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بررسی پديدة آموزش در خانه از ابعاد گوناگون در ايران

    اشاره
از زماني كه انديشمندي چون روسو در كتاب خود »اميل« بر وجود مدرسه، به مثابة نهادي تأثيرگذار در اجتماعي 
شــدن، تأكيد كرد و از هنگامي كه ايوان ايليچ انديشة »مدرســه زدايي« و لزوم خارج ساختن فراگيرندگان از يوغ 
تعليم وتربيت رســمي را مطرح كرد، تاكنون اين دو ديدگاه به طور توأمان در نظام هاي آموزشي جهان مطرح بوده اند 
كه البته، نگرش اول و تالش دولت ها براي تحت پوشش قرار دادن تعداد بيشتري از دانش آموزان در نظام هاي رسمي 
چربش بيشتري داشته است؛ به طوري كه در اين ســال ها و اين اواخر، نهادهاي جهاني و ملي حتي تعداد و نسبت 
فراگيرندگان موجود در مدرسه ها را از شاخص هاي توسعة انساني به شمار آورده اند. با وجود اين، در سال هاي اخير و 
در پي گسترش فناوري هاي ارتباطي و توسعة اينترنت و نيز طرح روش هايي نوين در آموزش از راه دور، مدرسه زدايي 
و تحصيل در خانه، شــكل و شمايل جديدي پيدا كرده و پديدة آموزش برون مدرسه اي، كه عمدتًا پدران و مادران و 

براي فرار از تأثير آموزش هاي رسمي آن را مطرح مي كنند، توسعة فراواني پيدا كرده است.
در گزارشي كه در اين شماره می خوانيد، پديدة آموزش در خانه را از ابعاد گوناگون می شکافيم. اين مطالب که هر 
يک در ستون ها و صفحات مستقلی ارائه می شوند، هر کدام به نوعی، يک بعد از آموزش در خانه را مطرح می کنند. 
در اين راه، ابتدا تاريخچة آموزش در خانه را مطرح می کنيم، ســپس چگونگی شكل گيري اين پديده را در جهان و 
ايران بررسي كرده، نتايج يک تحقيق ايرانی در اين زمينه را به طور گذرا مطرح می کنيم. همچنين، با مسئلة حدود دو 
ميليون دانش آموز آمريكايي كه در بيرون از نظام مدرسه اي رسمي درس مي خوانند، آشنا مي شويم و درمي يابيم كه 
چگونه دولت مردان آ مريكايي، در يك گردش كاري رندانه، اين تعداد دانش آموز و خانواده هاي آنان را نيز زير پوشش 
قرار داده اند و »تحصيل در خانه« شعار انتخاباتي هر دو جناح رقيب در اين كشور شده است و براي پاسخ گويي به اين 
افراد، همواره برنامه هايي را مدنظر داشته اند. مطالعة اين گزارش، از جهاتي مي تواند پيام هايي نيز براي ما داشته باشد.
ســه سال پيش، در كنار آمار و ارقام كم تعدادي كه از تحصيل فرزندان برخي هنرمندان و افراد خاص در بيرون از 
مدرســه ها و از البه الي گفت وگوهاي اين افراد با مطبوعات، مشخص شده بود، از تحصيل حدود 4 هزار دانش آموز 
دختر و پســر دبيرستاني مناطق شمالي تهران در مدارس مجازي برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز خبردار 
شــده بوديم. اين موج، از مراجعة فراوان دانش آموزاني كه خواهان دريافت مدارك خود از دبيرستان ها بودند و نيز 
مراجعه به سايت چند دبيرستان مجازي مشخص شد. اين آمار اكنون با پيشرفت و توسعة فناوري هاي اطالعاتي، در 
حال گسترش است.  بايد نظام آموزشــي ما با صراحت اعالم كند تابع ديدگاه هاي روسو است يا قرائت جديدي از 
مدرسه زدايي ايليچ را پذيرفته است. براي اين دانش آموزان چه برنامه هايي داريم؟ رهاسازي مطلق يا تحت پوشش 

