسووليتي مضاعف بر دوش 

زنان معلم
روي آوردن زن��ان ب��ه ش��غل هايي مانن��د 
آموزگاري نش��ان دهنده مقاومت زن��ان براي 
حفظ حضور خود در عرصه عموم��ي با وجود 
مس��ووليت آنان در ايفاي نقش س��نتي خود 
در خانه و به عن��وان مادر اس��ت. هنگامي كه 
از س��وي مردان تالش��ي براي انج��ام كارهاي 
خانگي ص��ورت نمي گي��رد و سياس��ت هاي 
دولتي و رسانه هاي داخلي و خارجي همچنان 
كار خانگي را وظيفه زن مي دانند. تقس��يم كار 
سنتي كه كار خانگي را بر عهده زنان مي گذارد، 
زنان شاغل را با مشكالتي به خاطر كار مضاعف 
روبه رو مي كند. معلم 40 س��اله اي با 20 سال 
س��ابقه كار مي گويد: »ما زن ها فقط خودمان 
كارمان را انتخ��اب نمي كنيم، م��ن معلمي را 
دوست دارم ولي بسياري از همكارهايم به خاطر 
اينكه به كار خانه برس��ند اين شغل را انتخاب 

كردند چون كار در مدرسه تا ظهر تمام مي شود 
و وقت براي اينك��ه به كارهاي خانه برس��ند و 
مراقب بچه ها باش��ند هس��ت. س��اعت كاري 
ش��غل هاي ديگر طوالني تر اس��ت. من خودم 
هيچ كمكي در خانه ندارم. همه كارها با خودم 
است.« طبق كليشه هاي س��نتي كه رسانه ها 
و سياس��ت هاي دولت��ي آن را تقويت مي كند، 
مادر وظيفه نگهداري از كودك را برعهده دارد. 
مادران معل��م براي نگهداري از كودكان ش��ان 
مشكالت زيادي دارند. مرخصي زايمان زماني 
مي تواند كافي باشد كه مهدكودك هايي براي 
نگهداري از ن��وزادان و كودكان وجود داش��ته 
باش��د.حتي گاهي معلمان زن به خاطر آنچه 
وظيفه اصلي زن ناميده مي شود يعني مادري 
به طور كل��ي كار را كن��ار مي گذارن��د. يكي از 
اولياي مدرس��ه كه 35 ساله اس��ت، مي گويد: 
»من دبيري خواندم. سال آخر دانشگاه ازدواج 
كردم و بچه دار ش��دم. همس��رم معتقد بود كه 
بايد مراقب بچه باش��م. بنابراين سر كار نرفتم. 
با وجود اينكه عاشق معلم شدن بودم. االن كه 
بچه ها بزرگ ش��دند خيلي دلم مي خواهد كار 

كنم ولي مي گويند كه سنم زياد است.« 
    شغلي سخت و دستمزدي ناكافي

زنان معلم مانند همه زنان شاغل مشكالتي 
دارند، مانند كار مضاعف ب��ه خاطر بر عهده 
داش��تن كار خانگ��ي، مش��كالت نگهداري 
كودكان و...، ام��ا بيش��ترين نارضايتي زنان 
معلم، اهميت قايل نش��دن براي شغل شان 
اس��ت. به نظ��ر هم��ه مصاحبه ش��ونده ها 
دس��تمزد ها بس��يار اندك و مزاي��اي كار در 
آم��وزش و پ��رورش كاف��ي نيس��ت.  معلم 
50 س��اله با 30 س��ال س��ابقه كار مي گويد: 
 »معلم ها انسان هاي ش��ريفي هستند. حوزه 
آموزش و پ��رورش را نمي ش��ود به دس��ت 
هر كس��ي س��پرد زيرا بچه ها س��رمايه هاي 
جامعه اند. با همكارهايي كه صاحب انديشه 
هس��تند غناي فرهنگ در فضاي آموزش و 
پرورش نسبت به مجموعه هاي ديگر بيشتر 
است. در چنين شرايطي كه حقوق يك معلم 
براي زندگي كافي نيس��ت معلم هاي خوب 
و دانا كار نمي كنن��د و معلم هاي ديگر هم به 
شغل دوم روي مي آورند. ش��غل دوم فضاي 
تعالي انس��ان را از ما مي گيرد.« واضح است 
با كار خانگي كه بر عهده زنان گذاش��ته شده 
آنها نمي توانند ش��غل دومي داشته باشند و 
اين مردان هستند كه با كار در شغل ديگري 
دستمزد بيشتري به دست مي آورند. حقوق 
ناكافي معلم ها باعث مي ش��ود زن��ان معلم 
به مردان وابسته شوند و اس��تقالل مالي كه 

