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چكيده:
آموزش در خانه بخشی از آموزش غیررسمی است که به دانشآموزان اجازه میدهد تا در محیطی
غیر از محیط مدرسه به انتخاب آموزشی دست زنند و برنامة درسی را مطابق با عالیق خود پیش ببرند.
تمایل به این نوع از آموزش با وجود غیررســمیبودن در ایران در حال افزایش اســت .مطالعة حاضر
با هدف تبیین فرایند شکلگیری برنامة درســی آموزش در خانه انجام شد .برای این منظور مطالعة
کیفی با رویکرد پدیدارشناســانه انجام گرفت و  ۱۲نفر از خانوادههایی که به آموزش کودکان خود در
خانه پرداخته بودند در این پژوهش مشــارکت کردند .اطالعات با روش هفتمرحلهای کالیزی تحلیل
سؤال اول  ۲کدِ
محوری ایدئولوژیکی و پداگوژیکی
شدند .از تحلیل دادههای این مطالعه برای پاسخ به
ِ
ِ
شناسایی شد .در پاسخ به ســؤال دوم درزمینة مؤلفههای هدف ،محتوا ،راهبردهای تدریس ،فضا و
ارزشــیابی مجموع ًا  ۱۱کد محوری استخراج شد .طبق یافتهها ،والدین سعی بر آن دارند تا در تدوین
برنامة درسی عالیق و استعدادهای کودک خود را در نظر بگیرند و او را از ج ّو دلهرهآور و رقابتی دور
کنند.
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مقدمه

72

بدون شــک تعلیموتربیت و نحوة اجرای آن یکی از ارکان مهم برای رشــد و توســعة هر کشوری
محســوب میشود .تمام جوامعی که رشد و توسعة ســریع و روزافزونی داشتهاند امر آموزشوپرورش از
عناصر مهم آن کشــور بهشمار میرفته است .بنابراین پرداختن به تعلیموتربیت و شناخت همة جوانب
آن امری الزم و ضروری به نظر میرسد .در این میان بررسی عناصر مربوط به تعلیموتربیت و نیز انواع و
آموزشی کارآمد کاری مهم است.
شیوههای متفاوت آن برای پیادهسازیِ نظام
ِ
آموزشوپــرورش موفق در گــر ِو برنامهریزی صحیح و دقیق و برنامهریــزی صحیح و دقیق در گرو
شناخت کافی از زمینههای آموزشی است .یکی از پدیدههای آموزشی جامعة ایران آموزش در خانه است.
آموزش در خانه قدیمیترین شــکل تعلیموتربیت در تاریخ بشر اســت (الیوت )2019 ،1و پیش از
تأســیس مدارس به شــیوة جدید ،نوع تحصیل رایج در جهان بهشــمار میآمده است (گِیثر.)2017 ،2
خانوادههــا تا قبل از  1918کودکان خود را در بســتر خانواده آموزش میدادند .اما در پی گســتردگی
رســمی خانوادهها وظایف
مدارس
جوامــع و افراد مختلف با پذیرفتن نقشهای متفاوت و بهوجودآمدن
ِ
ْ
خود را به دوش جامعه و مدارس گذاشــتند و قسمتی از امر تعلیموتربیت (زیرا بخش دیگری از تربیت
در خانه اتفاق میافتاد) و همة آموزش (فقط در مدرســه اتفاق میافتاد) را به آنان سپردند .بدینترتیب
شــیوة نوینی در تعلیموتربیت اتفاق افتاد و سهم خانوادهها کمرنگتر شد .این دوره به سالهای 19۱۸
تا 19۶۰بازمیگردد.
اما در اوایل دهة  1970مردم به هنجارهای جامعه و اتفاقات تربیتی موجود در مدارس تردید کردند
و به آنها بیاعتماد شــدند .کمکم نهضتی مبنی بر بازگشــت به آموزش در خانه شکل گرفت و شروع
دوبارهای برای این رویکرد آموزشی اتفاق افتاد.
فراوان والدین در سراســر دنیا مواجه شده و طبق یافتههای چندین
امروزه این نهضت با اســتقبال
ِ
مطالعه ،تمایل به این رویکرد از آموزش در حال افزایش اســت (ری2016 ،3؛ الیوت2019 ،؛ واتســون،4
 .)2019در ایران نیز گرایشهایی ازجانب والدین به این نوع از آموزش وجود دارد .در مدارس رســمی
رویکردهای گوناگون آموزشــی وجود دارد و هریــک از این رویکردها خروجی و کیفیت متفاوتی دارند.
طبــق تحقیقات ،آموزشوپرورش و معلمان و اولیا از نتیجة مثبت این رویکردها اطمینان ندارند و برای
همین دغدغهمند و نگراناند (شعبانی .)1390،اصالحاتِ هرساله در نظام آموزشوپرورش بهروشنی نشان
از این مســئله دارد که آموزشوپرورش نیز در پی رفع نواقص اســت .اما برخی از والدین هیچیک از این
رویکردها را برای فرزند خود مناسب نمیبینند و مانع از ورود فرزندانشان به مدارس رسمی میشوند و
خود در خانه به آنان آموزش میدهند .هرچند آموزش در خانه در ایران به رسمیت شناخته نشده است
(شــکوهییکتا و پرند1386 ،؛ ســلیمانی و همکاران ،)1397 ،باوجوداین آمار و ارقام نشان از آن دارند
کــه حدود  ۴هزار نفر در ایران در پی تحصیل در خانهاند .این موج ،از فراوانی مدارس «مســجدمحور»
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و مؤسســاتی چون «مجموعة تمدنساز انقالب اسالمی» و مجموعههای مشارکتی «مدرسه در سفر» و
نیز مراجعه به وبگاه چند دبیرســتان مجازی مشخص شده است (مرتضایی .)1397 ،به نظر میرسد که
والدین ،در پی نارضایتی از رویکردهای کلی آموزش رسمی ،کودکان را در خانه آموزش میدهند .آموزش
درســی جاری در آن مؤلفههایی دارد و تصمیمگیری درزمینة این مؤلفهها رویکرد
مدرســهای و برنامة
ِ
مدارس را تشکیل میدهد .آموزش خانگی نیز از تصمیمگیری والدین درزمینة مؤلفههای برنامة درسی
شــکل میگیرد و نوع رویکرد آنان را در آموزش فرزندانشان مشخص میکند .والدین سعی بر آن دارند
تا بتوانند با تصمیمگیریهای خود نقاط ضعف آموزش رسمی را کمرنگتر کنند و از نقاط قوت آموزش
خانگی بهرة بیشتری ببرند.
والدین بهجای فرستادن فرزندان خود به مدارس دولتی یا خصوصی ،آنها را در خانه آموزش میدهند
یا خود به تأســیس مدارس اقــدام میکنند ،مانند برخی از مدارس خصوصی و مدارس مســجدمحور.
خانوادهها به دالیل گوناگون آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی کودکان را در خانه آموزش میدهند.
مدرســه در خانه جنبشــی پیشرو در کشورهای دنیاســت .در کانادا نزدیک به چهل سال است که این
رویکرد بهصورت قانونی پذیرفته شــده است (الگوس .)2012 ،5یک درصد از کودکانی که در این کشور
ْ
در سن مدرسه قرار دارند در خانه آموزش میبینند .در استرالیا دولت و مؤسساتِ
مرتبط قوانین مربوط
به آموزش در خانه را دائماً بهروزرســانی میکنند .در افریقای شــمالی تمایل به این رویکرد نیز در حال
افزایش است (کازمن 6و گِیثر .)2013 ،در انگلیس قوانین محدودی برای این نوع از آموزش وجود دارد و
جایگزین مناسبی برای مدارس رسمی میدانند و پیشنهاد میکنند .تعداد خانوادههای
آموزش در خانه را
ِ
انگلیســی کــه آموزش در خانه را برای فرزندان خود برگزیدهاند بیــن  ۵۰تا  ۱۵۰هزار نفر تخمین زده
میشود .همچنین بر اساس تحقیقات ،حدود  ٪1/5از دانشآموزانی که در سن مدرسه قرار دارند در خانه
آموزش میبینند (کرفت .)2013 ،7در آســیا نیز برخی از کشــورها آموزش در خانه را بهصورت رسمی
پذیرفتهاند و آن را جایگزینی برای خانوادههایی میدانند که بنا به دالیلی تمایل به اســتفاده از مدارس
رســمی ندارند .در تایلند این شیوه در سال  2000بهصورت قانونی درآمد .در مالزی این موضوع تا قبل
وپرورش این کشور این رویکرد را بهصورت قانونی
از سال  2003امری غیرقانونی بود اما بعدازآن آموزش
ِ
پذیرفت .تخمین زده میشــود اکنون بیش از  ۵۰هزار نفر در مالــزی در خانه آموزش میبینند .طبق
شواهد ،در کرة جنوبی و تایوان روی آوردن به آموزش در خانه در میان خانوادهها در حال افزایش است
(اسپارالک.)2019 ،8
در امریکا ،در سال  ،2015تعداد  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار دانشآموز به شیوة آموزش در خانه مشغول
به تحصیل بودند (فرانســیس .)2018 ،9طبق گزارشهای مؤسســة تحقیقات بینالمللی تعلیموتربیت
خانگی 10اکنون بیش از  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار نفر در امریکا در حال آموزش در خانهاند و ساالنه بین ٪7
تا  ٪15به تعداد این جمعیت افزوده میشود.
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آمــوزش در خانه فضایی را ایجاد میکند تا والدین بتوانند آن را طبق عالیق و توانمندیهای فرزند
خود شخصیســازی کنند .ماگدالنا )2010( 11آموزش در خانه را اینگونه تعریف میکند« :آموزش در
خانه ،استقالل و بینیازی خانواده از دیگران در امر تعلیموتربیت فرزندان است».
همچنین طبق دیدگاه ساماردیونو ،)2007( 12این واژه ریشه در زبان انگلیسی دارد و به معنی مدرسة
ی ـ یادگیری است که بر اساس فعالیتهای خانهمحور طراحی
خانگی است .مدرسه در خانه فرایند یادده 
و سازماندهی میشود و در آن والدین معلم یا ناظر بر کار تربیتی فرزندان خودند.
ک ً
دانشــمندان این حوزه بر مکان فیزیکی
ال تعریف جامعی از آموزش در خانه وجود ندارد .برخی از
ِ
تحصیل تأکید میکنند و بر این باورند که زمانی یک کودک هوماسکول 13خوانده میشود که در جایی
متخصصان شیوة مدرسة
جز مدارس رسمی (دولتی یا خصوصی) به فراگیری علوم بپردازد .برخی دیگر از
ِ
خانگــی ،چون الفمن ،)۱۹۹۷( 14میگویند آموزش در خانه زمانی اتفاق میافتد که والدین مســئولیت
و نظارت تربیت فرزندان خود را به عهده گیرند و از برنامة درســی شخصیسازیشــده اســتفاده کنند
(اسپارالک.)2019 ،
برای گرایش به این رویکر ِد آموزشــی در سراسر دنیا والدین دالیل مختلفی عنوان میکنند .اما در
نگاهی کلی میتوان گفت که بیشــتر تحقیقاتِ صورتگرفته درزمینة شناسایی علل گرایش والدین به
آموزش در خانه در امریکا انجام گرفته است.
علل بسیاری برای گرایش والدین ،در امریکا ،به این رویکرد مطرح است اما باید توجه داشت که این
تصمیم یکشــبه برای والدین اتفاق نیفتاده است .طی تحقیقاتی مشخص شد که عمدة والدین به علت
مشــکالتی که خودشان در مدرسه داشتند ،مانند قوانین خشک و کلیشهای ،تصمیم به این کار گرفتند
(آرای2000 ،15؛ کازمن و گِیثر .)2013 ،این والدین عنوان کردند که میتوانند اثرگذاری بیشتری را در
آموزش فرزندان و موفقیت آنان داشــته باشند (گرین و هوور .)2007 ،16تضادهای اخالقی و مذهبی نیز
از دالیل اصلی این گرایش عنوان شده است .محیط نامساعد مدارس باعث شده تا والدین تصمیم بگیرند
فرزندان خود را از قلدریهای رایجشــده در مدارس دور نگه دارند (لوک .)2009 ،17قلدریکردن شامل
آسیبهای فیزیکی چون هلدادن ،ضربهزدن ،لگدزدن یا حملهکردن و آسیبهای روانی چون طردکردن
از گروه ،منزوی نگهداشــتن فرد و پخش شایعات بیاساس دربارة شخص است (واردهانی و وینینسی،18
 .)2019تحقیقات ویدایانتی و سیسواتی ،19در سال  ،2009نشان داد که  ٪37/5از دانشآموزان به علت
آسیبهای جسمی و روحی که در مدارس دیدهاند تمایلی به ادامة تحصیل در آن محیط ندارند .همچنین
ازنظ ِر بلیک 20و همکاران ( )2001نبود کارایی در آموزش رسمی از علل مهم این انتخاب است .درحالیکه
کودکان در یادگیری تفاوت دارند ،مدارس رسمی این موضوع را نادیده گرفتهاند و همین موضوع باعث
کاهش کارایی مدارس و افزایش اقبال به رویکرد آموزش در خانه شده است .درمجموع میتوان گفت که
مدارس رسمی عمدتاً نیازهای کودکان خاص را در نظر نمیگیرند (باشام 21و همکاران.)2007 ،
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علل گرایش به رویکرد آموزش در خانه در برخی از کشــورهای دیگر به شرح زیر است (سلیمانی و
همکاران:)1397 ،
دالیــل والدین کانادایی :کالسهــای پرجمعیت ،بیتوجهی به تفاوتهــای فردی ،حافظهمحوری،
استفاده از مواد مخدر در مدارس ،اهداف اخالقی ،نظارت دقیقتر بر تربیت فرزندان و محیط ناخوشایند.
دالیل والدین اســترالیایی :تحکیم ارتباطات خانوادگی ،آموزش به کودکان دارای فوبیای مدرســه،
بهترکردن آموزش هنر و خالقیت به کودکان (سلیمانی و همکاران .)1397 ،
دالیل والدین ایرانی :وجود ج ّو رقابتی منفی ،نبود پویایی در آموزش ،نبود ارتباط برنامة درســی با
مســائل واقعی ،بیتوجهی به تفاوتهای فردی ،معلممحوری ،بیتوجهی به رویکردهای نوین آموزشی،
حافظهمحوری ،تنظیم مدتزمان تحصیل با تواناییهای کودک ،محیط بستة مدارس ،کمبود خالقیت،
تزریقیبودن آموزشهای مذهبی ،تضاد اعتقادی مدرسه و خانواده ،توجه به عالیق و نیازها ،دانشآموزان
با نیازهای ویژه (تیزهوش یا عقبماندة ذهنی) (فتحیواجارگاه و همکاران1391 ،؛ شکوهییکتا و پرند،
1386؛ عطاران و ملکی.)1392 ،
باید توجه داشت که علل گرایش به آموزش در خانه فقط مربوط به عوامل منفی نیست و بسیاری از
والدین به دلیل مزایای آموزش در خانه به این رویکرد گرایش یافتهاند (مِدلین.)2013 ،22
نقاط قوت و ضعف بسیاری برای آموزش در خانه در تحقیقات گوناگون عنوان شده که در جدول 1
آمده است.
جدول  .1نقاط قوت و ضعف آموزش در خانه
نقاط قوت