قراردادن معقول؟ ايجاد جذابيت هاي مدرسه اي يا...
به نظر مي رسد بايد بخش هاي پژوهشي آموزش و پرورش، وظيفة مطالعة پديده هاي نوين آموزشي جهان و تطبيق آن 

با رويدادهايي را كه در جامعة ايراني مشاهده مي شود، عهده دار گردند.
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 تاريخچه
آمــوزش در خانه، پديده ای جديد يا نادر در جهان نيســت. در 
آمريکا از دهة هفتاد قرن بيســتم، بحث آموزش کودکان در خانه 
به داليل مختلف مطرح و پس از دو دهه، در کنار نظام رســمی 

مدرسه ای پذيرفته شد.
مطابق گزارش مؤسســة مّلی تحقيقات دربارة آموزش در خانه،  
حــدود 2/6 ميليون نفر در آمريکا در خانه آموزش می بينند.  اين 
رقم هرســال بين 2 تا 6 درصد افزايش می يابد و تقريبًا 6 درصد  
جمعيت کودکان مدرســه  رو آمريکايی را شامل می شود. آموزش 
در خانه، به آموزش کودکان در خانه گفته می شود و والدين، معلم 
خصوصی يا معلم سرخانه عهده دار اين نوع آموزش اند. تا پيش از 
انقالب صنعتی، اين گونه آموزش خيلی رواج داشــت ولی در پی 
انقالب صنعتی در اواخر قرن نوزدهم در اروپا و سپس در آمريکا، 
دولت مســئوليت آموزش کودکان ر ا بــه عهده گرفت و آموزش 

اجباری و مدرسه ترويج شد.
والديــن آمريکايی متمايل بــه آموزش در خانــه، دو گروه اند: 
گروهی که داليــل ايدئولوژيک دارند و گروهی که داليل تربيتی 
ارائه می کنند.گروه نخســت چون ايدئولوژی حاکم بر مدارس را 
مخالف اعتقادات خود می بينند، با رفتن کودکانشــان به مدرسه 
موافق نيستند.  آن ها ممکن است از مواد آموزشی مدرسه استفاده 
کنند، ولی با تأکيد بر ارزش های اعتقادی و ايدئولوژيک خود. گروه 
دوم مدرســه را از نظر ساختاری معيوب می دانند و معتقدند که 
مدارس به لحاظ تربيتی ناکارآمدند. آنان ميان مدرســه رفتن و 
تعليم و تربيت سه تفاوت قائل اند: مدرسه را دارای برنامة نظام دار، 
درس های معلم مدار و تشويق و تنبيه بيرونی می دانند و معتقدند 
که مدرسه رفتن مستلزم انگيزش خارجی دانش آموز است؛ درحالی 
که تعليم و تربيت مستلزم رشد يادگيرنده و مسئوليت پذيری او در 
مقابل آموخته هاست. اين ديدگاه تأکيد بيشتري بر انگيزش درونی 
دارد و يادگيری را دارای ساختارمندی کمتر، مستقيم تر و تجربی تر 

می داند.
مروجان نخســت ايدة آموزش در خانه، از افکار کســانی مانند 
ايليچ  متأثر شدند.  ايليچ معتقد بود که مدارس، حامی برنامه ای 
تجويزی اند که منجر به آلودگی محيط، قطبی شــدن اجتماع و 
امثال اين ها می شــود. ايليچ می گويد: » يادگيری ناشی از آموزش 
نيست بلکه نتيجة مشــارکت بی مانع فرد در موقعيت معنی دار 

است.«
اين فلسفه به کمک مدافعان ايدة آموزش در خانه آمد و به تدريج 
در جامعة آمريکا نشو  و  نما يافت. البته تحکيم و تثبيت اين ايده به 

سادگی ميسر نشد  و مراحلی را طی کرد.
نولز و همکاران ) 1992( پنج مرحلة زير را در نهضت آموزش در 

خانه در آمريکا توصيف می کنند:
1. دورة ستيزه: ناخرسندی از وضعيت آموزش عمومی؛

2. دورة مقابله:  مواجهة خانواده هايی که ترجيحشان آموزش 
فرزندان در مدرســه بوده اســت، با مدارس و مقامات رســمی 

