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چكيده
هدددددو پددددد،وهش حاهدددددر ،مقايسددددده ی اثرآمدددددوزش رسدددد ي و آمدددددوزش سدددددايه ای در رفتدددددار ت
دانش آموزان بود .اين پ،وهش از نوع علي -مقايسه ای بوده است .جامعه ی پ،وهش را ه ه ی دانش آموزان مددار
تنكابن ( ) 8484تشكيل مي دادند .ه چنين براسا

ددددديلي كلدددددي
متوسد ه شسرسدتان

جدول مورگان و با استفاده از روش ن ونه گيری خوشه ای چند مرحله ای  199داندش

آموز به عنوان گروه ن ونه برگزيده شدند .از پرسشنامه سنجش رفتار ت

يلي كلي دانش آمدوزان ( ) α =9/42بدرای ج دآ آوری داده هدا

استفاده گرديد .جست ت ليل داده ها عالوه بر شاخص های گرايش مركزی از آمار های استباطي خي دو t ،مستقل و  uمان ويتندي اسدتفاده
شد .نتايج نشان داد كه بين دو گروه آموزش رس ي و آموزش سايه ای از نظر متغيرهای اثربخشي ت
رهايت ت

يلي ،امنيت ت

يلي و هزينه ت

يلي تفاو

يلي ،ميزان سداعا

در

خدواني،

معنادار وجود دارد .در واقآ در ه ه مدوارد سيسدتآ آمدوزش سدايه ای كدارآتر،

موثرتر و رهايت بخش تر بوده است.
کليد واژه گان :سيستآ آموزش سايه ای ،سيستآ آموزش رس ي ،كال

خ وصي ،رفتار ت

يلي كلي.

كه مدرسه تع يل است ،يعني در تع يلي آخدر هفتده

مقدمه

يا ساير تع يال

ميليون ها دانش آموز در سراسر جسدان هسدتند

رس ي به طور خ وصدي آمدوزش

كه وقتي زنگ پايدان مدرسده بده صددا در مدي آيدد،

مي بينند.

آموزش روزانه آنسا ت ام ن ي شود و اين زنگ نشدانه

منظددور از تدددريو خ وصددي 1در اينجددا تدددريو

نيست .بسياری از كودكان بدون در نظدر

است

پايان در

موهوعا

درسي مانند علوم ،زبان و رياهيا

ديل

كه به عنوان آموزش مك ل 2به وسيله داندش آمدوزان

خود ادامه مي دهند .برخدي حتدي از حيداد مدرسده

دنبال مدي شدود و بده منظدور كسدم درآمدد توسدط

شان بيرون ن ي آيند و كال

خ وصي را در ه دان

مي گيرد و در هدر حدال نسدبت بده

مدرسه و شايد در ه ان كال

توسط معلآ خودشان

گرفتن زنگ تفريح به صور

خ وصي به ت

معل ان صور

مي گذرانند .ه چنين بسياری از كودكان در روزهايي

1.Tutoring

.Supplementary education
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آموزش رس ي ،1مازاد م سوب مي شدوند .بندابراين

آسيای شرقي شامل ژاپن  ،هنگ كنگ  ،كره جنوبي و

مفسوم تددريو خ وصدي شدامل موهدوعا

فدو

تايوان شدده اسدت .اخيدراد بده طدرز چشد گيری در

برنامه ای 2مانندد ورزش  ،موسديقي و درو

جنبدي

نواحي مختلف آسيا ،آفريقا ،اروپا و آمريكای شد الي

كه به وسيله معل ان يا اعضای خدانواده بده خواسدته

رشد يافتده اسدت .عوامدل متضد ن رشدد تددريو

خودشان به دانش آموزان ارايه مي گردد ،ن ي شوند.

خ وصي در طول زمان تغيير مي كند ولدي در ه ده

تدريو خ وصدي پديدده ای اسدت كده در ادبيدا

زمينه ها با مفاهيآ اقت دادی و معيشدت خدانواده هدا

پ،وهشي به طور استعاره ای سيسدتآ آمدوزش سدايه

توام بوده است .در واقآ خانواده هايي با منابآ كدافي،

ای 3ناميده شده است .اص الح سايه 8به چند دليدل

قادرند تا با مبالغ بداتتر كيفيدت هدای بستدر تددريو

مناسم است .اول؛ تدريو خ وصي فقدط بده ايدن

خ وصي را تامين كنند .سپو در مدرسه بستر ع دل

دليل وجود دارد كه تدريو رس ي وجود دارد .دوم؛

مي كنند و در يک دوره طوتني زنددگي ،درآمددهای

هرگاه اندازه و شكل نظام آموزشي رس ي تغيير يابد،

زندگي شان را بسبود مي بخشند .در عوض ،بچه هدا

در اندازه و شكل نظام تدريو خ وصي نيدز تغييدر

از خانواده هايي با درآمد پايين كه چندين مزايدايي را

حاصل خواهد شد .سدوم؛ تقريبداد در ت دامي جوامدآ

دريافت ن ي كنند م كن است نتوانند با ه تايانشدان

توجه مردم به آموزش رس ي بيشتر اسدت تدا سدايه

در يددک سد ح ب اننددد و شددايد در سددني پددايين تددر،

آن .چسارم؛ سيستآ آموزش سايه ای به انددازه نظدام

مدرسه را ترک كنند (بری .)2991 ،اگرچده تددريو

آموزشي رس ي از هويت مشخ ي برخوردار نيست.

