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دختربچه هــای کم سن و ســالی که با مانتوهــای بلند تیــره و تار و 
مقنعه های چانه دار و پسربچه هایی که با سرهای به اجبار تراشیده شده 
زمستان های سخت تن رنجور دهه ۶۰ را تاب آوردند و در صف های 
طویل صبحگاهی مدرسه، دست روی شانه همدیگر گذاشتند و از ته 
گلو فریاد «از جلو نظام، خبردار» سر  دادند، فکرش را هم نمی کردند 
کــه در روزگار دورتــری به قول خودشــان «ناجی» فرزندانشــان از 

«حصار مدرسه» باشند.
«همیشــه فکر می کردم مدرسه زندان اســت و اصال چه لزومی 
دارد بچه من حتما میزان مشخصی از درس های مختلف را بخواند 
و در آینده هــم چیزی از این یادگیری های متعــدد در ذهنش باقی 
نماند؟»؛ این را بهار به «شــرق» می گوید. مادر جوان ۳۷ ساله ای که 
از پیش از فرزندآوری، به ایــن موضوعات فکر و درباره اش مطالعه 
کرده  و با همین ذهنیت شناســایی مدارس آلترناتیو را شــروع کرده 
است؛ مدارسی که گرچه عهده دار آموزش کودکان هستند، اما حتی 
خویشــاوند دور مدارس رســمی و قانونی هم به حســاب نمی آیند 
و اساســا جهان تازه ای از آمــوزش را پدید آورده انــد؛ مجموعه ای 
از مدارس که به عنوان مشــارکتی، طبیعت، انســان گرا و ... شناخته 
می شــوند. بهار می گویــد اولین دلیــل خیلــی از خانواده هایی که 
فرزندشــان را به مدرسه های آلترناتیو سپرده اند، زاویه ای است که با 

جو ایدئولوژیک  و سیستماتیک مدارس رسمی دارند.
البته این تمام ماجرا نیســت و موضوع مهم دیگری که برای بهار 
و بعضی دیگر از والدین مطرح اســت، آمــوزش  عمیق، کاربردی و 
به عبارتی رشــد خالقیــت کــودکان در این مدارس اســت؛ «مرگ 
خالقیت همیشــه برایم مســئله مهمی بود. با این ذهنیت مطالعه 
درباره رویکردهای مختلف آموزشی در سراسر دنیا را شروع کردم و 
چون خودم هم مدتی معلم بودم، می دانستم رویکرد رفتارگرایی در 
آموزش موفق نیســت. رویکرد رفتارگرایی همان روشی است که ما 
خودمان با آن درس خوانده ایم و االن هم در حال اجراســت. همان 
سیستم تشــویق و تنبیه و قوانین مشخص مدرسه. اینکه دانش آموز 
در هر مقطعی «باید» میزان مشخصی از دروس از پیش تعیین شده 
را فرا بگیرد. در مقابل این روش، رویکرد انسان گرا که مبتنی بر روش 
رشــد ویژه هر بچه است، قرار دارد. ما که مبتنی بر این رویکرد عمل 
می کنیم، حتی نمی گوییم حتما در ســن مشــخصی بایــد بچه را از 
پوشــک گرفت، هر وقت خواســت این اتفاق می افتد. همان طور که 
بچه کم کم در شــش ماهگی حروف را ادا می کند، در یک سالگی راه 
می افتد، چیزی را که بخواهــد در زندگی یاد بگیرد هم یاد می گیرد. 
بنابراین در این شیوه آموزشی و این مدارس حتی الزامی برای اینکه 
بچه در ســن مشــخصی حروف الفبا را یاد بگیــرد هم وجود ندارد. 
البته دانش آموزان این مدارس چون خیلی زیاد در معرض کتاب اند، 

معموال حروف الفبا را زود فرا می گیرند».
سال هاســت زیر پوست شهر، حیات و زیســت دیگری در جریان 
اســت که حاال مدتی اســت حتی راهش را در نظام آموزشــی هم 
باز کرده . مدرسه مشارکتی، مدرســه طبیعت و مانند آنها، گرچه به 
اذعان والدین تأثیر آشــکاری بر رشد فکری، سواد و خالقیت کودکان 
دارند، اما اگر غیرقانونی  هم نباشــند، بدون مجوز فعالیت می کنند. 
هرچند ســازوکار قانونی مؤسسات پژوهشــی و آموزشگاه های آزاد 
علمی برای آنها تعریف شــده باشد، اما همیشه در معرض تهدید و 
گاه ارعاب هستند. مثال بعضی از این مدارس که البته تعداد آنها هم 
انگشت شمار است، مجوز یک مؤسســه پژوهشی از وزارت ارشاد را 
گرفته اند یا در قالب عناوین دیگری مانند مدرسه قرآنی و موضوعاتی 
شبیه به این دایر هستند. نمونه آنها مجموعه مدارس مفید است که 
با همین سیستم انســان گرا، اما با پذیرفتن قواعد و قوانینی، مشغول 
فعالیت اســت. اما در مــدارس آلترناتیو دیگر معمــوال آموزش از 
دوره پیش دبســتانی آغاز می شود تا کالس ششم. گرچه تا چند سال 
پیش یکی از این مدارس پایه های تحصیلی باالتر هم داشــت، اما با 
اخطار وزارت ارشــاد مبنی بر اینکه حتی در مؤسســه آموزشی هم 
حضور مختلط دختران و پسران در سنین باالتر ممکن و جایز نیست، 
کالس های مقاطع هفتم و هشــتم لغو شــدند و عمــال دیگر امکان 
فارغ التحصیلــی تمام و کمال دانش آمــوزان در این مدارس ممکن 

نیست.
مــدارس آلترناتیو بــه دلیل نداشــتن مجوز رســمی آموزش و 
پرورش، عمــال امکان صدور مدرک تحصیلی رســمی را هم ندارند 

و این مســئله یکی از چالش های پیش روی آنهاســت. اما همیشــه 
راه حل هایی وجود دارد. بهار می گویــد: «با پرداخت پول، بچه ها را 
به صورت صوری در مدرســه ای رســمی ثبت نام می کنیم تا در این 
مدارس امتحان پایان ســال بدهند و مدرک تحصیلی دریافت کنند. 
البته این راه بی دردســر تر است، اما این امکان هم وجود دارد که هر 
زمان که نیاز بود بچه را برای تعیین ســطح به آموزش و پرورش برد 
و آنجا مدرســه ای را برای گرفتن آزمون پایان سال معرفی می کنند و 

بعد مدرک تحصیلی به آنها داده می شود».
بــه گفته بهار، مدیر و مؤســس یکــی از همین مــدارس در پی 
تأسیس شعبه ای از این مدرســه در کشور کاناداست و با اینکه بچه 
او در ایــران درس خوانده، چون متولد کاناداســت، می تواند مدرک 
تحصیلــی  این مدرســه در کانادا را بگیرد و بدون هیچ مشــکلی در 

همان کشور ادامه تحصیل دهد.
سازوکار مدارس مشارکتی

مدیر مهم ترین مدرســه مشــارکتی در ایران چند ســال پیش در 
مصاحبــه ای گفته بود: «در کشــورهای مختلف امکان اســتفاده از 
آموزش های متنوع برای کودکان و خانواده ها وجود دارد، در حالی که 
ما تنها مدارس مان غیرانتفاعی، تیزهوشــان و نمونه مردمی است و 
همه آنها هم تنها از یک شــیوه برای آموزش اســتفاده می کنند. ما 
طــرح اولیه را با توجه بــه مدل های جهانی گرفتیــم و با توجه به 

