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انجام  2932این تحقیق در سال . خانه در نظام آموزشی ایران است
جامعه تحقیق با روش گلوله برفی انتخاب شدند و با آنها . شد

مفاهیم مصاحبه، . صورت گرفت افتهیساختارمصاحبه نیمه 
دهد که  نتایج تحقیق نشان می. ی شدنددبن استخراج و طبقه

از طبقه متوسط و باالی متوسط جامعه ایران و  کنندگان مشارکت
تحقیق  کنندگان مشارکتمداخله . دارای تحصیالت عالی هستند

آنها . در آموزش فرزندان خود و پذیرش مخاطره آن بسیار باالست
 لیدرباره نظام رسمی آموزش ایران، نگرش مثبتی نداشتند و

، بیشتر جنبه آموزشی داشت و نه ترجیح آموزش در خانه
 هیسو کی آنها نظام آموزش در مدرسه را نظامی. ایدئولوژیک

بر  دیتأک صرفاًکند و  دانستند که خالقیت کودکان را نابود می می
حافظه دارد و از برخی موضوعات مانند ورزش، زبان انگلیسی، 

تحقیق،  کنندگان مشارکتبه نظر . موسیقی و هنر غافل است
کس باید در آن بنشیند، گوش  مدرسه محیطی بسته است که هر

آموزش در خانه در  .دهد و شخصیت واقعی خود را پنهان کند
ایران محدود به کتاب درسی نیست و بیشتر در فضاهای طبیعی 

است و  مدت کوتاههای  این آموزش، مبتنی بر مهارت. داردجریان 
های جهانی آن منعطف  مانند نمونه رد وبندی خاصی ندا زمان
های تحقیق نشان داد که این نوع آموزش در ایران  یافته. است

. را افزایش داده است فرزندانشانروابط والدین با یکدیگر و 
اند و خود با محیط انطباق  فرزندان آنها در یادگیری مستقل

 قانونیل تازگی این نوع آموزش و نیز غیرولی به دلی. یابند می
یز گهگاه ن. بودن آن، جامعه در این مرحله آن را نپذیرفته است

هایی  با چالش نشانیوالدو  بینند فرزندانی که در خانه آموزش می
شوند مانند تمسخر از سوی دیگران، نگرانی درباره  مواجه می

 .ها نیاآینده فرزندان و امثال 
 .آموزش در خانه، آموزش رسمی، مدرسه، والدین :گانکلیدواژ

M. Attaran (Ph.D) 

S. Maleki 
Abstract: The aim of this study was to explore 
the situation of homeschooling in Iranian system 
of education. The results of this study derived 
from a qualitative research performed in 2012. 
The research population was selected by 
snowball method. The participants were 
interviewed. The interviews were semi-
structured. The concepts in each interview were 
extracted. The study showed that all parents in 
the sample come from middle and upper-middle 
class of the Iranian society and are highly 
educated. Participants’ involvement in the 
education of their children and risk-taking in this 
regard was high. They didn’t have a positive 
view toward the formal system of education, but 
their decision for homeschooling their children 
were mostly educational, not ideological. They 
consider the formal system of education as a 
unilateral system, which destroys the creativity 
of children, merely emphasizes memorization, 
and neglects some subject like sport, English 
language, music and arts. According to them, 
school is a closed space where everybody should 
take a seat, just listen and hide their real 
personality. The Iranian homeschooling method 
is not limited to the textbooks and carries on 
mostly in natural space. It is mainly based on 
short-term skills, is not time-bounded and is 
flexible like its global counterparts. The findings 
show that this kind of education has increased 
parents’ relationship with themselves and their 
children. Their children are self-adjusted and 
independent in learning. However, because of 
the novelty of this kind of education, and its 
non-legal state, it is not accepted by the society 
at this stage. Occasionally, the homeschooling 
children and their parents confront several 
different challenges including mocking, anxiety 
about the future of their children etc. 
Keyword: Homeschooling, formal education, 
school, parents. 
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 مقدمه 

 کدئوبه نقل از  2222 2استیونز)ای جدید یا نادر در جهان نیست  ، پدیده2آموزش در خانه

در آمریکا از دهه هفتاد در قرن بیستم بحث آموزش کودکان در خانه به دالیل (. 2223، 9هی سی

. ای پذیرفته شد ر کنار نظام رسمی آموزشی و مدرسهمختلف مطرح شد و پس از دو دهه د

نفر در آمریکا  میلیون 2.6حدود  6آموزش در خانه دربارهی تحقیقات زارش موسسه ملّمطابق گ

درصد  6 باًیتقریابد و  درصد افزایش می 6تا  2بین  هرسالاین رقم . بینند در خانه آموزش می

به  ،آموزش در خانه(. 2222  جانسون) شود ن مدرسه را در آمریکا را شامل میجمعیت کودکا

دار این نوع  والدین، معلم خصوصی یا معلم سرخانه عهده. شود در خانه گفته میآموزش کودکان 

در پی آموزش در جهان رواج داشت، ولی  گونه نیاتا پیش از انقالب صنعتی . ندهست آموزش

در اروپا و سپس در آمریکا دولت مسئولیت آموزش کودکان را  23در اواخر قرن  انقالب صنعتی

 .اجباری و مدرسه ترویج شدبه عهده گرفت و آموزش 

آمریکایی  ، والدیناست معتقد( 2332 ،2نولز، مارلو و ماچمور به نقل از 2394) 4ون گالن 

گروهی که  گروهی که دالیل ایدئولوژیک دارند و. ندباش می دو گروهآموزش در خانه، متمایل به 

رس را مخالف اعتقادات مدا گروه نخست چون ایدئولوژی حاکم با. کنند دالیل تربیتی ارائه می

آنها ممکن است از مواد آموزشی . دنبه مدرسه موافق نیست کودکانشانبینند با رفتن  خود می

رسه را گروه دوم مد .های اعتقادی و ایدئولوژیک خود بر ارزش دیتأکمدرسه استفاده کنند ولی با 

آنان میان . ناکارآمدند دانند و معتقدند که مدارس به لحاظ تربیتی به لحاظ ساختاری معیوب می

های  ، درسدار نظاممدرسه را دارای برنامه  .اند قائلتفاوت  3و تعلیم و تربیت 9مدرسه رفتن

دانند و معتقدند که مدرسه رفتن مستلزم انگیزش خارجی  مدار و تشویق و تنبیه بیرونی می معلم

مقابل او در  یریپذ تیمسئولتعلیم و تربیت مستلزم رشد یادگیرنده و  که یدرحالاست؛  آموز دانش

