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 1بنیصدیقه هاشمی

 2افسانه کلباسی

 3دیسیدمهدی میرها

 شهر دوره ابتدايیحاضر، بررسی ديدگاه معلمان  مقالههدف چکیده: 

هدا بدودر روش ای بر تددري  آناصفهان در مورد تأثیر آموزش سايه

ی دوم پژوهش پیمايشی و جامعه آماری شدام  تمدامی معلمدان دوره

ی ( شهر اصفهان در سال تحصیل3و  2و  1) ابتدايی نواحی برخوردار

نفدر بدودر بدا اسدتفاده از جددول  رج دی  700 به تعدداد 99-1398

، ای متناسب با حجمگیری طبقهنفر با روش نمونه 248مورگان تعداد 

گويده در 48 محقق ساخته بدا سشنامهانتخاب شدندر ابزار پژوهش، پر

ای لیکرت بودر روايی صوری و محتوايی پرسشنامه درجهمقیاس پنج 

ريدق تعیدیض ضدريب آلفدای توسط متخصصان تائید و پايايی آن از ط

هدا بدا های حاص  از تحلید  دادهمحاسبه گرديدر يافته 87/0 رونباخ 

یر م تق ، نشدان داد  ده بیشدتريض و  متدريض تدأث tاستفاده از آزمون 

ای و بعد محیط  الس آموزش سايه به ترتیب بر بعد م ئولیت حرفه

در بوده استر همچنیض نتايج حدا ی از تدأثیر متبدت آمدوزش سدايه 

 تمامی ابعاد تدري  از ديدگاه معلمان بودر

 ،چارچوب ارزيابی تدري  دنیل ون: آموزش سايه، هاکلیدواژه
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Abstract: The aim of the present study was to 
investigate the views of primary school teachers 

in Isfahan about the effects of shadow education 

on their teaching. To this aim, survey method 
was employed and statistical population included 

all second grade elementary school teachers in 

districts (1, 2 and 3) of Isfahan in the academic 
year of 2009-2010 including 700 individuals. 

From this population, 248 people were selected 

by stratified proportional sampling method and 
using Krejcie Morgan table. The research 

instrument was a researcher-made questionnaire 

with 48 items on a five-point Likert scale. The 
content validity of the questionnaire was 

confirmed by experts and its reliability was 

calculated by determining the Cronbach's alpha 
coefficient of 0.87. The findings from data 

analysis using independent t-test showed that the 

maximum and minimum effects of shadow 
education was on professional responsibility and 

classroom environment, respectively. The results 

also revealed the positive effects of shadow 
education in all aspects of teaching from the 

perspective of teachers. 
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 مقدمه

و پرورش صورت  های رسمی آموزشريزیيادگیری تنها از طريق مدرسه و در قالب برنامه

 سرعتگرفته و بهدر سرتاسر دنیا شک  1ای جهانی به نام آموزش سايهپذيردر امروزه پديدهنمی

مدرسه رسمی  های آموزشی در خارج ازفعالیت"عنوان در حال رشد استر آموزش سايه به

با مض،  ؛2001و همکاران، 2بیکر) شده است تعريف "های آموزشیبرای افزايش فرصت

های مرتبط با (ر به عبارت ديگر آموزش سايه، شام  تمامی آموزش2010، 3 اندرون و راسینگو

 شوده  ه در ساعات غیررسمی و در قبال پرداخت شهريه ارائه میموضوعات درسی رسمی بود

شود،  ه به طور گ ترده با عنوان آموزش سايه شناخته می 5(ر تدري  خصوصی2003، 4بری)

مشاهده است و ا نون در ساير ژاپض و  ره جنوبی( قاب  ) مدت طوالنی است  ه در شرق آسیا

تدري   (ر2020بری، ) يافته استی و آفريقا رواج جمله اروپا، آمريکای شمال نقاط جهان از