آموزش و پرورش؛
3. دورة تشريک مساعی : نتيجة دعاوی حقوقی و مناقشات 
خانواده هــا و ادارات آموزش   و پــرورش، اغلب منجر به رأی به نفع 

خانواده ها شــد. در پــاره ای موارد، مدارس امکانــات خود مانند 
کتابخانه، لوازم آزمايشگاه، سايت کامپيوتر، کالس های فوق برنامه 

و امثال اين ها را در اختيار خانواده ها قرار دادند؛
4.  دورة تحکيم: در اين مرحله، خانواده هايی که بابت انتخاب 
خود در زمينة آموزش فرزندان به نوعي از جامعه طرد شده بودند، 
براســاس عالئق مشترک مانند عالئق اعتقادی، مالی و اجتماعی 
به ايجاد شــبکه ميان خانواده ها اقدام کردند.  به ويژه خانواده هايی 
که مسيحی و مذهبی بودند و به کليسای مشترکی تعلق داشتند.

5.  دورة انشقاق:  با افزايش شمار خانواده های معتقد به آموزش 
در خانه و ارتباط آن ها با يکديگر، به تدريج تفاوت انگيزه ها و عقايد 
آن  ها دربارة آموزش در خانه آشکار شد و حداقل مشخص گرديد 
که دو رويکــرد در ميان اين خانواده ها وجــود دارد. يکی از اين 
رويکردها ليبرال و غيرمذهبی، انسان گرا و تربيتی و ديگری مذهبی 
و مسيحی بود. درحالی که »شبکة هالت«، از مروجان آموزش در 
خانه، بر جنبه های تربيتی آموزش در خانه و رويکرد ســکوالر و 
انسان گرايانه تأكيد داشت، ريموند مور از ديگر حاميان اين رويکرد، 

به جنبه های مذهبی گرايش بيشتری داشت.
به تدريج پديدة آموزش در خانه به ساير کشورها تسری يافت. 
بسياری از کشورهای غربی مانند آمريکا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، 
پرتقال و دانمارک اين نوع آموزش را به رســميت شناخته اند. در 
سوئد به دليل اينکه آموزش به طور کلی در قانون اجباری است نه 
آموزش مدرسه ای، افراد می توانند فرزندان خود را در خانه آموزش 

دهند، ولی دولت سوئد به نحوی بر اين آموزش نظارت می کند.
آموزش در خانه در آلمان، با قانون آموزش مدرسه ای در تعارض 
است و مجازات نقدی سنگينی برای متخلفان از اين قانون در نظر 
گرفته شــده است.  به رغم اين مسئله، نهضت کوچک آموزش در 
خانه در سال های  گذشته در اين کشور  رشد کرده است. وضعيت 
رشــد رويکرد آموزش در خانه در کانادا  به صورت ديگری است و 
زمينه های متفاوتی را می توان برای رشد آموزش در خانه در کانادا 

ذکر کرد.

 سياسی يا آموزشی؟
آموزش در خانه، از همه جا بيشــتر در آمريکا رواج دارد. در اين 
ارتباط، اين پرســش را می توان مطرح کرد: آيا وضعيت مدارس 
آمريكا نامناسب است و محافظه كاران به دولت خود بي اعتمادند؟ 
يك پاســخ به اين پرسش را مي توان در رشد »تحصيل در خانه« 
جســت وجو كرد. در حال حاضر، در آمريكا از هر 25 نفر يك نفر 
در خانه تحصيل مي كند. رشد تحصيل در خانه هنگامي اهميت 
مي يابد كه دو حقيقت زير را نيز در نظر بگيريم: اول تعهد والدين. 
آن ها نه تنها فرصت آموزش رايگان دولتي، بلكه بخشي از درآمد 
خود را نيز از دست مي دهند؛ چرا كه يكي از والدين )معمواًل مادر( 
بايد در خانه بماند و به آموزش فرزندان بپردازد. حقيقت دوم اينكه 
بسياري از تصورات مربوط به آموزش دولتي، با چالش هايي مواجه 
است. در 150 سال گذشته، آموزش عمومي اجباري از ويژگي هاي 
عمدة جوامع متمدن بوده اســت. جامعه شناســاني چون ماكس 
وبر سيطرة دولت بر تعليم و تربيت را پيامد طبيعي مدرنيزه شدن 
مي داند. با اين حــال، در آمريکا قريب 2/6 ميليون نفر از والدين 
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اصرار دارند كه آموزش بايد به خانواده واگذار شود. اين انديشه از 
كجا ريشه گرفته است؟ 