شرایط و امکانات خود بومی کردیم».
نام مدرســه مشارکتی هم از تعامل و مشارکت بسیار زیاد والدین 
بــا دانش آمــوزان و معلمان و به عبارتی «تســهیلگران» مدرســه 
گرفته شــده اســت و در این مدارس دوره های مختلف آموزشــی و 

روان شناسی برای والدین هم برگزار می شود.
«زهــرا» مــادر یکی دیگــر از دانش آمــوزان مهم ترین مدرســه 
مشــارکتی پایتخت است: «در مدرسه تســهیلگران به پدر و مادرها 
هم آموزش می دهند و در واقع همه چیز با مشــارکت والدین پیش 
می رود. یک کتابخانه خیلی بزرگ در مدرسه وجود دارد و هر بچه ای 
بنا بر عالقه اش سراغ بخش خاصی می رود. بچه ها چیزی به عنوان 
کتاب درســی به معنای آنچه در مدارس رســمی هســت، ندارند و 
در  واقع رویکرد آنها پروژه محور اســت؛ یعنی هر بچه برای خودش 

پروژه ای تعریف می کند و بر اساس آن پیش می رود».
او می گوید هزینه این مدرســه تفاوت چندانی با خیلی از مدارس 
غیردولتی نــدارد و مثال برای دوره پیش دبســتانی مبلغ ۵۱ میلیون 
تومــان برای ۱۲ ماه پرداخــت می کنند؛ «اغلــب والدینی که من در 
این مدرســه می بینم، خودشــان جزء رتبه های برتر کنکور بوده و در 
دانشــگاه های خیلی خــوب درس خوانده اند. بعضی هایشــان هم 
چندان ثروتمند نیستند، اما افراد روشنفکری هستند که نمی خواهند 
فرزندانشــان در محیط ایدئولوژیک نظام آمــوزش و پرورش درس 
بخواننــد. البته این به معنای این نیســت که تمام ایــن خانواده ها 
غیرمذهبی باشند؛ خانواده های مذهبی و محجبه هم در این مدارس 
حضور دارند. حتی نوه یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس فعلی و 

چند دوره قبل هم در این مدرسه درس خوانده است».
مدارس مشــارکتی معموال تمایل چندانــی برای معرفی و نحوه 
کار خود ندارند. زهرا خیلی کلی درباره انتخاب معلمان این مدارس 
به «شــرق» می گوید: «معلمان دوره های تســهیلگری می گذرانند، 
دوره های کارآموزی دارند، معموال اول معلم پایه می شــوند و بعد 
به مقاطع باالتر می روند. یکــی از انتقادهایی که خودم به این روند 
دارم این است که به نظرم روش انتخاب تسهیلگران مدرسه چندان 
ســخت گیرانه نیست. به هر حال گروه بندی هایی برای دروس وجود 
دارد و تســهیلگران مختلف در کالس های مختلف به بچه ها درس 
می دهند. این کالس ها هم بر مبنای اصول روان شناســی انســان گرا 
تعریف می شوند. مثال چون بچه باید اول از همه با بدن خودش آشنا 
باشد، در کالس علوم موضوعاتی از این دست را آموزش می بیند، نه 
علوم به معنایی که در مدارس رسمی تدریس می شود. یوگا، رقص، 

بازی های آوازی و تاریخ هم از دیگر دروس اصلی آنهاست».
 یکی از فعاالن این مدرســه هم به «شــرق» توضیح می دهد که 
در سال های آغازین تشــکیل مدرسه به دلیل حضور توأمان دختران 
و پســران در محیطــی واحــد و برخــالف عرف عمومــی جامعه، 
چالش های زیادی پیش روی شــان بوده اســت؛ اما بــا بهره گیری از 
روان شناســان و تســهیلگران مرتبط در این حوزه، درمورد سن بلوغ 
و موضوعات مربوط به آن تحقیقات و کارهای زیادی انجام شــده و 

به تدریج این مسئله مرتفع شده است.
رضــا پدر یکی دیگر از دانش آموزانی اســت که در این مدرســه 
درس خوانــده اســت و به «شــرق» می گوید: «برخــالف چیزی که 
درمورد جامعه پذیــری این دانش آموزان می گویند، اتفاقا این بچه ها 
تفاوت هــای فردی را خیلی خــوب درک می کننــد و جامعه پذیری 

خیلی خوبی دارند. مثال می دانند چطور با یک فرد کم توان رفتار کنند 
و به راحتی او را جزئی از جامعه بدانند؛ بدون هیچ نگاه متفاوتی».

بازار نسبتا داغ هوم  اسکولینگ
مســئله آموزش دانش آموزان در خارج از محیط مدرسه رسمی، 
چه دولتی و چه غیردولتی وزارت آموزش و پرورش چند سالی است 
که بیش از گذشــته گل کرده است. به ویژه بعد از شبیخون هولناک 
ویروس کرونا در اواخر ســال ۹۸ که بــه تعطیلی تقریبی مدارس و 
آموزش دست و پاشکســته آنها از طریق مجازی منجر شد. از همان 
موقع بیش از گذشته موضوع «هوم اسکولینگ» یا «مدرسه خانگی» 
برای بســیاری از خانواده ها، به ویژه خانواده هــای مرفه و برخوردار 

مطرح شد.
«مدرســه در خانه» یا «مدرسه خانگی» شیوه ای از آموزش است 
که در آن پدر و مادر یا معلم خصوصی مورد تأیید والدین، مسئولیت 
آموزش فرزندشــان را برعهده دارند. در ایــن روش آنها با تمرکز بر 
محیط خانه به جای مدرســه، به کودکان خواندن، نوشتن و حساب 
و کتاب یاد می دهند و آموزش ها را به ســمت منافع و عالیق خاص 
کودکان هدایت می کنند. تجربه ای که در چند ســال گذشــته رونق 
بیشــتری گرفت و با توجه به اعتراضات اخیــر ، تمایل خانواده ها به 
خارج کردن فرزندان شــان از فضای آموزش رسمی را بیشتر کرده یا 

دست کم آنها را در این زمینه به فکر واداشته است.
مســائلی از جمله ورود نیروهای امنیتــی به برخی مدارس  حتی 
بازداشت تعدادی از دانش آموزان که چندی پیش یوسف نوری، وزیر 
آمــوزش و پرورش، هم آن را تأیید کــرد. وزیری که با مدرک دکترای 
تخصصی مدیریت گردشــگری بر مســند وزارت آمــوزش و پرورش 
تکیه زده است و در رزومه ای که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس 
شــورای اســالمی ارائه کرده بود، مواردی از جملــه صعود به قله 

دماوند و حضور در راهپیمایی اربعین را هم ذکر کرده بود.
مهدی پــدر دو دانش آموز کالس دومی و کالس هفتمی اســت 
که در یکی از مــدارس دولتی تهران درس می خوانند. به «شــرق» 
می گوید: «از ۴۵ روز پیش تا دو هفته قبل، سخت گیری ها و محدویت 
کادر مدرسه نسبت به دانش آموزان بیشتر شده بود. دخترم می گفت 
ما را از کالس بیرون می کردند و کیف های مان را می گشــتند. احتماال 
برای پیداکردن تلفن همراه یا مثال درمورد پوشش بچه ها سخت گیر 
شــده بودند و چندین بار اعالم کردند که پوشیدن هودی روی مانتو 
ممنوع اســت. مدیرشــان می گفت علت این ممنوعیت این اســت 
کــه بعضی از دانش آمــوزان «پس از خروج از مدرســه» مقنعه را 
برمی دارنــد، کاله هودی را روی ســر می گذارند و مانتوهای شــان را 
داخل آن می گذارند و این به نوعی بی اعتبارکردن لباس فرم مدرسه 
اســت! البته این موضوع به علت واکنــش والدین که یکی از دالیل 

آن وضعیت اقتصــادی و ناتوانی در تأمین نوع دیگری از لباس بود، 
برطرف شد».