خ وصي در دنيا شكل فراگيدری بده خدود گرفتده و

ه ان طور كه سايه يک ساعت آفتابي كه روی زمدين

پ،وهش های ع ده ای در اين زمينده گدزارش شدده

مي افتد و مي تواند از گذشت زمدان حكايدت كندد،

است ،اما در ادبيا

پ،وهشي كشور ايدران ،ك تدر بده

ت ليل يک نظدام آموزشدي سدايه ای نيدز مدي تواندد

آن پرداخته شده است .هدو مقالده حاهدر ،ت ليدل

گويای ت ول در يک جامعه باشد (بری.)1000 ،

پديده آموزش سايه ای در نظام آموزشي جامعه مورد

صنعت شكوفا و پر رونق تدريو خ وصدي مدد

نظر پ،وهش است.

هاست كه شاهراهي برای آمدوزش در كندار مددار

البته بايد اذعان ن ود ،هرچند آموزش خ وصي از

رس ي بدوده اسدت .كيفيدت پدايين مددار  ،شدديداد

ديرباز به عنوان بخشي از فرهنگ ع ومي 1و به

باعث افزايش تقاهای تدريو خ وصي شده است.

خ وص در س وح باتی اجت اعي و اقت ادی و

رشد قارچ گونه تدريو خ وصي ،يک پاسخ طبيعي

گاه در گروه های اقليت فرهنگي و ن،ادی رواج

اسددت (كدديآ.)2994 ،

داشته است ليكن بسط و گسترش آن در سال های

تدريو خ وصي 4يک پديده مسآ در بخش هايي از

اخير باعث توجه وي،ه ی پ،وهشگران به اين پديده

بددازار بدده كددآ كدداری مدددار

شده است .آريني و ديويو )2993 (1با م العه
توسعه های اخير آموزش های خ وصي به عنوان

1.Formal

Education
Extracurricular
3.Shadow Education
4 .Shadow
5.Tutoring
2.

Public Culture
Janeis Aryni
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سودآور ،معتقدند اين پديده به طور

حاصل از آموزش در سايه نيدز از ج لده امدور قابدل

يک تجار

فزاينده تبديل به شبه مدرسه شده است و به عنوان

توجه است و اين ت قيق نشان مي دهد كده آمدوزش

سيستآ آموزش

در سددايه ورای ع لكددرد گرايددي حركددت مددي كنددد.

رس ي پيشنساد مي شوند .ياماموتو )2991( 1آموزش

بری( )2919نيز معتقدد اسدت آمدوزش در سدايه بده

در سايه را به عنوان نوعي سرمايه فرهنگي مورد

عنوان ساعا

كالسي خ وصي به دانش آمدوزان در

ب ث قرار مي دهد و نشان مي دهد كه سرمايه

تسلط بدر برنامده درسدي رسد ي و فدرآوری شدغلي

فرهنگي و آموزش در سايه ،به هنگام تاثير گذاری

ساختاری در دوران نوجواني و در خدارج از كدال

نوعي آموزش مك ل رس اد به

ك ک مي كند .كريتسدون و اليسدون)2991 ( 4

بر ع لكرد آموزشي دانش آموزان ،بر يكديگر نيز اثر

در

مي گذارند .موری )2919( 2در باره ی ماهيت

در ارزيابي تاثير برنامه های تددريو خ وصدي آزاد

آموزش در سايه بيان مي دارد كه اساساد فعاليت های

بر موفقيت دانش آموزان نشان مدي دهدد كده برنامده

آموزش خ وصي ،نوعي مك ل برای تدريو رس ي

هددای آموزشددي تك يلددي بددر ارتقددای موفقيددت هددای

در سراسر جسان م سوب مي شوند .رشد تاريخي و

دديلي و رفددآ خددم هددای موجددود در وهددعيت

تغييرا

ت

آموزشي دانش آموزان تاثير دارد.