 ه موجوديت آن واب ته به ايضشود؛ نخ ت خصوصی به چند دلی  آموزش سايه نامیده می

و   ه هر زمان  ه اندازه و شک  نظام آموزشايض و پرورش است؛ دوم فرآيند رسمی آموزش

 ه هرگاه برنامه درسی ايض  ند و سومهم تغییر می پرورش اصلی تغییر  ند، اندازه و شک  آن

نظام آموزشی  .(1999و  2013بری، )  ندمدارس تغییر  ند، برنامه درسی سايه نیز تغییر می

های مهم سايه در جوامعی  ه از نظام آموزشی موفقی برخوردار ه تند و نتايج خوبی در آزمون

اردر همچنیض عملکرد ن بتاً ضعیف اند نیز رواج دبه دست آورده 7و پرلز 6المللی تیمزبیض

ايض نوع عنوان دلی  افزايش تقاضا برای ها بهايض آزمونيافته در آموزان  شورهای توسعهدانش

(ر برای مدت طوالنی، ب یاری از 2017، 8ملیز و ابید) ايض  شورها ذ ر شده استآموزش در 

ای اندازهاما آموزش سايه به  یرنداران ترجیح دادند وجود آموزش سايه را ناديده بگذگسیاست

های مدارس و ، برابری اجتماعی، اشتغال، فعالیت9فراگیر شده و پیامدهايی بر اقتصاد دانش

                                                 
1. Shadow education 

2. Baker et al 

3. Buchman, condron & Roscingo 
4. Bray 

5. Private tutoring 

6. TIMSS 
7. PIRLS 

8. Melese & Abebe 

9. knowledge economy 
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آموزش سايه  (ر2020بری، ) ها دارد  ه بايد به آن توجه ويژه شودزندگی  ود ان و خانواده

سازی و  ت بلکه برای غنیهای درسی نیماندگیصرفاً جهت اصالح و جبران  مبودها و عقب

(ر در تحقیقات مختلف برای آموزش 2017بری، ) يادگیری نیز  اربرد دارد افزايش سرعت

 ها عبارتند از:شده  ه برخی از آنسايه مزايايی معرفی 

های ايض امر فرصت ند و آموزان عرضه میای را به دانشمجدداً موضوعات درسی مدرسه -1

دهد يادگیری را افزايش می ند و زمان و تمريض و تکرار را فراهم می مختلفی از جمله پرسش

، 1 مرون) برندايض نوع آموزش اضافی سود می ماندگی درسی دارند ازآموزانی  ه عقبو دانش

 تريض شک  آموزش سايهيک است  ه متداولبهيک ی بارز آن، تدري  خصوصی(ر نمونه2017

آموزان نقش اساسی  ردن نیازهای جبرانی دانش است و در برآورده در آمريکای شمالی و اروپا

آموزان آموزمحور به دانش(ر آموزش سايه با به وجود آوردن فضای دانش2015 2موری،) دارد

اند،  ند تا با اح اس راحتی بیشتر، سؤاالتی در رابطه با مطالبی  ه خوب درک نکرده مک می

يکی از دالي  تقاضای  الس خصوصی،  م بودن ساعات  (ر همچنیض2003،  3 یم) بپرسند

  (ر2012میکائیلو و انتصار فومنی، ) باشدتدري  دروسی مانند رياضی و علوم در مدرسه می

يادآوری اطالعات و سرعت راهبردها و فنونی جهت درک متض سؤاالت، سرعت در  -2

دهد و ئله را آموزش میح  مناسب م گیری جهت انتخاب راهپردازش اطالعات و تصمیم

گیرند را شناسايی و با آموزان در ح  م ئله به  ار میهای ناصحیحی  ه دانشاستراتژی

؛ بنابرايض آموزش سايه تأثیر متبتی بر (2016 یم، ) سازدهای مناسب جايگزيض میاستراتژی

 (ر4،1994دسیلوا) آموزان داردعملکرد تحصیلی دانش

ها با شر ت در دهدر آنيادگیری در مدرسه تغییر می ر موردآموزان را دنگرش دانش -3

 نند، با افزايش میزان برداری میيادداشت های خصوصی وقت بیشتری صرف مطالعه و الس

شود آموزان میيابد و باعث  اهش اضطراب دانشيادگیری بهبود می یمطالعه، عالقه و انگیزه