موضــوع دیگــری کــه اعتــراض خیلــی از خانواده هــا و حتی 
دانش آموزان را به دنبال داشــته، اصرار و اجبار به خواندن سرود  در 
برنامه صبحگاهی است: «دخترم می گوید خوشبختانه چون ماسک 
می زنیم می توانیم یواشــکی ســرود را نخوانیم و معاون و مدیر هم 

متوجه نشوند».
موضــوع مهم دیگری که مهــدی به آن اشــاره می کند، توانایی 
ناکافــی برخی معلمــان به لحــاظ دانش و مهارت هــای ارتباطی 
بــا دانش آمــوزان اســت. «همه را به یک چشــم می بیننــد و مثل 
یــک کارخانه تولید محصــول به بچه ها نگاه می کننــد؛ در حالی که 
چنین رویه ای در همه جای دنیا منســوخ شــده اســت. جای خالی 
آموزش هــای مهارت محور در آموزش های مدارس کامال مشــهود 
اســت. همچنین برخورد یکسان با تمام دانش آموزان در کنترل آنها 
تأثیــر منفی دارد. با وجود تالش ما در خانــه برای تربیت و برخورد 
درســت بــا فرزندان مــان، دختــر کالس هفتمی من در مدرســه با 
اصطالحات و کارهای نامتعارفی آشــنا شــده که تعجب آور است. 
برای همین گاهی فکر می کنم شــاید بهتر باشــد آنها را از مدرســه 

خارج کنم و خودم به فکر آموزش آنها باشم».
موضوعاتی که طرح شد، موجب شده تا خانواده هایی که از عهده 
مخارج مدارس غیردولتی بر می آیند، فرزندان شان را در این مدارس 
ثبت نام کنند. ســمانه می گوید: «من برای اینکه دختر هشت ساله ام 
مجبور نباشــد هر روز سرود  بخواند و حتما در مدرسه مقنعه داشته 
باشد، دخترم را در مدرسه غیردولتی با شهریه باال ثبت نام کردم. این 

مسئله برایم از کیفیت آموزش اهمیت بیشتری داشت».
زنگ هشدار آموزش طبقاتی

در مــاده یــک و دو قانون اهــداف و وظایــف وزارت آموزش و 
پرورش، مصوبه ۲۵ بهمــن ۱۳۶۶، به صراحت به «تقویت و تحکیم 
مبانی اعتقــادی و معنوی دانش آموزان» و «رشــد فضائل اخالقی 
و تزکیــه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اســالم» پیش از «تأمین 
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» که 

در ذیل ماده ۱۰ این قانون قرار دارد، اشاره شده است.
 به همین دلیل ممکن اســت گالیه و اعتــراض خانواده ها به جو 
ایدئولوژیک و سیاسی شــدن مدارس که در برخی موارد حتی مغایر 
با متن صریح قانون هم هســت، راه به جایــی نبرد. نتیجه این امر و 
همچنین کیفیت پایین آمــوزش در برخی از مدارس دولتی، گرایش 
خانواده ها به مدارس غیردولتی را بیشــتر کرده اســت. ماجرایی که 
یکی از نتایج مشــخص آن طبقاتی شــدن موضوع آموزش اســت، 

چیزی که تاکنون هم خروجی مشهودی در سال های اخیر داشت.

۷۰ درصد رتبه های برتر کنکور ســال ۹۸، در رشــته های ریاضی، 
تجربــی و انســانی دانش آمــوزان مدارس ســمپاد بودند، ســهم 
غیردولتی هــا ۱۴ درصــد و نمونه دولتی ها ۱۳ درصد بود. در ســال 
۹۹، ۶۷ درصــد رتبه هــای برتر مختص مدارس ســمپاد، ۱۸ درصد 
غیردولتــی و ۱۰ درصد مدارس نمونه دولتی بودند و تنها رتبه هفتم 
گروه آزمایشی ریاضی این سال در مدرسه  دولتی درس خوانده بود. 
در سال ۱۴۰۰ از ۳۰ نفر رتبه برتر گروه های تجربی، ریاضی و انسانی، 
۲۰ نفر از مدارس سمپاد، پنج دانش آموز از مدارس غیردولتی و سه 
دانش آمــوز از مدارس نمونه دولتی بودنــد و دانش آموزان مدارس 
دولتی در بین رتبه های برتر جایی نداشــتند. اما در کنکور سال ۱۴۰۰ 
هم ۷۲ درصد رتبه های برتر از مدارس سمپاد، ۲۳ درصد از مدارس 
غیرانتفاعی و تنها یک نفر فارغ التحصیل مدرســه دولتی بود. همین 
موضوع گواه روشنی بر افزایش شکاف طبقاتی در امر آموزش است.

اجبار به فعالیت سیاسی در مدارس ممنوع است
۱۵ آبان ســال گذشته، سرپرســت وقت وزارت آموزش و پرورش 
از تــرک تحصیل حدود یــک میلیون دانش آموز در کشــور خبر داد: 
«حــدود ۲۱۰ هزار دانش آموز دوره ابتدایــی و ۷۶۰ هزار دانش آموز 
دوره متوســطه تارک  تحصیل داریم که این یک آسیب جدی است». 
از سوی دیگر شهریه مدارس غیرانتفاعی نیز نجومی شده و حتی به 
بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده است. برای همین مدارس خانگی و 
مدارس مشارکتی در برخی شهرها پا گرفته اند و وظیفه ذاتی و اصلی 
دولت در امر آموزش رایگان دانش آموزان را به دوش می کشــند. به 
یک معنی مدرسه مشــارکتی هم می تواند جزئی از هوم اسکولینگ 
محسوب شود، چون دانش آموز چیزی به عنوان آموزش رایج دولت 
دریافت نمی کند. اما مدرسه خانگی به معنای دقیق آن هم نیست. 
مدارســی که وجود آنها یا از سوی مسئوالن کتمان می شود یا طفره 
می روند و در پاســخی مختصر می گویند که این مدارس غیرقانونی 

هستند و دولت هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد.
مســعود ثقفی، سخنگوی وقِت وزارت آموزش و پرورش در سال 
۹۴ دراین باره به ایلنا گفته بود: «ما این گونه مکان ها را اصال مدرســه 
به حســاب نمی آوریم و نظارت بر این مــدارس بر عهده اداره اماکن 
نیروی انتظامی است. دو سال بعد، جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم 
رشــت در مجلس هم تأکید کرد که اســتفاده از مدارس مشــارکتی 
خالف برنامه ششــم توسعه اســت و راه اندازی این مدارس آسیب  
بزرگی برای عرصه تعلیم و تربیت کشور محسوب می شود. سال ۹۸ 
هم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت «استفاده از عنوان 