مي خواهند نداشته باشند. 
    اعتراض ه�اي معلم�ان زن به ش�رايط 

ناعادالنه  كار
وضعيت نابس��امان معلمان باعث شد كه در 
چند سال گذشته ش��اهد اعتراض هاي معلمان 
براي به دس��ت آوردن حقوق شان باشيم. در اين 
اعتراض ها همواره زنان نقش مهمي داش��ته اند. 
معلم 50 ساله با20 سال س��ابقه كار در اين باره 
مي گويد: »من در اين 30 سال براي معلم ها كمتر 
ديدم تالشي صورت گيرد، هر كاري كه مي كنند 
براي عدالت نيس��ت، نه افزايش حقوق ها با نرخ 
تورم هماهنگ��ي دارد و نه وعده ها به س��رانجام 

مي رسد.«

گروهمدرسه»اعتماد«بررسيميكند

فرصت ها و تهديدهاي نقش هاي  چندگانه زنان معلم
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مدرسه

گروه مدرس�ه »اعتماد«|    در اينكه رويكردهاي جديد مديريتي و توسعه محور،  اساس را 
نيروي انساني قرار مي دهد ترديدي نيست. در تقس�يم بندي سرمايه  نيز از نيروي انساني 
تحصيلكرده و داراي مهارت به عنوان ارزش�مندترين س�رمايه نام برده مي ش�ود. تجربه 
كشورها و جوامع نشان داده است كه رمز و راز توسعه و پيشرفت برخورداري از منابع طبيعي 
و ثروت مادي نيست چرا كه بسياري از كشورها هستند كه با دارا بودن اين منابع به توسعه 
دست نيافتند اما اين تجربه نشان مي دهد كشورهاي داراي سرمايه انساني با كيفيت بر تمام 
موانع و مش�كالت غلبه كردند. زنان به عنوان نيمي از جمعيت و بخشي از سرمايه انساني 
همواره بايد مورد توجه باش�ند. در اين مي�ان زنان تحصيلكرده و داراي مه�ارت از جايگاه 
ويژه اي برخوردارند هر چند بايد تالش شود با تشويق دختران به تحصيل و كسب مهارت 
بر كيفيت اين س�رمايه افزود، اما آنچه فوري تر است استفاده از سرمايه هاي بالفعل موجود 

اس�ت. زنان معلم كه بيش از نيم ميليون از كارمندان دولت را تش�كيل مي دهن�د و داراي 
تحصيالت عالي نيز هستند يك سرمايه اجتماعي ارزشمند بوده كه متاسفانه كمتر مورد 
توجه قرار گرفته  اند. حضور تعدادي از اين نيروي ارزشمند در برخي از عرصه ها آنچنان تحول 
ايجاد كرده كه ترديدي بر مفيد و موثر بودن آنها باقي نمي گذارد. به همين منظور براي توجه 
دادن جامعه زنان معلم به ارزش و توانمندي خود و از طرفي تذكر به مسووالن بر آن شديم تا 
در گروه صفحه مدرسه به ابعاد اين موضوع بپردازيم و در قالب گفت وگو و چند يادداشت و 
گزارش ضمن توجه دادن به نقش هاي چندگانه زنان معلم به پتانسيل هاي پنهان اين نيروي 
ارزشمند نيز توجه كنيم و براي بهره مندي از اين سرمايه مشكالت فراروي زنان معلم را به 
عنوان موانع شناسايي كرده تا مس�ووالن براي رفع آن تدابيري اتخاذ كنند. اميد مي رود با 

غلبه نگرش شايسته ساالري بر رويكرد جنسيتي زمينه ارتقاي زنان معلم فراهم شود.