نقاط ضعف

 .1انعطافپذیری باالی این روش به دلیل انفرادیبودن (ایوانز
و نیشن)1996 ،23

 .1ضعف در فرایند اجتماعیشــدن (شــکوهییکتا و پرند،
)1386

 .3امکان پیشــرفت با ســرعت مخصوص به هر دانشآموز
(شکوهییکتا و پرند)1386 ،

 .3کاهش تجارب عملی دانشآموزان

 .2احساس مسئولیت و ارزشمندی بیشتر

 .4تجارب یادگیری بیشتر و واقعیتر

 .5روشهای آموزشی متنوع (توماس )2016 ،
24

 .6افزایش مشارکت خانوادگی

 .7محیط یادگیری امن

 .2جایگزینی ارتباط غیرمستقیم بهجای ارتباط چهرهبهچهره
 .4نظارتنداشتن دقیق بر پیشرفت درسی دانشآموزان

امــکان بحــث و تبادلنظر میان معلم و شــاگرد
 .5نبــود
ِ
(آگاروال)1995 ،26
 .6متخصصنبــودن والدین و تسلطنداشــتن کافی آنان به
مسائل آموزشی (بردفورد)2018 ،

 .8انعطاف باالی برنامة درسی (بردفورد)2018 ،25

 .9آگاهــی باالی والدین از عالیــق و نیازهای کودکان خود
(گِیثر)2017 ،
 .10امکان شخصیسازی برنامة درسی با توجه به نیازهای هر
کودک (الیوت)2019 ،
شمارة ë 81
سال بیستویکم ë
بهار ë 1401

75

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین کیفی تجربۀ زیستۀ والدین از فرایند شکلگیری برنامۀ درسی آموزش در خانه