مدرسه مشارکتی، فوتبال، طبیعت و ُکشتی خالف قانون است»
بــا این اوصــاف پیگیری های «شــرق» برای گفت وگــو با وزارت 
آموزش و پرورش دولت سیزدهم و معاونت های مختلف آن، مانند 

موارد گذشــته راه به جایی نبرد. وزارتخانه ای که به پاســخ گونبودن 
و بعــد انتشــار جوابیه های معترضانه شــهره اســت. اما «شــیوا 
قاسمی پور» عضو کمیســیون مجلس در واکنش به این موضوع به 
«شــرق می گوید: «مجلس مخالف جدی مدارس خانگی است. در 
قانون، آموزش رایگان ذکر شــده و شــرایط ایــن آموزش هم فراهم 
اســت. فارغ از کیفیت آموزش مدارس بچه هــا نباید در یک محیط 
پاستوریزه آموزش ببینند. گیریم دانش آموز دوران مدرسه را در خانه 
سپری کرد، دانشــگاه چه می شــود؟ کارش چه می شود؟ حتی اگر 
آموزش ضعیف هم باشــد بهتر است آموزش در مدرسه انجام شود 

تا مهارت های اجتماعی کودکان تقویت شود».
او معتقد است مدرســه مکانی سیاسی نیست، هیچ کدام از کادر 
آموزشــی اجازه گشــتن کیف دانش آموزان را ندارنــد و نباید آنها را 
مجبــور به حضور در راهپیمایی یا خواندن ســرود کنند: «اگر در یک 
مدرســه چنین اتفاقاتی افتاده باشــد نباید آن را به کل کشور تعمیم 
داد. اگر مدرســه ای را می شناسید که کیف دانش آموزان را گشته به 
من معرفی کنید تــا پیگیری کنم. اگر خودم هــم نتوانم بروم حتما 
نماینده ای برای بررسی این موضوع اعزام می کنم. حریم خصوصی 

دانش آموزان باید حفظ شود».
تجربه موفق یک مدرسه خانگی

با وجود انکار یا مخالفت های رســمی، مدارس خانگی راه و چاه 
خودشــان را پیدا کرده اند. سمیرا مؤســس یکی از مدارس خانگی 
در تهران اســت. کســی که تا پیش از راه اندازی این مدرسه ۱۰ سال 
معلم مدارس غیردولتی در تهران بوده اســت. چند سال پیش، این 
مدرسه به همت سمیرا و چند نفر از دوستانش در خانه مادربزرگی 
در گوشه ای از شهر پا گرفت و حاال مدرسه خانه مادربزرگه سه ساله 
است. چه داســتان هایی که از سر نگذرانده و با چه سختی هایی که 

دست و پنجه نرم نکرده است.
ســمیرا درباره انگیزه راه اندازی این مدرســه به «شرق» می گوید: 
«همیشه گزینه  مدرسه ای متفاوت تر از مدارس رسمی در ذهنم بود. 
اما ازآنجایی که با ذات وجود چنین مدارسی چالش داشتم، هیچ  وقت 
جسارت آغازش را نداشتم. چون هرچه بیشتر به سمت ایجاد چنین 
مدارســی حرکت کنیم، عمال به ســمت خصوصی سازی آموزش و 
پرورش رفته ایم. برای همین خانواده های برخوردار فرزندانشــان را 
از فضای آموزش رســمی بیرون می کشــند و عمال خانواده هایی که 
این امکان را ندارند، در این فضا باقی می مانند. بنابراین مطالبه برای 
آموزش رســمی رایگان که از وظایف دولت اســت کم می شود و با 
خصوصی شدن بیشتر آموزش، اختالف طبقاتی در آموزش می تواند 

امری فاجعه  آفرین شود».
او می گوید البته این مسئله با آغازبه کار مدارس غیردولتی شروع 
شــده بود: «مثل همان روایت خنده دار مدرسه فرهنگ». اشاره اش 
به سخنان چند ســال پیش طیبه ماهروزاده، همسر حدادعادل بود 
که در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «مدرســه غیرانتفاعی تأسیس 
کردیم، چون وقتی پســرم به سن دبیرســتان رسید و می خواست به 

رشته علوم انسانی برود، مدرسه مناسبی برایش وجود نداشت».
ســمیرا گرچــه مؤســس یــک مدرســه خانگــی اســت، امــا 
خصوصی ســازی آمــوزش را اتفــاق نامبارکی می دانــد و از علت 
راه اندازی این مدرســه می گوید: «در دوران پاندمی کرونا که مدارس 
عمال تعطیل شــدند، با خانواده هایی آشــنا شــدم که فرزندانشــان 
مشــکالتی مثــل بیش فعالــی یا اوتیســم خفیــف داشــتند و دارو 
مصرف می کردند. این بچه ها از سیســتم آموزشــی طرد شده بودند 
و با آنالین شــدن آموزش عمال در مســیر ترک تحصیــل بودند. این 
خانواده ها چندان مرفه نبودند اما فرزندان چند نفر از آنها تا پیش از 
این در مدارس غیردولتی درس می خواندند. برای شروع کار با هفت 
خانــواده در ارتباط بودیم. بچه های دیگر همین خانواده ها هم به ما 
اضافه شــدند و در مجموع با ۱۶ دانش آموز دختر و پسر در پایه های 

دوم، سوم و پنجم دبستان کار را شروع کردیم».
برای شروع کار با ۱۶ دانش آموز به مکانی برای آموزش نیاز بود: 
«مادربــزرگ یکی از همین بچه ها طبقه زیــر همکف خانه اش را در 
اختیار ما گذاشت. در ابتدای کار دو معلم بودیم. من آموزش ادبیات 
و یکــی از همکارانم آموزش ریاضــی را بر عهده گرفت و برای باقی 
آموزش هــا از والدین کمک گرفتیم. هرکس بــا توجه به تحصیالت 
یــا تجربه ای که داشــت مبحثی را تعریف کــرد. مباحثی که چندان 
با آموزش رســمی منطبق نبود. مثال کالس نجاری داشــتیم یا سایر 

مهارت ها».
ســمیرا می گوید نمی خواســتند این دانش آمــوزان تمام و کمال 
از سیســتم آموزش رســمی خارج شــوند، چون باید مدرکشــان را 
می گرفتند: «با چند مدرســه دولتی در اطراف تهران صحبت کردیم 
و حاضر شدند اســم این ۱۶ نفر را وارد سیســتم آموزشی شان کنند 
و پایان ســال از آنها امتحان بگیرنــد. برای همین حدود دو هفته در 
نیمه سال اول برای ترم یک و حدود دو هفته هم پیش از امتحانات 
آخر ســال بچه ها را برای امتحان آماده کردیــم. چون دوره پاندمی 
بود ســختگیری زیادی هم وجود نداشت، بچه ها از این مرحله عبور 
کردند. ســال دوم همچنان پاندمی ادامه داشت و می خواستیم کار 
را بــا همین گروه ادامه دهیم و با وجود اینکــه هیچ تبلیغی نکرده 

بودیم، در تیر ۱۴۰۰ برای صد دانش آموز متقاضی داشتیم.