 احكام دين
آمار ياد شده را »انجمن دفاع حقوقي از تحصيل در خانه« اعالم 
كرده است؛ در حالي كه در آخرين تحقيق وزارت آموزش و پرورش 
آمريــكا، اين رقم 850 هزار نفر برآورد شــده بود. به هر حال، به 
نظر مي رســد كه آمار»انجمن دفاع حقوقي از تحصيل در خانه« 
به واقعيت نزديك تر باشد. مســئوالن وزارت آموزش و پرورش در 
سخنراني هاي خود از اين رقم استفاده مي كنند. اگرچه آن كساني 
كه در خانه تحصيل مي كنند تمايلي به پاسخ به پرسش تحقيقاتي 
دولتي ندارند، ولي بسياري از شواهد، حاكي از افزايش تحصيل در 

خانه است.
بازار خريد و فروش مطالب درسي و ملزومات تحصيل در خانه، 
ســاالنه حداقل يک ميليارد دالر است. در حال حاضر سه چهارم 
دانشگاه ها، سياست هايي براي دانش آموزان شاغل به تحصيل در 
خانه دارند و شبكه هاي حمايتي بسياري در صدها شهر در سراسر 
كشــور تالش مي كنند امكانات مختلفي، در اختيار والدين قرار 
دهند؛ از قبيل ايجاد آموزشگاه هاي علوم، تشكيل تيم هاي ورزشي و 
دفاع از حقوق و اعتبار بخشي. وقتي فروشگاه زنجيره اي »جي. سي. 
پني« در سال 2001 فروش تي شرتي با نوشتة »تحصيل كرده در 
خانه« را با تصوير يك خانة متحرك آغاز كرد، اين اقدام انتقادهاي 

شديدي را برانگيخت؛ به طوري كه فروش آن متوقف شد.
تحصيل در خانه پديده اي نسبتًا جديد است. وقتي رونالد ريگان 
در ســال 1۹۸1 قدرت را به دست گرفت، آموزش فرزندان توسط 
والدين در خانه در اكثر ايالت ها ممنوع بود؛ در حالي كه امروزه اين 
امر در همة  ايالت ها قانوني اســت. در 28 ايالت، كار دانش آموزان 
بايد از طريق شــركت در آزمون هاي اســتاندارد يا گزيده به طور 
رسمي ارزيابي شود. در ســيزده ايالت، والدين فقط بايد موضوع 
تدريس فرزندان در خانه را كتبًا به مسئوالن اعالم كنند. در ايالت 

تگزاس، والدين حتي الزامي به اعالم اين امر هم ندارند.
دليل لغو محدوديت تحصيل در خانه در سراســر آمريكا، همان 
قدرت مذهب اســت. البته همة كســاني كــه در خانه تحصيل 
مي كنند، محافظه كاران مذهبي نيستند. يكي از نخستين مدافعان 
تحصيل در خانه، جان هلت از چپ گراياني است كه مدارس را ابزار 
ديوان ســاالري صنعتي مي داند و معتقد است كودكان بايد كم و 
بيش به خودآموزي بپردازند. شــمار سياه پوستاني كه در خارج از 
مدرسه تحصيل مي كنند، در سال های گذشته همواره رو به افزايش 
بوده است. با اين حال، اعضاي جنبش موسوم به »گارد حاكم« از 
محافظه كاران اجتماعي هستند. آن ها در دهة 1۹70 در واكنش به 
انحراف نظام مدرسه اي به سوي چپ گرايان غيرمذهبي، به تحصيل 
در خانه روي آوردند و هنوز هم بيشــترين حمايت سياسي را در 
كنگرة آمريكا از اين جنبش ابراز مي دارند. در دو دهة اخير، سناتور 
ريك سنتروم به همراه همسرش به آموزش فرزندان خود در خانه 
پرداخته است. همچنين مارلين ماسگريو، از اعضاي سابق كنگره و 
يكي از جمهوري خواهان طرفدار تحصيل در خانه، از حاميان رفع 
محدوديت هاي قانوني اعطاي بورسيه و كمك هزينة تحصيلي به 