، 5 ايوبیت)  نديادگیری دارند،  مک مینف   متری در تآموزانی  ه عزايض م ئله به دانشو 

 (ر 2014

                                                 
1. Cameron 
2. Mori 

3. Kim 

4. De Silva 

5. Cayubit 
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آموزان را نگهداری  رده و با ب یاری از مربیان آموزش سايه، سوابق و امتحانات دانش -4

 های اصلیشوند و مهارتآموزان آگاه میيادگیری دانشايض سوابق از روند و سبک  مراجعه به

يادگیری يادگیری، های متبت در مورد خودمحور و نگرش یهای مطالعهيادگیری، عادت

ايض طريق موجب   ب نمرات باالتر در مدرسه محتوای رسمی مدرسه را بهبود بخشیده و از 

 (ر 2019، 1 یم و جونگ) شوندمی

شودر پنج فرم اصلی آموزش سايه شام  های مختلف ارائه میآموزش سايه به شک 

، 4يادگیری مشترکهای ، برنامه3ؤس ات آموزشی خصوصی، م2تدري  خصوصی در خانه

 یم و جونگ ، ) باشندمی 6های پ  از مدرسهو برنامه 5اينترنتآموزش خصوصی مبتنی بر 

 (ر2019

ر دمنظور افزايش مشار ت مردم ايران، مؤس ات آموزش تکمیلی خصوصی به در  شور 

ی موزشبرداری از مدارس و مرا ز آهرهايجاد و ب گذاری درآموزش و پشتیبانی از سرمايه

و پرورش تأسی  شده استر  غیردولتی، سازمان مدارس غیردولتی توسط وزارت آموزش

 ه  براساس آخريض آماری  ه از سازمان مدارس غیردولتی به دست آمده، مشخص شده است

رده ت  ايران مجوز رسمی دريافموس ه رسمی در سراسر  16000ايض سازمان نزديک به از 

تر ايض نوع در پايتخت، تهران است  ه در شهرهای  وچکها از تريض موس هاستر معروف

فت ی دو، هقلم چی(، گاج، گزينه) شعبه داردر ده مر ز مشهور شام   انون فرهنگی آموزش

وده صی باستاد، علوی، پارسه، ماهان، مبتکران، فاض  و ونوس ه تند  ه مشغول تدري  خصو

 (ر 2019شیربگی و همکاران، ) باشنداب آموزشی و لوح فشرده میو دارای  ت

های ايران و گ ترش روزافزون  السايض نوع آموزش در  شور با توجه به گ تردگی 

وار تدري  خصوصی، هنوز اطالعات  افی و صحیحی از نظام خصوصی و همراهی سايه

ايض دالي  موافقان و مخالفان  نظر از داوری درباره درستیآموزش سايه وجود نداردر صرف

                                                 
1. Kim & Jung 

2. Home -Visit Private Tutoring 

3. Private Tutoring Institutes 

4. Subscribed Learning Program 

5. Internet-Based Private Tutoring 

6. After-School Programs 
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ريزان نظام گذاران و برنامهاندر اران، سیاستی آموزشی، نخ تیض گام برای دستپديده

اينکه ايض پديده در جامعه استر با وجود آموزشی، شناخت گ تردگی، فراوانی و شدت رواج 

يافته اما شدت رواجیز بهايران نايض پديده در دهد  ه شواهد تجربی و آمارهای رسمی نشان می

شیراوند، معدن دار آرانی و نیک ) ايرانی به بررسی ابعاد آن ب یار اندک استتوجه پژوهشگران 

 (ر 2017پی، 

نقیض پژوهشگران در مورد آموزش سايه بر ضرورت و اهمیت  و ی نتايج ضدمطالعه

است: بعضی از پژوهشگران  زير آشکار ايض تناقض در دو مطالعهافزايدر پژوهش درباره آن می