                                                 
1 Homeschooling  

2 Petrie & Stevens 

3 Deok-Hee Seo 

4 National Home Education Research Institute 

5 Johnson 

6 Van Galen 

7 Knowles, Marlow & Muchmore 

8 Schooling  

9 Education 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             2 / 20

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-1916-en.html


 مدرسهبدیل : آموزش در خانه

 82 

تارمندی بیشتر بر انگیزش درونی دارد و یادگیری را دارای ساخ دیتأکاین دیدگاه . هاست آموخته

 .داند یتر م تر و تجربی کمتر، مستقیم

ایلیچ معتقد . شدند متأثر 2از افکار کسانی مانند ایلیچ مروجان نخست ایده آموزش در خانه

و  9، قطبی شدن اجتماع2که منجر به آلودگی محیط اند یزیتجوای  هحامی برنامبود که مدارس، 

بخش اعظم » گوید ایلیچ می(. 2322 ،به نقل از ایلیچ 2332نولز و همکاران، ) شود می ها امثال این

 «است دار یمعنفرد در موقعیت مانع  موزش نیست، بلکه نتیجه مشارکت بییادگیری ناشی از آ

آمد  این فلسفه به کمک مدافعان ایده آموزش در خانه(. 2332، مکارانبه نقل از نولز و ه 2322)

میسر نشد  یسادگ بهالبته تحکیم و تثبیت این ایده . نما یافتو جامعه آمریکا نشو  در جیتدر بهو 

 .و مراحلی را طی کرد

در آمریکا توصیف  مرحله را در نهضت آموزش در خانه پنج( 2332)نولز و همکاران 

 :ین پنج مرحله به شرح زیرندا. کنند می

 ؛ناخرسندی از وضعیت آموزش عمومی: 6دوره ستیزه .2

آموزش فرزندان در مدرسه بود  حشانیترجهایی که  مواجهه میان خانواده:  دوره مقابله .2

 رس و مقامات رسمی آموزش و پرورش؛بود با مدا

وزش و ها و ادارات آم دعاوی حقوقی و مناقشات خانوادهنتیجه : 4یمساع کیتشردوره  .9

ای موارد، مدارس امکانات خود مانند  ها شد در پاره به نفع خانواده یرأاغلب منجر به و پرورش، 

را در اختیار  ها نیامثال و ا برنامه فوقهای  کتابخانه، لوازم آزمایشگاه، سایت کامپیوتر، کالس

 ؛ها قرار دادند خانواده

در جامعه از بابت انتخاب خود  ینوع بههایی که  در این مرحله خانواده: 2دوره تحکیم  .6

 ترک مانند عالئق اعتقادی، مالی ودر آموزش فرزندان، طرد شده بودند بر اساس عالئق مش

هایی که مسیحی و مذهبی  بخصوص خانواده. ها اقدام کردند اجتماعی به ایجاد شبکه میان خانواده

 .بودند و تعلق به کلیسای مشترکی داشتند

                                                 
1 Illich 

2 Physical pollution 

3 Social polarization 

4 Contention  

5 Confrontation 

6 Cooperation 

7 Consolidation 
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 ها آنهای معتقد به آموزش در خانه و ارتباط  ش شمار خانوادهافزایبا :  دوره انشقاق . 

به نظر . آشکار شد آموزش در خانه درباره ها آنها و عقاید  تفاوت انگیزه جیتدر بهبا یکدیگر، 

ها وجود  ه دو رویکرد در میان این خانواده، حداقل مشخص گردید ک(2332) نولز و همکاران

و تربیتی و دیگری مذهبی و مسیحی  گرا انسانمذهبی، ال و غیرها لیبریکی از این رویکرد. دارد

های تربیتی آموزش در  بر جنبه دیتأکخانه، از مروجان آموزش در  8شبکه هالت که یدرحال. بود

از دیگر حامیان این رویکرد، به  0و رویکرد سکوالر و انسانگرایانه داشت، ریموند مور خانه

 .تهای مذهبی گرایش بیشتری داش جنبه

بسیاری از کشورهای غربی . ها تسری یافتآموزش در خانه به سایر کشور یدهپد جیتدر به

ین نوع آموزش را به رسمیت مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، پرتقال و دانمارک ا

آموزش  که نیادر سوئد به دلیل  (.2223دئوک هی سی، به نقل از   233 ،6پتری) اند شناخته

توانند در خانه  ای، لذا افراد می لی در قانون اجباری است و نه آموزش مدرسهک صورت به

آمار . کند د به نحوی بر این آموزش نظارت میفرزندان خود را آموزش دهند ولی دولت سوئ

،  ویاللبا) اند دیده کند که در خانه آموزش می نفر را گزارش می 222در سوئد نزدیک  2229سال 

ای در تعارض است و مجازات نقدی  با قانون آموزش مدرسهانه در آلمان آموزش در خ(. 2223

علیرغم این مسئله نهضت کوچک . سنگینی برای متخلفین از این قانون در نظر گرفته شده است

 .(2223، 4اسپیگلر) سال گذشته رشد کرده است  2آموزش در خانه در 

انادا در ک آموزش در خانه محقق کانادایی معتقد است که وضعیت رشد رویکرد 2اری 

در کانادا توان برای رشد آموزش در خانه  های متفاوتی را می دیگری است و زمینه صورت به

 .ذکر کرد

 رانیدر اآموزش در خانه 

سپس در  .است( ش.ه) 2229 دارالفنون در سال سیتأسآغاز معرفی مدارس جدید در ایران 

، مدارس ابتدایی (یمجالس شورای ملّ مصوبه)قانون فرهنگ  حسب به( ش.ه) 2232سال 

                                                 
1 Compartmentalization 

2 Holt 

3 Raymond Moore 

4 Petrie 

5 Villalba 

6 Spiegler 

7 Arai 
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 3در . روستایی، مدارس ابتدایی شهری، مدارس متوسطه و مدارس عالی از هم تفکیک شدند

 2236در سال . ی قانون تعلیمات اجباری را تصویب کرد، مجلس شورای ملّش .هـ 2232آبان 

ون اساسی مطرح یک اصل در متمم قان صورت به پرورشنظارت دولت در امر آموزش و  ش .هـ

 (.2932فاضلی، ) آموزشی جنبه قانونی یافت مؤسساتشد و نظارت دولت بر 

جدی در محافل علمی و رسمی مطرح  صورت بهکنون در ایران بحث آموزش در خانه تا

، در اخیر آموزش در خانه یها ساله در معتقدند ک( 2994)شکوهی یکتا و پرند  .نشده است

ای  ین مدرسه، بلکه مکمل آموزش مدرسهته ایشان آن را نه جایگزالب. ایران رواج یافته است

