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سنجی آموزش همگرایی در ایام  چالش وحدت اجتماعی: تحلیلی بر امکان

  گذاري اجتماعی فاصله

  

  1مسعود خنجرخانی

  

 )08/04/1400تاریخ پذیرش  08/12/1399 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

پـژوهش پـرداختن بـه چـالش وحـدت اجتمـاعی در ایـامی اسـت کـه          هدف این 

گذاري اجتماعی و به تبع آن جایگزینی آموزش غیر حضوري و آنالیـن ضـرورت    فاصله

هاي کیفی است. یکـی از   استنتاجی از نوع پژوهش - یافته است. روش تحقیق، تحلیلی

خـی مواقـع و در   هاي آموزشی ایجاد وحدت اجتماعی است. ولو در برکارکردهاي نظام

شکلی و همسویی دهد. جداي ها، یگانگی و همفکري، جاي خود را به همبرخی سیستم

دهـی و ایجـاد یکپـارچکی، امـري حیـاتی بـراي       هـا، شـکل   از نقد و بررسیِ نیت دولت

حاکمیت است که امکان آن، با حذف حضور، با چالش مواجه شده است. از بـین رفـتن   

هایی همچون صف ایستادن، گوش کردن به معلم و مدیر جایگاه آموزش رسمی با جلوه

ارزشی و اردوها، و تأثیر پـذیري از مبلمـان و جـو     هاي سر صف، مراسمو ناظم، توصیه

حاکم بر مدرسه ــ و دانشگاه ــ مصادیقی از موارد هستند. حذف ایـن مـوارد ولـو بـه     

مـراد اسـت بـه دسـت     مدت دو سال، نتایجی متفاوت با آنچه که در اسـناد باالدسـتی   

خواهد آمد. کنار رفتن مدرسه در ایام کرونا مصداقی از چالش فوق است. در این مقالـه  

  به صورت تحلیلی به این موضوع پرداخته شده است.

  

  گذاري اجتماعی : وحدت اجتماعی، آموزش همگرایی، فاصلهکلمات کلیدي

  

_______________________________________________________ 
   شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسندة مسئول) استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان. 1
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  مقدمه:

هـا بـه    مدرسه و اعتـراض بـه دولـت    ها، دنیا شاهد رخدادهایی همچون حذفدر برخی دوره

اي  است. امـا در برهـه   1زدایی ایوان ایلیچ دهی اذهان بوده است. مثالش مدرسهخاطر تصور شکل

اي اوقات به خاطر بهبود کیفیت آمـوزش و تـرجیح آمـوزش در خانـه،      به خاطر جنگ، و در پاره

  آموزش بدون مدرسه برقرار شده است.

شود که آموزش در خانه در کشور نروژ   سال پیش، گزارش میاز سالیان قبل و حدود بیست 

). با ایـن اوصـاف، اگـر حضـور در     2008، 2و سایر کشورهاي پیشرفته در حال افزایش است (بک

شود، آموزش در خانه و عدم حضور، ممکن اسـت  مهم تلقی می 4براي انسجام اجتماعی 3مدرسه

ی  مطرح باشـد، هرچنـد حقـوق شـهروندان در     به عنوان تهدید براي انسجام و همگرایی اجتماع

هاي نهان و آشکار سیستم آموزشی قـرار گیـرد.   فرایند ایجاد انسجام اجتماعی، تحت تأثیر برنامه

سازي متقابل هم رخ دهد. یـا فراتـر از خـانواده،     در واقع ممکن است در این بده و بستان خنثی

از  6از چنـین تکـه تکـه شـدن اجتمـاعی      رقم بخورد. براي اجتنـاب  5رخداد پدیدة جوامع موازي

هـا بایـد هـر دو هـدف و روش را      سویی، و  رعایت حقوق کودك و والدین از سوي دیگر، دولـت 

در جوامع دموکراتیک بین ضرورت ادغام مهـاجران در جامعـۀ    7تضمین کنند. البته این درگیري

  اصلی و نیاز به حفظ حقوق افراد در داخل، بیشتر آشکار شده است.

  

   مسئلهیان ب

تـوان   ها این است که با ایجاد همگرایی و انسجام اجتمـاعی مـی   ها و نظام مد نظر اکثر دولت

هنجارهاي مورد تأیید حاکمیت تحـت نظـم و انضـباط      افراد را در نظام آموزش و پرورش مطابق

اي از  درآورد. در واقع تالش براي پیوند میان اعضاي جامعه با هدف توافق جمعی بر سر مجموعه

  باشد.  اصول و قواعد مورد تأکید و سفارش می

الـف)  «ها بر این تصـورند   هاي حکومتی مهم است؟ حکومت چرا انسجام اجتماعی براي نظام

کنـد؛ ب) انسـجام اجتمـاعی دو مشـکل      را فـراهم مـی    انسجام اجتماعی موجبات ثبات سیاسـی 