درزمینة انواع آموزش در خانه ،طبق تحقیقات ،دو رویکرد فلســفی عمده وجود دارد که هرکدام از
آنها میتواند در محیط یادگیری تأثیرگذار باشــد .ون گالن )1988 ،1991( 27برای اولینبار در توضیح
این دو رویکرد از تعبی ِر رویکرد ایدئولوژیکی و رویکرد پداگوژیکی اســتفاده کرد .والدینی را که با برنامة
درسی و آموزشی مدارس مخالفاند «ایدئولوژیست» و والدینی را که با شیوههای تربیتی مدارس مشکل
دارند «پداگوژیست» مینامند (نولز.)1989 ،28
 .1رویکــرد ایدئولوژیکی؛ این رویکرد محیط یادگیریِ ســاختارمندی را بهوجود میآورد که
معموالً شــامل برنامة درسی است .رویکردهای مطرح در این نوع از آموزش در خانه رویکردهای
ســنتی ،کالسیک ،شارلوت ،مطالعة واحد،مطالعة مستقل و اکلکتیک 29یا بهگزینی است .در زیر
بهاختصار به توضیح هر یک از این رویکردها میپردازیم.
رویکرد ســنتی :در این رویکر ِد معلممحور از کتابهای مجزا برای هر موضوع اســتفاده
میشود .برخی از دانشمندان این رویکرد را به مدرسهای که به خانه آورده شده باشد تشبیه
میکنند ،چون ســاختار سنتی مدارس و برنامة درســی آنها عیناً در خانه پیاده میشود
(دافی.)2015 ،30
رویکرد کالســیک :کازمن و گِیثر ( )2013روی  1400متن دانشگاهی تحقیق و مطالعه
کردند و به این نتیجه رسیدند که والدینی که در خانه به آموزش میپردازند به این رویکرد
گرایش بسیاری پیدا کردهاند .این رویکرد بر آموزش خواندن و نوشتن ،منطق و دستور زبان
تأکید دارد.
رویکرد شــارلوت :شــاکلة اصلی این رویکرد اعتقاد به این موضوع است که کودکان الیق
احترامانــد و باید به بهترین نحو از موقعیتهای زندگــی واقعی یاد بگیرند .در این رویکرد
زمانی به کودکان برای بازی ،خالقیت و درگیری با موقعیتهای زندگی واقعی داده میشود.
کودکان از طبیعت ،موزههای هنری و هرآنچه واقعی است یاد میگیرند .آنان جغرافی ،تاریخ
و علــوم را از مجموعه کتابهای زندگی میآموزنــد ،کتابهایی که موضوعات آنها از دل
زندگــی برمیآید .دانشآموزان در این رویکرد آنچه را آموختهاند نه با امتحان ،بلکه ازطریق
بحث و گفتوگو و توصیف نشان میدهند (کاوان.)2017 ،31
رویکرد مطالعة واحد :این رویکرد بهنوعی اشــاره به تلفیــق دارد و تأکید میکند که باید
مســتقل دروس ،درآنواحد همة آنها را آموخت (الیوت .)2019 ،با کمک
بهجای مطالعة
ِ
این رویکرد ســعی بر آن است که عالیق کودکان کشــف شود و آنها به موضوعات درسی
تسری پیدا کنند .برای مثال ،دانشآموزی که به مصر عالقه دارد والدین باید از او بخواهند
تا داســتانها و کتابهایی را در این زمینه بخواند و دربارة آن کشور بنویسد .همچنین کار
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هنری دربارة اهرام ثالثه انجام دهد و اطالعات مربوط به این کشــور را از روی نقشــه بیابد
(کاوان.)2017 ،
رویکرد مطالعة مستقل :در این رویکرد بر آموزش خودراهبر تأکید میشود.
رویکرد اکلکتیک یا بهگزینی :طبق این رویکرد ،والدین بهترین برنامة درســی مرتبط با
هر موضوع را متناســب با فرزندان خود انتخاب میکننــد (دافی .)2015 ،مهمترین مزیت
این رویکرد آن است که والدین اجازه دارند تا در برنامة درسی از دروسی استفاده کنند که
فکر میکنند اهمیت بیشتری برای آیندة کودکانشان دارد .آنها در موارد دیگر میتوانند با
کودک به شیوة آزاد از برنامة درسی 32برخورد کنند (کاوان.)2017 ،
 .2رویکرد پداگوژیکی؛ رویکرد کلی دیگر در انواع آموزش در خانه رویکرد پداگوژیکی اســت.
واقعی مرتبط با عالیق ،تواناییها
در این رویکرد از برنامة درسی مدون استفاده نمیشود و تجارب
ِ
و ســبک یادگیری کودک شکلدهندة برنامة درسی اســت .در این حالت بر خودآموزی تأکید
میشــود (الیوت .)2019 ،تعبیر بهتر برای توضیح بهتر این شکل از آموزش در خانه «یادگیریِ
دانشآموزمحور» است (اسپارالک.)2019 ،
درمجموع میتوان اظهار داشت که آموزش در خانه و آموزش در مدرسه دو گسترة یک پیوستارند و
در میانة این پیوستار کودکان ممکن است برخی آموزشهای خود را در خانه و برخی دیگر را در مدرسه
ببینند (فتحیواجارگاه و همکاران.)1391 ،
وانکی )2008( 33بر این باور اســت که برنامة درسی بسیار متأثر از خانواده است که میتوان در آن
برنامة درسیای به نام «برنامة درسی خانواده» داشت.
البته ســؤاالت فراوانی درزمینة نحوة مشارکت خانوادهها و جایگاه آنان در امر برنامهریزی درسی
وجود دارد .یکی از مشکالتی که مدیران مدارس با آن روبرو هستند آن است که گاهی بین خواستهها
و آرمانهای تربیتی والدین و مدرسه ناهماهنگی و تعارض وجود دارد .اغلب اهداف آموزشی خانوادهها
و مدارس همسوســت اما در برخی از اهداف و آرمانها اختالفاتی وجود دارد که والدین را بهســوی
رویکردها و آموزشهای دیگری ،چون آموزشهای غیررســمی ،ســوق میدهد .البته آموزش عمومی
34
صرفاً شــامل آموزش رسمی نیست و آموزشهای غیررســمی و پنهان را نیز دربرمیگیرد (دریسن
و همکاران .)2005 ،واقعیت دیگری که درزمینة مشــارکت والدین در برنامهریزی و آموزش فرزندان
وجود دارد آن اســت که والدین فعالترین افراد جامعه در آموزش و یادگیری کودکاناند و میتوانند
کمک کنند تا حس کنجکاوی ،شوق یادگیری و توانایی کشف و حل مسئله در کودکان تقویت شود.
کودکان خود در حال
ازسوی دیگر ،تقاضای والدین برای افزایش مشارکت در برنامهریزی درسی برای
ِ
افزایش است (مارشال.)2007 ،35
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انواع آموزش در خانه
سبک استفادهشده

