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 چکیده

مراحل  "خانهدرمدرسه"در نظام آموزشی ایران،  هدف:

گذارد. در حال حاضر ابعاد ابتدایی خود را پشت سر می

استفاده از این رویکرد ابهامات زیادی دارد. در این مقاله، 

خانه؛ و ضرورت آن در نظام درمفهوم و جایگاه مدرسه

آموزشی ایران، موردبررسی قرار گرفت. معیار انتخاب این 

-8082 هایطی سالمطالعات، بررسی موضوعات فوق، 

در آثار داخلی  8374 8397-برای اسناد خارجی و  8791

 بود. 

تبیین، با استفاده از روش برای دستیابی به این روش: 

مند هش با روشی نظامپژو 23سنتزپژوهی، جمعاً تعداد 

بندی شدند. سپس انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته

ها طبق اصول تلفیق، بازاندیشی و بازآرایی ترکیبی از یافته

ها و ها، ارائه شد. در پایان هر بخش نیز، تجمیع یافتهداده

 است. شدهگیری کلی، در صورت ضرورت ارائهنتیجه

دو دلیل، فقدان این نتایج نشان داد؛ که به  ها:هیافت

نظام آموزشی ایران، یک خأل آموزشی به شمار  رویکرد در

. 8آید؛ که عبارتند از: الف( دالیل ایدئولوژیک شامل: می

. تضاد 8های اجتماعی خانه و مدرسه تضاد ارزش

( دالیل پداگوژیک های دینی خانه و مدرسه. بارزش

. ترک 3. بازماندگی از تحصیل 8گرایی .  نمره8شامل: 

. تکلیف محوری 5. نظام تنبیه در مدارس 4تحصیل 

 مدارس.

خانه، دالیل ایدئولوژیک، دالیل درمدرسه :هاواژهکلید

 وپرورش ایرانپداگوژیک، آموزش
 

Abstract  

Purpose: In Iran's educational system, the 
"homeschooling" goes through its initial 

stages.  At present, there are many 

uncertainties regarding the use of this 

approach.  In this paper, the concept and 

position of the homeschooling and its 

necessity in the Iranian educational system 

were examined. The criteria for selecting 

these studies were to study the above issues 

during the years 1976-2018 for foreign 

documents and 2000-2015 in domestic 
works. To achieve this explanation, using a 

synthesis research methodology, a total of 83 

studies were selected through systematic 
selection, content analysis and categorization. 

Then a combination of findings was 

presented in accordance with the principles of 
integration, rethinking and rearrangement of 

data. At the end of each section, aggregate 

findings and general conclusions are 
presented if necessary. The results showed 

that for two reasons, the lack of this approach 
in Iran is a learning vacuum, which is as 

follows: (a) The ideological reasons include: 

1. The contradiction between the values of 
the home and the school 2. The conflict 

between religious values Home and school. 

B) Pedagogical reasons include: 1. Grading 2. 

Survival from education 3. Leaving school 4. 

The punishment system in schools 5. The 

school's central homework  
 

Keywords: homeschooling, ideological 

reasons, pedagogical reasons, education in 
Iran 
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 و بیان مسئله مقدمه

 هایلحظهاز نخستین  که دانندمیه ربیت، آموزش را یک جریان پیوستتوامروزه دانشمندان تعلیم    

برخورداری از تحصیالت عالیه  حضور در مدرسه وو با  شودمیحضور در دامان خانواده شروع 

  1000تحوالت سیر  کهیدرحال. (Fathollahi, 2010) دهدمیبه سیر تکاملی خود ادامه  دانشگاهی

 ، نائل گردیدهشودمینیز نامیده  به انبوه دانش که گاهی بالی قرناکنون ، وپرورشآموزشساله 

(Assare, 2010)، اشکال مختلف به خود گرفته و نوع و چگونگی آن همگام  یاندهیفزا طوربه آموزش

در جوامع پیچیده معاصر،  .(Roody, 2011) است افتهیتحولبا تغییر و تحوالت نوع زندگی بشر، 

؛ و اتخاذ تدابیر (Maleki, 2010) آیدمی به شماروتربیت ف اساسی تعلیمپرورش شهروند خوب هد

تجدیدنظر قرار گیرد  مورد وپرورشآموزشکه رویکردهای مختلف  نمایدمیمختلف ایجاب 

(Bagwell, 2010)خانه دو سابقه تاریخی در. در مورد مدرسهاستخانه درها مدرسه. یکی از این روش

و دیگری با موضوعات ضد  8ضوعات مذهبی که به نویسنده مشهور ریموند موروجود دارد. یکی با مو

، هولت با ابراز ناراحتی نسبت 8710. در دهه )1998Lyman ,(گرددبازمی 8فرهنگی که به جان هولت

دیگر به کنترل وضعیت آموزشی فرزندان  بارکیکرد که والدین به شرایط مدارس دولتی، سفارش می

شرایط  کهاین باوجود، ازآنپس. (Brainerd, Sobanski and Winegardner, 2002)خود بپردازند

به دلیل مزایای قابل توجه این  هاخانواده بازهمای فراهم شد، های مدرسهکافی جهت آموزش

 .Hanna, 2011and (Bergstrom, 2012) تمایل یافتند رویکرد، به آن

کی از مزایای بزرگ این روش را، فراهم آوردن فرصت ی (Shafer, 2010) شیفر نمونه، عنوانبه    

 هاییانتخابو منابع مختلف برنامه درسی، به  هاروشکه تمایل دارند بین  داندمیبرای والدینی 

 (Lauzon, 2007) الزنهمچنین نتایج پژوهش  فرزندان خود دست بزنند. عالئقمتناسب با نیازها و 

 مثبتبوده، دارای خودپنداره  ترآگاهوضعیت دانشگاهی  ازنظر ،خانهدرمدرسهکودکان  دهدمینشان 

معتقد است، هیچ تفاوت معناداری بین نمرات نیز  (Luecke, 2001) لوکهستند.  یو روابط بهتر

 ,Snyder)اسنایدر نتایج تحقیق ،همین راستادر ان مدارس سنتی و خانگی وجود ندارد. آموزدانش

ی در سطح باالتر از توجهقابل طوربهانشجویان مدارس خانگی که نمرات د دهدمینشان  (2013

که توسط  ی یک مطالعه وسیعط همچنین قرار دارد. فلوریدای جنوبی نمرات دانشجویان دانشگاه

مشخص شد احتمال  ؛شدهانجامآمریکایی  خانواده 8000بر روی بیش از  ،(Thomas, 2016) توماس

 .آیدمی، از مزایای اصلی استفاده از این رویکرد به شمار انهخدرمدرسهکاهش بزهکاری در کودکان 

مبهم به ، آنجایگاه استفاده از  ،در ایراناز کاربرد این رویکرد در کشورهای مختلف،  نظرصرف    

 شدهانجام با این موضوع رابطه داخلی اندکی در هایپژوهش؛ و شاید به همین دلیل، رسدمینظر 

 Fathi Vaharkhah, Khorasani)در تحقیق فتحی واجارگاه، خراسانی و رودی نمونه عنوانبه است.