پـذیري   بینـی  اسـت، یعنـی پـیش     انبنیادي را که هر نظم اجتماعی بالقوه با آن دست بـه گریبـ  

_______________________________________________________ 
1. Ivan Illich (1926—2002) 
2. Christian W. Beck 
3. school attendance 
4. social integration 
5. parallel communities 
6. social fragmentation 
7. conflict 
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کنـد؛ ج) انسـجام اجتمـاعی زمینـه را بـراي       و تعاون اجتمـاعی را حـل مـی     رفتارهاي اجتماعی

گردد؛ د) با وجود انسجام اجتماعی گسترده و  اجتماعی و مشارکت اجتماعی  فراهم می  همکاري

هاي بیگانـه   رخورد با فرهنگجامعه در ب  ي هاي جمعی بارز و نسبتاً یکپارچه یافته و هویت تعمیم

کنـد، ضـمن اینکـه     بیشتري کسـب مـی    و فرایند انتشار فرهنگی، هرآن در ابعاد مختلف، تحرك

نشان داده و همزمان به صورت فعـال    تواند در مقابل عوامل مخرب از خود مصونیت بیشتري می

» خـود جـذب کنـد   با آنها برخورد نماید و به صورت گزینشی برخی از عناصـر آنهـا را بـه نفـع     

  ).19: 1385(روحانی، 

مدرسه از سویی نهاد شهروندساز با معیار مطلـوب نظـام حـاکم و از طرفـی محیطـی بـراي       

هاي اجتماعی است. محیط تأثیرپذیري از سیستم آموزشی و تأثیرگـذاري بـر و    یادگیري مهارت

  نماید.   ساالن است که هردو مهم می تأثیرپذیري از هم

  

  ضرورت و اهمیت

) خود موضـوع همگرایـی و ایجـاد انسـجام     1ضوع مورد تحقیق از دو منظر ضرورت دارد. مو

گذاري،  ) امکان تحقق همگرایی در ایام فاصله2. 1ناپذیر است اي اجتناب اجتماعی براي هر جامعه

  ساز است. روست و در برخی نسبتاً مشکل هاي آموزشی با چالش زیاد روبه که در برخی سیستم

کند. یکی ضرورت حضور در مـدارس بـراي ایجـاد     ق، دو مسئله را مطرح میهاي فو ضرورت

اي  اي که این امر مهم را حداقل براي برهـه  انسجام اجتماعی و همگرایی، و دیگري رخداد پدیده

  باشد. غیر ممکن یا سخت کرده است و آن آموزش از راه دور و در خانه می

هـاي مختلفـی    ا، آموزش در خانـه بـا انگیـزه   گیري کرون هرچند در طول تاریخ و قبل از همه

وجود داشت، ولی برخی نتایج اجتماعی این گونه آموزش را ـــ جـداي از علـت آن ـــ یکسـان      

کنیم، و بعد با توجـه   هاي آموزش در منزل را بررسی می اند. در ابتدا بنا به ضرورت انگیزه دانسته

ي ایـن دورة قرنطیـه اعتبـار خواهـد شـد.      هاي آن برا هاي این امر مهم، پیام به خروجی و چالش

شـهرهاي آن مهـم و حیـاتی     تواند براي کشوري همچون ایران و خصوصاً کـالن  موضوعی که می

  باشد که از اولین روزهاي شیوع کرونا مدارس به شکل کامالً غیر حضوري در جریان بود.  

  

  

  مبانی نظري و پیشینه 

_______________________________________________________ 
انسجام اجتماعی نیست بلکه تحلیل موضوعی است که در عصر حاضر مورد  . دراین تحقیق مراد نقد اهداف همگرایی و 1

  هاي آموزشی با اهداف متعالی.  هاي تندرو و چه براي سیستم توجه سیستم هاي آموزشی است. چه براي ایدئولوژي
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  دولت و خانواده  و اهداف

هاسـت.   ) ادعا می کند قرن بیستم قـرن زنـدگی در فضـاي ایـدئولوژي    1396جرالد گوتک (

غرب با رویکرد مسلط لیبرالیسم و شرق با رویکرد مسلط مارکسیسم، و سایر کشورها عمـدتاً در  

ها هم بدون تعلـق بـه دو مـورد فـوق، بـا       کنار یکی از این دو بلوك قرار دارند. البته برخی دولت

  د.کنن ها زندگی می محوریت ارزش

ــ توجه به موضوع ایجاد اتحـاد و انسـجام در    1نکتۀ مشترك تمام موارد فوق ــ با هر نیتی

باشد. عالوه بـر رسـانه، سیسـتم آموزشـی هـر کشـوري یکـی از         جامعه و همسوسازي افکار  می

تواند اهداف و فکر مسـلط حاکمیـت را انتقـال دهـد.      هایی است که می ترین ابزارها و عرصه مهم

طر قدرت کنترل و نظارت و مقبولیت این نهاد و جایگاه مربی و تعلـیم و تربیـت، در   حتی به خا