دانش آموزاني بوده است كه در خانه تحصيل مي كنند.
جورج بوش در مبارزات انتخاباتي خود در ســال 2000 گفت: 
»ما در ايالت تگزاس بايد به تحصيــل در خانه احترام بگذاريم و 
از آن دفاع كنيــم. احترام به جهت تعهد و صرف وقت و انرژي از 
ســوي مادران و پدراني كه فرزندانشان را دوست دارند و از آن در 
مقابل دخالــت دولت، دفاع می کنند.« وي در مقام رئيس جمهور 
و در كاخ ســفيد نيز پذيراي بسياري از كودكاني شد كه در خانه 
تحصيل مي كردند. سياست های جورج بوش، باعث رفع بسياری 
از محدوديت ها در زمينة آموزش در خانه شــد و  به اين ترتيب، 
همان گونه كه اتحاديه هاي معلمان، طرفداران بســياري را براي 
حزب دموكرات تربيت مي كنند، دانش آموزاني كه در خانه تحصيل 
مي كنند نيز سربازان پيادة حزب جمهوري خواه شدند. در تمامی 
سال های گذشته، طبق آمار آژانس توسعة نيروي انساني، قريب 76 
درصد جوانان 2۸-24 ســاله كه در خانه تحصيل کرده بودند، در 

انتخابات شركت کردند. 

 آموزش كارآمد
گرچه همواره بســياري از مردم تمايلي ايدئولوژيك به تحصيل 
در خانه دارند، اما نبايد دچار اشــتباه شد؛ اواًل اين امر حركتي از 
متن جامعه است و والدين با هر مسلك سياسي، شخصًا تصميم به 
آموزش كودكان خود در خانه مي گيرند. يعني از دستورات سطوح 
بااليي براي انجام دادن اين كار تبعيت نمي كنند. ثانيًا اين امر جنبة 
كاربردي دارد. طرفداران نظرية تحصيل در خانه معتقدند كه در 

خانه مي توان آموزش بهتري به كودكان ارائه داد.
طبق اين نظريه، آموزش فرد به فرد، كودكان را قادر مي ســازد 
بــه جاي پيشــرفت در جهت نظر اتحاديه هاي آموزشــي، طبق 
توانمندي هــاي خود جلو بروند. عالوه بر ايــن، كودكان به جاي 
دغل كاري هاي سياسي، طبق آداب و رسوم يادگيري دينی آموزش 
مي بينند. در آمريکا، بعضي از طرفداران تحصيل در خانه، انديشة 
سنتي دروس ســه گانه را با همان دروس دستور زبان، منطق، و 
معاني و بيان مي پسندند كه مستلزم يادگيري زبان يوناني و التين 
اســت. به نظر مي رسد اين امر سيري قهقرايي باشد اما طرفداران 
نظرية تحصيــل در خانه معتقدند كه فنــاوری از آن ها حمايت 
مي كند؛ زيرا شــبكة جهاني اينترنت، آموزش به مردم در خانه را 
آسان تر كرده اســت و مطالب بي شماري براي آموزش در اختيار 
مي گذارد و اكنون انجمن ها و فضاهای مجازي امكان دستيابي به 

اطالعات را فراهم مي کنند.
از ديگر عوامل مؤثر و كارآمد تحصيل در خانه، موفقيت آن است. 
بسياري از والدين نگران هستند كه تحصيل در خانه ممكن است 
كودكان را گوشه گير و منزوي كند. با گسترش شبكه هاي تحصيل 
در خانه، تقريبًا در همه شهرهاي آمريكا اين نگراني رو به كاهش 
است. دانش آموزاني كه در خانه تحصيل مي كنند، مي توانند با ساير 
دانش آموزان به بازي بيس بال بپردازند يا به سفرهاي مدرسه اي و 