آناسکولینگ
کام ً
ال بیساختار

بهگزینی

کالسیک

سنتی
کام ً
ال باساختار

طبق تحقیقات ،رویکرد آموزشــی آموزش در خانه آموزشــی مؤثر و باکیفیت اســت (ری.)2015 ،
کلمنتس )2002( 36گزارشــی منتشر کرد با عنوان «گوناگونی روشهای تدریس در آموزش در خانه».
در نتایج این مطالعة کیفی مشخص شد که خانوادهها بیشتر رویکردهایی را برای آموزش به فرزندانشان
انتخاب میکنند که در تدریس بیشــتر درگیر میشوند و مشارکت بهتری دارند .همچنین آنان کودکان
خود را بهگونهای آموزش میدهند که در میانة راه خودشان آموزش ببینند و بتوانند خودراهبری آموزشی
داشته باشند .بیشترین برنامة درسی استفادهشده همان برنامة درسی مدارس است .همچنین از انتشارات
گوناگــون ،که کتابهای مخصوص آموزش در خانه را منتشــر میکنند ،کتابهای فراوانی را خریداری
میکنند .برنامة درسی بعدیِ استفادهشده برنامة درسی بر پایة کتاب است که بیشتر شبیه برنامة درسی
مدارس است و شامل تمرینهای کتاب و برگههای حل تمرین و آزمون است.
آنتونــی )2009( 37مطالعهای کیفی با عنوان «انگیزهها ،رویکردهای آموزشــی ،انتخابهای برنامة
درســی و مشــکالت خانوادههای آموزش در خانه» انجام داد .وی به این نتیجه رســید که خانوادههای
آموزش در خانه از ترکیب روشهای سنتی و نوین برای رسیدن به اهداف آموزشی خود استفاده میکنند.
اولین موضوعی که آنها روی آن تأکید دارند خواندن اســت .همچنین آنان عمدة برنامة درسی خود را
از مؤسســات حمایتکننده از آموزش در خانه دریافت میکنند .برنامة درسی والدین بر محور عالیق و
استعدادهای کودکانشان است .آنان بیشترین منبعی که برای طراحی برنامة درسی از آن الهام گرفتهاند
را تجارب همنوعان خود عنوان کردهاند.
جورگنســون )2011( 38در رســالة دکتری خود با عنوان «آموزش در خانه در ایالت آیووا :تحقیقی
درزمینة انتخابهای برنامة درسی والدین» گزارش داد که والدین شرکتکننده در تحقیق بهاتفاق بر این
باور بودند که آموزش خواندن ،نوشتن و ریاضیات برای آنان اهمیت ویژهای دارد .همچنین در این مطالعه
آمده است که برای والدین فراهمکردن تجارب واقعی برای کودکان بسیار مهم بوده و آنان از روشهای
کودکمحور بر پایة سلیقه و نیازهای کودکان بهره گرفتهاند.
ردفــورد 39و همکاران ( )2016در گزارشــی با عنوان «آموزش در خانــه در امریکا» ذکر کردند که
منابع مورداســتفادة والدین امریکایی برای آموزش فرزندانشــان در خانه وبگاهها ،کتابچههای
مهمترین
ِ
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مربوط به آموزش در خانه ،کتابخانههای عمومی و کتابفروشــیها بوده است .والدین شرکتکننده در
تحقیق از برنامههای درســی مدارس عمومی و خصوصی کمترین بهره را برده بودند .آنان در ارزشــیابی
خود بیشــتر از امتحاناتِ کتبی و امتحانات برخط (آنالین) مؤسســات حمایتکننده از آموزش در خانه
اســتفاده کرده بودند .طبق این گزارش ،برنامة درسی دانشآموزان دبیرستانی شامل جبر ،زمینشناسی
و زیستشناسی بوده است.
وایس )2016( 40در کتاب خود با عنوان بهترین یادگیری :راهنمایی برای آموزش در خانه عنوان کرد
به علت منابع بیشماری که در اختیار کودکان آموزش در خانه وجود دارد والدین میتوانند آنها را مطابق
با سبک یادگیری کودکانشان انتخاب کنند .در این صورت وقت کمتری را صرف یادگیری دروس خواهند
کرد و اوقات باقیمانده را به کسب تجربه خواهند پرداخت و از این زمانها به سو ِد عالئق و استعدادهای
خود بهره خواهند گرفت .والدین میتوانند از کودکان در این اوقات برای کمک در کارهای منزل استفاده
کنند تا آنان دســتورزی انجام دهند .همچنین والدین میتوانند برای غنیترشدن این اوقات و نیز برای
افزایش مهارتهای اجتماعی و الزم برای کودکان از کالسهای آموزشگاهی مانند موسیقی ،ورزش و هنر
استفاده کنند .آنان میتوانند در منزل از مکالمه میان خود و کودکان بهره ببرند .مکالمات روزمره کمک
شایانی به والدین میکند تا آنان از جمالت پیچیده استفاده کنند یا در مکالمات خود کلماتی را جا بیندازند
که کودکان آنها را با کلمات مناسب و دلخواه تکمیل کنند .برای این کار بهتر است چند کلمه را به کودک
بگویند تا او جملهسازی کند و این کار در قالب بازی باشد .این کار برای کودک ،که در کالس درس حضور
ندارد ،کمککننده خواهد بود برای اینکه یادگیری عمیقتری داشته باشد.
گِیثر ( ،)2017از دانشمندان برجسته در موضوع آموزش در خانه ،راهنمایی کلی برای والدین ارائه داد و
عنوان کرد که والدین در هنگام انتخاب از میان منابع بیشمار برای برنامة درسی باید به دالیل گرایش خود
به آموزش در خانه مراجعه کنند و متناسب با آن ،منابع آموزشی و برنامة درسی را برای کودکانشان انتخاب
کننــد .همچنین عنوان کرد که اینترنت منبعی مهم برای کودکان آموزش در خانه و والدین آنان اســت.
بردفــورد ( )2018تحقیقی کیفی با عنوان «منابع مورداســتفادة والدین آموزش در خانه» روی ده
منابع اینترنتی
خانوادة درگیر آموزش در خانه انجام داد .او اشاره کرد که وبگاههای بیشمار آموزشی و نیز
ِ
اطالعات بســیاری در اختیار والدین برای داشــتن برنامة درسی متناســب با نیازهای کودکانشان قرار
میدهند .این والدین از مجالت مرتبط با آموزش در خانه و نیز انتشارات و فروشگاههای مخصوص آموزش
در خانه استفادة بسیاری برای برنامهریزی درسی فرزندان خود کرده بودند .انجمنهای حمایتکننده از
والدین آموزش در خانه نیز منابع خوبی برای تدریس و ارزیابی در اختیار والدین قرار داده بودند .والدین
بر آموزش خواندن ،نوشتن ،دستور زبان ،ریاضیات و شهروندی تأکید داشتند و مهارتهای اجتماعی برای
آنان اهمیت باالیی داشته است .محتوای آموزشی والدین بسیار انعطافپذیر بود و بهصورت موقعیتی و با
توجه به شرایط شکل میگرفت .آنان آموزشهای مسیحیت را در محتوای درسی خود بهصورت پررنگ
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گنجانده بودند و روی آن تأکید داشتند.
بر اساس یافتههای بایدی ،)2019( 41هدفهای والدین از آموزش در خانه ایجاد محیطی مؤثر برای
یادگیری و حمایت آنان از اســتعدادها و عالیق کودکانشان است .همچنین آنان عالقه دارند تا کودکان
خود را در ســاخت دانش فعال کنند و رقابتی ســالم میان کودک و خــود وی ایجاد کنند برای اینکه
کودک محیط امن یادگیری را حس کند .طبق تحقیقات باید برنامه درسی والدین شامل برنامه مدارس
و کارهای عملی بهعالوه آموزش ارزشهای خانوادگی و پوشش کلیه نقاط ضعف آموزش رسمی است.
پانون )2019( 42در مطالعة پدیدارشناسانة خود روی تجارب دانشآموزان و خانوادههای آموزش در
خانه دریافت که والدین از کتابخانههای عمومی بهعنوان یک محیط یادگیری استفاده میکنند و کتابخانه
در روند آموزشــی آنان مرکزی فرهنگی و مکانی برای گسترش ارتباطات اجتماعی محسوب میشود و
اهمیت بسزایی دارد .طبق آنچه در این تحقیق آمده است ،ازطریق کتابخانههای ایاالتمتحده برنامههای
درسی متنوع و کتابهای مختلف آموزش در خانه در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
گارلینگتون )2020( 43در مطالعهاش با عنوان «مطالعة کیفی در رابطه با عوامل شکلدهندة موفقیت
دانشآموزان آموزش در خانه» به این نتیجه رســید که در شــکلگیری برنامة درسی آموزش در خانه
شخصیت والدین و کودک بسیار حائز اهمیت است و آنان با توجه به میزان ساختارشکنی خود دست به
انتخاب میزنند که تا چه حد از چارچوبهای موجود در مدارس دور شوند و برنامة درسی مختص خود
را داشته باشند.
فوزیــا و پوروانینگســی )2020( 44در مقالة خود با عنوان «آمــوزش در خانه ،جایگزین با محوریت
استعداد کودکان» عنوان کردند که آموزش در خانه به والدین کمک میکند بر اساس استعداد و پتانسیل
فرزندان خود برنامهریزی کنند و استعداد کودکان را ازطریق آموزشهای خود پرورش دهند.
با نظر به این موضوع که این پدیده در کشــور ما به رســمیت شــناخته نشده اســت و با توجه به
بررسیهای پژوهشگر ،تحقیقاتِ کمی دربارة آن وجود دارد .پژوهش حاضر بر آن است تا به تبیین فرایند
طراحی برنامة درســی آموزش در خانه بپردازد .ازاینرو اهداف ویژة پژوهش شناســایی رویکرد طراحی
برنامة درســی والدین در آموزش در خانه و شناســایی عناصر برنامة درســی (هدف ،محتوا ،روشهای
تدریس ،فضا و ارزشیابی) والدین در آموزش در خانه است.