ظارات توسط نظام و برآورده نشدن این انت اال رفتن سطح توقع والدین ایرانیدانند و ناشی از ب می

در ایران نیز به  یرقانونیغهای دینی  ای اقلیت همچنین پاره. کنند ای محسوب می آموزش مدرسه

 (.http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2589) اند هخانه روی آورد آموزش در

است که در زمینه آموزش در خانه در  یمؤسساتموسسه پژوهشی کودکان دنیا در ایران از 

مینه آموزش در خانه اوانی در زهایی انجام داده است و در کتابخانه خود منابع فر ایران فعالیت

مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا سازمانی مستقل، غیردولتی و (. 2932رودی، )است  گردآورده

های مراقبت برای رشد و  با هدف کمک به گسترش برنامه 2929غیرانتفاعی است که از سال 

 خردسال در ایران فعالیت خود را آغاز کرده است تکامل کودکان

(http://ketabak.org/tarvij/node/378 .)در  یرانتفاعیغمدارس  سیتأسکلی روند  طور به

نوعی واگرایی نسبت به آموزش و  دهنده نشاناین مدارس  متفاوت در یها برنامهایران و ارائه 

اند  مدارس جدید هم نتوانستهدهد که  البته تحقیقات نشان می. پرورش رسمی و دولتی است

را برآورد  ها آنتوان  که چند صد تن می ها آنای والدین را برآورده کنند و برخی از  رضایت پاره

 (.2932، رودی) اند آوردهکرد به آموزش در خانه روی 

 روش تحقیق

 انجام شده 2932های این تحقیق برخاسته از پژوهشی کیفی است که در ایران در سال  یافته

ارزیابی محصول  به صرفاًکه  2برونداد-دیدگاه درون داد حسب بهارزیابی آموزش در خانه . است

حین آموزش در خانه نشان  چگونگی تجربه کودکان را در و پردازد آموزش در خانه می

اند  آموزش در خانه انجام شده دربارهاغلب تحقیقاتی که ( 2223) سی به نظر دئوک هی. دهد نمی

                                                 
1 Input-output perspective 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             5 / 20

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2589
http://ketabak.org/tarvij/node/378
https://cstp.khu.ac.ir/article-1-1916-en.html


 2932 زمستانو  پاییز، سال اول، 2، شماره درسی  نظریه و عمل در برنامهدوفصلنامه 

 08 

آموزش او . اند ها با مشکالت آموزش در خانه توجه نکرده انطباق و مواجهه خانواده به چگونگی

اش  تاریخی -آن در بافت اجتماعیکه باید از منظر مدافعان  داند میای فرهنگی  پدیده را در خانه

شناسانه، تجربه  ، با گرایشی پدیدارتحقیق حاضر نیزدر (. 2223سی،  هی کدئو) فهمیده شود

 .که آموزش در خانه را انتخاب کرده بودند، مطالعه شده استوالدینی 

که حداقل یک فرزند خود را در خانه  در این تحقیق با شش خانواده ساکن شهر تهران

. ها بود ل این افراد یا در محل آموزش بچهمکان مصاحبه در منز. مصاحبه شد ،دادند آموزش می

ها  یت مختلف قرار داشت بازدید و با بچههمچنین از محل آموزش در خانه که در دو موقع

در مصاحبه علل گرایش والدین به . یافته بودنیمه ساختار صورت بهها  مصاحبه. شد وگو گفت

 .بود سؤاالتهای آن محور اصلی گی تجربه آموزش در خانه و پی آمدآموزش در خانه و چگون

نتخاب شدند و حداقل گلوله برفی ا صورت بهجامعه پژوهش جامعه در دسترس بودند که 

ق مادر و دو در تحقی کنندگان مشارکتچهار نفر از . با یکی از والدین مصاحبه عمیق شده است

از کسانی بودند که قبل از انتخاب  -به جز یک تن -این والدین . ها بودند پدر بچه ها آننفر از 

کرده بودند  نام ثبت کان دنیارویکرد آموزش در خانه، فرزندان خود را در موسسه پژوهشی کود

گروهی  صورت بهاز این میان چهار خانواده . سال به آموزش در خانه روی آوردند 6پس از  ولی

ای خصوصی با تجهیزات و  و یک خانواده در خانه خود مدرسه به این امر مبادرت ورزیدند

در خانه و  و یک خانواده هم با شیوه خاص خود امکانات کافی برای تنها فرزندشان ایجاد کرد

از شش مصاحبه، پنج مصاحبه ضبط شد و . اند شان آموزش داده محیط خارج از خانه به کودک

در تحقیق ضبط نشد و بالفاصله پس از مصاحبه،  کننده مشارکتیک مصاحبه به دلیل عدم تمایل 

یپ مصاحبه با والدین دیگر، ابتدا پیاده و تا. ، مطالب مصاحبه، مکتوب شدکننده مصاحبهتوسط 

ای قرار  هر مصاحبه استخراج و مفاهیم مشابه در داخل دسته سپس مفاهیم مندرج در. شد

این کار برای بار نخست . اصلی و فرعی استخراج شد یها هیما درون ها آناند و از خالل  گرفته

ر را انجام داد و سپس دو محقق محقق دوم این کا مجدداًتوسط یکی از محققان انجام شد و 

 .بحث شد ها آنباره آنگاه با توجه به مبانی نظری در .بحث کردند تا به اجماع برسند ها نآباره در
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 های پژوهش یافته

 های جمعیت شناختی و فردی والدین ویژگی

 یدار نظامباره مشخصات جمعیت شناختی والدین متمایل به آموزش در خانه، تحقیقات در

 2ولی برخی از تحقیقات مانند پژوهش ری(. 2222، 2هوور-گرین و دمپسی)انجام نشده است 

از طبقه متوسط و  عموماً دهد که جمعیت مذکور در آمریکا، نشان می( 2333) 9و رادنر( 2222)

ه آموزش در خانه را بارگیری در معتقد است تصمیم ،( 222) 6کالوم. هستند دپوستیسف

این گروه از  .ده منسوب کردمانند درآمد خانوا توان به عوامل جمعیت شناختی نمی یسادگ به

های متفاوت و گاه هم مشابه  دی ساده و همگون نیستند و انگیزهوالدین به نظر او دارای تیپ بن

های  ایل دهه نود در قرن بیستم انگیزههای دهه هشتاد تا او به نظر او در آمریکا در سال. دارند

دالیل ایدئولوژیک در پس  مذهبی اساس مذهبی بر گرایش مذکور حاکم بود ولی از آن

های آمریکایی کمتر دیده شده است و نسل جدید والدینی که به آموزش در خانه روی  خانواده