اردو بروند.
در مورد اســتانداردهاي تحصيلي وضع چگونه اســت؟ شبكة 
تحصيــل در خانه، خبرهاي خوبي دارد: »خانــواده اي در هاوايي 
با ســه فرزندي كه در خانه تحصيل كرده اند «، » رمان پرفروش 
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دانش آموزي كه در خانه تحصيــل مي كند«، »نفرات اول، دوم 
و سوم در مسابقات ملي امالي واژگان « و »اولين دانشگاه براي 

كودكاني كه در خانه تحصيل مي كنند«.
به اين ترتيب، قطعًا نشانه هايي از شكوفايي دانش آموزاني كه 
در خانــه تحصيل مي كنند، وجود دارد. يكي از تحقيقات انجام 
شده توســط »انجمن دفاع حقوقي از تحصيل در خانه« نشان 
مي دهد كه ســه چهارم دانش آموزان 14 تا 24 ساله اي كه در 
خانه تحصيل كرده اند، در دوره هاي كالج به تحصيل خود ادامه 
داده اند كه اين رقم در مورد كل جمعيت دانش آموزي 46 درصد 
است، اما اين امر نمي تواند دليل و مدرك قاطعي باشد. كساني 
كه در خانه تحصيل مي كنند، اجباري به گزارش نتايج بد ندارند. 

عالوه براين، آن ها بيشتر از قشر تحصيل كردة جامعه هستند.

 خوب يا بد؟
با اين حال، شــواهد نشان دهندة تغيير در شيوة آشكار شدن 
مبحث است. در حال حاضر، بحث بر سر اين نيست كه كودكاني 
كه در خانه تحصيل كرده اند، بازنده اند يا خير، بلكه اين است كه 
آيا اين دانش آموزان خوب عمل مي كنند يا خير. بيل بنت، وزير 
آموزش و پرورش دوران رياست جمهوري ريگان، يك بار با لحن 
شيطنت آميزي گفته بود كه »شايد بهتر باشد ما نظام آموزشي 
دولتي را به طرفداران تحصيل در خانه واگذار كنيم!« اين طرز 
فكر غيرممكن به نظر مي آيــد اما طرفداران نظرية تحصيل در 
خانه، يورشــي به نظام آموزش دولتي آورده اند كه معلمان در 

همه جاي جهان بايد مراقب آن باشند.

 دانشگاهي براي كساني كه در خانه تحصيل كرده اند
اگر بخواهيم ســاختماني را به عنوان نماد نهضت تحصيل در 
خانه انتخاب كنيم، مي توانيم از »كالج پاتريك هنري« در حومة 
ويرجينيا نام ببريم. اين دانشــگاه سنت گرا، كه در سال 2000 
تأسيس شد، شايد فقط حدود300 دانشجو داشته باشد اما در 
نظر دارد تعداد دانشــجويان دورة ليسانس خود را به 1600 نفر 
برساند و دانشكدة حقوق با ظرفيت 400 دانشجو را نيز تأسيس 
کند. از هر پنج نفر دانشــجوي اين دانشگاه، چهار نفر آن ها در 

خانه تحصيل كرده اند.
دو موضوع به شــدت مورد عالقة اين دانشــگاه، »آزادي« و 
»خدا«ست. ديوارهاي دانشــگاه از عكس بنيان گذاران دانشگاه 
پوشــيده شــده و در نام گذاري خوابگاه هاي دانشجويان نيز از 
نام آن ها اســتفاده شده اســت. مصرف الكل و دخانيات در اين 
دانشگاه، ممنوع است و از دانشجويان مصراً خواسته مي شود در 
صورت شروع دوستي با هر كسی، خانواده شان را در جريان امر 
قرار دهند. مايكل فاريس، مؤســس اين دانشگاه، آن را مأمني 
براي آسودگي از روابط جنسي، مواد مخدر و موسيقي پرهياهو 
توصيف مي كند. كالج درصدد تربيت مسيحيان خوب و كارآمد 
است. فاريس به افراد تحت سرپرستي خود مي گويد:  همان گونه 
كه رسالت والدين شما سوق دادن يك نسل به سوي مسيح بود، 
رســالت شما سوق دادن ملت ما به سوي بنيان الهي است«. به 
نظر آقاي پل بوتســلي رئيس امور دانشجويي، مدارس مسيحي 

