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چکیده :جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران،
جابهجاییهای جمعیتی و مهاجرتهای اجباری گستردهای را بهدنبال داشت.
گروهی از این مهاجرین ،دانشآموزان بودند که بههمراه خانوادههای خود به
تهران مهاجرت کردند و بهدلیل ناسازگاری فرهنگی و اجتماعی و شرایط
نامناسب اقتصادی خانوادهها ،با مشکالت عدیدهای در محل تحصیل خود
روبهرو گردیدند .بررسیها ،نشان میدهد که بسیاری از این دانشآموزان مهاجر،
بهدلیل شرایط بد اقتصادی و مسکن نامناسب مجبور به ترکتحصیل شدند و یا
به مشاغل کاذب و حتی اعتیاد و فساد روی آوردند .بنابراین ،پژوهش حاضر
بهدنبال بررسی این موضوع است که مهاجرتهای اجباری جنگ تحمیلی ،چه
تأثیری برروی کیفیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر داشته و عوامل مؤثر بر آن
کدام است .روش مورداستفاده در این پژوهش ،روش کتابخانهای است و جهت
ارائة برخی شاخصهای جمعیتی نیز ،از گزارشات بنیاد امور مهاجرین در سال
 9631و از اسناد مطالعاتی هم برای پیبردن به وضعیت تحصیلی دانشآموزان
مهاجر در اقامتگاهها و محالت جدید تحصیل آنان استفاده شده است.
واژگان اصلی :جنگ تحمیلیی ،دانیش آمیوزان مهیاجر ،وضیعیت تحصییلی،
مهاجرین ساکن تهران.
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مقدمه و بیان مسئله

جنگها ،یکی از متغیرهای حیات اجتماعی بهشمار میرونید و عمیقیا ،نهادهیا و زنیدگیهیای
اجتمیاعی را تحیتتیأثیر قیرار مییدهنید

(Modell and Haggerty, 1991: 206؛ ودیعیه962 :9639 ،؛

آلنبیرو .)441 :9633 ،جنگها ،جمعیت را جابهجا میکنند ،زیرسیاختهیا و سیرمایههیا را ازبیین
میبرند ،فرآیند تعلیموتربیت را مختل کرده و میتوانند اثرات منفی محیطزیستی ایجاد نماینید،
بر کالبد اجتماعی صدمه بزنند ،آزادیهای مدنی را بهمخاطره انداخته و بحرانهیای سیالمتی و
قحطی ایجاد نمایند ( .)Miguel and Roland, 2006: 1همچنین ،جنگها ،میتوانند باعث نیابودی
زیربناهای اقتصادی ،ازهمپاشیدن روند رشد اقتصادی و اجتماعی در سطح گستردهای از جامعه
شوند .ظهور مسائل و مشکالت وسیع اجتماعی و اقتصادی ،مشکالت توانبخشی ،آشفتگیهای
جمعیتی و نزول سطح و کیفیت زندگی بهسبب کمبودهای فراوان ،همه از آثار زییانبیار جنیگ
محسوب میگردد (ادیبیسده .)912 :9631 ،بنابراین ،نتایج جنگهیا مییتواننید زنیدگی و سیاختار
اقتصادی ملتها را عمیقا ،دستخوش تغییر کنند (بوتول.)61 :9633 ،
در جریان جنگ تحمیلی ،مهاجرین که در ابتدا برای درامانماندن از بمباران حکومت بعثیی
عراق ،اقدام به ترکمحل خود کرده بودند ،بهمحضورود به مکانهیای جدیید بیا سییل ع ییم
مشکالت روبهرو شدند .یکی از مهمترین دغدغههایی که مهیاجرین در ابتیدای ورود خیود بیه
این مکانها ،با آن روبهرو بودند ،بحث اشتغال و درآمد بود که تمام سطوح زنیدگی آنیان نییز،
متأثر از این عامل بود (خداوردیداریان.)9634 ،
در این ایام ،کشور در جنگی تمامعیار بهسر میبرد و بسیاری از مراکز تولیدی آن یا تعطییل
شده بودند و یا در بمباران دشمن از بین رفته بودند و ازسویدیگر ،مهیاجرین نییز ،در جرییان
جنگ تمام دارایی خود را از دست داده بودند و از مشکالت جسیمی و روحیی بسییاری رنیج
میبردند ،بههمیندلیل ،مسئلة درآمد و اشتغال ،یکی از مهمترین ارکیان زنیدگی آنیان بیهشیمار
می آمد که ضعف دراینزمینه ،موجب برخی کاستیها و آسیبها در بخشهیای دیگیر زنیدگی
آنان ازجمله در بخش تحصیل دانشآموزان مهاجر شید .خیانوادههیای ایین دانیشآمیوزان کیه
بهشدت درگیر مشکالت مالی و بیکاری بودند ،باید هزینههای تحصییل کودکیان خیود را نییز،
تهیه میکردند؛ اما ،بهدلیل حجم باالی مشکالت ،در بیشترموارد ،سرپرست خیانواده ییا از پی

92

مخارج زندگی برنمیآمد و یا بهدلیل مشکالت جسمی ناشی از جنیگ ،قیادر بیهکیار نبیود؛ از
اینرو ،فرزندان نیز ،در بیشترمواقع ،مجبور به کار در مراکز تولیدی و یا دستفروشی میشیدند
که این امر ،در بسیاریازمواقع ،منجربه ترکتحصیل و ضیعف تحصییلی دانیشآمیوزان مهیاجر
موانعی که در راه تحصیل آنان وجود داشت ،دوچندان بود؛ از سویی نیز ،مهاجران در تعیار
فرهنگی و اجتماعی با ساکنین این محلها قرار داشتند .باعنایتبه میوارد گفتیهشیده ،پیژوهش
حاضر ،درصدد پاسخ به این سؤال است که وضعیت اشتغال و تحصییل دانیشآمیوزان مهیاجر
جنگی در محلهای جدید به چهصورتی بوده و پیوند وضعیت تحصیلی دانشآموزان با مسیائل
اقتصادی ،همچون نبود درآمد کافی و شغل مناسب خانوادهها ،چه تیأثیری در رونید تحصییلی
آنان داشته است؟ با بررسیهایی که پیرامون این موضوع صورت گرفیت ،مشیاهده گردیید کیه
وضعیت مهاجرین جنگی و بهخصوص وضعیت دانشآموزان مهاجر جنگی ساکن تهیران ،جیز

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

میشد .باتوجهبه ورود سیل ع یم مهاجرین جنگی به تهران ،بهدلیل نبود شغل و درآمید کیافی،

در پییژوهشهییای انییدکی همچییون مطالعییة احمیید خییداوردیداریییان( )9634در پایییاننامییة
کارشناسیارشد و طرح مطالعاتی ضییا هاشیمی و همکیاران ( )9613کیه در هیر دو پیژوهش
بهاختصار به این موضوع پرداخته شده ،دیگر پژوهش جامعی دراینزمینه انجام نشده اسیت؛ از
اینرو ،این مهم ،انجام پژوهش حاضر را ضروری مینماید.
مهاجرت یکی از مفاهیم پایهای در جمعیتشناسی است؛ بهطوریکه ،بیشترموارد این علیم،
بستگیبه مهاجرت در جوامع دارد و مباحث مربوط به این علم ،عنایت قابلتیوجهی بیه پدییدة
مهییاجرت دارد