 .آورند دالیل دیگری در انتخاب این رویکرد تربیتی دارند می

معتقد است که آموزش در خانه باید به عنوان پدیده طبقه متوسط ( 2223)هی سی  کدئو

ژوهش حاضر در ایران نیز با توجه به سطح درآمد، محل سکونت و جامعه پ. جامعه درک شود

بر چگونگی آموزش  مندند عالقهآیند که  امکانات رفاهی جزء طبقه متوسط و مرفه به شمار می

 .فرزندان خود، نظارت مستقیم داشته باشند

بیانگر آن است که والدینی که به آموزش در مدرسه ( 2222)هوور -تحقیق گرین و دمپسی

این دو، والدینی که به نظر . باالست شان یکارآمدشوند والدینی هستند که حس خود  متمایل می

حس خودکارآمدی شان بیشتر است، اهداف باالتری دارند و برای تحقق این اهداف بیشتر از 

 .کنند فعالیت می شان در کمک به موفقیت فرزندان والدین دارای احساس خود کارآمدی کمتر

 ها آنهای ایشان در گرایش  میزان زمان، انرژی، دانش و مهارت دربارهر این والدین همچنین باو

 بر کاردارد، چرا که این والدین باید فرزند خویش را آموزش دهند  ریتأثبه آموزش در خانه 

. او طراحی کنند برنامه فوقهای  برای فعالیت مدرسه او نظارت کنند، کار او را ارزشیابی کنند و

                                                 
1 Green & Hoover-Dempsey 

2 Ray 

3 Rudner 

4 Collom 
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باره یادگیری کودک با دیگر والدین مانند خودشان، درمعتقدند که باید  ها آناغلب  همچنین

این وظایف مستلزم . فراهم شود ها آنتماس بگیرند تا زمینه تربیت اجتماعی و آموزش تحصیلی 

آن است که والدین زمان زیادی از وقت خود برای طراحی، آموزش و نظارت بر تربیت فرزند 

های  شانهوالدین جامعه تحقیق حاضر نیز ن(. 2222هور، -گرین و دمپسی) اختصاص دهندخود 

عبارات زیر بیانگر این اعتماد و حس کارآمدی و تالش برای . اند پیش گفته را از خود نشان داده

 .است های الزم کسب مهارت

ن که من گرفتیم اما در کل بیشتر به خودمون اعتماد داشتیم به دلیل ای هایی می البته مشاوره»

هایی رو دیدم در  هایی رفتم دوره ام شد کالس از همان آغاز مدرسه رفتن پسرم آموزش دغدغه

 .«این زمینه احساس کردیم که توانایی داریم

ها بگذارند و این وقت از جنس این نبود  ها وقت بیشتری مجبور بودند برای بچه خانواده»

 .«اننده باشند یا ببرنشون پارکدر حد یه ر مثالً که یه همراه منفعل باشند که

معتقدند یکی از تبعات آموزش در خانه سطح رو به ازدیاد درگیری ( 2229) 2نومن و اویرام

شان متفاوت  سطوح درگیری والدین با مسائل آموزشی فرزندان. والدین در تربیت فرزندان است

عصر هم تحویل  هند ود آورند و تحویل می است، در سطحی، والدین صبح بچه را به مدرسه می

هاست  به تعبیری مدرسه پارکینگ بچه .گردد و برمی رود خود بچه به مدرسه می که آنند یا گیر می

در طرف دیگر طیف،  .اند و والدین از بابت بسیاری امور فرزندان، خاطر خود را آسوده کرده

درگیر ش در خانه با انتخاب رویکرد آموز تماماًخانواده همه مسئولیت را خودش پذیرفته و 

ایرانی جامعه  یها خانوادهتعبیر زیر گویای سطح درگیری باالی . مسائل فرزند خود است

 .تپژوهش اس

تو بخش علوم اجتماعی و اینا نیست به  اصالً. همسر من مهندس مکانیکه و تیپ علمیه»

های خیلی  دونست کتاب چیزی نمی نکهیبااو علوم عالقه منده و اونجا علوم اجتماعی عضو شد 

، ع زبان اصلی و تمام اینا رو خوندهایی که مربوط به مدارس دنیا بود مناب خوند کتاب سنگینی می

کلی جزوه درآورد کار کرد یعنی یه جورایی ما حسابی درگیر بودیم و فعال بودیم و لذت 

 .«بردیم می

                                                 
1 Neuman & Aviram 
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قای کردم آ میخود من کار علومشون رو  مثالً ]کردیم عمل می[این دفعه خودمون مستقیم »

دیگه هر کدوم از مادرها کارهای مختلف رو  طور نیهمکردند  که کار ریاضی شون رو می ...

 .«برعهده گرفته بودند

 2/ ولی به  گفتیم ساعت می 2 وقتش رو سقف ره معموالً هفتگی بود ما معموالًجلسات »

تون که چه کردم خدمتاینکه همین مباحثی که عرض  از غیر کشید ساعت وقت اضافه هم می 9تا 

یک سری از  چه معلمینی احتیاج داریم معلمین جدیدی که بتونند درسایی رو الزم داریم،

ها هم تک تک در این جلسات  غیر از این مباحث کارهای خود بچهتر بگند  مباحث و خالقانه

 .«گرفتند مورد بررسی ما قرار می

 ها به آموزش در خانه علل گرایش خانواده

های جامعه پژوهش بیانگر آن است که علیرغم ایدئولوژیک بودن نظام  ا خانوادهمصاحبه ب

به جهت علل ایدئولوژیک و  ها مدرسه در ایران، انتخاب رویکرد آموزش در خانه در این خانواده

ای از  ، معتقدند که ایراد پاره(2229)نومن و اویرام . مذهبی نیست و بیشتر جنبه تربیتی دارد

از دوره کودکی است یا ناخرسندی از  ها آنناشی از خاطرات منفی ای،  ه نظام مدرسهها ب خانواده

در ایران نیز بسیاری از کسانی که تجربه . اند مواجهبه لحاظ تربیتی با آن  کودکانشانوضعیتی که 

ی دارند، از مدرسه و ا ، آوازههای علم و دانش در عرصه حال نیدرعاند و  مدرسه رفتن را داشته

. رضایت ندارند فرزندانشانای   از مدرسه که آنوشایند دارند یا ای ناخ رسمی تجربهکز آموزش مرا

 :گوید می ییوگو گفتشفیعی کدکنی از استادان بنام ادبیات ایران در 

به همین دلیل مرا به مدرسه . خواست که من مجتهد بشوم می دلشانپدر و مادرم ... »