گزارش «شرق» از وضعیت مدارس و شیوه های نوین و جایگزین آموزش رسمی

مدرسه خانگی راه چاره نیستفرصتی برای مدارس آلترناتیو

از لحاظ تاریخی یادگیری در منزل امر دیرینی اســت. تا پیش از دنیای 
مدرن آموزش و یادگیری در خانــه و مربیگری پدر و مادر امر رایجی بود. 
در طبقــات باالی اجتماعی اغلب پدرها اولین مربیان فرزندانشــان بودند 
و یادگیــری الفبــا، زبان عربی و ادبیات فارســی و دانش هــای دیگر را به 

فرزندان شان آموزش می دادند.
امــا با پیدایش ملت- دولت های مدرن از قرن هفدهم، به تدریج نظام 
مدرســه ای به مثابه یکی از ارکان ملت-دولــت و مدرنیته به وجود آمد و 
در قــرن نوزدهم به نهــادی همگانی برای جوامع مدرن تبدیل شــد. هر 
کشوری که در آن مدرنتیه تحقق می یافت و ملت- دولت شکل می گرفت، 
نظام مدرســه ای نیز همــراه آن پدید می آمد. در ایران نیــز در دوره قاجار 
بــا پیدایش تحوالت مدرن ابتدا به صورت پراکنده مدرســه جدید در کنار 
مدرسه قدیم به وجود آمد. شخصیت هایی مانند میرزاحسن رشدیه نقش 
کلیدی در شکل دهی و گسترش مدرسه جدید داشتند. ویژگی مهم مدرسه 
جدیــد این بود که تعلیــم و تربیت یا آموزش و پــروش یعنی یادگیری و 
آموزش ســواد از جمله وظایف دولت ها تلقی شــد. نهاد مدرسه جدید، 
نهادی دولتی اســت که کارکردهای گوناگونی از جمله آموزش ســواد و 
جامعه پذیری سیاســی را بر عهده دارد. در واقع نظام مدرسه ای بخشی از 

فرایند ملت سازی در جوامع مدرن است.
اما با انقالب مشروطه و بعد از آن ظهور دولت پهلوی به منزله اولین 
دولت مدرن در ایران، نظام مدرســه ای به صورت همگانی و سراسری در 
میان عشایر، روستاها و شــهرهای ایران گسترش یافت. معنای این سخن 
این اســت که از ایــن زمان به بعــد وظیفه آموزش و یادگیــری بر عهده 
دولت ها گذاشته شد. برنامه درسی و فضای آموزشی بر اساس ایدئولوژی 
دولت ها و اقتضائات جامعه جدید که جامعه صنعتی و شهری بود شکل 
گرفــت و این روند تا امــروز ادامه یافت. اما نهاد مدرســه جدید که بیش 
از یــک قرن از شــکل گیری آن می گذرد با بحران ها، چالش ها و مســائلی 
روبه رو بود که موجب ظهور الگوهای جدیدی در کنار مدرســه عمومی و 
دولتی شــد. در حال حاضر بیش از صد هزار مدرسه در ایران وجود دارد 
و گونه های متعدد مدرســه نیز در کشور شــکل گرفته است. به طوری که 
امروزه ســازمان مدرسه دیگر سازمانی یکدســت و دولتی نیست. اگرچه 
نزدیــک به ۹۰ درصد مدارس در انحصار دولت هســتند، اما مدســه  های 
موجود از نظر ساز و کار سازمانی، برنامه های درسی و تجربه های آموزشی 
گوناگون اند. یکی از این گونه ها که به تازگی در ایران رواج پیدا کرده اســت، 
هوم اســکولینگ یا همان مدرسه در منزل اســت. پدیده مدرسه در خانه 
یا مدرســه خانگی معادل هوم اسکولینگ، پدیده ای است که در دهه های 
اخیر در جهان شــکل گرفته و بیشترین ظهور و بروز آن در آمریکاست. اما 

به تدریج در اروپا و بعد در سال های اخیر در ایران نیز ظاهر شده است.
این گونه جدید ویژگی ها، زمینه ها، علــل و پیامدهایی دارد. مهم ترین 
ویژگی مدرسه در منزل این است که دانش آموزان به ویژه در دوره ابتدایی 
و کالس های اول و دوم و ســوم، الفبا و ســواد خواندن و نوشتن را از مادر 
و پدر خود می آموزند. البته عمدتا یادگیری ها توســط مادر انجام می شود. 
گاهی معلم خصوصی نیز استخدام می شود. پیش از پیدایش مدرسه در 
منزل استفاده از معلم خصوصی رواج داشت. اگرچه نام مدرسه در منزل 
به آنها داده نمی شــد. معلم های خصوصی صرفا برای آموزش برخی از 
دورس مثل ریاضی، زبان خارجی و هنرها اســتخدام می شدند. این شیوه 
بهره گیــری از معلم خصوصی تاریخچه دیرینی دارد و گســتردگی آن در 
سراســر کشور بســیار بیش از الگوی مدرسه در منزل اســت. اما استفاده 
از معلم خصوصی شکلی از مدرســه در خانه نیز هست؛ زیرا معلم های 
خصوصی به منــزل دانش آموزان می روند و در فضا و حال و هوای خانه 

به دانش آموزان دروس مشخصی را آموزش می دهند.
اما مدرســه در منزل به شــکلی که اکنون در حال گسترش است و 
الگوی در حال ظهور گونه ای از مدرســه اســت، به آموزش یک یا چند 
درس خــاص اختصاص نــدارد، بلکــه دانش آموزانی کــه از این گونه 
اســتفاده می کنند، تمامی دروس خــود را در خانه فرا می گیرند. الگوی 
مدرســه در منزل چه در خارج از ایران و چه در ایران ناشی از تفاوت ها 
و نارضایتی هایی اســت که خانواده ها بین خود و مدرسه قائل اند. برای 
مثــال در جامعه آمریــکا بخش مهمی از مدرســه در خانــه در میان 
خانواده های مذهبی و مسیحی رواج دارد. آنها می خواهند فرزندانشان 
را به شــیوه دلخواه دینی خودشــان آموزش دهند. البته در آمریکا تنها 
مذهب نیســت که هوم اســکولینگ را گسترش داده اســت. خانواده ها 
نگرانی هایــی دربــاره بدآموزی های مدرســه به فرزندانشــان دارند و 
می خواهنــد با به کارگرفتن معلم خصوصــی، باورها، ارزش ها و منش 