                                                 
1 Raymond Moore 
2 John Holt  
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and Roody, 2012) شدهانجامخانواده تهرانی  7در  ،که با موضوع علل گرایش به تحصیل در خانه 

توجه به عالیق و عدم ،زدگی آموزشیسیاست ،تمرکزگراییدرسی،  هایبرنامهاست، نارضایتی از 

، از دالیل گرایش به خانهدرمدرسهآموزش متقابل در  هایفرصتو  هاروشایی پوینیازهای کودک و 

 نیز، نتایج (Attaran and Maleki, 2013)عطاران و ملکی پژوهش  در بیان شده است. رویکرداین 

شکوهی یکتا و از نظر  .ارزشیاشته است نه د، بیشتر جنبه آموزشی ترجیح این والدین دهدمینشان 

ی هایگروه ،تیزهوشنیازهای ویژه و یا  ان باآموزدانش، (Shokoohi Yekta and Parand, 2007)پرند 

 بهره ببرند. خوبیبهساختاریافته آموزش در منزل  هایبرنامهاز  توانندمیهستند که 

و  هامحدودیتدر این روش، علیرغم  کنندهمشارکت هایخانوادهچنین برداشت نمود که  توانمی    

که در ادامه به  -متعددی هایپژوهش چراکهموجود، از تکرار این تجربه هراسی ندارند.  ایهنگرانی

تأثیرات نامطلوب عملکرد نظام  دهندهنشاندر کشور ما وجود دارند که  -آن پرداخته خواهد شد

انین عالوه بر آن، به علت وجود قو. (Mirashtani, 2006) است هاخانوادهاین  آموزشی ایران بر دیدگاه

ابعاد  تبیینسو و محاسن و معایب مختلف استفاده از این روش از سوی دیگر، تحصیل اجباری از یک

 قرار گرفته است. لذا موردتوجهدغدغه اصلی پژوهشگر  عنوانبه، ضرورت آنو  در خانهاصلی مدرسه 

 وزشی ایران، در نظام آمخانهدرمدرسهرویکرد  آیا است که مسئلههدف پژوهش حاضر، بررسی این 

 قرار گرفته است؛ موردتوجهاساسی  سؤال چهاردر همین راستا  ؟آیدمیبه شمار  یک فقدان

 چیست؟ خانهدرمدرسهمفهوم  .8

 خانه در خارج از کشور چه جایگاهی دارد؟درمدرسه .8

 جایگاهی دارد؟ چه ناخانه در نظام آموزشی ایردرمدرسه .3

 ؟آیدمیشمار فقدان به ، یکایراندر نظام آموزشی  خانهدرمدرسهرویکرد آیا  .4

 

 پژوهش شناسیروش

در این پژوهش، از روش سنتزپژوهی استفاده شده است. در سنتزپژوهی اصل بر این است که علم 

اصل . (Chalmers, Hedges and Cooper, 2002)ساختاریافته دانش گذشته را دارد قابلیت تجمیع 

با نیازهای  توانندمیمطالعات گوناگون و پراکنده را که های این روش دانش تلفیقی است؛ که دانسته

، پژوهش چنین دانشی دستیابی به منظوربه. آورندمیخاص میدان عمل مرتبط باشند، گردهم 

. از این منظر، دانش موجود در پردازدمی اجراشدهتلفیقی به ارزیابی و ترکیب مطالعات جاری و 

مناسب نیست. بلکه بایستی با دانش  گیریتصمیممستقیم در  برای استفاده معموالًمطالعات منفرد، 

در دیگر مطالعات مربوط پیوند یابد و کل مجموعه حاصله در قالبی متناسب با نیازهای  دشدهیتول

ارزش این نوع تحقیق در ایجاد  درواقعمجدد و تفسیر قرار گیرد.  دهیسازمان، مورد ارزیابی، نیکنو
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و تلفیق  8فرایندهای ترکیب هاآن وسیلهبهی است که هایمهارتو نیز همخوانی بین دانش و نیاز 

کلی به دو دسته کمی و کیفی  بندیتقسیمپژوهی در یک  . سنتز(Short, 2008) پذیردمیانجام 

معرفی نمود.  "8فراتحلیل"تحت عنوان  )Glass, 1996( گالس. سنتزپژوهی کمی را گرددمیتقسیم 

که مقاله حاضر در این دسته قرار دارد، انواع مختلفی از سنتزپژوهی  نیزکیفی  هایپژوهشدر حوزه 

ارائه شده است که برخی از  (Barnett-Page and Thomas, 2009) پیج و توماس -بارنتتوسط 

انتقادی.  -سنتز تفسیری نتز موضوعی، سنتز متنی، فراروایت وفرامردم نگاری، س :از عبارتست هاآن

مرتبط با  هایپژوهشاین پژوهش نیز، سنتزپژوهی کیفی و ساختاریافته  روش استفاده شده در

 :شودمیشامل  8، مطابق جدول را ایمرحلهیک فرایند سه  که استموضوع مدرسه در خانه 

 
برای تعیین میزان  (Ward, 1983; as cited in Mehrmohammadi et al., 2008) واردهمچنین    

زیر عرضه نموده است که در  بیبه ترتپژوهش ترکیبی، چهار مالک را کفایت دانش حاصل از فرایند 

 این نوشتار مالک عمل قرار گرفته است:

                                                 
ترکیب در فرهنگ لغت، فرایندی است که طی آن برخی از عناصر در کنار یکدیگر قرار گرفته، در قالب یک کل به  .8

 پیوندند.هم می

2. meta-analysis 
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  توجه داشته باشد. هاآنشمول: به متغیرها و تعامل میان 

 .دوپهلو نبودن: از اصطالحاتی که معانی مبهم ندارد استفاده شود 

 .عملی بودن: راهنمایی برای عمل باشد 

 بوده با  قبولقابل زانیربرنامهنوعی توافق جمعی باشد که برای پژوهشگران و  اجماع: معرف

 نیازهای ایشان مرتبط باشد.

  

  هایافتهگزارش 

که  درخانهمدرسهپاسخ داده خواهد شد. ابتدا مفهوم اصلی  سؤال چهاربه  این تحقیق در ادامه     

طی  ازآنپسو  گیردمیقرار  بررسیموردی تحقیقات خارجی است، هایافتهمتمرکز بر  اساساً

ی تحقیق، هایافتهپرداخته، در قالب  هاپژوهش، به مقایسه، تلفیق و ترکیب نتایج دارنظامفرایندی 

 برای پاسخ به دالیل ضرورت این رویکرد در نظام آموزشی ایران، سنتز و فرآوری انجام خواهد شد. 

 

 ی پژوهشهایافته

 چیست؟ هخاندرمدرسه: مفهوم 1پرسش 

 ,Ray)را و متفکرین آموزشی ارتقا یافتوالدین فردگ وسیلهبه، 8720، در دهه خانهدرمدرسهعملکرد 

پدر و مادر،  وسیلهبهاست که طی آن، آموزش  بلندمدت، یک دوره کوتاه یا خانهدرمدرسه. (2004

. (Luecke, 2001)دگیرمییا کارشناسان، در قالب موضوعات مختلف محتوای درسی انجام بستگان و 

، این رویکرد نوعی جایگزین آموزشی است که در آن والدین، مسئولیت اصلی دیگربیانبه

مثال در ایالت  طوربه. (Bielick and Chandler, 2001)دارند  بر عهدهفرزندان را  وپرورشآموزش

 نمایندمیتیبانی را پش تحصیلی کودککلیه امور ان آمریکا، والدین یا قیم قانونی آن ها، میشیگ

(Department of education Michigan, 2016).  :در قوانین آموزشی نیوسات ولز استرالیا آمده است

در  نامثبت مثالًشرایط مختلفی را جهت تحصیل فرزندان خود انتخاب کنند.  توانندمیوالدین 

درخانه، در مدرسه .(Green-Hennessy, 2014)، آموزش راه دور و یا تحصیل در خانه مدارس عادی

 متناسب با سبک زندگی راآموزش  توانمینیازی نیست که خانه به شکل کالس درس باشد. بلکه 

. مهم این است که والدین امور مربوط به (Shafer, 2010)فارشی طراحی نمود س صورتبه، خانواده

عهده گرفته و  بر خصاًشو مسئولیت آن را  کنندنمیآموزش را به هیچ همیار آموزشی واحد محول 

 .(Basham, Merrifield and Hepburn, 2007)نمایند میمدیریت 

، با تمرکز بر محیط خانه، اولیاءدر این روش، قالب آموزشی بدون ساختاری وجود دارد که در آن     

ها را به سمت منافع و عالئق آموزند و آموزشبه کودکان خود خواندن، نوشتن و حساب کردن می

اجتماع، مسافرت  به همراه «خانه»محوریت  . اهمیت(Bergstrom, 2012)نمایند دکان هدایت میکو
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؛ (Bagwell, 2010)؛ (Luecke, 2001)؛ (Avery Grubel, 2007)تحقیقات و گردش در طبیعت، در 

(Kenneth, 2013) ،(Rivero, 2008)  و(Allan, 2010) قرار گرفته است. موردتوجه  

 خانه در خارج از کشور چه جایگاهی دارد؟ رد: مدرسه2پرسش 

های فعالیت و نیز متحدهایاالتبا افزایش جمعیت  زمانهم؛ "جنبش منزل" 8790بعد از دهه 

 Kunzman and Gaither, 2013; as cited in)ی یافتتوجهقابلسیاسی و حقوقی خشن، رشد 

Planti, 2009 and Gaither, 2008).  مطابق تحقیق(Thomson, 2014)، (Bagwell, 2010)؛ و مرکز 

درصد  85تا  9اخیر بین  هایسالها، در (، نرخ گرایش خانوادهNHES)خانه در مطالعات ملی مدرسه

 گزارش شده است. 