(زاهیید931 :9631 ،؛ شیییخی999 :9633 ،؛ زنجییانی292 :9631 ،؛ معییین.)4411 :9631 ،

مهاجرتها ،وابستهبه علل و عواملی ازجمله دستیابی به رضایت مالی ،شغلی و انسانی ،کسب
موقعیتهای شغلی و رفاهی بهتر ،کسب دانش و موقعیت بهتر اجتماعی ،نبیود رابطیة مطلیوب
بین صنعت و دانشآموختگان ،محدودیتهای سنتی -مذهبی و دستوپاگیر ،مشکالت ناشی از
شرایط آبوهوایی ،ح

کنجکاوی و تجربة شخصی جنگ و بالیای طبیعیی و ازدواج هسیتند

(زنجانی .)292 :9631،در طبقهبندی مهاجرت از ویلیام پترسون ،به پنج نوع مهاجرت اصلی شیامل
مهاجرت ابتدایی ،اجباری ،غیراختیاری ،اختیاری و جمعی اشاره شده است .مهیاجرت ناشیی از
جنگ را در کنار مهاجرتهای ناشی از بالیای طبیعی (سیل ،زلزله و خشکسیالی) مییتیوان در
مقولة مهاجرتهای اجباری جیای داد .تغیییر در سیاختارهای اقتصیادی ،کسیبوکیار و شیغل
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خانوادههای مهاجر باعث بروز پیامدهای دیگری در سطوح مختلف زندگی مهاجرین ،ازجملیه
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در وضعیت تحصیلی کودکان مهاجر میشود .حال فرضیة مقالة حاضر ایناسیتکیه جنیگهیا،
مهاجرتهای اجباری و جابهجاییهای گروهی را بهدنبال دارند ،که خود سرچشیمة پیامیدهای
اجتماعی و اقتصادی هستند .در شرایطی که کشورها درگیر جنگ هستند ،بهدلییل فیراهمنبیودن
بسترهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی الزم در مقصد و اختالل در ن ام آموزشی و همچنیین،
عدمسازگاری مهاجر با وضعیت جدید ،اینگونه جابیهجیاییهیا ،باعیث گرفتیاریهیایی بیرای
مهاجرین جنگی ،بهخصوص ضعیفترین قشر مهاجر یعنی کودکان محصل مییشیود .در ایین
راستا ،ابتدا به وضیعیت اشیتغال و درآمید مهیاجرین و جایگیاه آن در دیگیر جوانیب زنیدگی
مهاجرین پرداخته میشود؛ سپ  ،وضعیت آموزش و تحصیل دانشآمیوزان مهیاجر و موانیع و
مشکالت آنان شامل مسائل اقتصادی ،خانوادگی ،مسکن و دیگر موارد بررسی میگردد.
پیشینة پژوهش

درخصوص پیشینة موضوع میتوان به پژوهش خداوردیداریان ( )9634تحتعنیوان «بررسیی
مسائل و مشکالت تحقیقی دانشآموزان مهیاجر جنیگ تحمیلیی» ،ضییا هاشیمی و همکیاران
( )9613تحتعنوان «بررسی مسائل و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مهاجرین جنگ
تحمیلی طی دوران مهاجرت ،اسیکان و بازگشیت ،»9611- 9611 ،زارع ( )9639تحیتعنیوان
«بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری مهیاجرین جنگیی :خوزسیتانیهیای مقییم اسیتان فیار » و
پژوهش دولتآبادی تحتعنوان «بررسی مجدد مسیائل (روانیی -اجتمیاعی) مهیاجران جنیگ
تحمیلی بعد از  91سال» اشاره نمود.
روش پژوهش

باتوجهبه مسئلة پژوهش ،روش مورداستفاده در این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از ن یر
بررسی متغیرها ،از نوع تحقیقات توصییفی بیوده و بیرای جمیعآوری دادههیا عمیدتا ،از روش
مطالعة کتابخانهای استفاده شیده اسیت .در انیدازهگییری شیاخصهیای جمعیتیی ،مهیاجرت و
سازگاری مهاجرین در مقصد ،از نتایج گزارش بنیاد امور مهاجرین در سال  9631استفاده شیده
است .همچنین ،محدودة موردمطالعه در این پژوهش ،شهر تهران بهعنیوان یکیی از مهیمتیرین
مقصدهای مهاجرین جنگی و بعضا ،خوزستان ،بهعنوان یکی از مناطق با مهاجرفرستی باالسیت
و ابعاد زمانی پژوهش حاضر نیز ،یک دورة  21ساله ،یعنی از آغاز جنگ تحمیلی تا پایان دهیة
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 9611را شامل میشود .درواقع ،مهاجرین جنگی اشاره بیه افیرادی دارد کیه بیهدلییل جنیگ و
تبعات آن ،مجبور بودهاند محل زندگی و کسبوکار خود را رها ساخته و بیه محیل امنیی پنیاه
ببرند .این مهاجرین ،پ

از سکونت در محل جدید با مشکالت جدیدی روبهرو بیودهانید کیه

خانوادههای این کودکان دارد ،در عرصة آموزشی و تحصیلی نیز منجر به افت قابلتوجیة آنیان
شده است .مشکالت آموزشی و تحصیلی نیز ،درواقع ،اشاره به موانع این دانشآموزان ازجملیه
مسائل مربوط به مسکن نامناسب ،درآمد پایین خانواده و مسائل روحی و روانیی خیانوادههیای
این دانشآموزان دارد.
یافتههای پژوهش
مهاجرین جنگ تحمیلی :وضعیت اشتغال و درآمد

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

ازجملة آنها وضعیت آموزشی کودکان مهاجر است که باتوجهبه عللی که ریشیه در مهیاجرت

طی جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام علیه جمهوری اسالمی ایران ،بمبیاران منیاطق مسیکونی و
بسیاری از مراکز اقتصادی توسط این رژیم ،صیدمات عمیقیی را بیه اقتصیاد اییران وارد نمیود.
براسا

بررسیهای انجامشده در جریان جنیگ تحمیلیی ،حیدود هشیت درصید از حمیالت

دشمن ،متوجه مناطق صنعتی بود (رحیمی ،39 :9633 ،رستمعلیزاده و قاسمیاردهایی .)16 :9619 ،حملیه
به مناطق صنعتی و همچنین ،بمباران کارخانهها ،عالوهبر ایجاد خسارت در زمینههای صنعتی و
هزینة بازسازی؛ بیکاری و تورم را نیز ،بهدنبال داشت .عالوهبراین ،حمله به مناطق کشاورزی و
دامداری به یکی از مهمترین منابع درآمدی جمعیت ایران ،خسارات زیادی وارد کرد و منجربیه
ایجاد تورم ،بیکاری ،رشد مشاغل کاذب گردیده و ازسویدیگر ،عدمسیرمایهگیذاریهیای الزم
درزمینههای عمرانی و زیربنایی باعث شد تا کشور توانایی خود را درجهیت ایجیاد امکانیات و
تداوم رشد اقتصادی تا اندازة زیادی از دست بدهد (شرزهای و قطمیری.)931 :9633 ،
تداوم حمالت دشمن بعثی و مشکالتی که از این طریق به زندگی ساکنین مناطق جنگزده
وارد گردید ،منجربه مهاجرت آنان به نواحی داخلی گردید (زنجیانی .)916 :9631 ،امیا ،ایین امیر،
آنان را تنها از گلولهباران دشمن دور سیاخت و بایید در محیالت جدیید بیا مشیکالت بسییار
بزرگتری روبهرو میشدند که ازجملة مهمترین آنها -که دیگر مشکالت آنان نییز ،متیأثر از آن
بود -بیکاری و نبود شغل مناسب بود .در تحقیقات میدانی زارع ( )9639که در آن به وضیعیت
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معیشتی مهاجرین خوزستانی مقیم فار