اخير در صنعت آموزش در سايه نشان مي

دهد كه سيستآ های آموزش در سايه ،از من ق مشابه

ابو ناصر ) 2990(1در پ،وهش تجربي خود گدزارش

آموزشي

كرده است ،گروهي كه تددريو خ وصدي دريافدت

3

كرده اند نسبت به دانش آمدوزاني كده تنسدا در روش

( ) 2994با توجه به گسترش انواع آموزش های

سنتي مشاركت داشته اند ن را

باتتری كسدم مدي

الكترونيک از مفسوم سيستآ تدريو خ وصي

كنند .پيترز ) 2990( 1در يدک پد،وهش ،اثدر بخشدي

هوش ند نيز استفاده كرده اند.

تدريو خ وصي در افزايش س وح فعاليت و بسبود

و كامالد ه گون و من بق با موسسا

رس ي بسره مي گيرند .البته هيتيگكي انا و ه كاران

خالفا اويي )2919( 8با رويكردی مثبدت اهسدار مدي

مسددار

دارد آموزش در سايه واژه ای است كه مع وتد بدرای

آموزش فيزيک را مورد بررسي قرار داده اسدت .وی

توصدديف فددراهآ آوری آمددوزش مك ددل از سددوی

تاكيد مي ن ايد كه تدريو خ وصدي روشدي مدوثر

مدرسان خ وصي و سازمان های خ وصي به كدار

است كه افدزايش دهندده سد وح فعاليدت در داندش

مي رود كه منجر به افزايش توفيق ها در آزمون های

آموزاني است كه دارای ناتواني های شديد و متوسط

ت

يلي مي شود .وی معتقد است آموزش در سايه،

و كددارايي دانددش آمددوزان در كددال

هددای

هستند.

ساختار آموزشي را م كآ مي كند و اهد راب هدای

از سوی ديگدر چدان ) 2992 ( 4معتقدد اسدت يدک

والدين را در جوانم متفاوتي كه در فرزندانشان مدي

تدريو خ وصي خوب ،نيازمند مسار

هدای بدين

يابنددد ،مددي كاهددد .ه چنددين در آمدددهای اقت ددادی

فددردی و آموزشددي اسددت .در ايددن شددرايط شددخص

5. Yamamoto

5.

Kritsonis and Ellison

2.

6.Abu-Naser

3.

7.Peters

Mori
Hategekimana et al.
4. Khalfaoui

8.Chan
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عامل مس ي است كده بدر روابدط معل دان بدا

بيش از پسران از آموزش در سايه استفاده مي كنند و

مدر

دانش آموزان اثر مدي گدذارد .گدروز و ه كداران) 1

امروزه ميزان آگاهي مردم از اه يت و تداثيرا

ايدن

 ) 2994در بررسددي تدددريو خ وصددي در برنامدده

نوع آموزش افزايش يافته است.

درسي يادگيری مساله مددار ،2اثدر پيشدينه مددر

كيآ )2994( 4در بررسي راب ه بين كيفيت مدار

و

و

سبک تدريو خ وصي را مورد توجه قرار دادندد و

تقاها برای آموزش خ وصي در كشور كره جنوبي

به بيان اين م لم پرداختند كه مدرسان خ وصي در

به اين نتيجه دست يافته است كه كيفيت پايين

مقايسه با مدرسان صرفاد رس ي ،به طور قابل مالحظه

مدار

شديداد باعث افزايش تقاهای تدريو

ای از دانش چند وجسي و گسترده تری اسدتفاده مدي

خ وصي مي گردد .در ه ين زمينه فلويد)2991( 1

كنند .آنسا نشان دادند افرادی كه تددريو خ وصدي

در ت ليل امنيت انساني و رويكرد تامين امنيت در

بدداتتری در اجدرا و حفد ه اهنددگ

مدرسه نتيجه مي گيرد كه ك بود امنيت در مدرسه و

م ي ي در فضای تدريو ايجاد مي كنند .ديندديال و

افراد مدرسه نابسنجاری های را در پي خواهد داشت

يسددونديال ) 2991( 3در بررسددي نقددش تدددريو

كه برای بسبود و هدف ندی زندگي افراد مناسم نبوده

رياهي سيستآ آموزشدي كشدور

است .در مج وع كيآ تاكيد مي كند كه وي،گي های

موريتاني ،اهسار مي دارند كه تددريو خ وصدي در

آموزشي نام لوب در م يط های آموزش رس ي،

ت ام س وح آموزشدي ايدن كشدور بده خ دوص در

عوامل كليدی تقاهای آموزش سايه ای است.