دهی اذهان مؤثر است. در برخی مواقع آموزش محـدود بـه    برخی مواقع بیشتر از رسانه در شکل

  شود رود. که در ادامه بدان پرداخته می مدرسه، با شکل متعارف پیش نمی

هـاي حقـوقی و   توان ادعا کرد چارچوبش در منزل، میالمللی آموزبا نگاهی به وضعیت بین

اجتماعی و آموزشی که کشورهاي مختلف دارند، تشویق آموزش در خانه در کشورها را متفـاوت  

کرده است. مثالً در سوئد و استونی، آموزش در خانه به عنوان نُـرم و حـق معافیـت از تحصـیل     

انگلــیس، اسـترالیا، و ســایر کشــورهاي   شــود. در ایــاالت متحـدة آمریکــا،  تلقــی مـی   2اجبـاري 

زبان و کشورهاي شمال اروپا غیـر از سـوئد، آمـوزش پـیش از دبسـتان در خانـه روش        انگلیسی

شود. کشـورهاي   تراز و به موازات حضور در مدرسه تلقی می و در آموزش مقدماتی، هم  3اجباري

.اگرچـه   )2005، 6، لـیس 2006، 5، گلـن 2008، 4گیرند (بک دیگر در بین این دو موضع قرار می

خانواده در آلمـان تمـرین  آمـوزش در     500تحصیل در خانه در آلمان ممنوع است، ولی حدود 

). چراکه این نگرش وجود دارد دانش آموزان در خانـه بـه طـور    2004، 7کنند (اشپیگلرمنزل می

اي، ایـن  درسـه توانند رقابت را شکل بدهند ولی در آموزش یکسان مبینند و میمؤثر آموزش می

البته باید خاطر نشان کرد که گرچـه   ).1999 9، ولنر2002 8یافتنی نیست (باومن امر مهم دست

_______________________________________________________ 
  ها را ندارد.  ها و درستی و قابل دفاع بودن یا نبودن ایدئولوژي . نویسنده قصد تحلیل نیت 1

2. exemption from compulsory schooling 
3. providing compulsory 
4. Christian Watkin Beck 
5. Charles L. Glenn 
6.Tiia Leis 
7. Thomas Spiegler 
8. J. K. Bauman 
9. Kariane Mari Welner & Kevin G Welner 
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کننـد ولـی مقامـات و    هاي بزرگی از دانش آموزان وجود دارد  کـه در منـزل تحصـیل مـی     گروه

  ).2004، 1هاي آموزشی نظارت و کنترل محدودي (هم) دارند (اوپلینگر و ویالرد سیستم

-ها، نگرانـی  رسد تحصیل در خانه طرفدارانی دارد، در جوامع و دولتحالی که به نظر میدر 

انـد کـه    هـایی گـزارش داده   هایی را شکل داده است. چنـدین کشـور در مـورد انـزواي خـانواده     

درصد مربیان خانه در کبِک کانادا، به خـاطر   40دهند. حدود فرزندانشان را در خانه آموزش می

). عـالوه  2003 2اند (برابانت و بوردون و جوتراس،نام نشدهن از سوي والدین، ثبت گزینش مربیا

هـا نشـان    باشد. یافتـه ها و جوامع می بر چالشی که متوجه مربیان است، چالش دیگر براي دولت

هاي خانواده اسـت، در  دهد ایدئولوژي مربیان خانگی (ایدئولوژي مورد تأکید) مبتنی بر ارزشمی

هـاي  و بنیـادگرایی  3کارانـه هـاي محافظـه  ایدئولوژي حاکم در مـدارس بـر پایـۀ ارزش   حالی که 

  شده هم باشد. العمل آموزش عرفیتواند بازتاب و عکساست. این نوع آموزش می 4مذهبی

محـور (بـا    ) بـین مربیـان خصوصـی زمـین    2001( 5شناس آمریکایی میچـل اسـتیونز  جامعه

هـاي  گـروه بـا انگیـزه    کنـد. ، تفکیک می7آسمانی/ ایدئولوژیکهاي و انگیزه 6هاي زمینی) انگیزه

-محور، در کل اصول و مذهب و پایبندي به رویکردهاي آموزشی ایدئولوژیک را پـی مـی   آسمان

گیرند. با توجه به نظر استیونز، مربیـان خانـه، آمـوزش را مبتنـی بـر شـرایط خـاص و عملـی و         

نتیجـه گرفتـه اسـت     ) 2004طر توماس اشپیگلر (برند. به این خاجهانی پیش می سودمند و این

محور مشـهود اسـت چراکـه والـدین      هاي آسمانیرشد آموزش خانگی در آلمان نسبت به انگیزه

  دهند. بینند و آن را ترجیح می ها میرشد را در این گونه آموزش

گانـه  هـاي جدا  معتقد است که مربیان خانگی در ایاالت متحده خود را در گـروه  8مایکل اپل

 کنند که ممکن است هم مدرسه و هم جامعـه را تضـعیف کنـد.    منزوي (محدود و متمرکز) می