پرداخته شده 41/1 ،درصد از خیانوادههیای مهیاجران
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( 934خانواده) برای گذرانزندگی خیود بیهگونیهای بیه کمیکهیای دولتیی متکیی بیودهانید،
درحالیکه 11/6 ،درصد از آنان ( 933خانواده) خودکفا و مستقلاند .کمکهیایی هیم کیه ایین
مهاجران از سازمانهای دولتی دریافت کردهاند ،بهدلیل ناچیزبودن ،مجبیور بیودهانید بیهمن یور
تأمین هزینههای امرارمعاش به مشاغل کاذبی همچون کار در خانهها ،سیگارفروشی ،کارگری و
غیره بپردازند .درمجموع میتوان گفت ،این گروه از مهاجران بهدلیل شرایط نامسیاعد معیشیتی
درمعر

این تحقیقات ،درصد بیسیوادان

آسیبهای اجتماعی مختلفی قرار گرفتهاند .براسا

در بین مهاجران جنگ خوزستانی در نمونة مطالعهشده ،باال است .این گروه ،بیشتر به مهیاجران
تحتپوشش یا وابسته تعلق دارد .این افراد یا بهدلیل شیرایط بید اقتصیادی خیانواده موفیق بیه
تحصیل نشدهاند و یا اینکه ،مشکالت اولیه در اسکان پ

از مهاجرت به استان فار

جنگ موجب شده تا آنها امکان سوادآموزی را نیابند .براسا
جنگی خوزستانی مقیم استان فار

بعید از

این گیزارش ،بیشیتر مهیاجران

دارای درآمد کمتر از  41هزارتومان در ماه بودهاند ،که این

امر ،خود موجب مشکالت متعددی در امرارمعاش آنان شده است .ازجملیة ایین مشیکالت را
میتوان :مشکالت خانوادگی ،بهداشت و سالمت جسمی -روحی ذکر کرد .نمیرات سیازگاری
مهاجران جنگی در نمونة مطالعهشده ،باتوجهبه شاخصهای مختلف سازگاری و پاسخهای هیر
فرد مهاجر ،محاسبه و مشخص شد که حداقلنمرة سازگاری در کل نمونه 14 ،و حداکثر نمیرة
سییازگاری  913و میییانگین آن  923اسییت (زارع .9)13:9639 ،همچنییین ،در مطالع یة هاشییمی و
همکاران نیز ،اشارهبه مهاجرتهای داخلی استان کردستان شده که در آنجا نیز ،مسیئلة اشیتغال
یکی از مهمترین مشکالت مهاجرین بوده که دیگر زمینهها را هم تحیتتیأثیر قیرار داده اسیت
(هاشمی و همکاران.)943:9613 ،
اما طبق گزارش «بنیاد امور مهاجرین» در ماههای فروردین ،خیرداد ،شیهریور ،آذر و بهمین
سال  9631در کل کشور به ترتیب  994432 ،991163 ،921391 ،921391و  996936خیانوار
مهاجر از خدمات نقدی بهره بردهاند (بنیاد امور مهاجرین .)63 :9631 ،همانطورکه از ارقام موجیود

 .9همچنین بنگرید به هاشمی و همکاران ،9613 ،ربانی خوراسگانی 9611،و بالدی موسوی.9611 ،

93

نیز ،برمیآید ،کاهش محسوسی در هر ماه نسبت به میاه قبیل وجیود دارد کیه ایین مربیوط بیه
شناسایی و قطع مستمری افرادی بوده که از امکانات شغلی ،در سایر سازمانها برخوردار بیوده
و یا از خود بنیاد در مکانهای مختلفی کمک دریافت کیردهانید (بنییاد امیور مهیاجرین،)61 :9631 ،
جاری بهمن ور رسیدنبه توزیع عادالنة مستمری بیین خانوارهیایی کیه دارای محرومییتهیای
اجتماعی -اقتصادی بیشتری هستند ،سعی در کاهش ،تعدیل و سپ  ،قطع مسیتمری آن دسیته
از خانوادههایی شد که از تمکن بیشتری برخوردار هستند ،از اینرو ،پرداختهای نقیدی بنییاد
از ابتدای سال  9631بهتدریج کاهش یافت» .بنابه گیزارش بنییاد در فیروردینمیاه همیینسیال
 6/263/332/631ریییال پرداخییت نقییدی بییه مهییاجرین صییورت گرفییت کییه اییین مبلی  ،بییین
921391خانوار توزیع شده است .بیراسیا

ایین گزارشیات بنییاد مهیاجرین ،بزرگتیرین رقیم

پرداختی مربوط به جیره و کمک مسکن و آب و برق بوده است (بنیاد امیور مهیاجرین:9631 ،

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

بههمین دلیل است که در گزارش این سازمان در همینسال ( )9631آمده است« :از ابتدای سال

 .)61بههرحال ،کمک هایی که بنیاد امور مهاجرین درقالب مستمری به مهیاجرین در بهمینمیاه
سال  9631نموده ،به جز جیره که  %13/4کیل پرداخیتهیا را بیهخیود اختصیاص داده اسیت،
بهترتیب کمک مسکن با  ،%1/1حق بیسرپرستی با  ،%1/2حق ازکارافتادگی بیا  %6/1بیشیترین
نوع کمک را بهخود اختصاص دادهاند (بنیاد امور مهیاجرین .)61-63 :9631 ،بررسیی پرداخیتهیای
نقدی از دیدگاه استانها نیز ،به اینگونه بوده که استان خوزستان بیشترین پرداختهیای نقیدی
را بهخود اختصاص داده است و پ

از آن ،استان باختران و استان فار

بیشترین پرداختهیا

را داشتهاند (بنیاد امور مهاجرین.)63 :9631 ،
بنابراین ،در چنینشرایطی ،آسیب پذیری جامعه ازحیث «اعتمادبهنف

آحیاد جامعیه ،افیول

انگیزه های کاری ،پژمردهشدن نبوغ و قابلیتهای فطری ،غروب خورشید اتحیاد و یکپیارچگی
اجتماعی و بیفروغشدن آزادیهای فردی و اجتماعی» غیرقابیلاجتنیاب

اسیت (هفیدهتین:9611 ،

 .)16در این میان ،نبود شغل و درآمد مکفی ،منجیربیه ظهیور برخیی آسییبهیای اجتمیاعی و
فرهنگیی بییرای مهییاجرین گردیییده کییه عبییارتانیداز :گییرایش مهییاجرین بییه مشییاغل کییاذب،
سیگارفروشی ،دستفروشی ،روزنامهفروشی ،مسافرکشی ،داللی ،قاچیاق و کیوپنفروشیی کیه
منجربه خودکشی ،ترک و افتتحصیلی فرزندان ،بیماریهای روحی و روانی ن ییر افسیردگی،
بی تفاوتی در برابر تحصیل ،بیماریهای جسمانی و معلولییتهیای روانیی و جسیمانی گردیید
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(توسلی ،932 :9611 ،جمشیدی ،14 :9631،امینصارمی .)296 :9611 ،این مشیاغل بیهنوبیةخیود ،آثیار و
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تبعات فراوانی را برای جامعه بهدنبال داشت .ازجمله اینکه ،از ارزش و اهمیت کارهای مفیید و
مولد کاسته و جامعه را بهسوی مصرف بیشتر و خریدهای کیاذب و قاچیاق سیوق داده اسیت.
همچنین ،باعث زشتی سیمای شهرها ،ازدحام ،سدمعبر و دیگر آلودگیهیا مییگردیید