لي1

س د وح بدداتی رياهددي يددک فعاليددت كددامالد عددادی

( )2919در ت ليل پاسخ های سياست دارانه به

م سوب مي شود .ت ليل داده هدا در پد،وهش آنسدا

آموزش در سايه در كره جنوبي ،بيان مي دارد كه

نشددان مددي دهنددد كدده تدددريو خ وصددي در در

هرچند از دهه  1019آموزش در سايه چالشي برای

دارندد مسددار

خ وصي در در

رياهيا

آموزش ع ومي كره جنوبي بوده است ولي دولت ها

نه تنسا مورد قبول داندش آمدوزان هدعيف

انواع متفاوتي از پاسخ های سياست دارانه نسبت به

است بلكه برای كليه دانش آموزان كاربردی است.
گيت 2991( 8و  )2990در تالشي برای مفسوم

اين پديده ارايه داده اند .ه چنين بيون )2919( 4در

سددازی و شدداخص سددازی آمددوزش در سددايه بددا

پ،وهش خود گزارش كرده است كه مداخله های

رويكردی چندمليتي ،بيدان مدي دارد كده آمدوزش در

دولت از طريق كاهش دفعا

آزمون های رقابتي

سددايه ،شددكل ديگددری از فرهنددگ سددنتي و ديرپددای

باعث شده كه ميزان مشاركت در آموزش در سايه ،به

تدددريو در منددزل و روشددي بددرای ايجدداد مزيددت

طور چشآ گيری كاهش يابد.

سو

اجت اعي برای خانواده است .جنبه اجت اعي آمدوزش

بری (  2991و  ) 2919ه ن م العه مسير توسعه

در س ح طبقه اجت اعي

مفسدددومي و ابزارگونددده آمدددوزش در سدددايه ،رواج

است .نتايج ت قيق وی نشان مي دهندد كده دختدران

روزافددزون تدددريو خ وصددي در بخددش هددايي از

1.Micheal

5.

2.

6.

در سايه ،نشان دهنده تفاو

Kim
Floid
7. Lee
8. Byun

Groz . etal
Problem solving learning
3. Dendial & Yesondial
4. Southgate
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كشددور ،3پايگدداه اطالعددا

آسيای شرقي مثل ژاپن و هنگ كنگ و كره جنوبي و

نشددريا

تايوان گزارش مدي كندد و تاكيدد مدي ن ايدد داندش

دانشگاهي 8و پ،وهشگاه علدوم و فندروری اطالعدا

آموزاني كه تددريو خ وصدي دريافدت مدي كنندد

ايددران 4نشددان مددي دهددد اسددتعاره آمددوزش سددايه ای

هستند و در طدوتني

عليرغآ گسترش و پيامدهای آن برای دانش آمدوزان،

موفقيت هايي چشآ گير به دست مدي آورندد.

معل ان ،اوليا و سيستآ كلدي آموزشدي ،ك تدر مدورد

نتيجدده پدد،وهش وی نشددان مددي دهددد كدده تدددريو

توجه مستقيآ م ققان ،برنامه ريدزان و سياسدتگذاران

خ وصي دارای اثر مستقي ي بر ايجاد درآمدد بدرای

سيستآ آموزش و پرورش رس ي ايدران قدرار گرفتده

افراد حرفه ای و آمداتور در ت دام گدروه هدای سدني

است .موارد معدودی هدآ كده وجدود دارد ( جليلدي

است.