 ف

زنانمعلمونقشهايچندگانه
در يك نگاه ترديدي باقي نمي ماند كه تناس��ب زيادي 
ميان زن بودن و مادر و معلم بودن وجود دارد، اين سه نقش 
آنقدر نزديك و مكم��ل يكديگرند كه حت��ي اگر زني معلم 
نباش��د به صفت مادري و وظيفه تربيت فرزندان مي ش��ود 
او را معلم دانس��ت. زنان معلم نقش هاي چندگانه اي دارند 
كه اين نقش ها آنها را نه تنها در ميان زنان بلكه در ميان كل 
افراد جامعه ويژه ساخته است. يك معلم ناگزير است عالوه 
بر نقش معلمي كه حرفه اوس��ت نقش مادري و همسري را 
هم كه وظيفه اوست برعهده داشته باش��د حال اين معلم زن در يك فرهنگ مردساالر 
در مظلوميت مضاعف، بار سنگيني را بر دوش خواهد داشت. حال اگر زن معلم بخواهد 
در عرصه هاي عمومي نيز فعال شود و به كنشگري مدني بپردازد نقش هاي ديگري نيز 
برعهده او خواهد بود كه چندگانه متعددي را ش��كل خواهد داد در اين نوشتار كمي به 
نقش هاي چندگانه يك معلم زن بيش��تر مي پردازيم. ٭نقش معلمي: بي ترديد معلم 
كالس اول بيشتر ما يك زن بوده اس��ت االن هم تمام مدارس ابتدايي دخترانه و بيشتر 
ابتدايي هاي پسرانه توسط معلمان زن اداره مي شود اين غلبه جنسيتي زنان معلم ريشه 
در چند عامل دارد؛ نخست اينكه ش��رايط فرهنگي جامعه ما به گونه اي است كه شغل 
معلمي متناسب ترين شغل براي يك زن است و نكته ديگر شرايط شغل معلمي اجازه 
مي دهد تا يك معلم زن به وظيفه مادري و همسري خود نيز برسد و از طرفي روحيات 
زنان با شغل معلمي تناسب بيشتري دارد بنابراين تمايل زنان به انتخاب شغل معلمي 
بيشتر است. تجربه هم نشان داده است زنان معلم براي ايفاي نقش معلمي انگيزه بيشتري 
دارند و موفقيت هاي آنها نيز به نسبت مردان بيش��تر است. ٭نقش مادري: زنان معلم 
به نسبت ساير زنان، مادران موفق تري هس��تند آمارها تاييد خواهند كرد كه فرزندان 
زنان معلم از نظر تحصيلي موفق  و از لحاظ اخالقي س��الم تر و از نظ��ر اجتماعي داراي 
توانمندي هاي باالتري هستند بنابراين مي توان نتيجه گرفت دانش و مهارت معلمي و 
تجربه ارتباط با كودكان و نوجوانان متعدد در مدارس به زنان معلم كمك مي كند تا در 
تربيت فرزندان خود موفق تر باش��ند. همان گونه كه حس مادري موجب مي شود زنان 
معلم با مهرباني و دلسوزي بيشتر نسبت به مردان با دانش آموزان مواجه شوند. ٭نقش 
همسري: فضاي حرفه معلمي متناسب با رويكرد صبورانه و نگرش منعطفانه است چرا 
كه بدون صبوري و انعطاف يك فرد نمي تواند معلم موفقي باشد تقويت اين دو ويژگي 
در معلمان زن به اقتضاي حرفه معلمي موجب مي شود در ايفاي نقش همسري خود نيز 
موفق باشند حتي در مواردي كه اختالف خانوادگي وجود دارد مي بينيم بيشتر از جانب 
همسران غيرمعلم است. پايين بودن آمار طالق و اختالفات خانوادگي گواه اين مطلب 
است كه زنان معلم در ايفاي نقش معلمي نيز موفق هستند. ٭نقش صنفي و مدني: 
هرچند بستر امن و با انگيزه اي براي ايفاي نقش صنفي  و مدني زنان معلم وجود ندارد و 
هزينه هاي ناشي از حضور در اين بستر انگيزه ورود را از معلمان گرفته است اما تعدادي 
از معلمان كه در قالب تشكل هاي معلمي، احزاب و گروه ها و ساير نهادهاي مدني فعال 
هستند، نشان داده اند زنان معلم وقتي به عرصه عمومي هم وارد مي شوند موفق ظاهر 
خواهند شد. بسياري از معلمان كه با ورود به عرصه سياسي توانستند بر كرسي نمايندگي 
مجلس تكيه زنند يا زنان معلمي كه موسس يا اداره كننده تعداد زيادي از نهادهاي مدني 
هستند نمونه هاي اين نوع ايفاي نقش هستند.  آنچه بيش از همه ايفاكنندگان اين نقش 
را متمايز مي كند نش��اط و پويايي آنهاس��ت زنان معلمي كه نقش هاي خود را به نقش 
معلمي، مادري و همسري محدود كرده اند پس از مدتي افسرده و فرسوده مي شوند و پس 
از بازنشستگي نيز به حاشيه رانده خواهند شد اما معلمان زن فعال در عرصه هاي سياسي، 
اجتماعي، صنفي و مدني و حتي اقتصادي تا سال ها فعاليت مفيد و موثري خواهند داشت. 
معلمان زن با نقش هايي چندگانه خود سرمايه بزرگي براي جامعه هستند كه در صورت 
اتخاذ رويكردها و سياست هاي مشوقانه اين س��رمايه به كار گرفته خواهد شد و رشد و 
توسعه را با سرعت و اطمينان بيشتري تضمين خواهد كرد درغير اين صورت محروميت 