های  دیدم که بچه چون که می. آغاز خیلی دلگیر بودممن هم از این بابت در . نفرستاند

 ،مصاحبه با دکتر شفیعی) «روند مدرسه است، می دستشان، هایشان ها کیف مان صبح همسایه

 .دارد د را از نرفتن به مدرسه اظهار مینهایت شادمانی خو شفیعی کدکنی همچنین(. 2336

من از این  ...نرفتم بسیار خوشحالم دبیرستانبه مدرسه یعنی به دبستان و  که نیامن از »

های من  بینم که بچه می اآلن ...ام هبابت نه تنها دلخوری ندارم بلکه بارها و بارها خدا را شکر کرد

 (.2336 ،مصاحبه با دکتر شفیعی) «...عمرشان ضایع است واقعاًدر دبستان و دبیرستان 
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های خود را  شگرف، آموخته یا گونه به «استادان و نااستادانم»عبدالحسین آذرنگ، در کتاب 

های  داند و گالیه او از محیط سمی به جز مدرسه و دانشگاه میرهای غیر مرهون محیط عمدتاً

 .رسمی آموزشی مانند مدرسه و دانشگاه بیش از آن است که خود را وامدار و مرهون آن بداند

این رویکرد بیشتر جنبه تحقیق بیانگر آن است که گرایش به  کنندگان مشارکتمصاحبه با 

در دو  توان یمرا  نکات منفی مدارس از نظر والدین یطورکل به. سلبی دارد و نه جنبه ایجابی

 .فضای مدرسه و برنامه درسی دسته قرار داد،

 فضای مدرسه

فضای . ها دارد فیزیکی و روانی آثار مخرب بر بچهبه نظر والدین، فضای مدرسه به لحاظ 

 .ر بسته استفیزیکی مدرسه بسیا

 -22در فضای یک اتاق بسته باید آموزش ببینند اینکه بچه مجبوره توی فضای اتاق  مثالً»

ساعتی متمرکز ودرحالت نشسته آموزش ببینه به  2/  دوتا ساعت 6 متری تنگ هم بشینه و 29

 «باز ها توی فضاهای توی موزه ،ها تا بچه رو ببره توی پارک 22تونه دهند که ب معلم امکان نمی

 شرایط خشکی که مدارس دارد». الدین شرایط مدرسه بسیار خشک استعالوه بر آن به نظر و

ها از بین  در این شرایط خالقیت بچه« روابط خشک مثالًوایستادن شون تا  حاال از صبح صف

که بچه  بره یک فضای بسته است از بین می ها م آموزشی ایران خالقیت را در بچهسیست». رود می

واقعیت »و  .«شند ها یه جورایی تو مدارس خفه می چهب اصوالً». «شه جوری دراون فضا له مییه 

های مدرسه ترس از  بچه»شود  موجب می« تلخی که تنبیه بدنی هنوز تو مدارس ما وجود داره

هایی که  بچه». و تدریجا خود واقعی و ساده خویش را از دست بدهند «امتحان داشته باشند

وابط گوناگون با مدیر معلم و به خاطر برخورد با افراد مختلف، قرار گرفتن در ر رن مدرسه می

 .«شه شون دیده نمی شه که دیگه خود واقعی هایی می ها شخصیت شون دارای الیه بچه

 برنامه درسی مدرسه

برنامه درسی نظام آموزش و پرورش ایران متمرکز است و برای جامعه ایران که دارای 

یکی از . ای یکسان طراحی شده است است در تمام مقاطع تحصیلی برنامهگوناگونی 

 :گوید می شوندگان مصاحبه

مون از یه  نظام آموزشی اصالًآموزش و پرورش ما برحسب رفتارگرایی هست و سیستمش »

خواد یه  می .مونه اد همه رو یکسان مثل چرخ گوشت میریزه و از یه سر هم بخواد دربی سر می
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ها به تعداد  کنه واقعا آدم این ویژگیش هست که مشکل ایجاد میبیرون و  ن در بیارهمخلوط همگ

 .«خودشون تفاوت دارند

ده، همه نهایتاً  فردی نمی صورت به ها فرصت رشد به بچه»به نظر والدین، این نظام متمرکز 

رای همه یه ب شن خب که چی؟ هایتاً وارد یه دانشگاه دولتی میهاشون ن و خوبگیرند  دیپلم می

 .«نوشته شده نسخه

 :شود ها شکوفا نمی استعدادهای بچه جهیدرنتو 

، بچه شکوفا بشه حیط چنان سالم نیست از اون نظر که بچه بخواد استعدادهاش باز بشه،م»

ی  هوشی بود، یه بچهی منم نسبتا بچه با ، راستش بچهبخواد فضای خودش رو داشته باشه

 «شه ه بره اونجا سرکوب میمعمولی نبود فکر کردم این اگ

روی حفظیات بچه » چون اگر عمیق بود. ای عمیق و جذاب نیست یادگیری در نظام مدرسه

 :به نظر یکی از والدین تیدرنها .«گذاشت انگشت نمی قدر نیا

هایی که صبح با شوق و ذوق  سشو دوست نداره انگشت شمارند بچهکسی توی ایران مدر» 

گذره که  هترین عمرهای انسان توی فضایی میسال از ب 22کنم که  من فکر می. رند مدرسه می

 .«ره ره و به خاطر دوستاش می صبح با اجبار می

 پی آمدها و مسائل: آموزش در خانه

عمیق و اساسی بر سبک زندگی  ریتأثدهد که آموزش در خانه،  تحقیقات نشان می

 .کنیم اشاره می رات در جامعه پژوهش خودبه بخشی از این تغیی. گذارد می

 روابط والدین و فرزندان

منفی کودکی خود در مدرسه و  یها باتجربهدهد هم  به والدین مجال می موزش در خانهآ 

رفتار کنند که دوست داشتند در دوره کودکی با  کودکانشانخانواده کنار بیایند و هم به نحوی با 

که کودک در آغوش خانواده قرار  شود موجب می همچنین آموزش در خانه. خودشان رفتار شود

 آموزش در خانه االصول یعل که نیابه دلیل . گیرد و تعامل بیشتری با خانواده داشته باشد

درگیر آموزش کودکان  به میزان بیشتری ها آنرویکردی است که در آن یکی از والدین یا هر دو 

د و این خود موجب تعامل ، ملزم به ارتباط بیشتری با کودکان خود خواهند بوشوند خود می

ین والدین و بیشتر کودکان و والدین با یکدیگر و تقویت انسجام خانوادگی و محبت بیشتر ب
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معتقد است در ( 2229) اری محقق کانادایی(. 2223، 2مری و هاول) شود می ها آنفرزندان 

 کودک به محبت، عالقه اندک والدین یا یکی از آنها به پس از آموزش در خانه ی از مواردبرخ

دانند  می رمنتظرهیغن اعضای خانواده را، پیامدی ، پیوند میاها خانوادهبسیاری از . است شده لیتبد

اری، ) است در انتخاب خانه برای آموزش نبوده ها آنکه در عمل واقع شده است و انگیزه اصلی 

2229.) 