دلخواهشان را به فرزاندانشان آموزش دهند.
ویژگی های مدرسه در منزل در ایران

در ایران «مدرسه در منزل» ویژگی هایی دارد. تا جایی که مطلع هستم 
ایــن گونه آموزش در بین گروه های اجتماعی طبقه متوســط و ثروتمند و 
برخوردار جامعه رواج دارد. در میان گروه های فرودســت که تمکن مالی 
و همچنین دانش و تحصیالت کافی ندارند، امکان بهره بردن از مدرسه در 
منزل وجود ندارد. در سایر کشورها نیز این ویژگی کم وبیش دیده می شود.
ویژگی دیگر مدرســه در منزل گســترش و تحصیالت آموزش عالی در 
خانواده  هاســت؛ به ویژه گسترش آموزش عالی در میان زنان و مادران این 
امکان را فراهم کرده اســت. از ســویی مادران از بینش و نگرش انتقادی 
نسبت به نهاد مدرسه برخوردارند و برنامه های درسی مدارس را مغایر با 
ارزش ها و نگرش های خانوادگی شــان می دانند و از سوی دیگران مادران 
از توانایی ها، قابلیت ها و دانشی برخوردارند که می توانند در جایگاه معلم 
یا مربی فرزندانشان قرار بگیرند یا اینکه معلمان دلخواهشان را در جامعه 
شناســایی کنند و فرزندان شــان را به کمک معلمــان خصوصی آموزش 
دهند. ویژگی ســوم مدرســه در منزل در ایران آزادی های گوناگونی است 
که این نوع از مدرســه به خانواده ها می دهد تا بتوانند متناسب با شرایط 
جسمی و روحی فرزندان آموزش ها، مهارت ها و شایستگی ها دلخواهشان 
را فرا بگیرند. در کتاب «مســئله مدرسه؛ بازاندیشی انتقادی در آموزش و 
پرورش ایران» که این روزها منتشــر کرده ام، نشان داده ام نظام مدرسه ای 
در ایران به ویژه بعد از انقالب به شــدت سیاسی و ایدئولوژیک شده است. 
سیاسی شدن بیش از حد آموزش مدرسه ای برای تمام خانواده ها پذیرفته 
نیست. خانواده هایی که مایل  هستند فرزندان شان از ارزش ها، نگرش ها و 
فرهنگ امروزی برخوردار شــده و شهروند جهانی محسوب شوند، تالش 
می کنند فرزندانشــان را در خانه آموزش دهند تا نیازهای آنها را متناسب 
با ارزش های جهان وطنانه و ســبک زندگی امروزی پــرورش دهند. البته 

بخشــی از تحوالت بزرگ در جامعه ایران در ســال های اخیر موجب شد 
کــه تعداد مدارس در خانه افزایش پیدا کند. شــاید مهم ترین آنها بحران 
همه گیری کرونا بــود. این بحران که تعطیلی مدارس را رقم زد، زمینه ای 
فراهم کرد تا کودکان از مدرســه باز بماننــد و وظیفه آموزش کودکان به 

خانواده به ویژه مادران سپرده شود.
 در دوران دو ســال شــیوع ویــروس کرونا مادران دریافتنــد می توانند 
آموزش هایی مانند ســواد، انشا، ادبیات، حساب، ریاضیات و برخی دروس 
را بهتر به فرزندانشان آموزش دهند. در عین حال این دوران به خانواده ها 
نشــان داد کــه درباره کــودکان هفت تا ۱۰ ســاله، یعنــی دانش آموزان 
کالس  های اول تا سوم بهتر است از نظر بهداشت روانی، سالمت جسمی 
و نیازهای رشــد آنها در خانه و زیر نظر والدین آموزش ببینند. تجربه کرونا 
البته برای تعداد کم شــماری از خانواده ها ایــن امکان را فراهم کرد که با 

مدرسه در منزل آشنا شوند و آن را بپذیرند.
همچنیــن افزایــش تنش هــای سیاســی و ایدئولوژیک بیــن دولت، 
شهروندان و خانواده ها این زمنیه را گسترش داد که خانواده های بیشتری 
به فکــر آموزش فرزندان شــان در خانه بیفتند. بــه میزانی که تنش های 
ایدئولوژیک و سیاســی در روابط میان شــهروندان و دولــت افزایش پیدا 
 کند، تأثیر آشــکاری بر افزایش گرایش خانواده هــا به آموزش در خانه به 
فرزندانشــان خواهد داشــت. در کنار عواملی که ذکر شد، رشد و گسترش 
رســانه ها و تکنولوژی های ارتباطی نیز تأثیر آشــکاری بر افزایش گرایش 
خانواده های توانمند و مستعد برای آموزش در خانه داشته است. امروزه 
تلویزیون هــا، اینترنت و فضای مجازی به منزله آموزش بدیل، امکان های 
آســان و ارزانی برای یادگیــری و یاددهی مهارت های امــروزی در اختیار 
افراد و خانواده ها قرار می دهد. افراد می توانند از طریق رسانه ها و فضای 
مجازی به یادگیری بسیاری از دروس و مها رت های مورد عالقه شان مانند 

زبان های خارجی، هنرها و حتی سواد بپردازند.
رســانه ها و فضای مجازی از طریق مولتی مدیا و برنامه های صوتی و 
تصویــری و هنری جذاب مواد آموزشــی و برنامه های درســی را تولید و 
عرضه می کنند و این انگیزه برای خانواده ایجاد شــده است که می توانند 
بدون مدارس همگانی فرزندانشــان را باســواد، فرهیخته و آموزش دیده 
کنند. بااین حال مدرسه در منزل هنوز در جامعه ایران امری فراگیر نیست 
و گمان نمی کنم به ســرعت چنین گونه ای فراگیر شود. در سایر کشورها و 
حتی در آمریکا که خواســتگاه چنین مدرسه ای بود، هنوز مدرسه در منزل 

به صورت امر همگانی و چشمگیر درنیامده است.
مشکالت مدرسه در منزل

اولین مشــکل مدرسه در منزل این اســت که اکثر خانواده ها موقعیت 
مناســب برای آموزش در خانه برای فرزندانشــان را ندارنــد. دوم اینکه 
مدرســه در خانــه محدودیت هایــی در زمینــه رشــد و توســعه فردی 
فرزندان دارد. بچه ها در ســنین پایین نیازمند زندگی اجتماعی و همدلی، 
هم ســخنی و هم بازی  هستند. مدرســه همگانی فضایی اجتماعی است 
که دانش آموزان نه تنها برنامه درســی رسمی، بلکه برنامه درسی پنهان 
و زندگــی اجتماعی گســترده ای دارند کــه در آن با بچه ها و هم ســن و 
ســال های خودشــان در گروه های اجتماعی گوناگــون زندگی می کنند و 
فرایند جامعه پذیری آنها طبیعی تر و ســازگارتر بــا حیات اجتماعی کلی 
خواهد بــود. ضمن اینکه بچه ها برای رشــد اعتمادبه نفــس و یادگیری 
چگونگی مراوده و همکالمی بــا دیگران نیاز دارند در محیطی بزرگ تر از 
خانه و خانواده همنشین ها و هم  بازی هایی داشته باشند. مدرسه همگانی 
چنین نیازی را پاســخ می دهد. عالوه بر اینها اگرچه مدرســه همگانی به 
لحاظ سیاســی و اجتماعی با خانواده ها متفاوت اســت و والدین ممکن 
اســت تضاد آشکاری با فضای ایدئولوژیک مدرســه داشته باشند، اما این 
واقعیــت را نمی تواننــد نادیده گرفت که اگر بچه هــا در فضایی بیگانه با 
تعارض و کشــمکش و ارزش های سیاســی جامعه رشد کنند، در زندگی 
اجتماعی و شغلی آینده شان با دشواری ها و تنش هایی روبه رو می شوند. 
ازاین رو اگرچه خانواده ها پذیرای ایدئولوژی رســمی ممکن است نباشند 
اما قرنطینه کردن فرزندانشــان دور از ایدئولوژی رسمی و مدرسه لزوما به 
معنای توانمندساختن فرزندان در جامعه ایران نیست. فرزندان می توانند 
به مدرســه بروند و از طریق والدین یــا مجاری دیگر رویکرد انتقادی  خود 
را حفــظ کنند. البته دورنگه داشــتن آنها از نظام مدرســه ای می تواند به 
معنــای رویکرد انتقادی آنها به ایدئولوژی رســمی هم نباشــد. بلکه به 
معنای منزوی کردن فرزندان و ایجاد بیگانگی یا غریبگی سیاسی برای آنها 
خواهــد بود. در مجموع گمان می کنم برای گروه های محدود و معدودی 
از جامعه که توان مدرســه در خانه را دارنــد، همچنان این الگو مطلوب 