از اين سرمايه بزرگ به جامعه آسيب وارد مي كند كه جبران آن سخت و زيانبار است.
٭ مسوول گروه صفحه مدرسه اعتماد

معلمانزنوكنشصنفيازجنسزنانه
الهام ش�ريفي٭| بي ترديد زنان نيمي از جامعه بش��ري را تشكيل مي دهند و سهم 
بزرگي از هر تحول��ي در جوامع بي تاثير از نقش و نفوذ زنان آن جامعه نيس��ت. باتوجه 
به همين مس��اله اعالميه حقوق بش��ر اصل عدم تبعيض را تاييد كرده و اعالم مي كند 
همه افراد بشر آزاد به دنيا آمده اند و از نظر منزلت وحقوق يكسان هستند و حق دارند 
بدون هيچ تمايزي از جمله تمايز هاي مبتني بر جنسيت از كليه حق و حقوق مندرج 
در آن برخوردار ش��وند.  با نگاهي گذرا بر اعتراضات و جنبش ها در تاريخ اين كش��ور 
بي ش��ك مي توان ديد كه بخش غيرقابل انكار و عظيم��ي از مجموعه تحوالت جامعه 
برعهده زنان بوده و در عرصه ها و شرايط گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي نقش 
مهم و چشمگيري داش��ته اند و اگرچه در مقاطعي اين نقش بنابر شرايطي كه به آنان 
تحميل ش��ده گاه كمرنگ تر و گاه از رمق افتاده اما باهمان رون��د نيز همچنان مهم و 
تاثيرگذار بوده است.  با اين همه گزارش »مجمع جهاني اقتصاد« نشان مي دهد شكاف 
جنسيتي ميان مردان و زنان طي س��ال هاي اخير در ايران تغيير چنداني نكرده است 
ودر ابعاد اقتصادي و سياسي ميزان مشاركت زنان در اين عرصه ها به داليل ساختاري 
و گاه فرهنگي، به مراتب كمتر از مردان گزارش ش��ده است. اما حضور چشمگير زنان 
در عرصه هاي اجتماعي در س��ال هاي اخير خبر از تغييرات جدي درشكاف جنسيتي 
ذكرشده مي دهد. باال رفتن سطح آگاهي عمومي زنان و به خصوص حضور پررنگ در 