یکی از . اند داشتهتلف این پژوهش نیز به صور مخ کنندگان مشارکتای چنین را  تجربه

 :گوید والدین می

برنشون مهمونی بزرگترها  طند میهاشون در ارتبا یه جوری با بچه اآلنها  خیلی از خانواده»

اونجا از جنس این بود که هم پشت کامپیوتر روابط در ها بچهکنار هم هستند جلوی تی وی و 

 ها پیدا ت بهتری از روحیات بچهها باشند و شناح امر آموزش باید در کنار بچه ها در خانواده

 «.بینم های دیگه می ها رو در کنار بچه وقتی بچه کنیم می

 :گوید عمق روابط با فرزندش چنین می دربارهپدری  

اخت گردنم و گفت بابا یه چیزی دست اند کردم یمیه روز صبح که از خواب بیدارش »

طوری تشکر کرد  ،برام پیاده کردی ه این برنامه روخوام بهت بگم من ازت خیلی ممنونم ک می

 .«کردیم افتاد و با هم چند دقیقه گریه میکه به گریه 

 تحول در چگونگی یادگیری

در تحقیق بیانگر آن است که بسیاری از نکاتی که از نظر  کنندگان مشارکتهای  گفته

. شده استنه رفع با انتخاب آموزش در خا رود یمای به شمار  والدین، از معایب نظام مدرسه

، به افکار روسو و جان دیویی مربیان بزرگ تعلیم و رسان اطالعفلسفه بیان شده از نظر والدین 

 :گوید یکی از والدین می. یت شباهت داردترب

ری اطالعات ندیدیم آموزش یک تو یک سری کتاب و دادن یک س صرفاًما آموزش رو »

 .«چیزی جدا از زندگی بدونیمتونم بگم که سعی نکردیم آموزش رو  می. سیر زندگیه

مشارکت فعال دارند و منبع درسی منحصر به کتاب درسی  یادگیریکودکان در  رو نیازا 

 :گوید شیوه تدریس خود می دربارهالدین یکی از و. نیست

                                                 
1
 Mery & Howell 
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عینی و عملی تو خود  که نیاتراکم که ترکیب جغرافی و ریاضی بوده عالوه بر پروژه  مثالً»

در سطح شهر رفتند، . رو فهمیدند خوندیم تراکم رو معنیش دیم و درس میای که بو اون محوطه

، تراکم رو در سطح تهران با مختلفی رو بررسی کردندهای  کتاباداره آمار تهران رفتند 

حاال بعد روی تراکم شهرها و آب و هوایی ایران رفتیم و بسطش وردند آموضوعات مختلفی در

رمان کار های بم در استان ک ق کردیم و با یک سری از بچهتلفی دادیم بعد هم این پروژه رو

های بم که هم سن خود  م کرمان و با ده نفر از بچهنفر رفتی 2ها با این  یعنی با این بچه کردیم

های  ناطق مختلف استان کرمان تا تراکمم. ی بودن در کویر داشتیم روز تجربهبودند سه  ها نیا

 .«مختلف رو در بیاریم

 :گوید که مشارکت در آموزش داشته است میتاریخ، یکی از والدین در درس 

ی تاریخ شون بخشی که داشت  وام مثال بزنم همین پروژهخ رو من می ی تاریخ شون پروژه مثالً» 

شروع کردند که اول راجع به خودشون و  یجور نیا باًیتقرخب خیلی فضای خوبی بود اینا 

خودشون کی به دنیا اومدند بعد راجع به خانواده شون  الًمثخانواده شون شروع کنند بنویسند 

رو نسل خودتون رو تا جایی  رسید که بیایید خانواده خودتون نجایابنویسند و یه ذره و این به 

پسر خودم کاری که کرد  مثالً ،ها یاد گرفتند مفهوم تاریخ رو بچه نجایازاتونند بنویسند و  که می

با اونا رفت نشست  مثالًچه از نظر مادری چه از نظر پدری بزرگش جدش تا پدربزرگ مادر

 یجور نیاو ... پدر و مادر اونا پرسید و ورد و بعد ازآاونا رو در یزندگ سرصحبت کرد 

بعد یه ... شه و شور هم همینه از یه جایی شروع میذهنشون این شد که تاریخ هم همینه تاریخ ک

 اصالًپسر من که  ...مقدار بعد ایران رو شروع کردیم وبه بخش ایران شدند یه  مند عالقهدفعه 

نه پدرش هیچ کار  شد نه من و مند عالقهسوقش ندادیم اما خیلی خودش  اصالًتاریخ رو ما 

ها رو توجه  چیزهای قومی ملت مثالً ...شنیدیم که  هایی از تاریخ ازش می کردیم ولی صحبت نمی

بومی  یها پوست سرخ مثالًگفت  گفتم اینکاها چیه می می. ..درباره اینکاها  مثالًبود  پیدا کرده

 .«...آمریکا و

 :های رسمی نبود د که متون درسی ما منحصر به کتابگوی یکی دیگر از والدین می

خوندند خیلی فراتر از مدرسه است من بعید  درسی که میهای غیر ی کتاب مجموعه»

در تاریخ و زبان و جغرافی و  ونده بشهخ یردرسیغکتاب  اصالًمدارس عادی  در دونم که می

 اندازهدر حد و  گرفتیم کلی کارای رفتیم به مرکز آمار سی دی و کتاب می ها می که با بچه ریاضی
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دند مثل دی سریال می مثالً. ها بود های من نبود بیشترش برای خود بچه ها ایده ها بود ایده بچه

تمدن کره وچین یا اسکندر مقدونی کار  در مورد درفتن ها می بچه داد سریال جومونگ به نظرم می

ها این  به بچه مدارس عادی دونم تو کردند من بعید می پروژه محور کار می واقعاًو  کردند یم

زمین  رفتیم شدند می ها خسته می رفتیم وقتی بچه می .صت داده بشد که برن دنبال پروژهفر

 .«فوتبال

منجر به  های نو در رویکرد آموزش در خانه به نظر والدین انتخاب روش درمجموع 

 .ها استقالل در یادگیری استیکی از این پیامد. شده است ها آن های پیامدهای مثبتی در بچه