های ماندگیآموزان ضعیف، عقبشود  ه دانشاعتقاد دارند  ه نظام آموزش سايه سبب می

های آموزشی و درسی خود را جبران  نند؛ از ايض جنبه، نظام آموزش سايه به برابری فرصت

آثار و (؛ اما برخی از پژوهشگران به 2013، 1جو) رساندياری می گ ترش عدالت آموزشی

آموزان، و بر تأثیر مخرب آن بر دانش پیامدهای منفی آموزش خصوصی تکمیلی اشاره نموده

ها به مواردی چون اختصاص وقت طوالنی برای ورزندر آنوالديض، معلمان و اجتماع تأ ید می

ايجاد واب تگی و  اهش خالقیت در فراگیر، تأ ید بر آموز، مطالعه و افزايش خ تگی در دانش

های اضافی به تحمی  هزينه جای درک عمیق مفاهیم، خ تگی معلمان،زنی بههای ت تهارتم

، 3و سلیمان 2014، 2لی )  نندهای اجتماعی اشاره میايجاد نابرابریها، ف اد معلم و خانواده

عنوان نوعی  نند  ه مشار ت زياد در آموزش خصوصی به(ر حتی برخی استدالل می2012

های آموزان در  الس(ر برخی مواقع حضور دانش2016 یم، ) شودقلمداد میآزاری  ودک

خصوصی به دلی  انتظارات و فشار خانواده و فضای اجتماعی حا م بر جامعه و اضطراب 

 (ر2011بری، ) گیردوالديض صورت می

ی هايافتض تأثیرات آموزش سايه بر موفقیت دلی  ديگر برای تحقیق در مورد آموزش سايه، 

حا ی از آن است  ه مشار ت  (4پیزا) آموزانالمللی دانشالمللی استر نتايج ارزيابی بیضبیض

 نگ و تايوان و  انادا در ی جنوبی، هنگآموزان  شورهايی مانند ژاپض، سنگاپور،  رهدانش

 جويی  ردن آموزشها مؤثر بوده و استفاده از آموزش خصوصی راهی برای صرفهپیشرفت آن

                                                 
1. Jo 

2. Lee 
3. Sulieman 

4. Programme for International Student Assessment :PISA 
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ها به سی تم آموزش رسمی و ايض موفقیتشودر ن بت دادن ورش نیز در نظر گرفته میو پر

 تواند گمراه  ننده باشدصرفاً معلمان مدارس دولتی و غفلت از تأثیر آموزش سايه می

 (ر 2017، 1تا اياما)

يادگیری همچنیض ظهور و پیشرفت آموزش سايه در ب یاری از  شورها فرهنگ 

ياد آموزان در رابطه با اينکه از  جا و چگونه تغییر داده است و نظرات دانشآموزان را دانش

آموزان در حال عبور از مرز ديوارهای يادگیری دانش(ر 2016 یم، ) بگیريم، تغییر  رده است

گیرد برخالف گرفته و تحت تأثیر قرار میمدارس است و توسط برنامه درسی سايه شک 

آموزان در حال  ند، دانشيک معض  اجتماعی نگاه میعنوان به جامعه  ه به آموزش سايه

  (ر2002، 2فوندان)  نندحاضر دو برنامه درسی سايه و برنامه درسی رسمی را با هم تر یب می

ست؛ نقص بودن آموزش رسمی ای آموزش سايه، به چالش  شاندن بیدلی  آخر برای مطالعه

ی دولت آموزان، آموزش سايه را ن بت به مدارسدانششدن سؤاالتی مانند: چرا بیشتر مطرح

علمان م نند تا آموزان از معلمان سايه بیشتر پیروی میدهند؟ چرا ب یاری از دانشترجیح می