خانه درهای آمریکایی، به اجازه دولتی تحصیلدلیل قانونی شدن این رویکرد، امروزه خانوادهبه    

است: پداگوژیک و  تقسیمقابل، به دو دسته هاآن. دالیل گرایش (Watner, 2010) نیازی ندارند

های پداگوژیک از ماهیت نهادی نظام آموزشی ناخشنود هستند. عواملی چون ایدئولوژیک. خانواده

 ,Luecke)سرعت آموزش با شرایط یادگیرنده  انتخاب آزادانه برنامه درسی، تعمیق یادگیری، تنظیم

 Brainerd, Sobanski and)آیندم از دالیل آموزشی به شمار میو عدم رقابت سال (2001

Winegardner, 2002). های ایدئولوژیک به دالیل ارزشی از قبیل اعتقادات خاص ولیکن خانواده

. (Brewer and Lubienski, 2017) نمایندسیاسی، مذهبی، اجتماعی و... این روش را انتخاب می

، از دالیلی هاآنهای شخصی والدین و تجارب قبلی نواده، اولویتهای خاص یادگیری، منافع خاسبک

آمریکایی به دست آورده  خانواده 8000وسیله مصاحبه با بیش از به (Thomas, 2016)است که 

 شخصیت، کنترل ، رشد بهتر(Bergstrom, 2012) و  (Kunzman, 2013) ،(Lyman, 1998)است. 

 اند.های فوق افزودههای خاص کاری یا اقتصادی را، به مؤلفهامهاجتماعی، نظم در کار، برن تعامالت

، وزارت 8771. در سال (Bagwell, 2010)ای دارد استفاده از این رویکرد در کانادا نیز جایگاه ویژه

 ,Dowell and Ray)است سال اعالم نموده 82درصدی را طی  991پرورش کانادا، رشد وآموزش

2000) .(Arai, 2000) های شرایط دشوار اجتماعی، کالس ؛خانواده 83یک مصاحبه کیفی با  در

زیست محیطو محوری را از عوامل آموزشی؛ های فردی و حافظهی به تفاوتتوجهبیپرجمعیت، 

 Bosetti and)دالیل ارزشی گزارش نموده است.  عنوانبهاستفاده از مواد مخدر را،  ناخوشایند و

VanPelt, 2017)های پرطرفدار و نظارت تر به منابع اجتماعی، مشارکت در ورزش، دسترسی به

از اهداف  یبیترکنیز  (Van Pelt, 2004) دانند.تر بر یادگیری روزانه را، مزید بر عوامل فوق میدقیق

، معتقد به دالیل (Jeub, 1994) جئوب کهآنبرشمرده است؛ ضمن  ی راخانوادگ ی واجتماع ،یاخالق

 قی است.اخال جایبهمذهبی 

 ,Green)اندقانونی در این رویکرد مشارکت نموده طوربه، 8770والدین استرالیایی نیز، از سال     

های موفقیت ؛(Harding and Farrell, 2003)و  (Jackson, 2014)از نظر  هاآنعلل گرایش  .(2014

با تأکید بر  (Nicholls, 2006). استتحکیم پیوند خانواده  تقویت خودباوری تحصیلی و ،بیشترعلمی 
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عامل دوری مدرسه از خانه، رفع مشکالت مربوط به کودکان فوبیای مدرسه را نیز عامل مهمی 

 ,Burke and Cleaver)سازی یادگیری هنر کودکان، از دالیلی است که داند. همچنین غنیمی

اند. در همین افتهخانه بدان دست یدرمربی هنر مدرسه 84با تحقیق بر روی روش تدریس  (2018

قرار داده  تأییدضعف ابعاد کیفی عملکرد معلمان هنر مدرسه را، مورد  (Burke, 2016) برکراستا، 

، ضمن تأکید بر عامل رشد خشونت و مشکالت اقتصادی جامعه، این (Sandra, 2006) سندرااست. 

 Kidd)و کارزمارک کیده، داند. در همین زمینتر میمطلوبکودکان با نیازهای ویژه؛ روش را برای 

and Kaczmarek, 2010)،  اند خانه انجام دادهدرکودک اوتیسم مدرسه 80تحقیقی را بر روی مادران

 نروژ، پرتغال،خانه در کشورهای دراخیر، مدرسه هایسالدر نموده است.  تأییدکه عامل فوق را 

 کالیبایواست. در یک بررسی تطبیقی، نیز رواج زیادی یافته ا قزاقستان و هیآلمان، سنگاپور، روس

(Kalybayeva, 2015) کنترل بهتر تجارب آموزشی،  از قبیل؛عالم نمود که این والدین به دالیلی ا

های درسی، نارضایتی از عملکرد مدارس دولتی، روزمرگی در آموزش و دالیل سازی برنامهغنی

ان از مضرات مدارس معمولی، به این ارزشی چون توجه به تمایالت و نیازهای کودکان و حفظ آن

 رویکرد گرایش یافتند.

 جایگاهی دارد؟ چه ناخانه در نظام آموزشی ایردر: مدرسه3پرسش 

کردند. در دوره مادها، کودکان  به سرزمین ایران مهاجرت هاآریاییبه چهار هزار سال پیش،  نزدیک

از ظهور اسالم  بعد. (Wikipedia) آموختندیمراه و رسم زندگانی و کار و جنگاوری را در خانه و ایل 

، منزل بود که با نظارت معلم تحصیل در آموزش هایمکاناصلی مدارس و  هایسازمانیکی از 

مدارس  تأسیسپیش از  بدین معنا،. (Safavi, 2004) است شدهمیخصوصی یا قیم اخالقی انجام 

و  فرهنگی هایکانونمذهبی،  هایهیئت مانند؛ غیررسمی وپرورشآموزشنهادهای جدید، 

. با (Kkhoshgoftar Moghadam, 2012) آمدمیتحصیل رایج به شمار نوع  خانگی، هایآموزش

و  ماندندمی سوادبیاما دختران یا ؛ مدارس، پسران امکان تحصیل در خارج از خانه را یافتند تأسیس

حاضر، به دلیل وجود نظام آموزشی  در حال. (Ramezani, 2004) پرداختندمییا در خانه به تحصیل 

ای از ابهام قرار دارد. لیکن هالههای خانگی در ایران، در متمرکز و قوانین تحصیل اجباری، آموزش

 تأسیساقدام به  هاآن. هاستتدریجی برخی خانوادهدهنده توجه ، نشانگرفتهانجامهای پژوهش

مدرسه در  هاخانوادهاین . البته (Roody, 2011) شوداند که توسط خودشان اداره میمدارسی نموده

، بیشتر جنبه آموزشی دارد آنانعلت اصلی گرایش دانند و می ایمدرسهمکمل آموزش  خانه را نوعی

را نپذیرفته است. تا  این رویکرداین امر در شرایطی است که، جامعه تا این مرحله . نه ایدئولوژیک

، احتمال عدم امکان ورود به دانشگاه و هایی مانند تمسخرچالش ، بااین خانواده هاجایی که گهگاه 

 Attaran and)شوند میخدمت سربازی در شرایط نامناسب به دلیل نداشتن مدرک رسمی؛ مواجه 

Maleki, 2013). 