سطح آموزش عالي شايد از داليل مهم تغييرات ذكر شده باشد. 
حضور گسترده و چشمگير زنان در فعاليت هاي صنفي و اجتماعي براي بيان خواسته ها 
و مطالبات شغلي و مدني  شان آن هم نه فقط براي بيان مطالبات جنسيتي كه براي دستيابي 
به حقوق صنفي در تجمعات اخير معلمان وپرستاران و كارگران نشان از اين حضور دارد و 
نويدبخش آينده اي اميدوار كننده اس��ت؛ حضوري كه مي توان از دوجهت به آن نگريست، 
يكي از جهت آگاهي زنان از حقوق مدني و شغلي ش��ان كه خود را بي هيچ شكي در برابري 
با مردان قرار داده اند وديگر از اين جهت كه نگاه زنان به شغل از حد يك تفريح ورفع بيكاري 
خارج شده و حضور اجتماعي پر رنگ تر وجدي تري را شاهديم.  نمونه روشن اين حضور را 
مي توان در فعاليت هاي صنفي و مدني معلمان مشاهده كرد. معلمان زن با حضور پررنگ 
در فضاي حقيقي و صفحات مجازي نشان داده اند درپيگيري خواسته هاي صنفي مصمم 
هس��تند. نكته مثبت و اميدوار كننده اين بوده اس��ت كه امروز بخشي از كنشگران صنفي 
درحوزه معلمان را زنان تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر حضور آنان صرفا منفعالنه نبوده و 
تاثيرگذاري آنان در تصميم گيري هاي انجام شده و برنامه ريزي براي فعاليت ها مشهود است.  
اين فعاليت هاي مدني مجالي براي زنان شاغل است كه به يك باره با پيگيري مطالبات حقوقي 
و شغلي شان بتوانند نگاه يك سويه وتعاريف مردانه اي را كه توانايي هاي شان در عرصه هاي 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي زير سوال مي برد تغيير دهند، و از طرف ديگر نگاه حاكميت 
 را نيز در جهت مسائل حقوقي نس��بت به خودش��ان عوض كنند.  با اين همه حضور زنان 
به خصوص معلمان زن در عرصه فعاليت هاي اجتماعي وصنفي داراي مشكالت و معضالت 
متعددي است كه گاه مي تواند همچون مانعي جدي حضور آنان را كمرنگ كند.  بخشي از اين 
مشكالت ساختاري و ريشه درفرهنگ اجتماعي دارد. در جامعه ما حق و حقوق به درستي 
تعريف نشده و آگاهي در جهت آشنايي با اين حق و حقوق داده نشده است. در مورد زنان اين 
مساله پررنگ تر است چون مرز بين وظايف و ايثار هم مشخص نيست. گاه از خود گذشتگي ها 
را جزيي از وظايف مان تعريف مي كنيم.  نگاه همكاران زن به دانش آموزان از نوع نگاه مادرانه 
آميخته با ايثار وفداكاري است. درنتيجه بعضا كمترين حقي براي اعتراض براي خود قايل 
مي شوند.   مساله بعدي جداسازي زنان ومردان در مدارس وكال سيستم آموزش و پرورش 
است. اين امر باعث شده است كه حس انتقاد و اعتراض از همكاران زن تا حدودي گرفته شود. 
فقدان آگاهي الزم معلمان زن از حقوق صنفي از نتايج اين جداسازي است. اگرچه صفحات 
مجازي و ش��بكه هاي ارتباطي تا حدودي اين نقيصه را برطرف كرده است.  وجود تفكرات 
مردساالرانه در ميان خانواده ها كه حضور پررنگ زنان را در جامعه و فعاليت هاي اجتماعي 
برنمي تابند و همچنين ترس دروني زنان از ديده شدن درعرصه اجتماع وميل به قرار گرفتن 
در زواياي پنهان جامعه نيز تاثير بس��زايي در ع��دم ميل زنان براي حض��ور در عرصه هاي 
اجتماعي دارد.  اما با تمام اين مسائل در سال هاي اخير زنان نشان دادند كه تصميم گرفته اند 
تمامي اين مرزبندي ها و تقس��يمات و... را تا حدودي ناديده بگيرن��د و حضوري جدي در 
فعاليت هاي اجتماعي و صنفي داشته باشند و در تحركات اخير حضور پررنگ شان قواعد 
كنشگري مردانه را در هم شكست تا جايي كه حضور زنان معلم در تشكل ها و فضاي رسانه اي 
وميدان كنش��گري مدني جنس جديدي از كنش صنفي را به نمايش گذاشت؛ كنشي كه 