به  رسمی؟ چرا و چگونه آموزش سايه مانند مدرسه شده است؟ چرا والديض حاضرند ن بت

ود (ر وج2019 یم و جونگ، ) د؟مدارس دولتی پول بیشتری در آموزش خصوصی هزينه  نن

 اندازدرنقص بودن آموزش رسمی به شک میچنیض سؤاالتی باورها را در رابطه با  ام  و بی

ايض نوع آموزش بر تدري  رسمی  باوجود فراگیر شدن پديده آموزش سايه، بررسی تأثیر

و معلمان با  گذاران آموزشی، مديرانمعلمان ب یار حائز اهمیت استر چرا ه آشنايی سیاست

تأثیرات ايض نوع آموزش بر تدري  رسمی باعث اتخاذ موضع و تصمیم صحیح در  الس 

ها در ايض زمینه ب یار اندک (؛ و ايض در حالی است  ه آمار پژوهش2020بری، ) شوددرس می

ريزان  ه الزم است موردتوجه محققان و برنامهچناناستر همچنیض تدري  خصوصی آن

ها واقع نشده است و در مورد محدوده و میزان اثرات آن بر موفقیت گیرندهیمآموزشی و تصم

ها اطالعات  افی در دست نی تر با توجه به تأثیرات متبت و آموزان و برابری فرصتدانش

و  تواند بر فرآيند تدري  معلمان مدارس در نظام رسمی آموزشايض پديده می منفی  ه

                                                 
1. Takayama 

2. Foondun 
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های معلمان در مورد ايض تأثیرات، م ئله اصلی پژوهش ز ديدگاهپرورش داشته باشد، آگاهی ا

گرفته داخلی و خارجی پرداخته حاضر استر در ادامه به بیان مواردی از تحقیقات انجام

 شودرمی

ی: گرايش روزافزون به تدري  خصوصی تکمیل"( در تحقیقی با عنوان 2011) شیربگی

 آموزان، والديضهای دانشی ديدگاهدبیران با مقاي هآموزان، والديض و های دانشبررسی ديدگاه

را  میلیآموزان، تدري  خصوصی تک، دريافت  ه بیش از نیمی از دانش"و دبیران شهر سنندج

آموزان در درصد از دانش 62اندر حدود حداق  در دو مرحله از تحصی  خود دريافت  رده

های خصوصی هفته را صرف  الس  م چهار ساعت دردرصد آنان دست 64فص  تاب تان و 

 اندر رده

ايه در ستحلی  سی تم آموزش »( در پژوهشی با عنوان 2012) خلخالی، شکیبايی و باصری

خشی اثرب نشان دادند  ه بیض دو گروه آموزش رسمی و آموزش سايه از نظر متغیرهای« ايران

 فاوتزينه تحصیلی تتحصیلی، میزان ساعت درسخوانی، رضايت تحصیلی، امنیت تحصیلی و ه

 وای  اراتر، مؤثرتر معنادار وجود داردر درواقع در هر مورد، سی تم آموزش سايه

 استر  تر بودهبخشرضايت

 های سايه بر اضطرابوا اوی نقش آموزش"( در پژوهشی با عنوان 2016) شکیبايی

آموزان ش ت دان، به ايض نتیجه رسید  ه شر"آموزان دبیرستانی شهرستان تنکابضرياضی دانش

ر بتواند شود و ايض بهبود يادگیری میدر آموزش سايه باعث يادگیری بهتر درس رياضی می

  آموزان در ايض درس بینجامدر اهش اضطراب رياضی و ارتقاء سطح دانش

شناسايی ابعاد  می آموزش »( با عنوان 2017) پیپژوهش شیراوند، معدن دارآرانی و نیک 

يافته ، به ايض نتايج دست«ی شهر تهرانآموزان مقطع متوسطهمیان دانشخصوصی تکمیلی در 

ی والديض ی  السی و توصیهيادگیری بهتر دروس، افزايش نمرهاست  ه عواملی همچون 

تريض های خصوصی داشته استر همچنیض رايجبیشتريض نقش را در شر ت فراگیران در  الس

 ننده و هايی با شمار ب یار شر تدر  الس های خصوصی، شر تی دريافت آموزششیوه

آموزان به ترتیب اولويت شام  تريض دروس از نظر دانشيک معلم در آن بوده و مهم تدري 

ی دختران از تدري  خصوصی از پ ران رياضیات، زبان انگلی ی و عربی استر میزان استفاده

آموز بیشتريض دلی  ی توسط دانشبیشتر بوده است، تبلیغ معلمان در استقبال از  الس خصوص
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ای بیض میزان درآمد والديض و میزان آموزان به تدري  خصوصی بوده و رابطهروی آوردن دانش