هـاي پوپولیسـتی و نئـولیبرال و     داند که معلمان خانگی نقش مهمـی در جنـبش   مایکل اپل می

کنـد   اند. اپـل تصـور مـی    اند و نفوذ زیادي در ایاالت متحدة فعلی پیدا کردهنومحافظه کار داشته

گرایـی سـکوالر ـــ کـه اکنـون       هاي معتقد به مربی خصوصی و در منزل، به دلیل انسان خانواده

داننـد. همچنـین آنهـا خـود را در تضـاد       ویژگی مدارس دولتی است ــ خود را بدون تابعیت می

_______________________________________________________ 
1. D. Opplinger, & D. J. Willard 
2. Christine Brabant & Sylvain Bourdon & France Jutras 
3  . conservative values 
4. religious fundamentalists 
5. Mitchell L. Stevens 
6. earth-based home educators 
7. heaven-based motivation 
8  . Michael Apple 
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فاصـلۀ زیـاد فرهنگـی ـ      ).2000بیننـد (اپـل،    ارزشی عمیقی با ایدئولوژي مدرسـۀ دولتـی مـی   

کارانـه   هاي مذهبی محافظه شده و پست مدرن در مدارس و ارزش عرفیهاي  اجتماعی بین ارزش

رسـد، ایجـاد    اندازد، ممکن است اختالفات بیش از آنچه الزم به نظر مـی  که در خانواده سایه می

کند. به عنوان مثال، اختالف در نروژ در مورد رقص در مدارس در دادگاه عالی (باالترین دادگـاه  

توان از آن به عنوان انسجام ایـدئال   آموزش خانگی پایان یافت. آنچه میکشور) به عنوان پروندة 

  هایی است که با توافق خانواده و مدرسه ترسیم شده باشد. یاد کرد تأکید بر عناصر و ارزش

هـاي   توانـد قـدري از چـالش    رسد تمرین ولو اندك در حوزة آموزش در منزل، می به نظر می

هاي آموزشـی کـه تعلـیم و تربیـت      د بخصوص براي سیستمآموزشی و حتی اجتماعی را کم کن

  گزینۀ مناسب و تا حدي قدرتمندترین وسیله براي ایجاد انسجام است.  

محور ــ عمـدتاً   در موارد فوق در تقابل دو نوع آموزش ــ آموزش در منزل و آموزش مدرسه

هـا حـول مـوارد     نگیـزه تقابل ارزشی، ایدئولوژي، رقابت و پیشرفت، و عدم اعتماد مطرح است و ا

  باشد. فوق می

در سایر کشورها اگر مربی منزل هـم بـود بـا توجـه بـه عـدم صـدور مـدرك بـراي چنـین           

هایی، عمدتاً آن مربی در نقش کمکی و تقویتی براي محتواي درسی رسمی و با سرفصل  آموزش

ی فرزنـدان  باشد و به نظر محقق جنس آموزش صرفاً با نگاه تقویت بنیـۀ تحصـیل   شده می تعیین

شـده در کشـورهاي اروپـایی متفـاوت اسـت.       زدایی ایوان ایلیچ و مـوارد مطـرح   است و با مدرسه

  برخالف نقش مربی تقویتی، در کشورهاي پیشرفته این گونه مربیان تنوع زیادي دارند:

چهار گـروه اصـلی از مربیـان خانـه (سـرمنزل) در نظرسـنجی و تحلیـل در کشـور نـروژي          

  :)2008(بک، شناسایی شده است 

و فرهیخته و از طبقـۀ متوسـط    . اغلب مذهبی١مربیان ساختاري (ساختاریافته) در خانه -1

  باشند.   گرا می گرا و موقعیت هستند که نقش

دیده و ماهر هستند ولی مربـی رسـمی نظـام     . کامالً دوره2مربیان آموزش رسمی ندیده  -2

د که اغلـب مشـی سیاسـی و    برن آموزشی نیستند. آموزش با رویکرد والدین را پیش می

 تندرو هم دارند.

. معموالً والدین روستایی و طبقۀ کارگر با محدودیت آموزش 3مربیان (سرمنزل) عملگرا  -3

 اند.  رسمی هستند که بر آموزش در خانه تأکید دارند و بر کار عملی تکیه کرده

_______________________________________________________ 
1 .structured home educators 
2 .unschooling 
3 .pragmatic home educators 
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هاي از  خانواده نشده، و ها، و مهاجران ثبت (سرمنزل). شامل کولی 1مربیان ثبت نام نشده -4

واقـع شـده. برخـی از ایشـان      2استفاده نظر اجتماعی پریشان و بعضی اوقات مورد سوء

 مذهبیون بنیادگرا هستند.  