روششناسی پژوهش

رویکرد این پژوهش کیفی بود .برای جمعآوری اطالعات از روش مصاحبة نیمهساختاریافته استفاده
شــد .جامعة نمونة پژوهش همــة خانوادههای ایرانی را که کودکان خــود را در خانه آموزش میدهند
دربرمیگیرد .حجم نمونه  ۱۲خانواده بود که بر اساس روش نمونهگیری هدفمند و بهصورت گلولة برفی
س از آنکه سؤاالت مصاحبه طراحی شدند ،آنها را دو تن از استادان متخصص در این
انتخاب شــدند .پ 
حوزه اصالح و تأیید کردند .تعداد مصاحبه تا آنجایی پیش رفت که پژوهشگر در زمینةسؤاالت پژوهش
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اشباع شد و پسازآن به اطالعات محقق اضافه نشد .در ابتدا ،با تماس تلفنی ،توضیحات اولیه برای افراد
مطلع از پدیدة آموزش در خانه داده شــد .زمان و مکان مصاحبه را آنان تعیین کردند .محقق در جلسة
مصاحبه اهداف مطالعه و اهمیت شــرکت در این پژوهش را شــرح داد .همچنین به آنان این اطمینان
داده شــد که اطالعاتشان محرمانه خواهد ماند و گفته شــد که در هر قسمت از تحقیق بنا به خواست
خود میتوانند از همکاری انصراف دهند .شرکتکنندگان ضمن موافقت با اهداف پژوهش و تمایل برای
همــکاری بهصورت اختیاری در مصاحبه حضور یافتند .همة مصاحبهها بهصورت صوتی ضبط شــدند.
ســپس پژوهشگر چندین بار و بهدقت به آنها گوش داد .پس از این مرحله ،متن همة مصاحبهها تهیه
و آماده شدند .برای روایی مصاحبهها بار دیگر متن مصاحبهها در اختیار مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا
تأیید و در صورت لزوم اصالح شــوند .پس از جمعآوری و طبقهبندی اطالعات از روش تحلیل محتوای
کالیزی 45برای تجزیهوتحلیل اطالعاتِ بهدستآمده استفاده شد .در جدول  2مشخصات شرکتکنندگان
در این پژوهش آورده شده است.
جدول  .2مشخصات شرکتکنندگان
ردیف

تحصیالت
مادر

تحصیالت
پدر

سن و جنسیت
کودک هوماسکول

مدتزمان آموزش
در خانه

شهر محل
زندگی

1

فوقلیسانس

فوقلیسانس

دهسالهـدختر

سه سال

مشهد

2

سطح دو حوزه

فوقدیپلم

نهسالهـدختر

دو سال

تهران

3

لیسانس

لیسانس

دهسال ه ـدختر

سه سال

تهران

4

دیپلم

فوقلیسانس

دوازدهسال ه ـ دختر

یک سال

تهران

5

فوقدیپلم

فوقلیسانس

هفتسال ه ـدختر

یک سال

تهران

6

فوقلیسانس

دیپلم

هشتسال ه ـپسر

دو سال

رشت

7

لیسانس

با پدر زندگی نمیکنند

نهسال ه ـدختر

یک سال

تهران

8

فوقلیسانس

فوقلیسانس

یازدهسال ه ـپسر

چهار سال

تهران

9

فوقلیسانس

فوقلیسانس

دهسال ه ـدختر

یک سال

تهران

10

لیسانس

لیسانس

دوازدهسال ه ـپسر

پنج سال

تهران

11

دانشجوی لیسانس

لیسانس

هشتسال ه ـپسر

دو سال

مشهد

12

لیسانس

فوقلیسانس

نهسال ه ـدختر

دو سال

تهران
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یافتههای پژوهش
یافتههای مطالعه در پاسخ به سؤاالت پژوهش درزمینة رویکردهای طراحی برنامة درسی آموزش در
خانه و بررسی عناصر هدف ،محتوا ،راهبردهای تدریس ،فضا و ارزشیابی در این شیوة آموزشی در ادامه
آمدهاند.
رویکرد ایدئولوژیکی :با توجه به رســمینبودن آموزش در خانه در ایران و نامعلومبودن امکان
ادامة این شــیوة آموزشی در سالهای باالتر تحصیلی برای کودکان ،والدین بیشتر تمایل دارند تا
درسی با ساختار و بیشــتر در راستای همان برنامة درسی رسمی آموزشوپرورش را برای
برنامة
ِ
کودکان خود انتخاب کنند.
در این زمینه یکی از والدین عنوان میکند:
«دخترم عین کتابهای مدرســه رو میخونه و ما از معلمش خواســتیم عین مدرسه باهاش
برخورد کنه .فقط در این روش ما اون معایبی که مدرسه از نظرمون داشت رو حذف کردیم .مثل
استرس مقایسهشدن .برای ما مهمه که عین کتابهای درسی رو بخونه
همون وقت تلف کردن یا
ِ
دخترم و حس نکنه از بقیه جداست».
شرکتکنندة دیگری نیز میگوید:
«من عین کتابهای مدرســه رو به دخترم آموزش میدم ،به دلیل اینکه من نمیدونم تا کی
میتونــم ادامه بدم ،چون متأســفانه ما داریم بهظاهر کاری خالف قانــون آموزشوپرورش انجام
میدیــم و هیچگونه حمایتی از ما نمیشــه .من نمیدونم که فرزنــدم از کدوم مقطع دیگه باید
وارد مدرســه بشه .برای همین هم عین دروس مدرسهای رو بهش آموزش میدم که اطالعاتی از
بقیه کمتر نداشــته باشه .البته بماند که بهواسطة هوماسکول ،دخترم خیلی اطالعات بیشتری از
همسنوساالنش داره».
رویکرد پداگوژیکی :بیشــترین ارتباط والد و کودک در این رویکرد آموزشی دیده میشود زیرا
والدین بر این باورند که باید کودک خود را بهعنوان تسهیلگری آموزشی همراهی کنند تا وی به
ساخت دانش بپردازد و واقعیات زندگی را تجربه کند.
در همین راستا یکی از والدین اذعان میدارد:
«دخترم خیلی دوستهای زیادی داره و بینهایت میره سفر .در کل دلم نمیخواد فکر کنه داره
چیزی رو آموزش میبینه ،دلم میخواد فکر کنه اتفاقی چیزی رو کشف کرده و از این مسئله ذوق
کنه .فکر میکنم سفر این کمک رو بهش میکنه که خودش دانشش رو بسازه».
والد دیگری در این زمینه میگوید:
«پســرم خیلی کم در منزل یاد میگیره و بیشــتر از فضاهای بیرون و در دل واقعیات و در دل
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خود مســائل یادگیری براش اتفاق میافته .خود علــی داره راه رو انتخاب میکنه ،حتی جاهایی
خالف میل من و مادرش .اما ما با او همراهی میکنیم .بههرحال من یک تســهیلکنندة راه برای
علی هستم .من کنترلگر فضای تربیتی او نیستم».
در سؤال دوم پژوهش ،در راستای بررسی مؤلفة هدف در آموزش در خانه ،دو دلیل عمدة ایدئولوژیکی
و پداگوژیکی اســتخراج شــد .والدین اظهار داشــتند هدف آنان برای فرزندانشان از این شیوة آموزشی
بهرهگیری از تمام مزایای آن و دور نگهداشتن کودکان از نقاط ضعف آموزش رسمی است.
دالیل ایدئولوژیکی :عدهای از والدین بر ایــن باورند که آنچه در مدارس اتفاق میافتد تزریق
باورها و القا به کودکان است که این موارد محیط مدرسه را به لحاظ روانی و تربیتی ناامن میکند.
در این راستا یکی از شرکتکنندگان ابراز میکند:
«مشکل من همکالسیهای بچهام بود .درواقع دانشآموزانی که کنار هم از هر فرهنگ و سطح و
مذهبی قرار میگیرن .ما یک مدرسة دولتی سر کوچهمون داریم که من با یکی از معلمهای اونجا
صحبت میکردم .میگفت آنقدر از بچهها چاقو میگیرن که حد نداره».
والد دیگری بیان میکند که:
«آموزش رســمی در کشور ما ازطریق ادبیات فارسی و غیره سعی میکنه یک سری اعتقاداتی
رو در ذهن بچه فرو بکنه بدون اینکه به او فرصت تصمیمگیری یا فکرکردن در این رابطه رو بده.
منظورم اینه که تلقین میکنه تو مســلمونی ،تو اشرف مخلوقاتی ،درحالیکه همین تفکر باعث
خیلی از حیوانآزاریها میشــه و او فکر میکنه من برتر از سگم پس میتونم بکشمش یا گوش
یک االغ رو ببرم .من نمیخواستم بچههام توی این فضا و القائات بزرگ بشن».
آموزشی آموزش در خانه و ممانعت از
دالیل پداگوژیکی :عمدة هدف والدین برای انتخاب رویکرد
ِ
رفتن فرزندانشان به مدرسه شامل دالیل پداگوژیکی بود .از همین روی ،یکی از والدین اظهار میدارد:
استرس مقایسهشدنه و همینطور از بچه میخوان که مثل
«مدرسه حافظهمحوریِ صرفه .پر از
ِ
بقیه باشه و آنچه را که معلم میگه بدون هیچ فکری طوطیوار پس بده .درواقع اگه دانشآموزی
اهل فکر باشــه و بخواد خیلی مخالفت کنه ،سریع بهش برچسب زده میشه .بهطورکلی من فکر
میکنم که هیچکدوم از اولیای مدارس صالحیت ارتباط ســاعتها با بچههای کوچک رو ندارن.
اونها اص ً
ال نمیدونن بچه چی هست ،نحوة ارتباط باهاش چی هست ،چه روحیات و چه نیازهایی
داره اص ً
ال .البته خب استثناهایی هم هست».
یکی دیگر از والدین ابراز میکند که:
«فشــردگی درسها به نظرم زیاده برای بچهها و همین باعث شــده که درسومشق و تکلیف
ِ
تکالیف مسخره و زیاد له
بچهها زیاد باشــه .من دوست نداشتم فرزندم خالقیتش زی ِر بار اینهمه
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بشــه ،وقتی برای بازی و خودشکوفایی بچهام باقی نمونه و اون رو از درس زده بکنم .هدفم برای
هوماسکولینگ این بود که بتونم نیازهای بچهام رو ببینم و از نزدیک باهاش در ارتباط باشم و بتونم
متناسب با روحیاتش روشهای تدریس رو داشته باشم .درواقع فردیت فرزندم برام خیلی مهم بود،
همون چیزی که در مدارس اص ً
ال دیده نمیشه».
در بررسی مؤلفة محتوا ،آموزش کامل دروس مدرسه و آموزشهای جانبی از تجزیهوتحلیل مصاحبهها
بهدست آمد.
آموزش دروس مدرسهای :در این راستا یکی از والدین عنوان میکند:

«من عین کتابهای آموزشوپرورش رو به بچهام درس میدم».
آموزشهای جانبی :دراینباره یکی از شرکتکنندگان در مصاحبه اعالم میکند:
«دخت ِر من کالسهای برنامهنویسی کودک و کالسهای رباتیک میره .آشپزی میکنه .خیلی
از درسهایی رو میگیره از زندگی که واقعیاند .نقاشی میکنه ،سفال کار میکنه ،کیک میپزه،
تو خونه کارهای خونه رو انجام میده ،باغبونی میکنه و تو اتاقش یک عالمه گل داره که خودش
بهشون رسیدگی میکنه .با باباش میره سرکار ،با آچارها آشنا میشه ،کارای فنی رو یاد میگیره.
ما بیشــتر تأکیدمون روی مهارتها و مسائل واقعی زندگی بوده .خیلی کتاب میخونه و درمورد
کتابها با هم حرف میزنیم .هفتهای یک بار هم بیرون از شــهر میریم و ســعی میکنم حتماً
این بهصورت دستهجمعی باشه و اونجا با بچهها بازیهای گروهی انجام میده پسرم .مث ً
ال ازشون
میخوام حشرات رو ببینند ،رنگها و برگ و گلها رو ببینند و جمع کنند و راجعبهشون صحبت
کنیم یا بازیهای حرکتی و گروهی دیگه».
از مصاحبه با والدین و تجزیة اطالعات درزمینة راهبردهای تدریس نیز شــیوة آموزش مســتقیم و
غیرمستقیم بهدست آمد.
آموزش غیرمستقیم :بیشتر والدین سعی بر آن داشــتند تا از شیوههای آموزش غیرمستقیم
بهره ببرند.
در این زمینه یکی از والدین میگوید:
«ما از هر روشــی که میشد بهطور غیرمستقیم و با بازی امیرمهدی یاد بگیره استفاده کردیم،
مث ً
سینی پر از نمک رو میارم و امیرمهدی روی آن اشکال هندسی رو میکشه یا روی نمک
ال من
ِ
مینویســه .آموزش رو بیشــتر عملی انجام میدیم تا جایی که بشه و ملموسش میکنیم .مث ً
ال،
درصد رو با بچهها میریم فروشــگاههای تخفیفدار و اونها خودشون با پولشون حسابکتاب و
خرید میکنن».
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والد دیگری عنوان میکند:
«و برای علوم هم مباحث کتاب رو دنبال میکنیم ،ولی آزمایشات خیلی زیادی انجام میدیم،
کتابهای علمی درمورد اون موضوعات میخونه .سعی میکنم ک ً
ال حالت معمایی و کشف باشه.
مث ً
ال اگر میخوایم مســاحت مثلث رو بخونیم ،بهش یک ســری چالش و بازی میدم تا خودش
درنهایت کشف کنه .مث ً
ال ،بازی با کاغذهای شطرنجی و شمردن مربعها و رابطة اونها و خطوط
موازی و کشف رابطهشون».
آموزش مستقیم :در این باره یکی از والدین اذعان میدارد:

«سعی کردم از بســتههای معلم خصوصی و آموزشهای ویدئویی و فلشکارتها و کتابهای
کمکآموزشی انتشارات مختلف اســتفاده کنم تا پسرم خودش به یادگیری بپردازه و اگر سؤالی
داشــت به مــن رجوع کنه و از این طریــق در بعضی جاها نقش خــودم رو کمرنگتر کنم و به
تکنولوژی بسپرم».
مادری میگوید:
«در حال حاضر هم علیرغم میل من اآلن پسرم خیلی دوست داره توی فضای کتابخونه باشه
و حتی از صبح تا شب هم ممکنه گاهی اوقات کتاب بخونه و خسته نشه .هر سؤالی که داره سعی
میکنه از توی کتابها به جوابش برسه».
مؤلفة فضا شامل فضای خانه و خارج از خانه بود.
فضای داخل خانه :درزمینة فضای داخلی خانه یکی از والدین میگوید:
«عمدههای آموزشهای درســی من در خانه هســت .البته ممکنه گاهی هم بیرون باشه،
ولی مــا اتاقی در خونهمون رو اختصاص دادیم به آموزش فرزندم و هر وقت که بخوایم بهش
آمــوزش بدم میریم اونجا و میز و نیمکت هم گذاشــتیم اونجــا و از اون فضا برای آموزش
استفاده میکنیم».
فضای خارج از خانه :دراینباره یکی از شرکتکنندگان میگوید:
«فضای آموزشیاش هم مسجد هست و باشگاه .بسیار زیاد باهم بیرون میریم و بنا به شرایطی
که در جامعه پیش میآد در رابطه با مســائل مختلف از آبوهوا گرفته تا روابط اجتماعی و رفتار
درست انسانها ،حقوق آدمها و اینکه هرکسی یک حقوقی داره از مسائل تربیتی مختلف صحبت
میکنیم .ســفرهای کوتاه و پارکهای جنگلی هم خیلی کمککننده هســتن برای یادگیری و
آموزش».
آخرین مؤلفه در این مطالعه مؤلفة ارزشیابی است که شامل ارزشیابی سنتی و ارزشیابی کیفی است.
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ارزشیابی سنتی :درزمینــة ارزشیابی سنتی یکی از والدین اظهار داشت که «مثل مدرسه ازش
مشق میخوام و تمرین انجام میده .دیکتة شب داره .آزمون ازش میگیرم ،بر اساس همون کتاب
راهنمای تدریس معلم .چون دخت ِر من قراره در همین سیســتم آموزشــی ایران مدرک بگیره،
بنابراین من مجبورم مثل مدارس رفتار کنم».
ارزشیابی کیفی :والد دیگری دربارة ارزشیابی کیفی عنوان میکند:

«ازش بعضی جاها درس رو میپرسم ،مث ً
ال یک جایی ازش میخوام تابلو توی خیابون رو بخونه یا
توی خریدکردن و حسابکتاب کمکم کنه .اونجا میفهمم چی بلده ،چی بلد نیست .سعی میکنم
ارزیابیام از آموختههاش در قالب همین بازیها باشه و خودش نفهمه دارم ارزیابیاش میکنم».