نوش آبادی )1340 ،بيشتر برای بازداری ،نفي ،انكدار

هرچند پ،وهش های بسياری گزارش كدرده اندد كده

و بددي اه يددت جلددوه دادن آن اسددت .بددری ()1000

بسياری از خانواده ها در جست دستيابي بده موفقيدت

معتقد است اين امر موجم شدده اسدت تدا تددريو

يلي و ك دک بده داندش آمدوزان در

خ وصي فراتر از دسترسي نظدام هدای ج دآ آوری

انجام كارهای مدرسه ،آن ها را به سوی آمدوزش در

اطالعا

از سوی دولدت هدا قدرار گيرندد ،معل دان

سايه سو مي دهند و با وجود تدريو خ وصدي،

خ وصي راغم نباشند وجوهدا

استاندارد های موفقيت آموزشي افدزايش مدي يايدد،

اعالم كنند و خانواده هدا م كدن اسدت اكدراه داشدته

ليكن عوامل فرهنگي و روان شناسي بر نوع و ميدزان

باشدند در مددورد تددريو خ وصددي و هزينده هددای

مشدداركت در سيسددتآ آمددوزش در سددايه اثددر مددي

پرداختي شان اطالعداتي را در اختيدار ديگدران قدرار

گذارند(ايرسون.)2994 1

دهند .به ه ين دليل فعاليت های ياددهي -يدادگيری

دارای كارايي بستری در مدار
مد

های بيشتر ت

پ،وهش هدا در زمينده اثدرا

عل ددي جسدداد

دريدافتي خدود را

آمدوزش در سدايه بدر

آن هآ در حي ه نسادهای نظارتي قدرار ن دي گيدرد و

سيستآ های آموزش عدالي ،از تداثير منفدي تددريو

تجرم به پيامدهای آن توجه ن ي شود .عيناد م ققدان

خ وصي بر جايگاه دانشگاه تاكيد كرده اند (ميلي ت

هآ قدر

را در مدورد ايدن گونده

 .) 2994استيونسون و بيكر )1002( 2معتقدند بسدط

فعاليت ها كه پشت درهدای بسدته اتفدا مدي افتدد،

دي در زمينده آمدوزش در سدايه،

ندارند .لذا مقاله حاهر تالش دارد تدا بده درون ايدن

م كدن اسددت ارتقددا دهنددده ميددزان مشدداركت دانددش

قل رو به هاهر م نوعه وارد شده و در پاسخ بده ايدن

های رس ي و ن وه انتقدال مزايدای

پرسش كلي كه آيا سيستآ آموزش در سايه و سيستآ

تئوری های تخ

آموزان در كال

اجت اعي به ديگر نسل ها باشد.

كسدم اطالعدا

آمددوزش رسدد ي در ميددزان تاثيرگددذاری بددر رفتددار
يلي كلي دانش آمدوزان تفداو

دارنددد پديدده

بددازبيني پدد،وهش هددای منتشددره در پايگدداه هددای

ت

اطالعاتي نسبتاد فراگير ايدران مانندد باندک اطالعدا

آموزش سايه ای را مورد ت ليل قرار دهد .ه چندين

3.Magiran.com

Ireson
Stevenson & Baker

1.

Sid.ir
Irandoc.ac.ir

2.
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شد .ايدن پرسشدنامه م قدق سداخته بدا  28پرسدش،

فرهيه های زير به عنوان پاسخ های مقدماتي به ايدن
پرسش اساسي صورتبندی شدند:
فرهيه  :1بين اثر بخشي ت

ديلي سيسدتآ آمدوزش

سايه ای و آموزش رس ي تفاو
فرهيه  :2بدين رهدايت ت

متغيرهددای اثربخشددي ،رهددايت و امنيددت ت

دديلي،

درسخواني و ميدزان هزينده ت

ديلي،

ميزان ساعا
رفتار ت

وجود دارد.

ديلي داندش آمدوزان از

يلي كلدي داندش آمدوزان را مدي سدنجيد.

مبتنددي بددر نظددر متخ

ددين ،روايددي صددوری ايددن

سيستآ آموزش سايه ای و آمدوزش رسد ي تفداو

پرسشنامه تاييد شدد .پايدايي ايدن پرسشدنامه نيدز بدا

وجود دارد.

اسددتفاده از آلفددای كرونبدداب م اسددبه و بددرای متغيددر

فرهيه  :3بين احسا

امنيت ت

اثربخشددي ت

يلي دانش آمدوزان

دديلي  9/42بددرآورد گرديددد .در ايددن

در سيستآ آموزش سايه ای و آموزش رس ي تفاو

پدد،وهش جسددت تجزيدده داده هددا از شدداخص هددای

وجود دارد

گددرايش مركددزی فراوانددي ،ميددانگين و ان ددراو
خدواني داندش

استاندارد و برای ت ليل استنباطي م ابق بدا ماهيدت

فرهيه  :8بدين ميدزان سداعا

آموزان در سيستآ آموزش سايه ای و آموزش رس ي

متغيرها و داده های گردآوری شده از آماره های خي

تفاو

در

دو و يومان ويتني استفاده شد.

وجود دارد.

فرهيه  :4بين ميدزان هزينده هدای ت

ديلي ای كده

یافته های پژوهش

دانش آموزان متقبل مدي شدوند در سيسدتآ آمدوزش
سايه ای و آموزش رس ي تفاو

پو از اجرای پرسشنامه ها و م اسدبه ن درا  ،داده

وجود دارد.

های استخراج شدده وارد ندرم افدزار آمداری SPSS

روش پژوهش

شدند .نتايج تجزيه و ت ليل داده ها ،من بق با پرسش

پ،وهش حاهر از نوع علي -مقايسه ای است .جامعه

های تفكيكي در ادامه گزارش مي گردند.

پدد،وهش را ه دده دانددش آمددوزان مدددار

متوس د ه

تحليل فرضيه اول :بين اثربخشي ت

شسرسدددتان تنكدددابن ( )8484تشدددكيل داده بودندددد.
ه چنين براسدا

ديلي سيسدتآ

آموزش سايه ای و آمدوزش رسد ي تفداو

وجدود

جددول مورگدان و بدا اسدتفاده از

دارد .از آنجايي كه داده های گردآوری شده در ايدن

روش ن ونه گيری خوشه ای چندد مرحلده ای199 ،

فرهيه از نوع اس ي بوده و مبتني بر فراواني پاسخ ها

دانش آموز به عندوان گدروه ن ونده برگزيدده شددند.