یاد تونند  ها نشون داد که خودشون می یکی از دستاوردهایش به نظر من این بود که به بچه»

 .«شندای برای یادگیریشون نبا بگیرند و وابسته به آدم دیگه

مربوط به دروس نقش دارند  یها یریگ میتصمخود در  که نیاه دلیل ها ب به نظر والدین بچه 

نیاز به انگیزه بیرونی ندارند و الزم نیست از تنبیه و تهدید در آموزش استفاده کرد و از امتحان و 

 .ارزشیابی نیز مانند دانش آموزان مدرسه هراس ندارند

دلهره  اصالًو  ینیچ وهیمرفتند  مادربزرگشاالن با دوستاش و  فردا آخرین امتحانشه ولی»

ارزه  ا میدلهره نداره که فردا امتحان عربی داره برای من دنی که نیهمنداره که فردا امتحان داره و 

 «ای است که این کارها داشته افته و این بزرگترین نتیجه کنه که چه اتفاقی می و خودش حل می

بر  عمدتاًبینند  دکان در رویکرد آموزش در خانه میکه این کو هایی هم نوع آموزش 

هایی مانند مهارت عکاسی یا خرید از مغازه و مانند  متمرکز است؛ مهارت مدت کوتاههای  مهارت

 .ها این

در جریان زندگی واقعی دهند اغلب والدینی که آموزش در خانه را ترجیح میبه نظر  

طبیعی  صورت بهریزی کرد و بسیاری از امور  و برنامه ینیب شیپوان ت قطعی نمی طور بهرا  زیچ همه

. را در آینده تعیین کرد یبلندمدتتوان هدف  نمی جهیدرنتافتند،  ما اتفاق میو خارج از کنترل 

در اولویت  مدت کوتاه یها مهارتباید آموزش . ذهن دور کردرا باید از  بلندمدتنامه آموزش بر

باید با  ،درس معینی این آموزش را داد در زمان مشخصی وکودک  به که نیا یجا بهقرار گیرند؛ 

گیر  و آسان ریپذ انعطافایندی از این حیث آموزش در خانه فر. جریان طبیعی زندگی حرکت کرد

 (.2229 ،نومن و اویرام)است  باره زندگیدر
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 ها و مشکالت آموزش در خانه محدودیت

. یست که آموزش در خانه، امری متعارف قلمداد شودن یا گونه بهمحیط اجتماعی ایران 

 یباز مسخرهعابیری مانند ت. دهند های منفی نشان می بخصوص اطرافیان نزدیک والدین، واکنش

اند؟ بچه شما چه فرقی با بقیه دارد و  کرده کار چهاید؟ مگر بقیه  اید، روشنفکر شده درآورده

ها هم در مقایسه با  گاه خود بچه .شد ها گفته می چهاین قبیل خطاب به والدین این بتعابیری از 

ها وقتی رادیو اعالم  یکی از بچه مثالً. شوند روند دچار تضاد می ه به مدرسه میهایی ک بچه

کند ولی مورد  های فامیل از خوشحالی فریاد می فردا مدرسه تعطیل است همراه بچه کند که می

گوید که دختر  ها می از بچه ؟ یا مادر یکییرو یمگیرد که مگر تو هم مدرسه  تمسخر قرار می

اش به فرزند  خواهرش فالن کلمه را توانسته بخواند و وقتی فرزند او نتوانسته بخواند دختر خاله

البته این  .آیند با این مسئله کنار می جیتدر بهوالدین . او خندیده و او خیلی ناراحت شده است

آگاه  کامالًمدهای انتخاب خود اپی خود نیز هنوز از با اضطراب است چون توأمکنار آمدن 

که رویکرد آموزش در  ییها خانوادهدهد که  نشان می (2229) نومن و اویرامتحقیقات . نیستند

فرایند اجتماعی شدن  درباره شانیها یریگ میتصمگزینند  می فرزندانشانرا در تربیت  خانه

تا پپش از این، خانواده . انتخاب آگاهانه استبیشتر و  یریپذ تیمسئولبا  توأمفرزندانشان 

شد، واگذار  متعارف در مدرسه انجام می طور بهبسیاری از امور را به فرایند اجتماعی شدن که 

ها  گیرند و انتخاب رض تردید قرار میکرده بود ولی پس از تغییر رویکرد، بسیاری از امور در مع

تغییرات اساسی  ها نیا وقات، درمان، بهداشت و امثالدر نحوه کار، گذران ا. شوند هوشمندانه می

زندگی، انتظارات از زندگی و  دربارهحتی در سطحی باالتر تصور کلی خانواده  .آید به وجود می

فلسفه  ینوع بهبه عبارتی تغییر در نوع آموزش خانواده . کند نحوه تحقق این انتظارات تغییر می

 .کند زندگی را نیز متحول می

و هنوز  عه ایرانی که آموزش در خانواده، در فضای رسمی و عمومی پذیرفته نشدهدر جام

های بیشتر  دشواری باتحمل توأمآگاهانه است است، این انتخاب گرچه  نا آشکاردر مرحله 

کنند و موجب اضطراب و  والدین سایه آموزش و پرورش رسمی را روی خود حس می. است

 :دیگو یم باره نیدرادین یکی از وال. شود می ها آندغدغه 
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های ما باید ارزیابی بشن یعنی یکی از مشکالت ما این بود  رو داشتیم که بچه مسئلهاین »

ها  های درسی بچه با کتاب تاًینهااید که ما با ارزیابی آموزش و پرورش روبرو بودیم در نتیجه ما ب

 .«کردیم رو آماده می

 .توان مشاهده کرد شد در نمودار زیر میر خانه گفته در باب آموزش د آنچهمجموعه 
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 یریگ جهینت

نتایج تحقیق نشانگر آن است که جامعه پژوهش که از طبقه متوسط و متوسط به باالی 

های این طبقه  کشور که متمرکز است و به خواسته جامعه ایرانی است، از آموزش و پرورش

های تربیتی  جه اول به جهت ضعفدر خانه در در ، ناخرسند است و رویکرد آموزشاعتناست بی

والدین ایرانی . قرار گرفته است موردتوجهو ساختاری نظام موجود آموزش و پرورش ایران 

در  ندطبقه متوسط شهری به خالف والدین ایرانی در جوامع غیرشهری و اقشار محروم، مایل

نشانگر آن است که ( 2932)های پژوهش فاضلی  یافته. تری ایفا کند تربیت فرزندانش نقش فعال

نقش فعالی ندارند  فرزندانشانوالدین جوامع روستایی ایران و طبقات محروم شهری در تربیت 