2   مدرسه در خانه؛ حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران 

 

خاص مانند؛ ان آموزدانشدرباره برخی از  ،خانهدرمدرسهو ترویج  کارگیریبه ،وجودبااین    

ان آموزدانش و در نهایتمزمن  هایبیماری، جسمانی هایآسیبا و یبا نیازهای ویژه ان آموزدانش

؛ که در تحقیق گردد انآموزدانشو  هاخانواده مندیرضایت منجر به توانسته است ؛نیزتیزهوش 

 شدهپرداختهاختصاصی بدان  طوربه (Shokoohi Yekta and Parand, 2007)یکتا و پرند شکوهی

وسایل آموزشی ساختاریافته،  هایبرنامهوجود عدم پیش رو در این زمینه نیز،  است. چالش

همچنین برخی تجربیات این  است. شدهعنواندر دسترس  دیدهآموزشو معلمان  آموزشیکمک

است.  تأثیرگذارکه بر دیدگاه سایر اولیاء  آیدمیشمار عوامل تهدیدزایی به عنوانبه، هاخانواده

در خصوص  ویژهبهصرف وقت و زمان زیاد های کنترل کیفیت آموزش، کمبود شیوه، مثالعنوانبه

، از یفردمحور موردنیاز و ، ضرورت تهیه امکانات و تجهیزات «دو والد شاغل» هایخانواده

دال بر این موضوع این خانواده ها، تجربیات مثبت  البته. ستهاخانوادهپیش روی این  هایچالش

که با  رسد. مانند تأسیس مدارسی، غیرممکن به نظر نمیشدهی رفع معضالت طرحه راهکارهااست ک

نیز، نیازهای آموزشی خود را با مراجعه به  خانواده هابرخی دیگر از شوند. اداره می والدینمدیریت 

نمایند که فعالیت خود را بر برطرف می 8پژوهشی کودکان دنیا -مراکزی مانند مؤسسه تخصصی

 .(Roody, 2011)است متمرکز نموده  مار و گردآوری منابع مختلفآوری آجمع

متعددی ارائه شده است.  هایحلراهفوق،  هایچالشبرای  نیز، تحقیقات خارجی در بسیاری از    

، اینترنت، مراکز هاپارک، هاموزه، هاکتابخانه؛ استفاده از هاهزینهدر خصوص کاهش  مثالعنوانبه

، (bell, 2000)، (Duffy, 2005)؛ مانندو ... در تحقیقات مختلفی  ورزشی هایسالنمذهبی، 

(Linsenbach, 2015)، (Busljeta, 2013) ،(Joye, 2005)، (Smart, 2013) ،(Taylor, 2003) ،

(Caruana, 2003) ،(Hubler, 2007)  هایشیفتمورد تأکید قرار گرفته است. همچنین استفاده از 

د توانمی، در آموزش کودکان و حتی بستگان تربزرگشارکت خواهر و برادر کاری گردشی والدین، م

 ,Knepper) در تحقیقات که افزایش دهد خانواده ها راوقت و زمان  ذخیرهی، توجهقابلبه میزان 

2014) ،(Griffith, 2010) ،(Derouen, 2015)، (Haskins, 2010) ، و(Bergstrom, 2012)،  تأکید

  است. شده

 ضرورتی دارد؟ چه نادر نظام آموزشی ایر خانهدرمدرسهرویکرد  :4پرسش 

تهدید می  و مهمی نیزمتعددی که دارد با عوامل مختلفی  هایفرصتنظام آموزشی ایران، در کنار 

ضرورت کاربرد این این عوامل،  که منجر به نارضایتی والدین گردیده است. (Safi, 2014) شود

تر بدان مطابق با آنچه پیش منطق اصلی آن که نمایدمیایران توجیه  در نظام آموزشی را، رویکرد

  :قابل توجیه استبه شرح ذیل  ،پداگوژیکو ایدئولوژیک  بخشدر دو  پرداخته شد؛

                                                 
فعاليت خود را  ،ودكانبه همت جمعي از مربيان، مدرسان، نویسندگان و كارشناسان آموزش ك 1۱۳۱سال این مؤسسه در سال  .1

  http://koodakandonya.org. تاسنمودهآغاز 
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 ایدئولوژیکالف. دالیل 

جدی در  هایآسیبیکی از  ،آموزشی هاینظامخانواده و  نهادی هاموزهآهر گونه دوگانگی در     

 این امر در شرایطی است که .(Fathollahi, 2010) تربیتی و اصالحی است هایکتحرت پیشرف

 هاخانوادهناهماهنگی عملکرد نظام آموزشی با دیدگاه  دهندهنشان، ما در کشور متعدد هایپژوهش

و  ایرانی، نسبت به اشتغال فرزندان خود در مدرسه نگران هایخانواده؛ برخی به همین دلیل. است

 ؛دینی هایزمینهدر به عنوان نمونه  .(Yaghoobi, 2012; Kashani, 2000) هستند ناخشنود

و هر کدام راه و هدفی مغایر با  نمایندیکدیگر را نفی  عمالًمحیط خانه، مدرسه و جامعه  هایآموزه

ه ک است ایویژهاین امر در برنامه درسی نیز دارای جایگاه . (Rahbar, 2010) پیمایندمیرا یکدیگر 

عدم انطباق  که نمونه بارز آن، ؛محتوای کتب درسی . اولاست بررسیقابلدو مؤلفه اهم آن در 

، محیط مدرسه است. نیز دوم زایآسیب. عامل است تحصیلی هایدورهمحتوای کتب دینی با اهداف 

 و دینی هایفعالیتمحیط مدرسه جهت انجام  کافیاز عدم جذابیت  اندعبارتبرخی از این عوامل 

 های مذهبیاماکن متبرکه، مراسم و مناسبت یزیارت ان در اردوهایآموزدانش مشارکت ضعیف

(Rahnema, Tabatabaee and Elliin, 2006) . ،خروجی نظام تربیتی در سطح جامعه، بنابراین

که باید مطلوب عمل نکرده  طورآن در این زمینهکشور،  آموزشیاین است که نظام  دهندهنشان

از سوی دیگر، . (Ghahremani Fard, Seyed Abbaszadeh and Mehmandoost, 2012)است 

در . اندنمودهرا اتخاذ  یترانگارانهسهلروش  ها، در خصوص نحوه پوشش کودکان،بسیاری از خانواده

جمعی ولی جهان خانواده بخصوص فرزندان، بیشتر مروج  هایارزش، جهان مدرسه، مروج نهایت

در ایران، به  خانهدرمدرسه هایخانوادهبه همین دالیل ؛ (Yaghoobi, 2012) استفردی  هایارزش

و یا تضاد اعتقادی  های اخالقی، انسانی، فرهنگی، مذهبیمربوط به ارزش خالءهایدنبال جبران 

، والدین شرایطی را هاخانوادهدر این  .اندآوردهروی  آموزش کودکان در خانه، به خانواده و مدرسه

، با آگاهی و با در نظر گرفتن فضای واقعی جامعه، دست به انتخاب بزنند؛ انکه کودک سازندمیا مهی

برخی از این  .(Roody, 2011) افتدمینقطه مقابل چیزی است که در مدارس اتفاق  دقیقاًو این 

، جامعه عمل خانهدرمدرسهخاص فرهنگی و مذهبی خود را در روش  هایارزشوالدین نیز، 

 وجود نداردآموزشی رسمی کشور  هایمحیطدر  هاآنزیرا معتقدند امکان تحقق ؛ انداندهپوش

(Shokoohi Yekta and Parand, 2007). 