ت

يآ گيری شده است لذا برای ت ليل آن از آزمون

جسددت گددردآوری داده هددا از پرسشددنامه ی مقيددا

غيرپارامتريک خي دو استفاده گرديدد .خالصده ايدن

سنجش رفتار ت

يلي كلي داندش آمدوزان اسدتفاده

ت ليل در جدول  1ارايه شده است.
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جدول  .1آزمون  x2مولفه های متغير اثربخشي
متغيرهای رفتار تحصيلي

مؤلفه ها

اثربخشي تحصيلي

رسمي

سایه

خي دو

درجه آزادی

سطح معناداری

اثربخشي محيط آموزشي

163

491

114/41

1

0/0001

اثربخشي دروس عمومي

910

230

0/67

1

0/414

اثربخشي دروس تخصصي

157

449

196/99

1

0/0001

اثربخشي تسهيالت آموزشي

267

999

7/26

1

0/007

اثربخشي مدرسين

157

449

196/99

1

0/0001

عالقمندی به دروس عمومي

222

912

0/36

1

0/927

عالقمندی به دروس تخصصي

144

456

162/24

1

0/0001

م ددابق داده هددای جدددول 1در ه دده مولفدده هددای
يلي تفاو

اثربخشي ت

تحليل فرضيه دوم :بدين رهدايت ت

ديلي داندش

بدين دوسيسدتآ معندي دار

آموزان از سيستآ آموزش سايه ای و آموزش رسد ي

گزارش شدده اسدت .در واقدآ بده غيدر از دو مولفده

وجود دارد .برای ت ليل ايدن فرهديه نيدز از

اثربخشي و عالقه مندی به درو

تفاو

ع دومي ،در بقيده

آزمون غيرپارامتريک خي دو استفاده گرديد .خالصده

مولفه ها ،دانش آموزان آموزش سايه ای را اثدربخش

اين ت ليل در جدول  2ارايه شده است.

تر دانسته اند.
جدول  .2آزمون  x2مولفه های رضایت تحصيلي دانش آموزان
متغيرهای رفتار

رسمي

مؤلفه ها

سایه

خي دو

درجه آزادی

سطح معناداری

تحصيلي

رضایت تحصيلي

رضایت از محيط آموزشي

150

450

150

1

0/0001

رضایت از سيستم آموزشي

143

451

152/007

1

0/0001

رضایت از موفقيت و پيشرفت تحصيلي

217

929

45/327

1

0/0001

رضایت از طراحي ،نور ،رنگ و فضای آموزشي

262

992

6/22

1

0/003

رضایت از موفقيت در دروس عمومي و

221

913

2/407

1

0/121

رضایت از آموزش های نظری

255

945

19/50

1

0/0001

رضایت از رشته تحصيلي

906

234

0/240

1

0/624

تخصصي

م ابق داده های جدول 2بده جدز مولفده رهدايت از
رشددته ت

تحليل فرضيه سوم :بين احسا

دديلي و رهددايت از موفقيددت در درو

ع ومي و تخ

امنيت ت

يلي در

سيستآ آموزش سايه ای و آمدوزش رسد ي تفداو

دي در بقيده مولفده هدای رهدايت

وجددود دارد .من بددق بددا ماهيددت اسدد ي داده هددای

بين دو سيسدتآ معندي دار گدزارش

گردآوری شده برای ت ليل اين فرهيه نيز از آزمدون

شده است .در واقآ دانش آموزان در اكثر مولفه ها از

غيرپارامتريک خي دو استفاده گرديدد .خالصده ايدن

ت

يلي ،تفاو

آموزش سايه ای احسا

رهايت بيشتری داشته اند.

امددا در ايجدداد رهددايت از رشددته ت

ت ليل در جدول  3ارايه شده است.

دديلي سيسددتآ

آموزش رس ي تا حدی رهايت بخش تر بوده است.

11
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جدول  .9آزمون  x2مولفه های امنيت تحصيلي
متغيرهای رفتار تحصيلي

مؤلفه ها

امنيت تحصيلي

رسمي

سایه

خي دو

درجه آزادی

سطح معناداری

احساس آرامش از محيط آموزشي

144

456

162/24

1

0/01

احساس تنش از کادر آموزشي

542

52

930/49

1

0/01

احساس آرامش از جانب همكالسي ها

220

920

2/67

1

0/01

م ابق داده های جدول 3در ه ه مولفه های امنيت
ت

يلي ،تفاو

در

تحليل فرضیيه چهیارم :بدين ميدزان سداعا

بدين دوسيسدتآ معندي دار گدزارش

خواني دانش آموزان در سيستآ آمدوزش سدايه ای و

شده است .در واقآ دانش آموزان در هرسه مولفده ی

وجدود دارد .ب رای ت ليدل

معرو امنيت ت

آموزش رس ي تفداو

يلي ،آمدوزش سدايه ای را هدآ از

هددای دانددش آمددوزان در

ايددن فرهدديه كدده قضدداو

نظر م ي ي و هآ از نظر كادر آموزشي و هآ كالسي

خ وص ميزان سداعا

ها آرام تر و كآ تدنش تدر دريافدت كدرده اندد .ايدن

كند ،از آزمون غير پارامتريک يومان ويتندي 1اسدتفاده

به خ دوص در ارتبداد بدا كدادر آموزشدي

گرديد .خالصه اين ت ليل در جددول  8ارايده شدده

احسا

بسيار قابل توجه است.