(توسیلی،

932 :9611؛جمشیدی .)14 :9631 ،از اینرو ،این مسئله را باید بهنیوعی «ناسیازگاری» مهیاجرین بیا
محیطهای جدید دانست (زارع.)9639 ،
بنابراین ،یکی از مهمترین مشکالت مهاجرین در بدو ورود به مکانهای جدید ،نبود درآمد
و شغل مناسب و عدمتطبیق شغلهای سابق در شهرستانها با مشاغل محل سکونت جدید آنان
بود(رستمعلیزاده و قاسمیاردهایی ،16 :9619،رجبنیا .)9639 ،در مطالعات صورتگرفته نیز ،مشیخص
شده است که دلیل روشنی در تبدیل سیازگاری شیغلی و اقتصیادی بیه سیازگاری فرهنگیی و
اجتماعی در نزد مهاجران جنگی وجود دارد و سازگاری و یا عدمسیازگاری مهیاجران جنگیی،
خود متأثر از نیوع تخصیص آنیان و مییزان تقاضیا در بیازار کیار اسیت

(.)Portes, 1968: 11-15

«مکگی» نیز ،چنین نتیجهگیری میکند که روند سازگاری مهاجرین با شیهر جدیید بسیتگیبیه
شخصیت ،انگیزه ،آرزوها و فرهنگ فرد مهیاجر خواهید داشیت

(Green, 1978: 66-90؛ McGee,

1971؛ زارع .)34 :9639 ،بنابراین ،در چنینمیوقعیتی ،نمییتیوان انت یار ییک زنیدگی و تحصییل
بدوندغدغه را برای دانشآموزان مهاجر متصور بود.
بررسی مشکالت دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

مهاجرین و آوارگان جنگی که در مکیانهیای جدیید اسیتقرار میییافتنید ،همیواره در شیرایط
اقتصادی و روانی سختی قرار داشتند که در بخشهای مختلف زندگی ،بهخصوص در وضعیت
تحصیل و آموزش آنان تأثیرگذار بوده است .مشکالت و مسائل مختلف مهاجرت در هیوش و
ذهن دانشآموز اثر میگذاشت و جایتردید نیست که عدمتوجیهبیه ایین مسیئله ،باعیث بیروز
مشکالتی در مهاجرین گردیده است .مسیائل و مشیکالت تحصییلی دانیشآمیوزان مهیاجر در
شهرها ازجمله مسائلی بود که از ابعاد گستردهای برخوردار بود .این مسائل ،عمدتا ،بیهصیورت
مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سکونتی ،اخالقی ،خانوادگی نمود پیدا میکرد .ازجمله مشیکالت و
موانع دانشآموزان مهاجر را میتوان دراینموارد خالصه نمود -9 :مسائل اقتصادی؛  -2مسیائل
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سکونتی و شرایط اسکان؛  -6مسائل اخالقی در محیطهای اقامتی  -4مسائل خانوادگی و تیأثیر
آن در تحصیل؛
 -1مسائل اقتصادی و جایگاه آن در تحصیل دانشآموزان مهاجر

شهرهای جدید ،مسئله و گرفتاریهای اقتصادی بود .اگرچیه ،در ایین راسیتا ،نهادهیای دولتیی
کمک هایی را برای تحصیل این دانشآموزان ارائه میکردند؛ اما ،اینگونه کمیکهیا ،بیهتنهیایی
کفاف دخلوخرج آنان را در تهران نمیداد و برخی از آنیان ،ناچیار مییشیدند ییا بیهصیورت
نیمهوقت در

بخوانند و یا اینکه بهطورکلی ،در

را رها کرده و جهت امرارمعاش به شیغلی

پناه ببرند.
در مصاحبهای که خداوردیداریان ( )9634با یکی از ایین محصیلین مهیاجر داشیته ،آمیده

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

ازجمله مهمترین مسائل و مشکالت پیشروی دانیشآمیوزان مهیاجر و خیانوادههیای آنیان در

است« :او (مهاجر) بهواسطة فشارهای اقتصادی ،ناچار به ترکتحصیل شده و مشغول به فروش
میوه بر روی گاری شده بود .همچنین ،در بررسیهای انجام شده ،چنین بهدستآمده که برخیی
از شاگردان ،شبانه در

میخواندند که علت اصلی آن کمبود بودجیة خیانوادههیا بیوده اسیت

(خداوردیداریان.)22 :9634 ،
همچنین ،این دانش آموزان که برای کار اقدام میکردند ،دارای تخصص الزم جهت کیار در
تهران نبودند .هرچندکه برخی از آنها ،در آبادان یا خرمشهر یا دیگر شهرها کار میکردند؛ امیا،
بیشتر کارها در آنجا عبارتبودنداز :بارنامهنویسی و یا بارشماری که این کارهیا بیه درد محییط
کاری تهران نمیخورد؛ از اینرو ،اینها اکثرا دارای تخصص خاصی همچون مکیانیکی نبودنید
و برایشان مشکالت بیشتری پیش میآمد .بنابراین ،اینگونه بود که اغلب آنها به مشاغل کاذب
روی میآوردند .بههمیندلیل ،نوجوانان که مجبور بودند به خانوادههای خود کمک کنند ،در
را رها کرده و بهدلیل کمبود مالی ،مجبور بیه دسیتفروشیی مییشیدند کیه ایین خیود بییانگر
فشارهای مالی بر خانوادة شخص بود .گرایش و اجبار برخی از دانشآموزان به کارهایی کیه از
آنها در جامعه با عنوان مشاغل کاذب یاد میشود ،ازجمله سیگارفروشیی جوانیان کمتیر از 93
سال و یا میوهفروشی و دستفروشی باعث میشد که دانشآموز یا بهطیورکلی ،ادامیة در
رها کند و یا در کنار در

را

ساعتی را هم به فروش چیزی سیرگرم نمایید کیه ایین امیر آینیدة
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دانش آموزان را بهخطر میانداخت؛ چراکه ،دانشآموزانی که پی

از چنید مرتبیه فروشیندگی،
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اندکدرآمدی ،آنها را فریب میداد و تحصیل را رها کرده ،مشغول به کاسبی و خریدوفیروش
میشدند (خداوردیدارییان .)32 :9634 ،ازسویدیگر ،این دانشآموزان با درخواست لوازم و وسایل
آموزشی و وجهنقد از سوی مدار
درو

مواجه بودنید کیه تهییة برخیی وسیایل جهیت پیارهای از

که برای دانشآموزان باتوجهبه موقعیت اقتصادی خانوادهها با دشواری بسییاری همیراه

بود و از این بابت دانشآموزان دچار عقبافتادگی درسی مییشیدند .درهمیینزمینیه ،دریافیت
وجوهاتی از طریق مدرسه برای کمک به جبهه و جنگ بوده که به گفتة خداوردی هرچند ایین
کمکها بهصورتاجباری نبوده ،ولی ،برخی از دانشآموزان که خود را در شرایط سیرافکندگی
در برابر دیگر دانشآموزان میدیدند ،ناچار به پرداخت وجه میشدند که این عمل ،باتوجیهبیه
مشکالت مالی ،ایجاد مشکل بیرای دانیشآمیوز و خیانوادة او مییکیرد .ایین مسیائل ازجملیه
مشکالتی بود که در نحوة تحصیل و عالقة شخص به مدرسه و در