 ب( دالیل پداگوژیک

مطرح « خانهدرمدرسه»گرایش به رویکرد  دالیل عنوانبه توانمییکی از عواملی که : نمره گرایی.8

با توجه به  هامعلم، نظام آموزشی ایراندر است.  ایران پرورشوآموزش، نمره گرایی در نظام نمود

است نه  مهم ربنابراین غالبا نتیجه کا .دهندمید قضاوت و ارزشیابی قرار او را مور آموزدانشنمره 

 وپرورشآموزشنظام  هایخروجییم به همه توانمیواقعیت این است که ما . آموزدانشدستاوردهای 

م متشکل از افرادی دچار افسردگی، داشته باشی ایجامعهآن،  جایبهیم، اما بده 80و  87نمرات 
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خانه در درمدرسه هایخانواده .(Nazeri, 2009) ف خالقیت و...ضعافت تحصیلی،  ،مدرسه گریزی

و نماید؛ می، فرصت یادگیری متقابل و عمیق را به کودکان هدیه درخانهمدرسهایران معتقدند 

د بستری توانمیزیرا محیط خانواده ؛ می ماندزا دور بیماری هایاضطراباسترس و  خانواده از فشار

ی در آموزدانشکمیت گرایی ایجاد نماید. در این رویکرد، هیچ  جایبهآرام و کیفیت محور را 

های مربوط به تحقیر دغدغهبنابراین ؛ دستیابی به رتبه اول و برتر نسبت به سایرین الزام ندارد

 .(Roody, 2011)نماید میکودکان را تهدید ن، روحی

است که ضرورت کاربرد رویکرد از دالیلی  دیگر یکیبازماندگی از تحصیلی بازماندگی از تحصیل:  .8

از به دالیل مختلف  برخی کودکان، که اقعیت این استنماید. ورا تبیین و توجیه می خانهدرمدرسه

 .(Emadi, 2017)مانند بازمیاز تحصیل  نات در روستاها،و یا ضعف امکا فقدان مدرسه مناسب قبیل

 ترینمهم می آید.بر اثر سایر ابعاد فقر به وجود  که فقر آموزشی استعامل مهم دیگر، همچنین 

سیستماتیک از  طوربه ترپایین. افراد با سطح آموزش استحذف اجتماعی  ،مسئلهاین  پیامد

فقر . شوندمیاست، محروم  دسترسیقابلافراد عموم عی برای طبی طوربهو منابع جامعه که  هافرصت

بنابراین این عامل ؛ باالی درآمدی است هایدهکپایین درآمدی بیشتر از  هایدهکآموزشی در 

 به شمار آیدو ادامه تحصیل در مناطق مختلف د از دالیل ایجاد نابرابری آموزشی توانمی

(Reishnavadi, 2017). استقالل در یادگیری و قدرت  ویژگی ، به دلیلخانهدرمدرسه کهدرحالی

مربوط به عدم مشارکت  خالءهای، (Attaran and Maleki, 2013) با محیط آموزشی کودکانانطباق 

 . نمایدمیفوق جبران  هایخانوادهرا، برای در مراکز آموزشی و تحصیل در مدارس عادی 

 انشاگرد و معلم بین ، فضای نامناسب تعاملیک تحصیلتر مهم یکی از عوامل: ترک تحصیل .3

دانند و انتظار دریافت ، معلم خود را الگوی مهمی میدر مقطع ابتدایی ویژهبهان آموزدانشاست. 

و خارج از ظرفیت عقلی و  بینیپیشغیرقابلو تصمیمات  برخوردهاانواع محبت را از وی دارند. 

د منجر به کاهش توانمیبروز یابد،  معلمان الگوی آنان زمانی که از سوی ویژهبهعاطفی فراگیران، 

 این باورها و اعتقادات نیز، یکی دیگر از انگیزه تحصیلی کودکان و در نهایت ترک تحصیل گردد.

بلوغ  ورود دختران به دانشگاه، جلوگیری ازپیش از موعد،  اجباری یا اعتقاد به ازدواج .استعوامل 

همچنین در  .(Sepidname, Momeni and Soleiman Nejad, 2016)  استو... از این قبیل  زودرس

به میزان تعلق به مدرسه، رفتار ناسازگار در مدرسه، باور به  توانمی، ایمدرسهبین عوامل برون 

. (Arefi, 2004)، میزان تفریحات و عقاید و باورها اشاره نمود نفسعزتارتباط بین تالش و موفقیت، 

پا به مدرسه نگذاشته؛ سرنوشت تعدادی که  اصالًز کودکان و نوجوانان ایرانی، ؛ برخی ادر نتیجه

. (Oloomi Yazdi, 2001)نیستنیز بهتر از گروه قبل  اندرفتهوضعیت بهتری داشته و به مدرسه 

خانه؛ تأثیری در روند تعلیم و تربیت کودکان ندارد. از دردر مدرسه که عوامل فوق در رویکرددرحالی

توجه به عالیق و نیازهای  درسی از انعطاف کافی برخوردارند و هایبرنامه، هاخانوادهین نظر ا

 .(Roody, 2011)و مواجهه والدین با تهدیدات فوق می گردد ، مانع از تأثیر سوء کودکان
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در ما، تنبیه  وپرورشآموزشیکی از مسائل مهم و همیشه مطرح در : نظام تنبیه در مدارس .4

رشد شخصیت می تواند  (Afshari, 2006)صورت بدنی و یا روانی چه به تنبیه  است. مدارس

 آنپیامدهای  که برخی از (Majdfar, 2003) نمایدتبدیل  شدهفراموش ایمقولهبه  ،کودکان را

ی در رفتار عامل تنبیه، ، پرخاشگری، همانندسازاز: ظهور مجدد رفتار، احساس انزجار عبارت است

دوستان و در نهایت تنفر و  توجهجلب، تشدید عادات ناپسند، تظاهر به لذت از تنبیه برای ارادگیبی

در نقطه مقابل؛ . (Ebrahim Kafouri, 2006)آموزشی بیزاری از مدرسه و تعمیم آن به سایر مراکز 

ان عنوبه هاآنکه  شودمیدر تربیت فرزندان، مانع از آن  هاخانوادهاحساس مسئولیت دلسوزانه 

داشتنی دوست"؛ به اقدامات تشویش زا نسبت به کودکان دست بزنند. یکی از دالیل معلمان آموزشی

 .(Roody, 2011)گردد نیز، به عامل فوق بازمی خانهدررویکرد مدرسه "بودن

، یک به انجام تکلیف در منزل یا همان مشق شب ازاندازهبیشتأکید : تکلیف محوری مدارس .5

دارای اهداف  تنهانهتکالیفی که گاهی اوقات  .آیدمیر نظام آموزشی ایران به شمار بیماری مزمن د

 .(Nazeri, 2009) شودمیآموزشی خاصی نیست بلکه باعث خستگی، دلزدگی و افت تحصیلی 

عناوین مختلفی برای تکلیف شب لحاظ شده است. برخی آن را عامل فعالیت، تمرین، تثبیت و 

شکنجه روانی  و حتیعامل تزلزل خانواده  ،موده، بعضی آن را یک مصیبتخالقیت آموزشی تلقی ن

واقعیت این . (Ghourchian, 1992)ی کودکان است استعدادهاو  تمایالت تضییععامل  می دانند که

ی روزانه باشد، کودک را به نظم و ترتیب و قبول هادرسد مرور توانمیتکلیف شب  است که

م یک کار مستقل را به او بچشاند، اما برای این کار باید وسایل و امکان مسئولیت وادارد و لذت انجا

 .(Bazargan, 1991)فرا گرفته باشد را  آنروش انجام  ترمهمانجام آن در اختیارش باشد و از همه 

این است که انجام تکالیف به شکل سنتی و با فشار  شودمیدر ایران موجب نگرانی بیشتر  آنچه

به تکالیف در این  هابچهدالیل عدم عالقه  تریناساسی. در واقع شاید یکی از روستبهروروحی بسیار 

همخوانی نداشته و در  هاآنذهنی  هایارزشموضوع نهفته باشد که هر تصمیمی با منافع فردی و 

 .(Nazeri, 2009)شویم می روروبه هاآننهایت ما با یک شرایط نامساعد و عدم عالقه جدی 

 هایدوره زمانمدتو  درسی با نیازهای فرزندان تناسب دارد هایبرنامه، خانهدرمدرسه رویکرددر     

. یکی از عواملی که در کاهش فشارهای روانی گرددمیتحصیلی، متناسب با توانایی کودک طراحی 

 زیرا حجم اضافی از مطالب؛ است مسائلاست همین  تأثیرگذارکودکان، جهت انجام تکالیف درسی 

ان با نیازهای ویژه، مصداق آموزدانشدر مورد  خصوصبه. این امر نمایدمیرا بر کودکان تحمیل ن

درسی با  هایبرنامهارتباط  درواقع .(Shokoohi Yekta and Parand, 2007) دارد تریدقیقبیشتر و 

جذاب تر  و ترکاربردیان را آموزدانش، تکالیف و نیز توجه به تفاوت های فردی زندگی واقعی

را به دوش بکشند  ایشبانه هایمشقتکالیف اجباری و ؛ و کودکان الزامی ندارند بار سنگین نمایدمی