مدرسه / «و » مربیان خانه«ها و منافع بین  در ارزش 3) درجۀ اجماع یا تضاد1جدول شماره 

  »جامعۀ ملی

  

ها و  هاست. ولی در برخی دولت دهند که خواست دولت شده کاري را انجام نمی مربیان اشاره

انـد. کشـورهاي اروپـایی و آمریکـا و کانـادا، آمـوزش تحـت         جوامع به میزان کم حضـور داشـته  

  اند. دهسرپرستی افراد غیر رسمی را تا حدي تمرین کر

اشـتباه یـا بـه هـر دلیلـی       باید توجه داشت که در ایام کرونا آموزش در منزل ممکن است به

آموزش مجازي تلقی شود. در واقع این نوع آموزش ارائۀ درس و تکالیف عمدتاً به صورت آفالین 

ت شده توسط یا به کمـک والـدین، و در نهایـ    از سوي معلم است و آموزش و تمرین تکالیف ارائه

پـس مربـی نقـش    ». آمـوزش مجـازي  «اسـت تـا   » گزارش تمرین و آموزش والدین به مربیـان «

  .  4تري دارد و مربی سرمنزل که عمدتاً والدین هستند نقش مربی را دارند کمرنگ

_______________________________________________________ 
1.unregistered home educators 
2.abuse 
3. consensus or conflict 

نویسنده مدعی نیست که مربیان عمدتاً والدین هستند و آمار رسمی در این مورد ندارد. ولی با توجه به . 4

فرستند، در مورد حضور  گیري کرونا براي والدین، محتمل است وقتی فرزند خود را مدرسه نمی حساسیت همه

  احتیاط کنند.مربی در منزل هم 

دسته یا گروه مربیان 

  خانه (سرمنزل)

اتفاق نظر در 

الئق  با جامعۀ ع

  ملی

اتفاق نظر در 

  ها با مدرسه ارزش

اتفاق نظر در 

  عالئق با مدرسه

اتفاق نظر در 

ها با  ارزش

  جامعۀ ملی

مربیان خصوصی  )1

  ساختار یافته

هایی  قوي در حیطه  قوي

  غیر از باورهاي اولیه

  قوي  ضعیف

مربیان آموزش  )2

  رسمی ندیده 

  متوسط  ضعیف  ضعیف  متوسط

معلمان عملی  )3

  ا)(عملگر

  قوي  متوسط  قوي  قوي

  ؟  ضعیف  ؟  ضعیف  نشده بتثمربیان  )4
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نشده در ایام قبل از قرنطینه ممکن است ضمن به چـالش   در این میان رفتار و برنامۀ تمرین

هاي فرهنگی و اجتماعی هـم بـا    ي دروس و سرفصل، در برنامهکشیدن مسائل آموزشی و محتوا

سیستم آموزش به مشکل برخورد کند. موضوعات و اهدافی که عمـدتاً در جـو مدرسـه منتقـل     

هاي شهروندي و چه مواردي که به عنوان اهـداف اساسـی نظـام     ها و مهارت شود، چه رسالت می

  آموزشی مطرح است.  

شـده بلکـه    و سرمنزل اجباراً زیاد شد البته نـه از نـوع مطـرح    در ایام کرونا مربیان خصوصی

هـاي آموزشـی شـدند. هرچـه بـود مـدارس دور از       والدین دستیارهاي مربیـان رسـمی سیسـتم   

-ها و کارکردهایی همچون اعتالي انسجام جامعه از ویژگی دسترس بود. نهادي که انجام فعالیت

کاندیناوي مانند نروژ، بـه عنـوان کلیـد تحقـق     هاي بارز آن است. این امر مهم در کشورهاي اس

کننـد  بدیل در کشورسازي ایفا میشود. در واقع مدارس دولتی نقش بی شناخته می 1جامعۀ ملی

بـود. در   2هاي اجتماعی و اجراي یگـانگی اجتمـاعی   ترین وظایف مدرسه تراز کردن تفاوت و مهم

کنند. عـدم  و استقالل ملی، تأکید میمدارس بر جامعۀ ملی و فرهنگی، و حتی عدالت اجتماعی 

شود. معلمانِ نمایندة ایدئولوژي این توفیق مدرسه در انجام این رسالت تهدید ملی محسوب می

). 1988،  3شـوند (وان گـالن   آورند، کسانی که معلمان خانه نمـی  رسالت را در مدارس به جا می

ارند؟ در واقع عدم همسویی ایدئولوژي والدین در این زمینه به چه میزان توان و تمایل و تعهد د

  تواند گران تمام شود. مسلط با مربی (رسمی و غیر رسمی)، براي سیستم هاي آموزشی می

-می 5تحلیلی از ارتباط بین کدهاي فرهنگی و آنچه را که او خلوص فرهنگی 4مري داگالس

ویـد کـه آنچـه در    گسـخن مـی    6دهد. وي در اثر خود از مفاهیم خلـوص و خطـر  نامد، ارائه می

شـود. هـدف   جامعه خارج از نظم و قوانین فرهنگی و اجتماعی مسلط است، نجـس (تلقـی) مـی   

شـود. بـه ایـن ترتیـب همـۀ جوامـع        نامیده می» خالص«جامعه محافظت از آن چیزي است که 