تأثیرگذار بود .برخیی از

دانشآموزان نیز ،بهدلیل ازدستدادن والدین و یا اسارت آنها با وجیود صیغر سین ،مسیئولیت
خانواده را به دوش میکشیدند که این دانشآموز بهجهت مسیئولیتداشیتن در خیانوادة خیود،
باتوجهبه وضعیت تحصیلی خوبی هم که داشته ،مجبور شده است خود را رها کند و بیه امیور
سرپرستی خیانواده بپیردازد (خیداوردیدارییان .)31 :9634،همچنیین ،وضیع اقتصیادی و معیشیتی
ضعیف ،موجب پرخاش در میان اعضا خانواده نسبت بههم میشد که این امر بر فرزندان تأثیر
سوئی بر جای میگذاشت و باعث آزردگی و بیزاری محصیلین از بسییاری از مسیائل ازجملیه
در

میشد و روحییة آنیان را بیرای بیرای ادامیة تحصییل تضیعیف مییکیرد

(رسیتمعلییزاد و

قاسمیاردهایی.)16 :9619،
بنابراین ،در چنین شرایطی ،دانشآموزان برای تأمین معاش خود و خانواده یا مجبور بودنید
بهطورکامل ترکتحصیل کنند و یا بهدلیل نداشتن تخصص الزم به مشاغل کیاذب بپردازنید کیه
البته عدمتخصص آنان در بیشیترمیوارد ،بیکیاری و فسیاد را بیهدنبیال داشیته اسیت .برخیی از
دانشآموزان نیز ،بهدلیل ازدستدادن پدر و مادر مجبور به کار میشدند کیه ایین نییز ،موجیب
ترک تحصیل یا عملکرد ضعیف آنان می شید (خیداوردیدارییان .)31:9634،ازسیوی دیگیر ،مسیائل
بهوجودآمده در زندگی آپارتماننشیینی و خوابگیاهی باعیث بیروز برخیی مشیکالت ازجملیه
گرایش دانشآموزان به کارهای مفسده و دزدی بوده است .در چنیین شیرایط زیسیتی کیه هیم
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مسائل تغییر مکان از محلی به محل دیگر و هم ازدستدادن زندگی و بیچارگیهای بعید از آن
و همچنین ،زندگی در مجتمعهای آپارتمانی بیر روحییة دانیشآمیوزان تیأثیر منفیی گذاشیته و
ازسویدیگر ،با غربتی که دانشآموزان در محل جدید احسا

مییکردنید ،وضیعیت علمیی و

مالی ،موجب تزلزل سطح سواد آنان گردیده و در این موقعیت ،دیگیر از نوجوانیان نمییتیوان
توقع داشت همچون گذشیته ،تیالش درجهیت بهتیر در خوانیدن داشیته باشیند .بنییاد امیور
مهاجرین دراینزمینه ،کمکهایی را برای مهیاجرین داشیت .ایین بنییاد بیهمن یور کمیکهیای
آموزشی تحصیلی ،اقدام به اهدای لوازمالتحریر به دانشآموزان میینمیود .سیاالنه بیه فرزنیدان
دانشآموز مهاجر ،هزینة تحصیلی نقدی و همچنین ،لبا  ،کفش ،کیف مدرسه و دیگیر لیوازم
مدرسه داده میشد .هزینة سفر و تاحدودی تحصیل دانشجویان ،بهطورمداوم پرداخت میشید.
طی هر سال ،فرزندان مهاجر میتوانستند در کال های تقویتی درسی برگزارشده از طرف بنیاد
بهصورترایگان شرکت کنند .راهاندازی و تقویت مدار

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

آموزشی آنها ،غیرمستقیم تحتتأثیر قرار داده شده بود .بنابراین ،در چنین شرایطی ،فشیارهای

در شهرکها ،دادن امتییازات درسیی

به فرزندان مهاجرین ،تشکیل کال هیای نهضیت سیوادآموزی بیرای میردان و زنیان مهیاجر،
پرداخت هزینههای ثبتنام و تحصیل دانشآموزان و غیره ،ازجمله خدمات آموزشی -تحصیلی
دولت به مهاجرین بوده است (هاشمی و همکاران ،939:9613 ،بنییاد امیور مهیاجرین .)19 :9631 ،نمونیة
اینگونه کمکهای آموزشی دولت به دانشآموزان مهاجر در جدول شمارة  9که توسط هاشمی
و همکاران ( )9613در مدار

انجام شده است ،ارائه میگردد:

جدول  .1توزیع مهاجران موردمطالعه برحسب برخورداری از امکانات
امکانات

تعداد

درصد

درصد متغیر

مدرسه (سه مقطع)

241

22/2

26/9

بهجای دیگر رفتند

11

1/9

1/6

نوشتافزار رایگان

11

3/1

3/4

امکاناتی نبود

219

93

93/1

سایر

413

41/3

42/4

بیجواب

44

6/1

-

جمع

1111

111

111

منبع :هاشمی و همکاران913 :9613 ،
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 -2جایگاه سکونت و مسکن دانشآموزان مهاجر در وضعیت تحصیلی آنان
فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،4شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)44تابستان 4931

مسئلة دیگری که باعث بروز اشکاالتی در نحوة تحصیل و عالقیة دانیشآمیوزان بیه مدرسیه و
در

گردیده بود ،مسئلة اسیکان و حاشییهنشیینی بیوده اسیت

(خزاییی و زیوییار ،9619 ،موحید و

همکییاران .)91-99 :9619 ،بییهطییوریکییه ،وضییعیت بیید سییکونت ،فشییارهای زیییادی را متحمییل
دانشآموزان کرده و بر کیفیت تحصیل آنها مؤثر بوده اسیت .بیراسیا

تحقیقیات هاشیمی و

همکاران ( ،)9613مسئلة مسکن با  43/3درصد ،مهمترین مشکل خانوادهها بوده و نزدییک بیه
نیمی از خانوادههای مهاجر با این معضل دستبهگریبان بودهاند.
هاشمی و همکاران ( )9613بیان نموده است که اغلب خیانوادههیای مهیاجر در منیازلی بیا
کمترین امکانات زندگی میکردنید کیه در بسییاری از آنهیا ،آشیپزخانه ،توالیت و دستشیویی
بهصورتمشترک استفاده میشده است .همچنین ،در مشاهدات بهعملآمده ،مالح ه گردیده که
خانههای مسکونی خانوادههای مهاجر ،دارای اتاقهای تودرتو و امکانات زندگی محیدود و در
و دیوار کثیف و خراب بوده است (هاشیمی و همکیاران .)66:9613 ،از ایینرو ،در چنیینمحیطیی،
مسلما ،برای دانشآموز مهاجر ،تمرکز کافی -همچون گذشته -برای تحصییل وجیود نخواهید
داشت و حتی موجب آزردگی روحی دانشآموزان میگردد.
در پژوهش خداوردیداریان ( ،)9634از تعدادی از دانشآموزان مهاجر ،آمده اسیت کیه در
اتاقهای  1نفره زندگی میکنند .این عامل یکی از دالیل عمده در عقبافتادگی دانشآموزان از
در