است و در آینده نیز با سرعتی اندک گسترش پیدا خواهد کرد.
مدارس مشارکتی؛ جایی در میانه طیف

چنانچه اشــاره کردم در حال حاضر بیش از ۲۰ گونه مدرسه در ایران 
داریم. بین مدرســه همگانی و مدرســه در خانه، شــکل های متفاوتی از 
مدارس وجود دارد که مدرســه مشــارکتی یکی از آنهاســت. مراکزی که 
گرچه زندگی اجتماعی بــرای دانش آموزان ایجاد می کنند اما در انحصار 
کامل نظام رســمی آموزش و پرورش نیســتند. این شکل های گوناگون در 
طیف میان مدرسه همگانی و مدرســه در خانه فرصتی فراهم می کند تا 
برخی از مشــکالت مدرســه همگانی و همچنین مدرسه در خانه برطرف 
شــود. ازاین رو می توان گفــت خانواده ها تالش می کنند تــا جایی که در 
توانشان است فرزندانشان را به گونه ای پرورش دهند که حداکثر قابلیت ها 
و نیازهــای امــروزی را بیاموزند. ایــن موضوع به تکثــر و تنوع گونه های 
مدرسه منجر شده اســت. البته تکثر الگوهای مدرسه هم پدیده جدیدی 
نیست. از همان سال های ۱۳۳۰ که افرادی مانند توران میرهادی مدرسه 
فرهاد و ســهراب و مدارس دیگری از جمله مدرسه علوی به وجود آمد 
ایده تنوع بخشــی مدرســه در ایران ظاهر شــد. در دوران پهلوی دوم هم 
شاهد گسترش گونه های متنوع مدرسه بودیم. در همان زمان هم به ویژه 
بــرای خانواده های مذهبی مدرســه در خانه وجود داشــت. بســیاری از 
خانواده های مذهبی به ویژه روحانیون از فرستادن فرزندانشان به مدرسه 
پرهیز می کردند و خودشــان معلمی یا مربی گری فرزندانشان را عهده دار 

می شدند.
همان طورکه پیش تر اشــاره کردم آن روش امتداد یک ســنت تاریخی 
بود. اما چیزی که امروزه به عنوان مدرســه در منزل می شناسیم متناسب 
با موقعیت امروزی جامعه اســت. مدرســه مشــارکتی، مدارس شــاهد 
و الگوهــای دیگر مدرســه هرکــدام از ویژگی هــا، مزایا و کاســتی هایی 
برخوردارند. روند متنوع ســازی مدرسه در ایران شکل گرفته و بحران های 
اقتصادی دولت برای تأمین بودجه و تجهیزت آموزشــی نیز عامل مهمی 
در این زمینه اســت. در ســال های ۱۳۸۰ به بعد، مــدارس غیرانتفاعی با 
سرعتی پرشتاب رشد کردند. این مدارس اگرچه در چارچوب نظام مقرارتی 
آموزش و پرورش هســتند امــا از آزادی های خاصی نیــز برخوردارند. به 
هر حال مدرســه در خانه، مدرسه مشــارکتی، مدرسه شاهد، طبیعت و... 

نشان دهنده فرایند متنوع سازی مدارس در ایران است.

انسان شناس
نعمت اهللا فاضلی

  سیری بر مدارس ایران
از مدرسه قدیم تا  «مدرسه در منزل»  یا «هوم اسکولینگ»

روزنامه نگار
مریم لطفی 

گزارش یادداشت

مدارس خانگی موافقان و مخالفانی دارد. محمدرضا نیک نژاد، معلم و کارشناس 
آموزش در این باره به «شــرق» می گوید: «هوم   اســکولینگ در ایران نمی تواند چندان 
فراگیــر باشــد. یکی از دالیــل آن وضعیت اقتصادی موجود اســت که بســیاری از 
خانواده ها از پس تأمین هزینه های آن برنمی آیند. دلیل دیگر این اســت که نمی تواند 
پوشــش آموزش عمومی را که برای بچه ها در نظر گرفته  شده است، عملی کند. ما 
چیزی داریم به نام آموزش و پرورش. بخشی از این آموزش باالبردن دانش عمومی 
و سواد دانش آموزان و باال بردن مهارت های دانشی آنها در طی مسیر زندگی فردی و 
اجتماعی آنهاست و بخش دیگر جامعه پذیر کردن نوآموزان و دانش آموزان است».

او معتقد اســت از زاویه اجتماع پذیــری دانش آموزان، انتقاد جدی به مدرســه 
خانگی وارد است: «در سال های اخیر تعداد فرزندان خانواده ها کم شده و توجه آنها 
به پرورش و تربیت کودکان شــان بیشتر شده اســت. هرچه پیش تر آمده ایم، به دلیل 
موضوعــات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خانواده ها به تک  فرزندی یا دو فرزندی 
روی آورده اند؛ به خصوص در کالن شــهرها. بــرای همین دیگر کنش و واکنش مورد 
نیاز بچه ها در خانواده میســر نیســت. زمانی بود که هفت، هشت فرزند در خانواده 
بــود و همه با هم در تعامل بودند. حتی در کوچه و محله هم امکان تعامل بچه ها 
با هم بســیار مهیا بــود و این موضوع در جامعه پذیر کردن کودکان با معیار درســت 
همان زمان و مــکان، ممکن بود. در واقع بچه ها طوری پــرورش پیدا می کردند که 

می توانستند گلیم خودشان را از آب همان اجتماع بیرون بکشند».
او به عنــوان یک معلم از مشــاهداتش می گوید: «دانش آمــوزان امروزی که در 
خانواده های کم جمعیت هســتند، معموال ارتباطات اجتماعی شــان بســیار ضعیف 
است و بیشتر به خانواده متکی هستند. اگر خانواده دست از پشتیبانی آنها بردارد، از 
زندگی اجتماعی بازمی مانند. برای همین مدرســه به عنوان یک محیط کنترل شده به 
وضعیت طبیعی نزدیک تر اســت. مدرسه به عنوان یک جامعه کوچک تر و بخشی از 
جامعه بزرگ تر محسوب می شود. جامعه ای که بچه قرار است در آن بزرگ شود، در 
آینده شــغلی داشته باشــد، ازدواج کند و به صورت کلی با دیگر افراد تعامل داشته 
باشــد. مدرســه این فضا را که او با واقعیت های اجتماعی جامعه بیشتر آشنا شود، 
مهیا می کند. مدرســه امکانی فراهم می کند تا بچه ها تجربیاتی کســب کنند که به 