بحثو نتیجهگیری
موضــوع آموزش در خانه و فرایند شــکلگیریِ برنامة درســی در این رویکرد
آموزشی موضوعی اســت که ،بهرغم توجهنکردن آموزشوپرورش به این مسئله ،در
کشــور ما در حال رشد است .بنابراین به نظر میرسد ،بهجای نادیدهانگاشتن وجود
آموزش در خانه ،تحقیق دراینباره و شناســایی ابعاد مختلف موضوع میتواند کمک
اول این پژوهش مبنی بر اینکه
شــایانی به مدیریت این امر کند .در پاسخ به سؤال ِ
«رویکردهای طراحی برنامة درســی آموزش در خانــه کدماند؟» ،همانطور که در
فصل چهارم ذکر گردید ،بر اساس نتایج تحلیل دادهها دو رویکر ِد کلی ایدئولوژیکی
و پداگوژیکی استخراج شد که به شرح زیر دربارة آن بحث شده و با سایر تحقیقات
مقایسه شده است.
 رویکردهای طراحی برنامة درسی آموزش در خانه
بیشــتر شــرکتکنندگان در این پژوهش رویکر ِد آموزش در خانة با ساختاری
(ایدئولوژیکــی) برای آموزش فرزنــدان خود دارند .با توجه به نبود برنامة درســی
مختص کودکان آموزش در خانه ،در ایران ،والدین ســعی بر آن داشــتند تا برنامة
درسی منعطفی با مشارکت فرزندان خود طراحی کنند و در آن از مزیتهای برنامة
درســی رسمی و مدرسهای بهره ببرند .بیشتر والدین مشارکتکننده در این تحقیق
برنامة درســی ازپیشتعیینشــدهای را در ذهن خود برای کــودکان طراحی کرده
بودند که بســیار منعطف بود و کودک حق انتخــاب مؤلفههایی چون فضا و محتوا
را داشــت .مارتینچانگ 46و همکاران ( )2011در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که
موفقیتهــای تحصیلی دانشآموزانی که با رویکرد ایدئولوژیکی آموزش دیده بودند
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از دانشآموزان پداگوژیکی و نیز از دانشآموزانی که در مدارس رسمی آموزش دیده
بودند بیشتر است.
طبق مطالعة حاضر ،در طراحی برنامة درســی و انتخاب رویکرد ،والدین ســعی
بــر آن دارند که عالقه و اســتعداد کودکان خود را دخالــت دهند و به آنان از میان
رویکردهای مختلف قدرت انتخاب دهند .بر اساس یافتههای پژوهش ،درکل والدین
فقط از یک رویکرد خاص استفاده نمیکنند و در تالشاند تا برای درسهای متفاوت
رویکردهای متناسب با آن را بیابند و برای کودکان خود بهکار گیرند .والدین بیشتر
بهعنوان تسهیلگر آموزشی در کنار فرزندان خود حضور دارند تا آنان بتوانند به تجربة
ِ
ساخت دانش یاری
واقعیات زندگی دســت بزنند .درواقع والدین کودکان خود را در
میدهند .طبق تحقیقی که مککئون 47در سال  2007انجام داد ،نشان داده شد که
والدین آموزش در خانه بهعنوان تسهیلگران آموزشی در کنار کودکان خود قرار دارند
تا آنان بتوانند دانش را بسازند.
همچنین والدین سعی بر آن دارند که دروس گوناگون را تلفیق کنند تا در زمان
کمتری به بهترین نحو مطالب را به کودکان انتقال دهند و بر آموزش غیرمستقیم نیز
تأکید دارند .به گفتة مورفی )2012( 48والدین آموزش در خانه باید دروس را تلفیق
کنند و خواندن ،ریاضیات ،هنر و زبان را در یک قالب درس دهند .آنها باید در این
کار به عالیق کودک نیز توجه کنند و یادگیری دائمی را در آنها بهوجود آورند.
یافتة دیگر این پژوهش آن اســت که والدین عالقه دارند تا شــوق یادگیری را
در کودکان خود بپرورانند و بر ســوادآموزی تأکید چندانی ندارند .به گفتة مارشال
( )2007این امر ازجمله مصادیق مشارکت والدین در برنامة درسی است.
همانطــور که گِیثر ( )2017اشــاره میکند ،اینترنت یکــی از منابع مهم در
یادگیری دانشآموزان آموزش در خانه اســت .والدین از اینترنت برای یافتن پاسخ
سؤاالت فرزندان خود بسیار بهره میبرند و در مواردی از برنامههای آموزشی اینترنتی
و برخط استفاده میکنند تا کودکان بیشتر به مهارت خودآموزی دست یابند .والدین
عالقه داشتند تا خودآموزی در کودکان نهادینه شود تا آنان بتوانند در مراحل بعدیِ
تحصیل به خودراهبری آموزشی دست یابند.
بر اســاس نتایج تحلیل دادههای این مطالعه ،والدین سعی میکنند از اتفاقات
زندگــی واقعی بــرای آموزش فرزندان خود بهره گیرند .آنان از هر موضوع ســاده و
پیشپاافتادهای برای آغاز گفتوگو و آموزش غیرمستقیم استفاده میکنند.
ِ
کمک کودک در کارهای منزل است که در پاسخ
از دیگر یافتههای این پژوهش،
اکثر شــرکتکنندگان بود .وایس ( )2016از کمککردن کودکان آموزش در خانه
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به علت فراغت بیشتر در مقایسه با کودکانی که به مدرسه میروند یاد میکند .این
ویژگی راهی برای دستورزی است.
ســؤال دو ِم پژوهش دربارة شناســایی عناصر برنامة درســی (هــدف ،محتوا،
راهبردهای تدریس ،فضا و ارزشیابی) در رویکرد آموزش در خانه بود.
 مؤلفة هدف
بر اساس تحلیل یافتههای حاصل از پژوهش ،هدف والدین از نفرستادن کودکان
خود به مدرسه دور نگهداشتن آنان از آسیبهای آموزش رسمی بود .از نگاه والدین
 14ضعف برای آموزش رســمی عنوان شــد .از مهمترین اهدافــی که والدین برای
فرزندان خود داشتند میتوان به رابطة خوب میان کودکان و والدین ،ایجاد محیطی
امن و به دور از اضطراب و نگرانی برای آموزش ،دور نگهداشــتن کودکان از آزارهای
جنسی ،ندادن تکالیف ســنگین به کودکان ،کشف استعداد و عالیق آنان ،مدیریت
بهتر زمان ،ایجاد اســتقالل و خودباوری در کــودکان ،آموزش مهارتهای مرتبط با
زندگی واقعی و آموزشهای اخالقی و انسانی اشاره کرد.
 مؤلفة محتوا
والدین شــرکتکننده در مطالعة حاضر مدرسه را
درزمینة مؤلفة محتوا برخی
ِ
خانگی کرده بودند و عین محتوای کتب آموزشوپرورش را به کودکان خود تدریس
میکردند .برخی دیگر از والدین فقط ســرفصل کتابهــای آموزشوپرورش را الگو
قرار داده بودند و محتوای کتابهای آموزشــی کشــورهای دیگر را به فرزندان خود
یاد میدادند .اکثر شرکتکنندگان اظهار داشتند که در تدریس ادبیات از کتابهای
شــاعرانی چون حافظ و سعدی و موالنا استفاده میکنند .همچنین کتابخوانی در
کودکان آموزش در خانه بســیار رایج بود و برخــی والدین عنوان کردند که
میــان
ِ
کودکانشان در روز ممکن است سه الی چهار کتاب متناسب با سنشان را بخوانند.
والدین از کالسهای آموزشی خارج از منزل برای افزایش مهارتهای اجتماعی
و مهارتهای موردعالقه و نیاز آنان استفاده میکنند .کالسهای ورزشی و موسیقی
و زبان از پرتکرارترین آنها بود.
آموزش روابط انســانی برای والدین بســیار اهمیت داشت .آنان سعی داشتند تا
روابط اجتماعی گستردهای را برای فرزندان خود تدارک ببینند .ازاینرو ،این کودکان
در مقایســه با کودکانی که به مدرسه میروند در بسیاری از اجتماعات شرکت داده
میشدند.
در ایــن زمینه وایــس ( )2016در تحقیقی به والدین پیشــنهاد میدهد تا از
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کالسهای جمعی خارج از منزل مانند موســیقی و ورزش و هنر برای کودکان خود
بهره بگیرند.
 مؤلفة راهبردهای تدریس
درزمینــة مؤلفه راهبردهای تدریس والدین اظهار کردند که تأکید آنان بر بازی
و یادگیری از این طریق است .آنان عنوان کردند که بازی در برخی موارد از آموزش
اهمیت بیشتری برایشان دارد زیرا فرصت یادگیری همواره برای کودک وجود دارد اما