و تحصیل بود؛ چراکه ،زندگیکردن هفتنفر در یک اتیاق کوچیک ،باعیث مییشید کیه

دانشآموز نتواند آنگونهکه باید به در

خود برسد (خداوردیداریان.)12 :9634 ،

همچنین ،در پژوهش هاشمی و همکاران از اقامتگاههای مهاجرین به این نتیجه دست یافتیه
شد کیه  61الیی  41درصید (در اقامتگیاه اول  69/9درصید و در اقامتگیاه دوم  64/9درصید)
مهاجرین در مجتمع هایی که دولت در اختیار آنان قیرار داده بیود ،سیکونت داشیتند

(هاشیمی و

همکاران)932 :9613 ،؛ از اینرو ،دانشآموزان که برای در خواندن نیاز به شرایط نسیبتا مناسیب
دارند ،اما وقتی مالح ه میشود که دانشآموزی میگوید :پدرم بازنسشته است و در یک اتیاق
 3نفره زندگی میکنیم ،دیگر نمیتوان از او توقع در خواندن داشت (خداوردیداریان.)12:9634 ،

42

همچنین ،براسا

مطالعة دیگری که از سوی خداوردیداریان ( )9634انجام شیده ،حیدود 41

درصد از خانوادههای دانشآموزان ،تعداد باالی هفت نفر بوده است و  29درصد از خانوادههیا
 3نفر و 99درصد  1نفر و  4درصد  4نفر است (خداوردیداریان .)31 :9634 ،اینکه یک خانوار در
آن طوریکه نیاز دارد ،در

بخواند؛ یعنی اگر بعد از ساعت  1یا  91شب خواسته باشد مطلبی

را مطالعه نموده و یا چیزی را بنویسد ،ممکیناسیت میورداعتیرا

دیگیران کیه مییخواهنید

استراحت کنند ،قرار بگیرد (همان.)29 :
مسائل و مشکالت دانشآموزان تنها به اتاقهای شلوغ اقامتگاهها ختم نمیشید؛ ازآنجیاکیه
محل سکونت مهاجرین عمدتا ،بهصورت جدا و مستقل و در محالت خاصیی بیوده اسیت .از
اینرو ،برای دانشآموزان مهاجر ،زندگی متفاوتتری از سایر دانشآموزان فیراهم مییسیاخت.
بههمیندلیل ،دانشآموزان مهاجر نیز ،در ارتباط مستقیم با بقیة دانشآمیوزان نبودنید و فقیط در
مدار

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

اطاقی در حدود  6×4یا  1×4زندگی میکند ،برای دانشآموز مسائلی را ازجمله اینکه نمیتواند

بود که با یکیدیگر برخیورد داشیتند .در مطالعیة رجیبنییا بیر روی سیاکنین یکیی از

ساختمانهای تهران که به مهاجرین جنگ اخصاص یافته بود ،نشان میدهد که اینها بیا اهیالی
منطقیه ،رابطیة چنییدانخیوبی برقیرار نکییردهانید و بیهگونیة حاشییهنشیینی زنییدگی مییکننیید.
مصاحبهشوندگان اعالم کردهاند که« :در صیف ،همیه شیکایت مییکننید و مییگوینید گرفتیار
جنگزدهها شدهایم» (رجبنیا .)36 :9639 ،حتی ،این خانوادههای مهاجر در محل سیکونت خیود
در مجتمعها با همسایگان نیز ،دارای تعارضات بسیاری بودند کیه بخیش دیگیری از مسیائل و
مشکالت آنان نیز ،به همین موضوع باز میگردد (هاشیمی و همکیاران .)4:9613 ،براسیا

مطالعیة

هاشمی و همکاران ،آمده است که تعامالت و تعارضیات خیانوادههیای مهیاجر در زمینیههیای
قومی ،مذهبی ،زبانی و آدابورسوم ،در مواقعی به اختالفات و برخوردهای منفیی مییان آنهیا
منجر شده است و در این مطالعه به این موضوع پرداخته شده و از مهاجرین دربارة تعامالت و
تعارضات با همسایگان اعماز همسایگان داخل مجتمع و همسایگان غیرمهاجر ،سؤال شیده کیه
نتایج آن در جدول شمارة  2ارائه میگردد.
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جدول  .2توزیع خانوادههای مهاجر موردمطالعه برحسب انواع تعامالت و تعارضات با همسایگان
فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،4شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)44تابستان 4931

انواع تعامل و تعارض

تعداد

درصد

درصد متغیر

عدماختالف

331

13/3

32/9

اتهام و کنایهزدن

61

6/1

6/3

برخوردهای لفظی

64

6

6/2

اختالفات زبانی ،قومی و مذهبی

69

2/3

2/1

سایر

33

1/1

3/2

بیجواب

41

4/2

1

جمع

9991

911

911

منبع( :هاشمی و همکاران)69 :9613 ،

در مطالعة خداوردیداریان ( )9634اشاره گردید که مسئولین برخی از مدار
را در مجتمعهیای اقامتگیاهی مییداننید و بیهنقیلاز یکیی از مسیئولین میدار

ریشة فسیاد
آورده اسیت:

«درحالحاضر ،بیشتر مسائل خالف اخالق را که در مدرسه پیش میآید ،ریشیهییابی کنییم ،بیه
مجتمعی که مهاجران در آن سکونت دارند ،باز میگردد ».ایین اظهیارات را ییک پیدر خیانواده
مهاجر نیز ،تأیید نموده و میگوید« :محیط اقامتگاهی ،سالم نبوده و از ن ر اخالقی مشکل است
که بتوان بچهای را به در خواندن واداشت» (خداوردیداریان.)14 :9634 ،
برخی مسئولین مدار

که دانشآموز مهاجر دارند ،معتقدند که علت عدمعالقة تعیدادی از

دانشآموزان مهاجر به در  ،گرایش به بیبندوباری است و این از اخالقیاتی است کیه در اثیر
زندگی در اقامتگاه و وضع اسکان نامناسب و وضع اقتصادی متزلزل ،خود را بیشیتر نشیان داده
است .این واقعیات تأثیر مستقیم بر روی نحوة در خواندن و بهثمررساندن فعالیتهای درسی
داشته است و اخالقیات بد باعث می شود که شاگرد به جای تعیالی از هیر ن یر رو بیه تزلیزل
بگذارد (رستمعلیزاده و قاسمیارهایی .)16 :9619 ،طبیعیاستکه مهاجر در هر محیل در ییک حالیت
بدهوبستان فرهنگی قرار دارد ،یعنی آنکه ،چیزهایی از اخالق و روحیات را به محیط خیود داده
و چیزهایی را هم دریافت میکند و این خود میتواند مشکالتی را به وجود آورد؛ چراکه افیراد
با فرهنگهای مختلف به نقاطی با فرهنگهای دیگر و آدابورسوم مختلف میروند و این امر،
تأثیر خود را در ابتدا در جامعة کوچک در یک محله گذاشیته و کیمکیم ،اگیر چنانچیه جنیگ
44

طوالنی شود ،به کل جامعه نیز ،کشانده خواهد شد .زندگی بهصورت مجتمعهای آپارتمیانی بیا
شکل خانههای مجیزا تفیاوت دارد؛ چیراکیه در مجتمیعهیای آپارتمیانی ،افیراد خیانوادههیا از
حُجبوحیای کمتری برخوردارند و این خود میتواند باعث بروز مسائل اخالقی شود .در ایین
امر ،باعث آزردگی آنان مییشیود (خیداوردیدارییان ،16 :9634 ،صیارمی .)296 :9611 ،در تحقیقیات
هاشمی و همکاران ،مشخص گردیده است که  13درصد از خانواده های مهاجر در محل اصلی
زندگی خود چنین مشکالتی را مشاهده نکرده بودند (هاشمی و همکاران.)41 :9613 ،
گرچه در اغلبموارد ،زندگی در یک مجتمع آپارتمانی ،خیود دارای مفاسیدی اسیت؛ امیا،
باتوجهبه مصائبی که مهاجرین متحمل آن شدهاند ،به این امیر دامین زده شیده و بیر شیدت آن
افزوده شده است .در چنینوضعیتی ،حیای گذشته در میان برخی از خانوادهها از میان رفته کیه
این خود می تواند در چگونگی زندگی خانواده و همچنین ،در زندگی دانشآموزان اثر گذاشیته