زندگی اجتماعی و حتی فردی آنها کمک می کند».
نیک نژاد می گوید: «شــاید این شیوه نوین آموزشــی، کامیابی آموزشی برای فهم 
بیشــتر، موفقیت تحصیلی و رســیدن به رتبه های برتر کنکور موفــق عمل کند؛ اما 
به عنــوان یک فعــال صنفی در حــوزه آموزش معتقــدم ناکارآمــدی آن در زمینه 
جامعه پذیری دانش آموزان در آینده جبران پذیر نیست. این کودکان عمدتا به خانواده 

متکی می مانند؛ حتی اگر از سن کودکی عبور کرده باشند».
منافع مدرسه بیش از زیان هایش است

یکی از دالیل تمایل خانواده ها جداسازی فرزندشان از فضای ایدئولوژیک مدارس 
اســت. این کارشناس آموزش در این زمینه می گوید: «شکی نیست که در حالت کلی 
ایدئولوژیک شدن فضای مدارس و حتی محتوای کتب درسی آسیب زاست؛ اما برآورد 
کلی نشــان می دهد ایــن رویکرد مدارس نه تنها موفق نبــوده؛ بلکه به ضد خودش 
هم تبدیل شــده است. اگر امروز شاهد فشــارهایی در مدارس و دانشگاه ها هستیم، 
نشان دهنده ناموفق بودن همین موضوع است. در عین حال که فشارهای ایدئولوژیک 
خیلی زیاد اســت و بچه  ها را دچار بدبینی کرده اســت؛ اما ظاهــرا به دلیل بدبینی 
خانواده ها به فضای موجود، این مسئله به ذهن دانش آموزان و دانشجوها نیز رسوخ 

کرده و موجب ناموفق بودن این پروژه شده است».
او معتقد اســت بچه هــا بیش از اینکه بــه آموزه های مدارس متکی باشــند، بر 
آموزه های خانواده های شان متکی هستند و خانواده ها در این زمینه موفق تر بوده اند 
«البته اگر شــرایط ایدئالی را در نظر بگیرید، باید همه آموزه های ایدئولوژیک ناساگار 
با رشــد اجتماعی فرد، با زمانه ای که در آن زندگــی می کنیم، با انفجار اطالعاتی که 
همه را در بر گرفته است و مباحثی که در مورد دهه هشتادی ها مطرح است، به جای 

ترویج، اصالح می شد.
امــا اینکه در کوتاه مدت به دلیل فرار از این موضوع بخواهیم بچه ها را از مدارس 
دور کنیم، از چاله به چاه افتادن است و آسیب های بیشتری به دنبال دارد. در همان 
روزهای اول اعتراضات شاهد رفتار دانش آموزان  بودیم.   حتی در بیرون از مدسه هم 
این اقدامات را بیشــتر انجام می دادند و هنوز هم ادامه دارد. کار اصولی تر این است، 
ما که منتقد وضعیت کنونی هســتیم، به همراه خانواده ها به سیستم آموزشی فشار 

بیاوریم تا وادار به اصالح شود».
او ابــراز امیدواری می کنــد اتفاقات این روزهــای خیابان ها تلنگری به ســاختار 
آموزشی باشــد و به اصالحاتی تن دهند و والدین و دانش آموزان به آینده امیدوارتر 

شوند.
با تمام این اوصاف این کارشــناس آموزش با بیرون آوردن دانش آموزان از فضای 
مدرســه موافق نیســت: «مدرســه یک نهاد اجتماعی است که بســیاری از وظایف 
جامعه پذیری از جملــه اتحاد ملی و میهنی، اجتماعی و میراث های ملی و فرهنگی 
را آموزش می دهد. مگر تمام خانواده امکان آشــنایی فرزندشان با حافظ و سعدی و 
مولوی را در خانه دارند؟ آیا معلمی که برای فرزندشــان انتخاب می کنند، می تواند 
ایــن میراث علمی و فرهنگی را به آنها در فضایی خارج از مدرســه منتقل کند؟». او 
اذعــان دارد اگرچه در وضعیت کنونی مدارس دچار ناکارآمدی های جدی هســتند؛ 
در عین حال از حداقل منافعی برای بچه هــا برخوردارند «نگرانی خانواده ها درمورد 
این ناکارآمدی بجاســت؛ اما راه آن مدرســه خانگی نیســت. راه بهتر این اســت که 
نهادهای فرادســتی در آموزش و پرورش و حتی فراتــر از آموزش و پرورش را قانع 
کنیم از رویه موجود دســت بردارند و اصالح شوند. باید به خانواده ها یادآوری شود 
در عین حال که هوم اســکولینگ موفقیت های آموزشــی در پی دارد، آســیب هایش 

بیشتر از سودهایش است».
نیک نژاد به مدارس غیرانتفاعی هم اشــاره می کند: «تجربه نشــان داده مدارس 
خاص در بســیاری از موارد جو ایدئولوژیکی شان بیشــتر است. مثال هیئت مؤسس، 
مدیر یا افــراد با نفوذی که در آنجا رفت و آمد دارند و توانســته اند مجوز این مدارس 
را بگیرند، افراد عادی نیســتند. این افراد از الیه های متفاوتی عبور کرده اند. مســائل 
ایدئولوژیک یا به صورت باور قلبی در آنها ریشــه دارد یا اینکه تحت نظارت شــدید 

آموزش و پرورش هستند».
او به تفاوت مدارس پولی در ایران و جهان هم می پردازد: «مدارس پولی در جایی 
مانند آمریکا نســبت به ساختار آموزشی رســمی استقالل نسبی دارند. سرفصل های 
کلی آموزشــی را پیگیری می کنند؛ اما از روش های بســیار متفاوتی استفاده می کنند 
و دانش آمــوزان در آنجــا آزادی های نســبی دارند؛ اما در ایران بســیاری از مدارس 
غیردولتی یا پولی سخت گیرتر از مدارس دولتی هستند. وقتی وارد این مدارس شوید، 
می بینید المان های ایدئولوژیکی که در کل ســاختار آموزشی آنها وجود دارد و حتی 

پررنگ تر است».
او تأکیــد می کند: «مــدارس پولی برنــد در چند گروه تقســیم شــده اند و اتفاقا 
مدارسی که اسم و رســمی هم دارند، مانند مدرسه علوی یا ثنا در دست جناح های 
سیاســی خاصی هســتند. یکی از مشــخص ترین ویژگی های جناح های سیاسی هم 
ایدئولوژیک بودن آنهاســت. البته چون مبنای این مدارس پول اســت، خانواده ها تا 
حدی قدرت چانه زنی دارند؛ اما این قاعده کلی نیســت و موارد نقض بســیاری دارد. 
ضمن اینکه آمارهایی وجود دارد که نشــان می دهد مدارس پولی رو به کمتر شــدن 
هستند و دلیل آن این است که نتوانسته اند پاسخ گوی نیاز دانش آموزان چه به لحاظ 
آموزشــی و چه به لحاظ پرورشی و آزادی های فکری و جسمی باشند. موضوع دیگر 
مشــکالت اقتصادی و ناتوانی خانواده ها در پرداخت شــهریه است؛ چون وضعیت 
اقتصادی در ۱۰ ســال گذشــته مــدام بدتر شــده، روی آوری خانواده هــا به مدارس 
غیردولتی هم کمتر شــده اســت. برای همین شکاف آموزشــی در ایران بسیار فراخ 
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