با گذر زمان این فرصت بازی است که از آنها گرفته میشود .همانطور که مروجی
( )1395عنوان میکند ،بازی مهمترین فرایند برای یادگیری کودکان است و باعث
شکلگیری موقعیتهایی میشود تا در آن کودکان با قوانین و مهارتهای زندگی و
هنجارها آشنا شوند.
به اعتقاد والدین شرکتکننده در این پژوهش تدریس بیشتر شبیه به هنر است
و در بند قواعد خاصی نمیگنجد و الزم است در هر موقعیتی متناسب با آن شرایط
برای انتقال مفاهیم به کودک اقدام کرد.
نورمن )2019( 49بــر یادگیری ازطریق بازی تأکیــد دارد و عنوان میکند که
آموزش زبان و ریاضیات بازی اســت .والدین ســعی داشتند تمامی
بهترین راه برای
ِ
آزمایشهــای موجــود در کتاب علوم را انجام دهند تا کــودک از نزدیک با موضوع
درگیر شود.
همچنین بر اساس یافتهها ،والدین گفتوگو را یکی از دستاوردهای مهم آموزش
در خانه عنوان کردند و آن را راهی برای آموزش دانســتند .انتقال اطالعات ازطریق
گفتوگو از ابزار والدین است .این گفتوگو درست در لحظهای انجام میگیرد که به
نظر میرسد ممکن است به علت رویداد پیشآمده آموزش عمیقتر و صحیحتر اتفاق
بیفتد .آنها عالوهبر انتقال اطالعات ازطریق گفتوگو بازیهایی را نیز شفاهی انجام
میدهند که در آن یادگیری روی میدهد .درواقع والدین برای آموزش کودکان خود
از راهبرد مباحثه استفاده میکنند.
از همیــن رو ،وایس ( )2016به والدین پیشــنهاد میدهد تا از جمالت پیچیده
اســتفاده کنند ،در حین گفتوگو با فرزندان خود کلماتی را جا بیندازند تا کودکان
بدان اشاره کنند و نیز واژههایی را به آنان بگویند تا با آنها جملهسازی کنند.
 مؤلفة فضا
هر نظام آموزشــی برای محیطهای آموزشــی اهداف و اصول خود را دارد .اگر
سیســتم آموزشوپرورش خالقیت را مالک رشد و توسعه کشور قرار دهد ،بنابراین
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الزم است شرایط بروز خالقیت از زمان کودکی فراهم شود .یکی از الزاماتِ خالقیت
وجو ِد محیطی باز و انعطافپذیر است .فضای آموزشی دانشآموزان آموزش در خانه
دروس در
آموزش
از دیگر مؤلفههای تحقیق بود .والدین دراینباره اشاره کردند اکثر
ِ
ْ
خانه اتفاق میافتد اما آنان از محیطهــای عمومی چون کتابخانهها ،موزهها ،تئاتر،
باغوحش و طبیعت نیز غافل نیستند و از آنها برای انتقال مفاهیم و آموزش فرزندان
خود استفاده میکنند .والدین عنوان کردند آنچه در پیرامون کودکان دیده میشود
راهی برای آموزش اســت .بردفورد ( )2018دراینباره عنوان کرد که در آموزش در
خانه از همة نمادهای محیطی و تصاویر برای آموزش کودکان استفاده میشود.
والدین سعی داشتند تا آموزش فقط در محیطی بسته اتفاق نیفتد و از هر مکانی
برای آموزش استفاده کنند .آنها از فضاهایی که اجازة بروز خالقیت را به کودکانشان
داده است بسیار استقبال کردند .برخی والدین اظهار داشتند که کودکان در فضاهای
باز و طبیعت بهتر میتوانند آنچه در کتابها نوشته شده است را از نزدیک مشاهده
و لمس کنند.
الینس )2001( 50در تحقیقی که از والدین آموزش در خانه داشت عنوان کرد که
فضاهای آموزشی شرکتکنندگان ،کتابخانهها ،موزهها ،پارکها ،کلیساها ،دانشگاهها
پژوهش
و انتشــارات مرتبط با آموزش در خانه بوده است .اکثر شرکتکنندگان در
ِ
حاضر از مدارس طبیعت یا باغمدرســهها برای آموزش غیرمستقیم به فرزندان خود
استفاده میکردند.
 مؤلفة ارزشیابی
یکی از خردهنظامهای مهم در هر نظا ِم آموزشــی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
است .درزمینة مؤلفة ارزشیابی برخی از والدین عنوان کردند که ارزشیابی به معنای
آنچه در مدارس رسمی وجود دارد برای آنها اهمیتی ندارد و سعی دارند تا کودکان
خود را در محیطی به دور از اضطرابِ سنجش و ارزیابیشدن آموزش دهند تا آموزش
واقعیتر ،و نه از ترس شــاگردتنبل خواندهشدن ،اتفاق بیفتد .همانطور که اکبری
( )1391اشاره میکند ،سنجش کیفی در خدمت نمرهدهی نیست ،بلکه در خدمت
آموزش و یادگیری است .والدین نیز سعی داشتند تا غیرمستقیم و در فرایند یاددهی
ـ یادگیری از وضعیت یادگیری و پیشــرفت کودکان خود آگاه شــوند .این آگاهی
ازطریق سنجش مشاهدهای و سنجش رفتاری صورت پذیرفته و از ابزارهای دیگری
که برای ارزشیابی وجود دارد استفاده نشده است.
برخی دیگر از والدین ارزشــیابیهای مســتمر از کودکان خود داشتند و اعالم
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کردند مدرک تحصیلی فرزندانشان برای آنان اهمیت دارد .در حال حاضر ،در ایران،
همــة دانشآموزان برای گرفتن مدرک باید در آزمونهای رســمی آموزشوپرورش
شرکت کنند .ازاینرو آنان نیز برای آمادهکردن کودکانشان برای آزمونهای مرتبط
بایــد مثل مدارس عمــل کنند .والدین در این رابطه بیشــتر از آزمونهای کتبی و
آزمونهای شفاهی استفاده کردند .همچنین البته باید عنوان کرد که این ارزشیابیها
به دور از اضطراب و نگرانی مقایسهشدن و در راستای رفع مشکالت آموزشی کودکان
بوده است.
درمجموع والدین شرکتکننده در این پژوهش تمایل داشتند تا کودکانی شاد و
آموزش رسمی پرورش دهند .در گفتوگویی کوتاه با
به دور از اضطرابهای رایج در
ِ
کودکانی که به مدرسه نمیروند و در خانه آموزش میبینند محقق دریافت که همة
ِ
وضعیت خود راضیاند و شوقی برای رفتن به مدرسه ندارند زیرا آنان از نبود
آنان از
مشــق شب ،مقایسه ،برچسبخوردن ،نادیدهگرفتهشدن و سکوتِ همراه با عدم فکر
(منظور سکوتی است که در مدرسه ملزم به آن میشوند و هرآنچه مربی میگوید را
فقط تکرار میکنند) بسیار راضیاند .والدین آنان به نظراتشان احترام میگذارند و در
حد ممکن سعی دارند تا نظر آنها را در آموزش دخالت دهند .همچنین لذت کشف
و یادگیــری در دل واقعیات روزمرة زندگی برای آنان جذاب اســت .درکل میتوان
اظهار داشت که فرایند آموزش در خانه برای کودکان و والدین بسیار خوشحالکننده
است .البته بسیاری از والدین نیز اعالم کردند که با ا ِعمال تغییراتی در مدارس تمایل
دارند تا کودکانشان از آموزش در خانه و آموزش رسمی توأمان بهره ببرند.
به علت رسمینبودن آموزش در خانه در ساختار آموزشی ایران و فقر نظری برای
این رویکرد و پنهانماندن مزایا و معایب این روش و بهتبع آن بیاطالعی بسیاری از
خانوادههــا از وجود چنین مقولهای امروزه به حضور خانه و خانواده در نقش جدید،
بهمثابة مدرسه ،نیاز بیشتری احساس میشود .باید مبانی نظری و روشهای علمی
این ســبک آموزش تبیین شود و زیرساختهای اجراییشدن چنین امری در کشور
بهوجــود آید .اگر راهکار آموزش در خانه را رقیبی برای مدرســه ندانیم و گفتوگو
دربارة آن را عاملی برای تضعیف آموزش رسمی نخوانیم ،در روزهایی که مدرسهرفتن
برای آموزش امکانپذیر نیست و سیاست جایگزینی نیز در دسترس نیست ،مشکالت
مضاعفی بهوجود میآید.
در پایان توصیه میشــود مشــکالت خانوادههای آموزش در خانه بررسی شوند.
همچنین نیازهای آموزشــی این خانوادهها شناسایی شــود و درنهایت برنامة درسی
متناسب با شرایط خانوادههای آموزش در خانه طراحی شود و در اختیار آنان قرار گیرد.
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