تلقی شوند، امري ناپـاك کـه بایـد بـا آنهـا       7»کثیف«توانند ها هستند که می داراي برخی جنبه

هاي شدید مذهبی هم خـود  ). این ممکن است به شکل حساسیت2004رد شود (داگالس، برخو

را نشان دهد. جامعه هنجارهایی داراي مفاهیم و رفتارهاي با برچسب درست و غلط اسـت. اگـر   

_______________________________________________________ 
1. national society 
2. social integration 
3. Van Galen 
4. Mary Douglas 
5. cultural purity 
6. Purity and Danger 
7. dirty 
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شـود و بـا او ایـن    شود یا به عنوان منحرف شناخته می فردي این موارد را نقض کند مجازات می

چنین درکی از خلوص در زندگی روزمره نیز به صورت قوانین مشترك براي شود. طور رفتار می

). 84-92: 1987 1شـود (ووتنـو و همکـاران،   شـود و آمـوزش داده مـی    رفتار صحیح اعمـال مـی  

کند که تغییرات سریع، که ساختارها را بـه هـم بریـزد،  در ایـن نـوع جوامـع       داگالس اشاره می

خودي خود تهدید براي نظم اجتمـاعی و فرهنگـی مسـلط و    شود و به  شدیداً خطرناك تلقی می

  همچنین وحدت اجتماعی است.  

  

  گذاري پیام آموزشی براي ایام فاصله

شـده (هـم رسـمی و     مربیان خانگی در درجات مختلف ممکن است از محتواي آموزشی ارائه

ت رسـمی  هم پنهان) توسط مدارس دولتی آگاه نباشند و  در مسـیر و همسـو بـا تعلـیم و تربیـ     

پذیرند و تـا حـد    هاي مشترك جامعه را می البته بیشتر این مربیان خانگی اهمیت ارزشنباشند. 

کننـد. نـه محتـوا و نـه      هاي اساسی و نهادهـاي جامعـه و مدرسـه حمایـت مـی      زیادي از ارزش

هاي آموزشی این مربیان، بلکه استقرار عمل آموزش در محلی غیر از محیط مدرسه اسـت،   روش

درصد اندکی که آمـوزش در منـزل شـکل گرفتـه، خـود بـه عنـوان         شود. ید حساب میکه تهد

تهدیدي براي مدارس دولتی و به تبع آن انسجام اجتماعی است. در واقـع آمـوزش در خانـه بـه     

خودي خود خطرناك نیست اما قرارگیـري آن در خـارج از مدرسـه خطرنـاك اسـت. در اینجـا       

هـاي   ) کمـک گرفـت کـه اشـاره کـرده از نظـر سیسـتم       2004توان از اصطالحات داگالس ( می

یـا بـه عبـارتی    » آمـوزش در منـزل  «حکومتی مدارس دولتی نهادهایی هستند که مقابل تهدید 

   3قرار دارند. 2»کثیف«آموزش 

در این حالت مربی خانه فقط باید در یک حالت مجوز فعالیـت در منـزل داشـته باشـد. بـه      

اي یا همان معلم تحت نظر نهاد رسمی جامعـه   لم مدرسهشرط اینکه دستیار و کمک آموزش مع

باشد. یعنی از نظر داگالس تطهیر آموزش در منزل با نظارت معلم مورد تأیید بر نوع و محتـواي  

  شود.  آموزشی، ممکن می

رسد موضـع  دهنده است؟ به نظر میافتد؟ آیا معلم شکلچه مواردي از قلم معلم خانگی می

  است و آن جو حاکم بر محیط مدرسه است.  فراتر از این موارد 

  

_______________________________________________________ 
1. Robert Wuthnow et al. 
2. dirty 

  مدارس سنگر مقابل دشمنی به نام آموزش کثیف هستند. . 3
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  هاي آموزشیحذف مدارس و چالش سیستم

، اماکن آموزشی تعریـف کـرده، کــه اگرچــه نانوشــته اســت،      1از دیدگاه خانم آسبروکس

دانــد کــه    کننـد. وي ایــن نــوع برنامــه را بدنــۀ دانشــی مــی        لـیکن همگان دریافـت مـی  

را » محـیط یادگیري«کنند و  رروزه در محیط آموزشی، هضـم میها از طریق حضور ه یادگیرنده

هـم در گـزارش    2). مارلو  و  مینهیـرا  1396کنند (هاشمی و خدابخشی صادق آبادي،  ایجاد می

پژوهشی خود که به بررسی موضوعات اساسی برنامۀ درسی پرداختنـد بـه ایـن مطلـب اشــاره      

ســازان مـــدارس بیشـــترین    ــران و فرهنــگکردنـد کـه مـدیران مـدارس بـه عنــوان رهب

شـــناختی، برنامـــۀ درســـی     تــأثیر را در برنامــۀ درســی پنهان دارند. از منظـــر جامعـــه  