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

شرایط است که شاگردان ،اکثرا محیط زندگی خود را از ن ر اخالقی مناسب نمییداننید و ایین

و در امر تحصیل آنان مشکل ایجاد نماید .بیبندوباری را بهعنوان یکی از عوامیل مطالیب ذکیر
شده میتوان تلقی نمود .چراکه در مجتمعهای آپارتمیانی ،کنتیرل خیانواده بیر فرزنید کمتیر از
زندگی مجتمعهای غیرآپارتمانی است .در چنین شرایط زیستی است که تغییر مکیان از محلیی
به محل دیگر و هم ازدستدادن زنیدگی و بیچیارگیهیای بعید از آن و همچنیین ،زنیدگی در
مجتمعهای آپارتمانی ،میتواند در روحیة دانش آموزان مؤثر بوده و او را وادار به اعمالی چیون
خودکشی نماید که این گویای فشارهای مختلف روحی است که حداقل میتیوان بیه ایین امیر
توجه نمود که مسائل موجود در مهاجرت ،آن را تقویت کرده است .اینگونه است که مشیاهده
میشود اکثر محصلین در خانوادههای پرجمعیت زندگی مییکیردهانید کیه مییتوانسیت نتیایج
مخربی بر روی تحصیل دانشآموزان داشته باشد (خداوردیدارییان .)36- 34 :9634 ،امیا مشیکالت
دیگری همچون عدمعالقه به معلمان کنونی نیز ،وجود داشته است .براسا

بررسیهای انجیام

شده در مدارسی که دانشآموزان مهاجر در آن حضور داشتند ،مشخص شد که دانشآموزان بیا
برخی از معلمان شهر تهران ،رفتارشان خوشایند نبیوده و بیه آنیان عالقیهای ندارنید و تیرجیح
میدهند هرچه زودتر به زادگاه خود بازگردند (همان .)13 :بههمیندلییل اسیت کیه مییبینییم در
تحقیق انجام شدة احمد خداوردیدارییان ،از  911دانیشآمیوز مهیاجر جنیگ تحمیلیی مقطیع
راهنمایی و متوسطه که در  22اقامتگاه در سطح شهر اقامت داشتند ،این سؤال که «آییا دوسیت
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دارید پ

از جنگ در تهران بمانید؟» پرسیده شد ،اکثرا ،به این سؤال پاسیخ منفیی داده بودنید.

فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،4شماره  ،2شماره پیاپی ( ،)44تابستان 4931

که این پاسخهای منفی عمدتا بیانگر احسا

غریبی دانشآموزان مهاجر نسبت به محیط تهیران

است (خداوردیداریان ،9634 ،رستم علیزاده و قاسمیاردهایی ،14 :9619 ،رجبنیا .)13 :9639 ،بنیابراین ،در
چنینشرایطی ،دیگر نمیتوان از این دانشآموزان همانتوقعی را برای در خواندن داشیت کیه
از یک دانشآموز در شرایط مناسب انت ار میرود (رستمعلیزاده و قاسمیاردهایی.)11- 13 :9619،
 -3برخی دیگر از مشکالت دانشآموزان مهاجر و خانوداههای آنان

از دیگر مسائلی که باعث میشد دانشآموزان ،تحصییل خیود را آنطیوریکیه دوسیت دارنید،
نتوانند ادامه دهند و فعالیتهای مناسبی نمایند ،مسائل و مشیکالت خیانوادگی بیود .مسیائل و
مشکالت خانوادگی در میان مهاجرین مواردمتعددی را شیامل مییشید کیه در اینجیا ،یکیی از
مسائلی که بیشاز دیگرموارد در وضعیت دانشآموزان مؤثر بوده ،فوت برخی اعضای خیانوادة
کودکان مهاجر بوده است .در تحقیق هاشمی و همکیاران ،حیدود  24/9درصید خیانوادههیای
نمونه در اظهارن ر راجعبه واقعة فوت در میان اعضیای خیانوادة خیویش ،پاسیخ بلیی و 11/3
درصد پاسخ خیر دادند (هاشمی و همکاران.)21 :9613 ،
دانشآموز مهاجری در خاطرات خود چنین مینگارد« :بعد از چند روز خبر آوردند که سیه
برادر و پدرت شهید شدهاند ،نمیدانستم خوشحال باشم یا گریه کنم .دیگر هیچگاه انسان قبلیی
نخواهد بود» (خاطراتجنگ ،93 :9636 ،جنگ و مردم.)42 :9639 ،
مسئلة دیگری که تحصیل دانشآموز را از طیرف خیانواده بیا مشیکل مواجیه مییسیاخت،
عدمتوجه والدین به اوضاع و احوال درسی فرزندان بود .در تحقیقات خیداوردیدارییان آمیده:
یکی از مسئولین مدرسهای ،بیان میکرد که پدر و مادر محصلین مهاجر کمتر به مدرسه مراجعه
میکنند و بیشترمواقع پ

از درخواست ما به مدرسه میآیند نه با عالقیه و از قبیل؛ در محییط

منزل نیز ،برای دانشآموز قطعا ،مسائلی است که در روحیة او بیتأثیر نخواهد بود؛ زیرا ،دییده
شده که در گروهبندیهای مدرسهای ،شاگردی مشخصا با استعداد بوده ،ولیی در محییط منیزل
همین شاگرد نمیتوانسته در

بخواند و نمرات خوبی نیاورده است و این خود باعث میشود

که اگر به شاگرد مهاجر توجه نشود ،شاید خیلی ساده در درسش چرخشی به بیدی و ضیعیفی
بروز نماید (خداوردیداریان .)13-11 :9634،دانشآموزی که اظهار میدارد« :هرشب پیش از رفیتن
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به زیرزمین به مردم میگفتیم که ما سی نفر هستیم در زیرزمین ،اگر خانه روی ما خراب شد ما
را بیرون بیاورید» (خاطرات جنگ)93 :9636 ،؛ (خداوردیداریان ،)11-13 :9634 ،او دیگر شاید تمیامی
فکر و ذکرش مسائل آوار و خراب شدن و مردن باشد ،تا مسائلی از قبییل در

خواندن در این شرایط برای هرکسی سخت مینماید .این دانشآمیوز زمیانی کیه

مجبور به مهاجرت میشود ،با روحیه نمیتواند همان رفتار و حاالت یک دانشآموز معمولی را
داشته باشد و چنین است که میبینیم پدر یا مادر چنین اظهار میدارد کیه« :فرزنید مین قبیل از
مهاجرت از ن ر درسی خوب بوده ولی از زمانی که مهاجرت کرده و به این اقامت گاه آمدهایم
درسش خراب شده است» .در اینجا دو عامل خودنمائی میکند ،یکی مسائلی که در اثیر جنیگ
بر دانشآموز تأثیر گذاشته ،که قبال ذکر شد و دیگری محیط نامناسب کیه آنرا تشیدید نمیوده
است (همان)11،؛ (خبرگزاری مهر .)9619 ،چه آنان که مهاجرت کردند و چه آنان کیه در شیهرهای
خود باقی ماندند با مشکالت بسیاری روبهرو بودند .تأثیر جنگ و مهیاجرت ،در برخیی مواقیع