درسدخواني را مقايسده مدي

است.

جدول .4آزمون  uمان ویتني برای مقایسه ميانگين متغيرهای مربوط به ساعات درس خواني
متغير رفتار تحصيلي کلي

ميانگين

مؤلفه ها

ميزان ساعات درس خواني
(مطالعه و حضور درکالس)

0/01

رسمي

سایه

رسمي

سایه

ساعات مطالعه دروس تخصصي

14/93

6/25

7/31

5/51

()71509/500

ساعات مطالعه دروس عمومي

3/24

9/93

5/46

4/24

()52739

0/01

ساعات کالس برای دروس تخصصي

17/02

9/06

9/57

2/20

()2221

0/01

ساعات کالس برای دروس عمومي

11/36

1/99

9/02

1/43

()557/50

0/01

م ابق داده های جدول  8هدر چندد در ه ده مولفده
های متغير ميزان ساعت در

انحراف معيار

U

p

بدين

ای كه داندش آمدوزان متقبدل مدي شدوند در سيسدتآ

دوسيسددتآ معنددي دار گددزارش شددده اسددت ،لدديكن

آموزش سايه ای و آمدوزش رسد ي تفداو

وجدود

برعكو داده های قبلي ،هآ ميزان سداعت م العده و

دارد .متناسددم بددا داده هددای گددردآوری شددده بددرای

دي

ت ليل اين فرهيه نيز از آزمون غيرپارامتريک يومدان

ع دومي داندش آمدوزان در سيسدتآ

ويتني استفاده گرديد .خالصه اين ت ليدل در جددول

هآ ميزان شركت در كال
و چه در درو

خدواني ،تفداو

تحليل فرضيه پنجم :بين ميزان هزينه های ت

ديلي

چه در درو

تخ

آموزشي رس ي بيشتر بوده است!

 4ارايه شده است.

جدول .5آزمون  uمان ویتني برای مقایسه ميانگين هزینه های تحصيلي
متغيرهای رفتار

مؤلفه ها

تحصيلي کلي
ميزان هزینه
تحصيلي

ميانگين
رسمي

*

انحراف معيار

U

p
0/0001

سایه

رسمي

سایه

ميزان شهریه

94440

225269/99

43746/396

134724/134

()79225

هزینه رفت و آمد

13765/70

1259/26

12062/596

12769/724

()196266

0/0001

هزینه تجهيزات

10910

12272/99

1069/301

12005/234

()153620

0/0001

* اعداد ميانگين به ریال مي باشند.

1-Mann-Whitney U test
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م ابق داده های جدول 4هر چندد در ه ده شداخص
های مربود به قضاو

هآ از ل ا اه يت در موفقيت و پيشرفت ت

ديلي

دانش آموزان در بداره هزينده

خود در مقايسه با آموزش رس ي ،موثرتر مدي دانندد.

بددين دوسيسددتآ معنددي دار

ايرسددون ( ،)2994بددری ( ،)2991يامدداموتو(،)2991

گزارش شده است ،اما ماهيت اين معني داری يكسان

موری ( ،)2919لي ( )2919و بيون( )2919هآ نتدايج

نيست .يعني اگرچه با توجه به روزهدای حضدور در

مشابه ای را گزارش كرده اند.

مدرسه دانش آموزان مجبورند هزينده هدای بيشدتری

نتايج ت ليلي اين پ،وهش در زمينده ميدزان احسدا

برای رفت و آمد صرو كنند ،ليكن از ل دا ميدزان

امنيت و تنش ،نشدان داده اسدت بدين آمدوزش هدای

در سيستآ آموزش سايه ای

معندي دار وجدود

هددای ت

دديلي تفدداو

شسريه و هزينه تجسيزا

رس ي با آموزش سايه ای تفداو

دارد .در واقآ ه اهنگ بدا يافتده هدای استيونسدون و

عليددرغآ داوطلبان ده بددودن ،آمددادگي بيشددتری بددرای
پرداخت هزينه دارند.

بيكر ( ،)1002فلويد ( )2991و سو

بحث و نتيجه گيری

در اين پ،وهش نيز دانش آموزان هدآ از جنبده هدای

در اين پ،وهش ه ن مفسوم سازی استعاره آمدوزش

فضای كلي آموزشي و هآ از جانم كادرآموزشدي در

در سايه ،سسآ آن در مقايسه با آموزش هدای رسد ي

آرامدش و امنيدت

بر رفتار ت

سيستآ آموزش سايه ای احسدا

بيشتر و تنش ك تری نسبت به آموزش رس ي تجربه

يلي كلي دانش آموزان ،مورد مقايسده و

كرده اند .اين نتايج در حالي است كه م ابق يكدي از

در پنج فرهيه مورد آزمون قرار گرفت.