هــاي فرهنگــی، ماننـد سـازگاري بـا قـدرت و        ها و نگرش پنهــان عبارت است از انتقال ارزش

).  1396(هاشمی و خدابخشی صادق آبـادي،   هاي روزمره و مقـررات و اطاعــت از آنهــا جریان

هـاي پیشـرفت،   آمـوزان، روش بندي دانـش  بندي، گروهدر مدرسه براي امور مختلف مانند کالس

هـاي فـردي و گروهـی    هاي تشویق و تنبیـه، فعالیـت  هاي ارزیابی، مسائل انضباطی، روشروش

سـه و عوامـل مشـابه ضـوابط و     آموزان، و مشارکت یا عدم مشارکت آنها در ادارة امـور مدر دانش

گـذارد.   شود. هر یـک از ایـن قـوانین بـر شخصـیت دانـش آمـوزان تـأثیر مـی         مقرراتی وضع می

هـاي  هـا، و سـبک   هـاي فشـردة قـوانین، مقـررات، روش    ساالري مدرسه همراه با مجموعه دیوان

یـابی   ارزشآید. به عنوان مثال روش مدیریت آن، جزء پراهمیت برنامۀ درسی پنهان به شمار می

آمـوز  ها یکی از این عوامل است. اگر معلـم دانـش  و واکنش معلم نسبت به آثار و نتایج ارزشیابی

آمـوز  دانـش  .کنـد ضعیف را مورد تحقیر قرار دهد، طرز تلقی و نگرش منفی را در او تقویت مـی 

شـی از  دهد. این تصورات منفی بخاعتماد خود را نسبت به توانایی و جبران شکست از دست می

برنامۀ درسی پنهان است. یا نوع فعالیت یادگیري اعم از فردي و گروهی بـودن در آثـار و نتـایج    

هاي پنهـان بـر عهـدة مدرسـه     ها مؤثر است. در واقع بیشترین نقش در آموزشاین گونه فعالیت

  ).  1396باشد (هاشمی،  می

نشــدة رفتارهــا و    مشــخص  طلبانــه و ضــروري و   برنامــۀ درســی پنهــان، انتقــال فرصــت 

ـــام   ـــته از پی ــه، آن دس ــوع برنام ــن ن ــی اعتقادهاســت. ای ـــایی را دربرم ـــوص   ه ــه در خص ــرد ک گی

هـاي غیـر رســمی، بــه دانـش آمـوزان منتقــل         گرایـی، آداب و رسـوم، مناسـک و نقـش    اي حرفـه

  ).  1396اشمی، سازي در مدارس است (ه شـوند، کــه به عبـارتی، بخشــی از جریــان اجتماعی می

_______________________________________________________ 
1. Ruby Ausbrooks [1936—2010] 
Ruby Ausbrooks (2000), “What is school’s hidden curriculum teaching your child?” 
2. Stacey Elizabeth Marlow & Norman J. Minehira 
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هـاي   البته مسئله همیشه دغدغۀ انسجام نیست، و صـد البتـه مباحـث اجتمـاعی و مهـارت     

هـاي  آمـوزان از ویژگـی  هاي آموزشی هم مطرح اسـت. بـه عنـوان مثـال دانـش      تعامل در محیط

پذیرنـد. خصوصـاً در کشـوري همچـون ایـران کـه داراي       فرهنگی و اجتماعی یکدیگر تأثیر مـی 

باشـد.   ها هم قابل تعمـیم مـی   متنوع است. این بحث در آموزش عالی و دانشگاه فرهنگ متکثر و

معماري و کیفیت ساختمان دانشکده یا دانشـگاه، سـاختار اجتمـاعی و اداري دانشـگاه، ارتبـاط      

متقابل اعضاي هیئت علمی و دانشجویان، و روابط دانشـجویان بـا یکـدیگر و کارکنـان از جملـه      

  گیري برنامۀ درسی پنهان نقش دارند. کز آموزش عالی در شکلعواملی هستند که در مرا

آمـوزان  پذیر کردن دانـش کارکردگرایان بر این باورند برنامۀ درسی پنهان ابزاري براي جامعه

هـاي بهداشـتی،   توانـد پیامـدهایی ماننـد عـادت    است، ایشان معتقدند برنامۀ درسی پنهـان مـی  

-شناسی، اخـالق پسـندیده، وظیفـه   وق هنري و زیباییتفریحات سالم، عالئق علمی و معنوي، ذ

دوستی، احتـرام بـه قـوانین،     شناسی، احترام به انسانیت، رقابت سالم و صمیمانه، همکاري و نوع

ها و هنجارهاي مورد قبول جامعه، بزرگداشت خانواده، آزادمنشی، رعایت حقـوق   مقررات، ارزش

هـا، آداب و رسـوم قـومی، ادراك    ندي به سـنت پرستی، پایبخود و دیگران، خودشکوفایی، میهن

سـاالري (هاشـمی و خدابخشـی صـادق آبـادي،       اجتماعی، شهروند جهانی بودن، ایمان به مـردم 