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

اینرو ،در

و مدرسیه .از

به اندازهای بود که باعث میشد تا در یک خانواده اکثر دانشآمیوزان در پاییان سیال تحصییلی
مردود شوند ،چنانچه پدری اظهار میدارد :سه نفر از فرزندان ما در سیال گذشیته ( )36-32رد
شده اند .اظهارات مسئولین مدارسی که چنین دانشآموزانی را داشتهاند ،حاکی از آن اسیت کیه
شاگردان اکثرا پذیرش در سر کال

را ندارند کیه ایین خیود مییتوانید مسیائلی را در سیطح

آموزش و پرورش به وجود آورد ،که از جملة آنها میتوان به دروغ گفتن اشاره کرد که در اثر
فشارهای مختلف توسط خانواده رواج یافته اسیت ،زمیانیکیه دانیشآمیوز در ایین جیو قیرار
میگرفته دروغ گفتن در او نیز ،عادی شده است (خداوردیداریان.)11 :9634 ،
در پژوهشی که از سوی زارع ( )9639از سطح تحصییالت و سیازگاری مهیاجرین جنگیی
خوزستان که در استان فار

ساکن میباشند ،بهعمل آمده ،مییتیوان بیه نشیانههیایی از تیأثیر

مسائل پیرامونی همچون سازگاری محصلین در وضعیت درسی آنها دست یافت .براسا

این

تحقیقات ،درصد بیسوادان در بین مهاجران جنگی خوزستانی باال بوده است که ایین افیراد ییا
بهدلیل شرایط بد اقتصادی خانواده موفق به تحصیل نشدهاند و یا ایین کیه مشیکالت اولییه در
از مهاجرت به استان فار

بعد از جنگ موجب شده تا آنها امکان سیوادآموزی را

اسکان پ

نیابند (زارع .)12-11 :9639 ،براسا

گزارشات بنیاد امور مهاجرین نیز ،در نه ماهیة اول سیال

 ،9631طی دو مرحله اقدام به بسیج سوادآموزی با اعتباری معادل  62/1112/921رییال هزینیة
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آموزشی  99111نفر سوادآموز و همچنین ،تعداد  9321نفر نیز ،بهصیورت آزاد جیذب کیال
سواد آموز

بنیاد شدند .در مرحلة دوم طرح بسییج سیوادآموزی نییز ،بیا  191کیال

تعیداد

 1631نفر مشغول سواد آموزی شدند (بنیاد امور مهاجرین .)16 :9631 ،با نگاهی بیه وضیعیت
از گذشت سه دهیه

کنونی آموزش و پروش در مناظق جنگزده میتوان فهمید که همچنان پ

از جنگ ،این مناطق با کمبود امکانات و افت تحصیلی دانشآموزان روبهرو هستند .بهطوریکیه
طبق گزارش یکی از مسئولین خوزستان در سال  ،9611آموزش و پرورش ایین اسیتان در بیین
 62استان کشور در رتبة  21قرار داشته اسیت (ایرنیا .)9611 ،بیراسیا

آمیار شیهیدان جنیگ

تحمیلی ،دانشآموزان با آمار  66/111شهید در جریان جنگ هشت ساله پ

از سیپاه و ارتیش

بیشترین تعداد شهیدان را به خود اختصاص دادهاند.
نتیجهگیری

جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران ،حجم فراوانی از جابهجیاییهیای
جمعیتی و مهاجرتهای اجباری را بهدنبیال داشیت .در پیی بمبیاران شیهرهای میرزی اییران،
بسیاری از ساکنین این نواحی رو به مهاجرت آوردند که در پی آن جمعیت برخیی اسیتانهیای
داخلی دوبرابر شد .این گونه مهاجرتها که به یکباره و بدون برنامه قبلیی و در جرییان جنیگ
تحمیلی صورت میگرفت ،رفتهرفته کشور را با مشکل جدیدی مواجه ساخت و دشیمن بعثیی
هم که نتوانسته بود در میدانهای نبرد به اهداف خود دست یابد ،تالش مییکیرد تیا بیا گلولیه
باران شهرهای مرزی و ایجاد آشفتگی داخلی ،به مقصود خود دسیت یابید .از ایینرو ،بمبیاران
دشمن و وضعیت بد اقتصادی ،گروهگروه از ساکنین نیواحی میرزی را بیه شیهرهای مجیاور و
مناطق مرکزی ایران کشاند .اما این مهاجرین پی

از ورود بیه شیهرهای جدیید ،بیا مشیکالت

بسیاری اعم از اقتصادی و فرهنگی روبهرو بودند که این امر سیاکنین شیهرهای مهاجرپیذیر را
نیز ،با مشکالت اجتماعی بسیاری مواجه میساخت .تهران از جملة این شهرها بود کیه مقصید
بسیاری از مهاجرین جنگی بهشمار میرفت .مهاجرین جنگزدة ساکن تهران نیز ،همچون سایر
شهرها با مشکالت اجتماعی و اقتصادی عدیدهای مواجه بودنید کیه از جملیة آنیان ،وضیعیت
نامناسب تحصیلی دانشآموزان مهاجر بود که ضعیفترین قشر مهاجر بیهشیمار مییرفتنید .در
بررسیهای انجام شده از وضعیت دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی ،مشخص شید کیه ریشیة
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عمدة موانع موجود بر سر راه مهاجرین ساکن تهران مسائل اقتصادی بوده که تأثیری مستقیم در
وضعیت آموزشی دانشآموزان نیز ،بر جای نهاده اسیت .امیا مسیائل دیگیر از قبییل مشیکالت
مربوط به مسکن و اشتغال گرچه در هر شرایط وجود داشته ،اما در شرایط بحرانی جنگ ،تأثیر
دانش آموزان که وضعیت خوبی قبل از مهاجرت داشتند ،پ

از مهاجرت با عملکرد ضیعیف و

یا حتی ترکتحصیل مواجه شوند .بسیاری از این محصلین مجبور به دسیتفروشیی و مشیاغل
کاذب شدند که آنها را به مرور از در

و تحصیل به دور داشت .بسییاری از منیاطقی کیه در

زمان جنگ محل سکونت مهاجرین بوده ،همچنان نیز ،دارای مشکالتی هستند و جزو محیالت
ضعیف این شهرها بهحساب میآیند .بهطوریکه امیروزه نییز ،وضیعیت آمیوزش و پیرورش و
تحصیل کودکان در خوزستان بهدلییل تیأثیر مخیرب جنیگ و نیابودی زیربناهیای آموزشیی و
مهاجرت ساکنین ،از کیفیّت الزم برخیوردار نبیوده و آمیوزش و پیروش ایین اسیتان از لحیاظ

وضعیت تحصیلی دانشآموزان مهاجر جنگ تحمیلی

آن بر مهاجرین به مراتب بیشیتر بیوده اسیت .از ایینرو ،ایین امیر باعیث شیده تیا بسییاری از

سطحبندی آموزشی کشور در سطح پایینی قرار گرفته است .همچنین ،در تهران نیز ،بسییاری از
این خانوادهها همچنان از مشکالت مالی بسیاری رنج میبردنید و عمیدتا در محیالت جنیوب
شهر ساکن هستند.
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