 .(Roody, 2011) ندارند هاآنبرای انجام  ایانگیزهکه هیچ 
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برچیده شده  طرفهیککه در دنیا، سیستم آموزشی  هاستسال :وپرورشآموزشناکارآمدی نظام  .1

. اما در مدارس کشور ما، همچنان کلید نمایندمیان نقش اصلی را در یادگیری ایفا زآمودانشاست و 

، معلم آن را شودمیآموزش در دست معلمان است. برنامه درسی از سوی نظام آموزشی دیکته 

. در نتیجه ابتکار و تحولی که کنندمیو حفظ  نویسندمیان نیز آن را آموزدانشو  کندمیدیکته 

باال به آموزش و پرسشگری  ایروحیهدرس حاضر شده و با  هایکالسفکری آزاد در  کودکان با

عبارت محسوس است  کامالًکه در سیستم آموزشی ایران  مشکالت ازجمله. یابدمیبپردازد، کاهش 

 ضعف ،انآموزدانش، تعداد زیاد روحبیدرسی خشک و  هایکالساز: ساعات طوالنی آموزش،  است

اده از سیستم کتبی خواندن و نوشتن و حفظ کردن و عدم ماندگاری مطالب و امکانات، استف

معلمان و مجریان امر همچنین  .(Ataee, 2008)فراوان در طراحی ساختمان مدارس  اشکاالت

را به  اندیشیدنادگرفتن و چگونه ی کهاین جایبه؛ و زنندمیعمل کنند حرف  کهآنآموزش، بیش از 

را از آنان  باانگیزه، امکان یادگیری فشرده هایبرنامهی قالبی و هاروشد با ان بیاموزنآموزدانش

زیرا ؛ ، محیط آموزشی خانه جایی برای معلم محوری نداردهاآناز نظر  .(Shabani, 2012) اندگرفته

 ,Shokoohi Yekta and Parand)است آموزدانش، عالیق و نیازهای خاص هاآموزشمحور اصلی 

 .(Roody, 2011) گرددمیاصالح در یک مسیر محققانه  هاوزشآمو ؛ (2007

 که نادر نظام آموزشی ایر خانهدرمدرسهگفته شد، ضرورت کاربرد رویکرد  آنچهدر انتها با توجه به  

 : است ارائهقابل 8 ، در قالب نمودارگرددمیدر قالب دالیل فوق توجیه 

 
 یریگجهینتبحث و 

است  ر حوزه جهانی به دست آوردهخانه محبوبیت زیادی ددر، مدرسهگذشته در طول چهار دهه

(Brainerd, Sobanski and Winegardner, 2002)ها به دو دلیل اصلی . علت گرایش این خانواده

درسی ضعیف،  هایبرنامهعبارتند از؛  هاآن. الف( دالیل پداگوژیک )آموزشی( که برخی از گرددبازمی

های توجهی به تفاوتهای پرجمعیت و بیلم، کودکان با نیازهای ویژه، کالسعدم وجود رقابت سا

ات جو منفی در مدارس، فشار گروه همساالن، تعارض لیقبب( دالیل ایدئولوژیک )ارزشی( از  ؛فردی
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در ، شدهگفتهخانه. کلیه عوامل درمدرسه "بودن داشتنیدوست" اخالقی و مذهبی خانه و مدرسه و

 ,Kunzman and Gaither) ،(Bergstrom, 2012) ،(Ronald Johnson, 2014)ت نتایج تحقیقا

2013)، (Thomas, 2016) ،(Jackson, 2014) ،(Kalybayeva, 2015)  و(Luecke, 2001) ،

 8در جدول  دوم پژوهش، سؤالآن با توجه به پاسخ خالصه  قرار گرفته است که موردبررسی

 .است مشاهدهقابل

 

 
معایب متعدد نظام آموزشی، استفاده از این روش جایگاه قانونی ندارد.  باوجودیران، در کشور ا    

 Attaran and)و  (Shokoohi Yekta and Parand, 2007)، (Roody, 2011)ولیکن مطابق تحقیق 

Maleki, 2013) های ایرانی، اقدام به آموزش کودکان خود در اخیر، برخی از خانواده هایسال؛ در

درخانه در ابعاد ها به رویکرد مدرسهدالیل گرایش این خانواده ،3مطابق جدول  اند.ودهخانه نم

، 3و  8از مقایسه جدول  ولیکن .می باشدهمسو  شدهگفتهبا تحقیقات خارجی آموزشی و پرورشی، 

در خارج از کشور، به سمت ابعاد  هاخانوادهبه این نتیجه رسید که عوامل گرایش  توانمی

 پداگوژیک گرایش دارد. دالیل  یسوبههای ایرانی، ژیک و در خانوادهایدئولو
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دغدغه اصلی والدین در خصوص تحصیل فرزندان در کدام دسته  کهایناز  نظرصرفهمچنین     

 شدهشناخته رسمی صورتبه ایران در هنوز پدیده ایناین است که  بحثقابلقرار گیرد، موضوع 

و برخی از معایب استفاده از این رویکرد از قبیل اجتماعی شدن  توانندمیوالدین  اگرچهو  ؛نیست

 هاخانوادهاز  کیچیهجبران و مرتفع نمایند. ولیکن  مختلفصرف وقت و زمان زیاد را، با راهکارهای 

های کنترل کیفیت آموزش، کمبود کمبود شیوه وجود قوانین اجباری،در خصوص مشکالتی چون؛ 

آموزشی ساختاریافته،  هایبرنامه، عدم وجود ی تخصصیهاکتابخانهمانند  امکانات و تجهیزات

احتمال عدم امکان ورود به دانشگاه و ، احتمال تمسخر از سوی دیگران، نگرانی درباره آینده فرزندان

قادر به اجرای راهکارهای ، به دلیل نداشتن مدرک رسمی ؛خدمت سربازی در شرایط نامناسب

 .باشندمیعملیاتی ن

 ,Shabani)، (Mirashtani, 2006)، (Ataee, 2008)این امر در شرایطی است که مطابق تحقیق     

2012)، (Fathollahi, 2010) رهبر ،(Rahbar, 2010)  و(Kashani, 2000)هایخانواده ؛ بسیاری از 

 تنهانهی، این سیستم آموزش هاآن، ناخشنود هستند. از نظر ایرانعملکرد نظام آموزشی ایرانی، از 

دینی و اجتماعی  هایارزشبلکه در برخی موارد مانند تضاد  نیستپاسخگوی نیازهای کودکان 

 نماید. ایجادرا  یریناپذجبراند خسارات توانمیخانواده و مدرسه، 

، ایمدرسهبیان این نکته نیز حائز اهمیت است که انتخاب این روش به معنای نفی آموزش البته     

، بسته به نوع احساس نیاز و هاخانواده. بلکه اعتقاد بر این است که نیستتی یا خصوصی اعم از دول

باور ایدئولوژی یا پداگوژی، بتوانند شرایط و امکانات  هرگونهضرورت، در هر شرایطی از زندگی و با 

از حق تا در آینده، هیچ کودکی به هیچ دلیلی،  آورندکافی را در زمینه تحصیل فرزندانشان فراهم 

 مسلم خود در زمینه تحصیل، محروم نباشد. 

عدم به دلیل  گفت توانمینیز  خانهدرمدرسهبا موضوع رویکرد  شدهانجام هایپژوهشدر زمینه     

نوعی حساسیت موضوعی وجود دارد وجود جایگاه رسمی و روشن این روش در نظام آموزشی ایران، 
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. در تحقیق حاضر نیز، تازه و نو گرددمیاطالعات  یآورمعجکه منجر به ایجاد مشکالت در رابطه به 

فقدان آمار و اطالعات رسمی در خصوص  ع پژوهش، کمبود منابع نظری داخلی وبودن موضو

ی مهم در این پژوهش بود. در همین راستا و نیز هامحدودیت، از ایرانی خانهدرمدرسه هایخانواده

 :است ارائهقابلن رویکرد در ایران، پیشنهادات ذیل با هدف رفع موانع اشاعه و کاربرد ای

 مدارسی با رویکردهای متنوع آموزشی یاندازراه یسنجامکان 

  خانهدرکاربردی با موضوع مدرسه هایپژوهشانجام 

  درخانه و تصویب قوانین مربوطهمدرسه ویژهبهتوجه به رویکردهای نوین آموزشی 

 وپرورشآموزشدر حوزه امور  هاخانوادهتیارات شکستن انحصار آموزش رسمی و بسط اخ 

 کودکان

 
References 
Afshari, A. (2006). Investigating the role and place of punishment and physical 

punishment in education. Release No. 320, pp. 43-33, ]In Persian[. 
Allan, S. (2010). The what, whys and wherefores of home education and its regulation in 

australia, International Journal of Law & Education, Vol 15, No 1, 2010, pp. 55-77  

Arai, A. B. (2000). Canadian Journal Of Educatiom, 25, 3: 204– 217. 