بايد همان قدر كه به تعالي علمي اهميت مي دهند، به ارزش هاي 
معنوي نيز اهميــت دهند. برنامه هاي درســي كالج »پاتريك 
هنري« عبارت اند از: فلسفه، زبان هاي خارجي، تاريخ، تعليمات 
انجيل، اقتصاد، ادبيات، علوم، هندسه اقليدسي و ادبيات التين 

يا يوناني.

 مدرسة خانگي در ايران!
در ايران  گروهي كوشــيدند با نام گذاري هاي خاصي، مدرسة 
خانگي را نه البته در منازل، بلكه توسط مؤسسات ويژه اي سامان 
دهند و حتي توانســتند دانش آموزاني هم براي خود دست و پا 
كنند؛ هرچند با مقاومت آموزش وپرورش در اعطاي مجوز، عماًل 
كاري از پيــش نبردند و اكثراً به صورت چراغ خاموش به برخي 
مدارس غيردولتي كوچ كردند كه الاقــل بتوانند دانش آموزان 
خود را از مزاياي مدرك رســمي و قابل قبول برخوردار كنند. با 
همة تالش هايي كه صورت گرفته، يكي از محققان ايراني، تعداد 
اين قبيل دانش آموزان را قابل توجه ندانســته است و مي گويد: 
مي تــوان آن هــا را در ايران حداكثر چند صد تــن برآورد كرد 

)رودي، 13۹0(.
طرفداران آموزش خانگي در ايران، همواره با اين اســتدالل از 
طرف خانواده هاي مخالفان خود روبه رو بوده اند: فرزند من قرار 
اســت در همين كشور بزرگ شود و زيست كند. لذا من با جدا 
كردن او از جامعه پذيري مدرســه اي، تربيت او را در چارچوبي 
مطابق با آنچه خود مي خواهم، تنظيم مي كنم. اگر در آنجا نظام، 
فرزند مرا در چارچوب مي كشــد، در اينجا هم من چنين كاري 
مي كنم. لذا اجازه مي دهم او در چارچوب نظام باشد و تربيتش 

جامعه پذير )شكوهي  يكتا، 1386(.

 نتايج يك تحقيق كيفي در ايران
دكتر محمد عطاران و صغري ملكي، در پژوهشــي كيفي 
و پديدارشناســانه با عنوان: »آموزش در خانه: بديل مدرسه«، 
در ســال 1391، با خانواده هايي كه فرزندان خود را از مدرسه 
بيرون كشيده و خود يا با نظارت خود، به آموزش آن ها در منزل 
يا مكان هايي ديگر كه شــبيه مدرسه هاي بزرگ نيستند، اقدام 
كرده اند، مصاحبه نمودند. نتايج ايــن تحقيق، به صورت كامل 
منتشر شده اســت. در تدوين بخش هايي از اين گزارش نيز از 
ادبيات تحقيق اين پژوهش استفاده كرده ايم ولي گزاره هاي زير 

نتايج جالبي از اين پژوهش هستند )عطاران، 1392(.
 خانواده هاي تحت پوشــش اين پژوهش، با توجه به ســطح 
 درآمد، محل سكونت و امكانات رفاهي جزء طبقة متوسط و مرفه 
به شــمار مي روند كه عالقه مندند بر چگونگي آموزش فرزندان 

خود نظارت مستقيم داشته باشند.
 والديــن اين بچه ها از خودكارآمدي بااليي برخوردارند؛ چون 
وظايف متعددي را در تربيت فرزند خود بر عهده مي گيرند )ما 

به ازايي براي تمام سمت ها و پست هاي مدرسه اي(.
 وقت گذاري بيشــتر، يادگيري هاي متعــدد، تغيير رويكرد از 
نگه دارنده به تربيت كننده از خصوصيات والدين اين بچه هاست.