يافته های ايدن پد،وهش ،بدين ميدزان سداعا

م ابق فرهيه های ت ليل شدده در زمينده اثربخشدي
ت

گيت ()2991

در

يلي و مولفه های آن بين آموزش های رس ي با

خواني داندش آمدوزان در آمدوزش هدای رسد ي بدا

معني دار مشاهده گرديد .به

معندي داری وجدود دارد.

آموزش سايه ای تفاو

آموزش در سدايه ،تفداو
يعني مد

خ ددوص در مولفدده هددايي ماننددد م دديط آموزشددي،
تدددريو درو

تخ

ددي ،تسددسيال

زماني را كه دانش آموزان در هفتده بدرای

حضدددور در كدددال

آموزشددي و

و م العددده درو

ع دددومي و

تدريو مدرسين ،دانش آموزان سيستآ آموزش سايه

تخ

ای را در مقايسه با آموزش رسد ي دارای اثربخشدي

نسدبت بده سيسدتآ آمدوزش سدايه ای بيشدتر اسدت.

بيشتری گزارش كدرده اندد .ايدن يافتده هدا بدا نتدايج

پدد،وهش هددای كدديآ ( ،)2994دينددديال و بسددونديال

ت قيقددا

ي در سيستآ آموزش رس ي صرو مي كنند،

( ،)2991هيت گكي انا و ه كارانش ( )2994سدو

كريتسددون و ايلسددون ( ،)2991ابوناصددر

( ،)2990پيتددرز ( ،)2990چددان ( )2992و گددروز و

گيت ( )2990و بری ( )2919مويد ه ين يافته است.

ه كاران ( )2994ه سدو مدي باشدد .ه چندين بدين

نتيجدده جالددم ديگددر ايددن پدد،وهش و ه اهنددگ بددا

يلي دانش آموزان در آموزش رس ي بدا

پدد،وهش هددای آرينددي و ديددويو ( ،)2993بددری

معني دار وجود دارد .م ابق

( ،)2991يامدداموتو( ،)2991ميلي ددت ( ،)2994خالفددا

اين ت ليل ،دانش آمدوزان ،م ديط آموزشدي سيسدتآ

بددين

رهايت ت

آموزش سايه ای تفاو

اويددي ( )2919و بيددون ( )2919وجددود تفدداو
ميزان هزينه ت

آموزش سايه ای را هآ از ل ا طراحي ،نور ،رنگ و
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رس ي با آموزش سايه ای اسدت ،بده گونده ای كده

است مي تواند گامي مسآ در اين زمينده باشدد .يقينداد

دانش آموزان برای آمدوزش سدايه ای در مقايسده بدا

نقش پ،وهشگران در آغاز تالش برای مدل سدازی و

آموزش رس ي هزينه های بيشتری را در مداه متقبدل

نظريه پردازی در خ وص م العا

مربود به پديده

مي شوند .در واقآ به نظر مي رسدد هرقددر اوليدا از

آموزش سايه ای چه به عنوان متغير مستقل چده بده

هزينه كردن در سيستآ آموزش رسد ي بده ويد،ه در

عنوان متغير وابسته اجتناب ناپذير است.

مدار

دولتي اكراه دارند ولي دره ين شرايط بدرای
منابع

هزينه كردن در سيستآ آمدوزش سدايه ای پيشدگام و

 -جليلي نوش آبادی ،سيدجالل .)1340( .از

رقابتي ع ل مي كنند.
در يک چشآ انداز كلي يافته های پ،وهش حاهر بده

اقتصاد آموزش و پرورش غافل ماندهایم .سايت

عنوان ن ونه مستندی از يک سيستآ آموزشي مت ركز،

در:

شورای عالي آموزش و پرورش .قابل دستر
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Abstract
The purpose of this study was to compare the effect of formal education and shadow education on
school students’ general education behavior. The research was a causal-comparative one. The sample
included 600 students that were selected via multi–stage cluster sampling from Iranian high schools.
The data were collected by General Educational Behavior Questionnaire (GBEQ). Also, the data were
analyzed by statistics of X2, t, Mann Whitney U. The results showed that there were significant
differences between formal education and shadow education in terms of variables such as students’
educational effectiveness, study hours, educational satisfaction, safety and tuition. In fact, in all cases a
shadow education system was indicated to be more efficient, effective and satisfying.
Key Words: Shadow Education, Formal Education, Tutoring Classroom, General Educational
Behavior
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