Arefi, M. (2004). Identifying effective variables on early school leavers' education. 

Journal of Women's Research, Volume 2, Issue 3, pp 161-147, ]In Persian .[  

Assare, A. (2010). Adaptive Studies of Secondary Education in Selected Countries, 

Tehran: Book Release Publishing, ]In Persian[. 
Ataee, A. (2008). Minimized Ministry (Again the Necessary Situation of Education in 

Iran), Journal of Political Science, No. 201, pp. 23-23, ]In Persian[. 
Attaran, M., & Maleki, S. (2013). HomeEducation: School Alternatives. Quarterly 

Journal of Theory and Practice in Curriculum, Year1, No. 2, pp. 46-27, ]In Persian[ 
Avery Grubel, A. S. (2007). HOMESCHOOL GEOGRAPHIES:A CASE STUDY OF 

EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE IN VIRGINIA. A Thesis in 

Geography,Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

Master of Science, The Graduate School College of Earth and Mineral Sciences. 

Bagwell, J. N. (2010). The Academic Success of  Homeschooled Students in a South 

Carolina Technical College, University of Nebraska – Lincoln. 

Barnett-Page, E., & Thomas, J. (2009) Methods for the synthesis of qualitative research: 

a critical review. UK: ESRC national Centre for Resea . 

Basham, P., Merrifield, J., & Hepburn, C. R. (2007). Home Schooling: From the 

Extreme to the Mainstream, A Fraser Institute Occasional Paper. 

Bazargan, Z. (1991). NIGHT TENNIS The constant problem of students and their 

parents, Journal of Violation, No. 145, pp. 303-245, ]In Persian[. 
bell, d. (2000). The ultimat guide to homeschooling. Published in Nashville, Tennssee 



81   مدرسه در خانه؛ حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران 

 
Bergstrom, L. (2012). What Effect Does Homeschooling Have on the Social 

Development and Test Scores of Students? A Paper Submitted in Partial 

Fulfillment Of the Requirements for a Masters of Science in Education University 

of Wisconsin-Superior. 

Bielick, S., & Chandler, K. (2001). Homeschooling in the United States: 1999, U.S. 

Department of Education Office of Educational Research and Improvement 

Bosetti, L., & VanPelt,  D. (2017). Provisions for Homeschooling in Canada: Parental 

Rights and the Role of the State. Pro.posicoes. V. 28, N. 2 (83). 
Brainerd, L. W., Sobanski, J., & Winegardner, R. (2002), BASIC SKILLS for 

HOMESCHOOLING, Published in the United States by LearningExpress, LLC, 

New York. 
Brewer, T. J., & Lubienski, C. (2017). Homeschooling in the United States: Examining 

the Rationales for Individualizing Education,  Dossie: Homeschooling e o Direito a 

Educacao,  V. 28, N. 2 (83). 
Burke, K. (2016). Rising to the challenge: Supporting educators without arts experience 

in the delivery of authentic arts learning, University of Southern Queensland, 

Fraser Coast,  AARE Conference 2016 – Melbourne, Victoria. 

Burke. K., & Cleaver.  D. (2018).  “Authentic” Arts Teaching and Learning: An 

Investigation Into the Practices of Australian Home Educators.  The University of 

Southern Queensland, Australia, Other Education: The Journal of Educational 

Alternatives. Volume 7 (2018), Issue 1 · pp. 18-41.   
Busljeta, R. (2013). Effective Use of Teaching and Learning Resources. Czech-Polish 

Historical and Pedagogical Journal, 5/2, 55-69. 

Caruana, V. (2003). The Homeschooler’s Guide to . . . Published by Crossway Books 

Chalmers, I., Hedges, L., & Cooper, H. (2002). A brief history of research synthesis. 

Evaluation and Health Professionals, 25, Pp: 12-37. 

Derouen, R. M. (2015). The Business of homeschooling, Published by Tyndale House 

Developmental outcomes, Journal of Adolescence 37,  441-449. 

Duffy, C. (2005). 100 Top picks for homeschool cueeiculum, published by B&H 

publishing Group, Nashville, Tennessee. 

Ebrahim Kafouri, A. (2006). Inappropriate punishment and malice birth. Magazine 

Growth Teacher, Issue 201, pp. 22-20, ]In Persian[. 
Emadi, A. (2017). Educational inequality should be eliminated on a national scale. 

Appendix to the Development of Eastern Education Education, No. (?), P. 42, ]In 

Persian .[  

Fathi Vaharkhah, K,. Khorasani, A,. & Roody, M. T. (2012). Causes of Attending Home 

Education in Parents' Perspectives for Home-educated Children: A Qualitative 

Study of Parents Experiences. Journal of Research in Curriculum, Year 9, Volume 

2, Number 8, Pages 14-1, ]In Persian[. 
Fathollahi, E. (2010). Family and education system: Family collaboration with 

educational system: why and how ? Journal of transplantation, No. 366 and 367, 

pp. 17-16, ]In Persian[. 
Ghahremani Fard, K., Seyed Abbaszadeh, M. M., & Mehmandoost. H. (2012). The 

orientations and capacities of the country's education system in developing the 



 7931 89چهارم، زمستان فصلنامه تدریس پژوهی                                                                سال ششم، شمارة 

 
culture of mankind with the Holy Qur'an in schools, with emphasis on the Qur'anic 

education orientations, the document on the development of the education system, 

Cultural Engineering Journal, Nos. 67 and 68, pp. 65- 48, ]In Persian .[  

Ghourchian, N. i. (1992). Research on the topic of the night in today's world. Quarterly 

Journal of Education, No. 30, pp. 35-11, ]In Persian[. 
Glass, G. V. (1976).  Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. Laboratory of 

Educational Research University of Colorado,  Vol. 5, No. 10,  pp. 3-8. 

Gough, D,. Oliver, S,. & Thomas, J. (2012) An Introduction to systematic reviews. UK: 

Sage. 

Green, P. (2014). Home Schooling in New South Wales. Home Schooling in NSW/ 

Select Committee on Home Schooling [Sydney, N.S.W.]: the Committee, 2014. – 

[xvi, 334] pages; 30 cm. (Report; no 1) . 
Green-Hennessy, S. (2014). Homeschooled adolescents in the United States: 

Developmental outcomes, Journal of Adolescence 37,  441-449 

Griffith, M. (2010). The homeschooling frome Preschool to High school, a Parent”s 

Guide, Publisher: Three Rivers Press; Revised 2nd edition 

Hanna, L. G. (2011). Homeschooling Education: Longitudinal Study of Methods, 

Materials, and Curricula, Education and Urban Society XX(X) 1– 23 

Harding, T,. & Farrell, A. (2003). Homeschooling and legislated ducation. Centre for 

Innovation in Education, Queensland University of Technology Australia 

Haskins, S. (2010). Homeschooling For the Best of Us, Published by Bethany Publishers  

Home Schooling in Michigan (2016), Department of education Michigan, www 
.michigan .gov/homeschoo 

Hubler, M. (2007). You’ve Decided To Homeschool Now What? Published by Master 

Book. 

Jackson, G. (2014). Australian Research on Home Education: And how it can inform 

legislation and regulation, Invited submission to the NSW Parliamentary Enquiry 

into Home Education. 

Jeub, C. (1994) Why parents choose home schooling. Educational Leadership, 52 (1), 

50- 52. 

Joye, C. W. (2005). Homeschooling More Than One Child, A Practical Guide For 

Families, Printed in the United States America. 