اند، به خالف طبقات متوسط در جوامع شهری که به  به مدرسه سپرده تماماًو فرایند تربیت را به 

 فرزندانشان افزایش میزان تحصیالت مادران در این طبقه، در تربیت ازجملهدالیل مختلف 

 .کنند مداخله بیشتری می

 :، علل گرایش به آموزش در خانه در آلمان به قرار زیر است(2223) به نظر اسپیگلر

 ؛و متصلب آموزش سنتی در مدرسه ریناپذ انعطافساختار   .2

 ؛ای های والدین از طریق نظام مدرسه عدم امکان انتقال ارزش .2

بر مسائل نادرست در  دیتأکدر مدرسه و برآورده نشدن نیازهای فردی دانش آموزان  .9

 ؛مدرسه از نظر والدین

 .یتن روان، شلوغی مدرسه و اختالالت فوبیای مدرسه ترس والدین از .6

رسد که جامعه پژوهش حاضر در هر چهار علت با جامعه آلمانی اشتراک نظر  به نظر می

 .شود ده نمیها دی م تصریح و وضوح چندانی در مصاحبهدلیل دو دربارهدارد، گرچه 

جامعه پژوهش حاضر در رویکرد خود به آموزش در خانه، دست آوردهای مثبتی داشته  

فرزندان، روابط صمیمی بین اعضای خانواده و  نفس اعتمادبهیادگیری،  است مانند استقالل در

ن ا از خودبین بار آمدها، نگرانی خود ر برخی از خانواده نیباوجوداگوناگونی در برنامه درسی، 

 .کردند ، ابراز میفرزندانشانهای اجتماعی  فرزندان و محدودیت تجربه

سمی نظام ر اند، دغدغه والدین ایرانی که رویکرد آموزش در خانه را انتخاب کرده نیتر مهم

به نحوی فرزندان خود را در  مجدداًکه  اند آن درصددلذا به نحوی . استآموزش و پرورش 

 نیتر مهم. دالیل مختلفی دارد این رویکرد. پرورش قرار دهندچرخه ارزشیابی رسمی آموزش و 
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به سربازی در  ها آنبه دانشگاه یا احتمال رفتن  ها آندلیل آن ترس از عدم امکان ورود فرزندان 

لذا والدین مذکور در . شرایط نامناسب به دلیل نداشتن مدرک رسمی آموزش و پرورش است

ولی باز در چارچوب  اند کردهحدودی انعطاف ایجاد در برنامه درسی خود تا  که نیاعین 

عالوه بر آن برخی از والدین به دنبال . کنند درسی و برنامه درسی رسمی حرکت میهای  کتاب

اجازه امتحان دادن در نظام رسمی آموزش و  ها آنای قانونی هستند که به فرزندان  کردن ماده پیدا

با  وجو جستها تفحص و  انش آموزان پس از مدتیکی از والدین د مثالً. پرورش داده شود

های ابتدایی و راهنمایی  امتحانات دوره نامه نییآ 22ای موفق به یافتن ماده  کمک مدیر مدرسه

 یا و  بیماری ، مدرسه  به  دسترسی  مانند عدم  عللی  به  که  آموزی دانش  تحصیلی  یهپا» تحصیلی

در اثر   وی  تحصیلی  شود یا مدارک  وارد مدرسه  موقع هب  نتوانسته از کشور  در خارج  اقامت

  او ایجاد شده  تحصیل  در ادامه  ای وقفه یا و  رفته  از بین  یسوز آتش و  ، زلزله سیل  از قبیل  حوادثی

در  ندارد،  ارزشیابی  جهت  قبولی  قابل  مدارک  که  آموزی دانش  تحصیلی  پایه  و همچنین  است

  شورای  از سوی  شده  انجام  های و بررسی  نام ثبت  متعارف  سن  حداقل  با رعایت  یابتدای  دوره

  شورای  رأی  آمار بهدفتر   مالحظات  شود و در ستون می  تعیین  مدرسه  توسط شورای  معلمان

  به  با توجه  تحصیل  ادامه  متقاضی  و متوسطه  راهنمایی  های دوره در. شود استناد می  مدرسه

  در امتحان  محل  پرورش و  آموزش  اداره  تواند با معرفی می خود  و توانایی  متعارف  سن  حداقل

  باالتر ادامه  پایه در  شرایط قبولی احراز  صورت در و  نموده  مورد نظر شرکت  پایه  ورودی

 .( 299 ، مدارس  اجرایی  نامه آیین) «دهد  تحصیل

اند که  به دلیل موانعی از این قبیل تصمیم گرفته ین پژوهش،ای از والدین دیگر در ا پاره

 .کنندفرزند خود را وارد نظام رسمی آموزش و پرورش  مجدداً

دهد که نظام متمرکز مدارس ایران، از منظر جامعه  قیق حاضر نشان میبه هر روی تح

ت مادی و پژوهش نظام پاسخگو به نیازهای والدین ایرانی نیست و والدینی که از امکانا

. کنند کنند و خود را از چرخه نظام رسمی خارج می آموزشی برخوردارند، در مواردی جرئت می

گیرد ولی برای  صورت می نا آشکار صورت بهدارد و  این روند در مراحل ابتدایی آن قرار اگرچه

د قائل است، چندان خوشاین نظام رسمی آموزش و پرورش ایران که برای خود رسالت اعتقادی

این نظام الزم است  اند کرده اشارهای متخصصان برنامه درسی در ایران  که پاره طور همان. نیست
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برنامه درسی  یآزادسازو به صور مختلف به ( 2994مهرمحمدی، )از شدت تمرکز خود بکاهد 

 .و کاهش تمرکز آن بپردازد

 مأخذمنابع و 

 .ان کتاب، تهران، ایران، جهاستادان و نااستادانم(. 2932)آذرنگ، عبدالحسین 

در  دسترس قابلعالی آموزش و پرورش،  شورای(.  299) اجرایی مدارس نامه نییآ
http://www.sce.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=91

%3A--&catid=30%3A----------&Itemid=327&lang=fa 
با  وگو گفت: 92، ص 2گاهنامه ویژه شعر نو، چاپ خارج، شماره  (.2336)شفیعی کدکنی، محمدرضا 

 شفیعی کدکنی محمدرضادکتر 

فصلنامه .  مدرسه آموزش در منزل جایگزین آموزش در (.2994) شکوهی یکتا، محسن، پرند، اکرم
 22سال سوم، شماره  ،خانواده پژوهی

شناسایی دالیل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین دانش آموزان  (.2932)رودی، محمدتقی 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی نامه انیپا آموزش دیده در خانه ساکن شهر تهران،
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