حضور زنان درآن نه منفعالنه كه تاثيرگذار و تصميم ساز است. 
٭ دبيرمدارس شيراز

مشق نخست

قلم و سخن معلم

شهيندختمياندشتي٭

زنان معلم به دليل ويژگي ه��اي مادرانه در 
حرفه معلمي بسيارموفق هستند و به خاطر 
دانش و مه��ارت و تجربه تربيت��ي مادران 
موفقي نيز هس��تند، تربيت فرزندان آنها 
كه از لحاظ تحصيلي و اخالقي و اجتماعي 
سطح مناسبي دارند گواه اين مطلب است 
و از طرفي توان سازگاري آنها موجب شده 
همسران موفقي نيز باشند به ويژه زوج هاي 
فرهنگي، كه آمار پايين طالق و اختالفات 
خانوادگي به خوبي اثبات كننده اين واقعيت 

در خانواده بزرگ فرهنگيان است. 
مهناز احم��دي دس��تجردي در گفت وگو 
با خبرنگار گ��روه مدرس��ه روزنامه اعتماد 
ضمن بي��ان مطلب ف��وق گف��ت: بيش از 
514 هزار نف��ر از 955هزار معلم رس��مي 
و پيماني آم��وزش و پ��ررش را زنان معلم 
تشكيل مي دهند كه بيش��تر آنها مدرك 
تحصيلي ليسانس و فوق ليس��انس دارند 
اين حجم نيروي انساني در كنار ساير زنان 
تحصيلك��رده و توانمند جامع��ه مي تواند 
 همس��و با مردان پش��توانه بزرگ��ي براي 

توسعه  باشد. 
مدي��ركل دفترامورزنان و خان��واده وزارت 
آم��وزش وپ��رورش درادام��ه گفت وگو در 
پاسخ به اين پرسش »اعتماد« كه اين حجم 
نيرو بيش��تر به چه كاري و در چه بخش ها 
و س��طوحي مش��غول خدمت هس��تند؟ 
گفت: همان گونه كه اط��الع داريد در بين 
دس��تگاه هاي دول��ت، آم��وزش وپرورش 
بيش��ترين نيروي زن را دارد كه زنان معلم 
در تمام مدارس دخترانه و بيش��تر مدارس 
ابتدايي پسرانه مشغول تدريس و مديريت و 
ارايه خدمات آموزشي هستند اما هرچه در 
هرم مديريتي و تصميم گيري باالتر مي آييم 
اين حضور كمرنگ تر و اين نقش محدودتر 

مي ش��ود البته در س��طح كارشناس��ان و 
كارش��ناس مس��وول ه��م تا ح��د زيادي 
قابل قبول است اما در رده هاي باالتر خيلي 

اين نسبت كمتر است. 
احم��دي دس��تجردي در ادامه پاس��خ به 
اين پرس��ش افزود: ب��ا رويكرد مناس��بي 
كه دكتر فاني نس��بت به زن��ان دارند روند 

اميدواركننده است پنج نفر 
از روس��اي مناطق تهران و 
اداره استثنايي زن هستند و 
در تعدادي از استان ها معاون 
مديركل و روس��اي و معاون 
ادارات از حضور زنان استفاده 
مي برند كه اميد اس��ت روند 

روبه رشدي داشته باشد. 
ايشان پس از تشريح گستره 
 فعالي��ت زن��ان معل��م در 
آموزش وپرورش در پاس��خ 
به اين پرسش كه آيا شرايط 
جديد دولت و كشور مي تواند 
به ارتقاي اين جايگاه كمك 
كند؟ گفت: به تبع ش��رايط 
سياس��ي و اقتص��ادي ك��ه 
انتظار م��ي رود پس از توافق 

هسته اي در راس��تاي سياست هاي دولت 
يازدهم ايجاد شود اميد است زنان معلم نيز 
همراه و همسو با ساير زنان جامعه، در سايه 
گشايش هاي سياس��ي و اجتماعي و رونق 
اقتصادي فعال تر ش��وند و با در اولويت قرار 
گرفتن آموزش وپرورش ش��اهد تحرك و 
پويايي در جامعه معلمان به ويژه زنان معلم 
هم باشيم ودر س��ايه بهره مندي از نيروي 
انساني رونق فرهنگي كه پايه واساس توسعه 
همه جانبه و پايدار است تحقق يابد و مسير 
پيش��رفت در ابعاد مختلف به طور متوازن 