تـوان بـه کنتـرل    ) داشته باشد. از جمله پیامدهاي دیگر مثبت برنامۀ درسـی پنهـان مـی   1396

رسی اشاره کرد (علیخانی و موقع در کالس درس و اظهار عالقه به مواد د پرخاشگري و حضور به

شده، نیات و آثار مهمی اسـت کـه والـدین و     ). در واقع موضوعات اخیر بیان1384مهرمحمدي، 

  اند.   فراگیران از آن محروم شده

  

  نتیجه گیري: 

یافتـه بـا    سـاز اتفاقـاتی شـد کـه جوامـع و خصوصـاً جوامـع کمترتوسـعه         زمینـه  19کووید 

هـایی   آموزش یکی از آنها بود. فرهنگ آموزش و نوع آموزشهایی اساسی مواجه شدند که  چالش

رفت مورد توجه و عمل برخی کشور ها  که بعضاً از شکل رسمی و از ساختار رسمی هم فراتر می

هاي ــ هرچند کم ــ خانگی به وسیلۀ مربیان خصوصی بود.  سال اخیر بوده و آن آموزش 20در 

ل برخورد کرده بودند و همچنین آن همزیسـتی بـا   ها تا حدودي با موضوع آموزش در منزدولت

  آن را تمرین کرده بودند. 

بودند کشورهایی که آموزش خارج از مدرسه در این ایام در آنها قدري متفاوت با موارد فوق 

پیش رفت. یعنی والدین عمدتاً مربیان فرزنـدان خـود هسـتند البتـه در جایگـاه دسـتیار معلـم        

دهد. طبیعتاً بـا توجـه بـه     یا آفالین و از راه دور آموزش را انجام میمدرسه که به صورت آنالین 
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هـا   ها، اکثرِ والـدین مربیـان سـرخانه هسـتند. دیگـر ارزش      گذاري ها، و فاصله حساسیت خانواده

هـاي   باشـد سیسـتم آموزشـی و ارزش    هاي خانه (خانواده) و مدرسه (معلم) می محدود به ارزش

  گیرد.   می مورد تأکید آن در حاشیه قرار

در واقع در مورد اتفاق یا اختالف نظر والدین با سیستم آموزش رسمی حتـی بـا نظرسـنجی    

توان نظر قاطع داد. ولی هرچه باشد آن جـدیت و حساسـیت سیسـتم آموزشـی بـراي امـر        نمی

ت ها انتظار داشت. نه تخصص دارند و نه در اولوی توان از خانواده انسجام و اتحاد اجتماعی را نمی

هـاي   اي و عـدم یـادگیري مهـارت    اصلی ایشان است. و از سویی، براي کودکان زنـدگی گلخانـه  

هاي برآمده از تعامل واقعی را بـه همـراه دارد. در واقـع تمـرین و زنـدگی در       اجتماعی و چالش

هاي سـال بعـد مشـاهده     توان آثار آن در سال اي که می دهد. مسئله ها(ي مسلط) رخ نمی ارزش

ر شرایط کرونایی مسئلۀ خروج فراگیر از فضاي تحت نظارت معلم،  و ورود به فضايِ کرد. پس د

شده، رخ می دهد. با قیاس جو مدرسه با فضاي مجازي از سویی، و والـدین   مجازيِ کمتر کنترل

بینی کرد که تحقق همگرایی به مشکل خواهد خورد.  توان پیش به جاي معلم از سوي دیگر، می

ها نمایندة مدرسه نباشند و رخـدادهاي فضـاي مجـازي بـا ایـدئولوژي       ر خانوادهبا این اوصاف اگ

  مسلط در تناقض باشد چالش بسیار خواهد بود.  

به نظر نویسنده چالش اصلی در ساختار و مبانی سیستم آموزشی است. اگر کارکرد و هـدف  

تأکیـد بـر   هـایی کـه    گیـري بـدانیم، در سیسـتم    دهـی و هـم شـکل    تعلیم و تربیت را هم شکل

گذاري مبتنی بر آموزش مجازي محکوم به شکست اسـت،   دهی بیشتر باشد، در ایام فاصله شکل

بخش از بین  گیري بیشتر باشد، نقش مدرسه به عنوان نهادي انسجام هایی که شکل و در سیستم

گـذاري نیسـت. مسـئله عـدم تعـادل و تـوازن در        رود. پس مسئلۀ اصلی، کرونا و ایام فاصـله  می

دهی را مبتنی بر ایدئولوژي کند و مهـار را محـور قـرار دهـد. در      تار آموزشی است که شکلساخ

گذاري و اعتماد (و واگذاري آموزش) به معلم خصوصی و والـدین،   این حالت است که ایام فاصله

آفرین خواهد بود. در نهایت با توجه به اینکه این مسئله اثـر خـود    که ماهیتاً مهارگریزند،  چالش

  کند.   دهد، حساسیت مسئله را دوچندان می در همان سال نشان نمی را
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