Kalybayeva, T. (2015),Motives For Contemporary Home Education: Seeing Through the 

Eyes of Parent Educators, Department for Education Master of Philosophy in 

Comparative and International Education University of Osld. 

Kashani, M. (2000). Studying the Contradiction of Home and School Social Values and 

its Impact on Students' Consistency. Quarterly Journal of Education, No. 163, pp. 

56-27, ]In Persian[. 
Kenneth, V. A. (2013). Declarations of Independence: Home School Families’ 

Perspectives on Education, the Common Good, and Diversity, Current Issues in 

Education Vol. 16, No. 1. 
Kidd, T., & Kaczmarek, E. (2010). The experiences of mothers home educating their 

children with autism spectrum disorder, Issues in Educational Research, 20(3) 

http://www.michigan.gov/homeschoo
http://www.michigan.gov/homeschoo


82   مدرسه در خانه؛ حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران 

 
Kkhoshgoftar Moghadam, A. A. (2012). Media and interaction of parents with the child 

in dialogue with Dr. Shahin Iravani, Journal of Children, Adolescents and Media, 

No. 3, pp. 102-88, ]In Persian .[  

Knepper, A. (2014). Blueprint Homeschooling, How to plan a Year of Home Education 

That Fits the Reality of Your Life, Park Day Publishing, Ventura California. 

Kunzman, R., & Gaither, M. (2013). Homeschooling: A Comprehensive Survey of the 

Research, The Journal of  Educational Alternatives, Volume 2, Issue 1 · pp. 4-59. 
Lauzon, A. (2007). Homeschooling: The Socialization of Homeschooled Children 

Compared to that of Traditional Schooling, PSYC 4115, Nipissing University, 

April 2. 
Linsenbach, S. (2015). The Everything Guide to Homeschooling. Published by: Adams 

Media, a division of F+W Media, Inc 

Luecke, H. M. (2001). Post-Secondary D.ecisions Of  Public School And Homeschool 

Graduates in Jackson County, Wisconsin, As Compared To National Post-

Secondary Decision Tatistics,  The Graduate School University of Wisconsin-Stout 

Lyman, I. (1998). Policy Analysis HOMESCHOOLING Back to the Future? Policy 

Analysis No. 294 January 7. 

Majdfar, M. (2003). Teacher and family: Body punishment in the era of it. Magazine 

Growth Teacher, No. 177, pp. 35-32, ]In Persian .[  

Maleki, H. (2010). Fundamentals of Secondary Education Curriculum, Tehran: samt, ]In 

Persian[. 
Dowell, S. A., & Ray, B. D. (2000). "The Home Education Movement in Context, 

Practice, and Theory: Editors Introduction." Peabody Journal of Education 

25(1&2):1-2. 

Mirashtani, E. (2006). Sociology of the damage of the educational system of the country 

with an emphasis on qualitative aspects. Strategic publication, No. 40, pp. 86-63, 

]In Persian .[  

Nazeri, M. (2009). A look at the evaluation method in Iran's education system: Twenty is 

not everything. Political Science Journal, No. 208, pp. 51-50, ]In Persian .[  

Nicholls, S. H. (2006). Home Schooling; A view of future education? School 

ofEducational Psychology, Measurement &Technology,Faculty ofEducation, 

University of Sydney. 

Oloomi Yazdi, M. T. (2001). Physical punishment in schools and its consequences. 

Quarterly Journal of Teaching and Training, No. 66, pp. 46-31, ]In Persian[. 
Princiotta, D., & Bielick, S. (2006). Homeschooling in the United States: 2003, U.S. 

Department of Education Institute of Education Sciences NCES 2006-042. 

Rahbar, E. (2010). Family and its role in religious education, the contradiction between 

home and school educational practices. Translated Journal, No. 377, 17-15, ]In 

Persian .[  

Rahnema, A., Tabatabaee, F., & Elliin, H. (2006). Pathology of religious education of 

students from the viewpoint of directors of secondary schools in Tehran. Daneshvar 

Behavior Journal, No. 21, pp. 54-43. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sherri+Linsenbach%22


 7931 87چهارم، زمستان فصلنامه تدریس پژوهی                                                                سال ششم، شمارة 

 
Ramezani, R. (2004). Modernization of girls' educational system in contemporary Iran. 

Religions, Religions and Gnostics: Mo'refat, No. 86, pp. 117-110, ]In Persian[. 
Ray, B. D. (2004). What Research Shows Us, The Journal Of College Admission. 
Reishnavadi, L. (2017). Educational discrimination continues between urban and rural 

areas. Attachment to the Development of Eastern Education Education, No. (?), P. 

40, ]In Persian[. 
Rivero, L. (2008). The homeschooling option. Published by palgrave macmilla. 

Ronald Johnson, W. (2014). A MULTIPLE CASE STUDY INVESTIGATING THE 

INFLUENCE OF HOMESCHOOL PARENTS’ PERCEPTIONS OF SUCCESS 

ON THE LEARNING ENVIRONMENT, A Dissertation Presented in Partial 

Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Education. 

Roody, M .T. (2011). Identification of the reasons for the tendency toward home-based 

education in terms of the parents of trained students in the home of the city of Qom, 

Master's degree dissertation, Shahid Beheshti University of Tehran, ]In Persian[. 

Safavi, A. (2004). The history of Iranian education from ancient Iran to the 8008s with 

an emphasis on the contemporary era, Tehran: Roshdasht, ]In Persian[. 
Safi, A. (2014). Elementary Education, Secondary and Secondary Schools, Tehran: samt, 

]In Persian[. 
Sandra H. N. (2006). Home Schooling; A view of future education?. School of 

Educational Psychology, Measurement & Technology, Faculty of Education, 

University of Sydney, NSW, Australia. 
Sepidname, B., Momeni, H., & Soleiman Nejad, M. (2016). Identifying the reasons for 

leaving school students in the elementary school of the Mussan education area. 

Volume 8, Issue 1, pp. 198-167, ]In Persian[. 

Shabani, H. (2012). Educational skills. Tehran: samt, ]In Persian[. 
Shafer, S. (2010). Getting Started in Homeschooling, Published by Simply Charlotte 

Mason, LLC, P.O. Box 892. 

Shokoohi Yekta, M., & Parand, A. (2007). Home education replaces school education. 

Research Quarterly, Third Year, No. 10, ]In Persian[. 
Short, E. C. (2012). Methodologie des etudes de programmation. Traduction: 

Mehrmohammadi, m. & hamkaran, Tehran: samt, ]In Persian[ 
Smart, J. (2013). Parent Support 30 Ways to Support Your Child’s Education, Published 

by Jackson Education Support, LLC Post Office Box 462. 

Snyder, M. (2013). An Evaluative Study of the Academic Achievement of 

Homeschooled Students Versus Traditionally Schooled Students Attending a 

Catholic University, Ave Maria University, Florida, Catholic Education: A Journal 

of Inquiry and Practice, Vol. 16, No. 2, March 2013, 288-308 
Taylor, K. (2003). The California Homeschool, Published on- demand in cooperation 

with Trafford publishing. 

Thomas, J. (2016). Instructional Motivations: What Can We Learn from Homeschooling 

Families?The Qualitative Report, 21(11),  2073-2086.  Retrieved fromhttp:// 
nsuworks. nova.edu/ tqr/vol21 /iss11/10. 



80   مدرسه در خانه؛ حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران 

 
Thomson, R. A. (2014) . The Effects of Homeschooling on Participation in Drinking 

Alcohol  among Adolescents and Emerging Adults, submitted to the graduate 

faculty of baylor university in partial fulfillment of the requirements for the degree 

of master of arts. 

Van Pelt, D. (2004). Home education in Canada: A summary of the Pan-Canadian study 

on home education 2003. London, Ontario: Canadian Centre for Home Education 

and Homes School Legal Defence Association of Canada. 

Watner, C. (2010) HOMESCHOOLING A Hope for America, Published by: The 

Voluntaryists, PO Box 275, Gramling, SC 29348. 

Wikipedia. the free encyclopedia. fa.wikipedia.org, ]In Persian[. 
Yaghoobi, A. (2012). Qualitative qualitative study of value conflict between home and 

school social institutions. Journal of Sociology of Social Institutions, No. 5, pp. 

199-167, ]In Persian .[  