 مصاحبــه با خانواده ها نشــان داد انتخــاب رويكرد آموزش 
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 مدرسه نرفتن استاد دکتر شفيعی کدکنی 
»پدر و مادرم دلشان می خواست که من مجتهد بشوم. به همين 
دليل مرا به مدرسه نفرستادند. من هم از اين بابت در آغاز خيلی 
دلگير بودم؛ چــون که می ديدم بچه های همســايه مان صبح ها 
کيف هايشان دستشان است، می روند مدرسه، ولی من از اينکه به 
مدرسه، يعنی به دبستان و دبيرستان، نرفتم بسيار خوشحالم. من 
از اين بابت نه تنها دلخوری ندارم، بلکه بارها و بارها خدا را شــکر 
کرده ام ... اآلن می بينم که بچه های من در دبســتان و دبيرستان 

واقعًا عمرشان ضايع شده است«.
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محدوديت ها و مشکالتتحول در يادگيریروابط خانوادگینظام رسمی

پيامدهای آموزش در خانه

در خانــه، عــالوه بر آنكــه به دليل 
مدرســه اي  نظام  بودن  ايدئولوژيك 

ايران است، جنبة تربيتي هم دارد.
 به اعتقاد والدين، فضاي مدرسه ها 
به لحاظ فيزيكي و رواني آثار مخربي 
بر بچه ها دارد و بســيار بسته است. 
همچنين روابط بسيار خشك و اداري 
و يادگيري غيرعميق و بدون جذابيت 

است.
 نظــام متمركز ايران همه را با يك 
چشم مي بيند و فرصت رشد فردي به 

كسي نمي دهد.
 بــه اعتقــاد والدين ايــن بچه ها، 
آموزش صرفًا آموزش تعدادي كتاب 
اطالعــات  از  مجموعــه اي  دادن  و 
نيســت. آموزش سير زندگي است و 
با اين روش، ما هر دو را داريم. تعداد 
كتاب هاي غيردرســي كه اين بچه ها 
مي خوانند، بســيار بيشتر از بچه هاي 

مدرسه اي است.
 بچه هــا در تدوين برنامة درســي 

مشاركت دارند.
)البته محققــان، به محدوديت ها و 
مشكالت آموزش در خانه هم پرداخته 
و آن ها را از ديد ســاير محققان و نيز 
پدران و مادراني كه با آن ها مصاحبه 
شده اســت، اســتخراج كرده اند كه 

بسيار گسترده هم هست(.

 در جست وجوی قوانين رسمی
 برای اســتفاده از مزايای آموزش 
آيين نامــة   22 مــاده  غيررســمی 

امتحانــات دوره هــای ابتدايی و راهنمايــی تحصيلی مصوب 
ســال 1385: »پاية تحصيلی دانش آمــوزی که به عللی مانند 
عدم دسترســی به مدرسه ، بيماری يا اقامت در خارج از کشور 
نتوانســته  است به موقع وارد مدرسه شود يا مدارک تحصيلی 
وی در اثر حوادثی از قبيل ســيل ، زلزله و آتش سوزی از بين 
رفته يا وقفه ای در ادامة تحصيل او ايجاد شده است و همچنين 
پايــة تحصيلی دانش آمــوزی که مدارک قابــل قبولی جهت 
ارزشيابی ندارد، در دورة ابتدايی با رعايت حداقل سن متعارف 
ثبت نام و بررسی های انجام شده از سوی شورای معلمان توسط 
شورای مدرسه تعيين می شود و در ستون مالحظات دفتر آمار 
به رأی شورای مدرسه استناد می  گردد.  در دوره های ابتدايي و 
متوسطه متقاضی ادامة تحصيل با توجه به حداقل سن متعارف 
و توانايی خود می تواند با معرفی ادارة آموزش و پرورش محل در 
امتحان ورودی پاية مورد نظر شــرکت كند و در صورت احراز 

شرايط قبولی، در پاية باالتر به تحصيل ادامه دهد.

)عطاران، ملكي،1392(