پي گرفته   شود. 
مديركل دفتر امور زن��ان وخانواده آموزش 
وپرورش در پاسخ به اين پرسش »اعتماد« 
كه چه موانعي در مس��ير ارتق��اي جايگاه 
ونق��ش زن��ان معل��م وج��ود دارد؟ گفت: 
زنان معلم نيز مانند س��اير زن��ان جامعه با 
نخستين و ريشه دارترين مانعي كه روبه رو 
مي شوند غلبه نگرش مردساالرانه مديران 

و تصميم گيران است با وجود توصيه هاي 
مذهب��ي و تاكيده��اي مقام ه��اي عالي 
متاسفانه مقاومت ش��ديدي در اين زمينه 
وجود دارد حتي كساني كه در حوزه نظري 
به توانمندي زن��ان اق��رار مي كنند وقتي 
مسووليتي مي پذيرند در عمل عكس گفته 
خويش ظاهر مي شوند، اين در حالي است 
كه بستر هاي قانوني بهره مندي از توان زنان 
وجود دارد اما اين مانع نگرش��ي اس��ت كه 
اجازه نداده اس��ت تاكنون پتانسيل بزرگ 

زنان در مسير منافع ملي قرار گيرد. 
ايشان ضعف خودباوري در ميان بخشي از 
زنان معلم، كه از نتايج تحميل نگرش هاي 
غلط و تعدد نقش ها است را ازجمله داليل 
خودداري زن��ان در پذيرش مس��ووليت و 
ايفاي نقش موثر دانست و افزود: اين دو  مانع 
بيروني و دروني كه ريشه در فرهنگ وسنت 
اش��تباه دارد بايد با همت مردان و زناني كه 
دل در گروي اين مرز وبوم دارند برداش��ته 

شود تا پتانسيل ارزشمند نيروي زنان معلم 
آزاد ش��ود و در خدمت جامعه ق��رار گيرد، 
ابهام زدايي از ديگاه هاي متضاد و متناقض 
كه حتي به منابع ديني يا ش��خصيت هاي 
ملي نسبت داده مي شود يكي از راهكار هاي 

مبازره با اين رويكرد و سنت غلط است. 
از خان��م احم��دي در مورد زن��ان معلم 
وحضور آنه��ا در عرصه هاي سياس��ي و 
اجتماعي ع��الوه بر نقش ه��اي معلمي، 
مادري و همس��ري پرسيديم و اينكه چه 
ارزيابي اي از اي��ن حضور دارند. ايش��ان 
اين گونه پاسخ دادند: زنان همان گونه كه 
در انقالب و جنگ حضور و نقش گسترده 
و موثري داش��تند پس از انق��الب هم به 
ايفاي نقش خود پرداختند اما اين نقش 
متناسب با رويكرد هاي دولت ها متفاوت 
بوده است كه به نظر بنده اين حضورموثر 
به نسبت س��اير دولت ها در دولت هفتم 
وهشتم بيشتر بوده است كه اميد مي رود 

در دولت يازدهم با رويكرد مثبتي كه آقاي 
روحاني دارند اين روند روبه رشد را شاهد 
باشيم كه خوشبختانه نشانه هاي  مثبتي 
ديده مي شود بنا بر اين زنان معلم نيز كه 
فعال ترين زنان در عرصه هاي سياسي و 
اجتماعي هستند اميدواريم در اين فضا 
حضور بيشتري داش��ته باشند. يك نگاه 
كلي ه��م نش��ان مي دهد 
آمار حضور زن��ان معلم به 
نسبت س��اير اقشار بيشتر 
است كه حضور زنان معلم 
در شوراهاي اسالمي شهر 
 و روس��تا تاييد كننده اين 
ادعا اس��ت. مديركل دفتر 
 امور زنان و خانواده وزارت 
آموزش و پرورش در ادامه 
اين گفت وگو و در پاسخ به 
اين پرس��ش كه چرا زنان 
معلم در تشكل هاي صنفي 
و سياس��ي معلمان حضور 
كمرنگي دارند، نيز گفت: 
اينج��ا هم بر مي گ��ردد به 
همان غلبه نگرش مردانه 
كه م��ردان فع��ال در اين 
تش��كل ها انگيزه اي براي ج��ذب زنان 
ندارند و ت��الش چنداني در اين راس��تا 
انجام نمي دهند و بزرگان��ي كه در راس 
تشكل ها هستند همان كساني هستند 
كه در راس هرم ق��درت و تصميم گيري 
قرار دارند بنابر اين آنها همان ديدگاهي 
كه در عرصه مديريتي دارند در تشكل ها 
هم اعم��ال مي كنن��د هر چن��د كمي 
خفيف تر.  از خانم احمدي دس��تجردي 
كه خود به عنوان عضو انجمن اس��المي 
معلمان در س��ه گانه معلمي، م��ادري و 
كنشگري سياس��ي و صنفي تجربه دارد 
پرسيدم آيا تجربه او موفقيت آميز بوده و 
اگر جواب مثبت اس��ت رمز اين موفقيت 
چيست؟ ايشان به اين پرسش ما  اين گونه 
پاسخ دادند: موفقيت من را بايد از ديگران 
بپرسيد اما به نظرخودم تالش كردم ميان 
نقش هاي مختلف به ويژه نقش معلمي، 
مادري وهمس��ري تعادل ايجاد كنم و از 

افراط و تفريط پرهيز كنم. 
خانم احمدي در مورد مشكالت فراروي 
زنان معلم نيز گفت: زنان معلم متاسفانه 
به دلي��ل كم توجهي به خودش��ان دچار 
مش��كالت جس��مي و روان��ي متعددي 
مي ش��وند واكثر آنها كه حدود 25س��ال 
سابقه كار دارند آنقدر فرسوده مي شوند كه 
با 25سال سابقه كار تقاضاي بازنشستگي 
زودهنگام دارند كمبود امكانات تفريحي 
و ورزش��ي و درماني و بهداشتي از جمله 
داليل اين مش��كالت است كه گريبانگير 
زنان معلم مي ش��ود و اين مش��كالت در 
مناطق محروم و م��رزي و دورافتاده كه با 
معضل اياب وذهاب نيز مواجه هس��تند 
چند برابر مي ش��ود. در پايان از مديركل 
دفترامور زنان وخان��واده وزارت آموزش 
وپرورش خواستيم توصيه هايي داشته 
باش��د كه ايش��ان گفت: به زن��ان معلم 
توصيه مي كنم به س��المت جس��مي و 
روان��ي خود اهمي��ت بدهند ت��ا پس از 
بازنشس��تگي توانايي ادامه وظيفه هاي 
مادري و همس��ري را داش��ته باشند و 
بتوانند با ق��درت و انگيزه تجربه معلمي 
را به نسل بعد انتقال دهند و براي اينكه 
پويا و سرزنده بمانند در نهادهاي مدني 
فعال ش��وند حتي اگر ب��ه فعاليت هاي 
سياس��ي يا صنفي ه��م عالق��ه ندارند 
بروند در نهادهاي خيريه و غيرسياسي 
فعال ش��وند.  يشان از مس��ووالن طراز 
اول كشور هم خواس��ت حاال كه كشور 
در مسير رشد و توسعه قرار گرفته است 
اولوي��ت را به آموزش وپ��رورش بدهند 
تا وزير و مس��ووالن آم��وزش و پرورش 
هيچ نگراني جز بهبود كيفيت آموزشي 
نداشته باش��ند و با فراغ بال و اطمينان 
از تامي��ن منابع مالي و رفع مش��كالت 
اقتص��ادي ب��ه ارتقاي كيفي��ت نيروي 
انساني و خدمات آموزشي بپردازند و از 
دولت يازدهم نيز مي خواهيم اميدي را 
كه در مردم ايجادشده به اعتماد متقابل 
تبديل كند تا س��رمايه اي باش��د براي 
پيش��رفت و ارتقاي همه جانبه جامعه و 

فرهنگيان. 

گفت وگو

مديركلدفترامورزنانوخانوادهوزارتآموزشوپرورش
درگفتوگوبا»اعتماد«عنوانكرد

زنان معلم در نقش هاي مادري و 
همسري نيز موفق هستند