 استفاده از  الس خصوصی وجود نداشته استر

يه: های لو   آموزش ساهزينه"( تحت عنوان 2019) نتايج پژوهش شیربگی و همکاران

ه از ست  احا ی از ايض  "نشجويان، والديض و معلمان ايرانیهای داای ديدگاهبررسی مقاي ه

ک های تدري  خصوصی برای دراهداف اصلی شر ت در  السديدگاه معلمان و والديض، 

ری های سراسها و آزمونها را در آزمونآموزان است و عملکرد آنبهتر موضوعات برای دانش

يید موزان اثربخشی تدري  خصوصی را تأآبخشدر همچنیض بیشتر معلمان و دانشبهبود می

 نمودندر

تأثیر آموزش سايه بر آموزش رسمی در "( در پژوهش خود با عنوان 2016) 1 ارام وانیا

يافته است  ه آموزش سايه به پوشش  ام  برنامه درسی  مک ، به ايض نتايج دست"منطقه  نیا

بخشد و آموزش سايه بر زمانی هبود میآموزان را بی معلمان و عملکرد دانش ند اما انگیزهنمی

هايی را به دولت برای ايض مطالعه توصیهگذاردر گذرانند تأثیر می ه والديض با فرزندان می

ها در آموزش سايه  اهش موانع قانونی آموزش سايه و تشويق والديض به مشار ت فرزندان آن

 داردر

حا ی از « شک  آموزشی پنهانيک م تدري  خصوصی:»با عنوان  2نتايج پژوهش ح یض

شود؛ زيرا آموزان ن بت به درس میعالقگی دانشايض است  ه تدري  خصوصی باعث بی

ها توانند به   ی پول بدهند  ه راه قبول شدن در امتحان را به آن نند چون میها فکر میآن

مجبور باشند به های درس حاضر شوند، مگر اينکه نشان دهد، بنابرايض نیاز ندارند در  الس

خاطر رعايت مقررات مدرسه چنیض  اری را انجام دهند و به همیض دلی  مدارس تعداد غايبیض 

 (ر 2003به نق  از بری، ) افزايش است

( در گرج تان هر دو 2014) 1، در  امبوج و  وباخیدزه(2014) 3تحقیقات برم و سیلوا 

آموزان برای حضور نندگان و مشوقان دانش تريض تبلیغاند  ه معلمان مدارس اصلینشان داده

 های خصوصی ه تندردر  الس

                                                 
1. K. Mwania 

2. Hussein 

3. Berhm & Silova 
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ها بر بندی نمود  ه اغلب پژوهشگونه جمعتوان ايضی پژوهش میی پیشینهبا مطالعه

و  زش سايهآمو اند؛ اما تا نون ديدگاه معلمان در موردتأثیرات متبت آموزش سايه تأ ید داشته

يض اها مورد بررسی قرار نگرفته استر چرا ه رسمی آننقش آن در عملکرد تدري   الس 

دم عمتال به دلی  عنوان گذاردر بهنوع آموزش، تأثیرات ب یاری بر جريان رسمی آموزش می

قاتی ف طبآموزان به دلی  افزايش شکاهای سايه برای تمامی دانشگیری از آموزشامکان بهره

 رسآموزان در مداورودی و آمادگی دانش عدالتی آموزشی، تفاوت در رفتارو گ ترش بی

تر آموزان ضعیفدادن به دانشياریايض ناهماهنگی را با  يافته و معلمان ممکض استافزايش 

ه آموزانی  ه از تدري  خصوصی استفادبعضی از معلمان ممکض است دانش جبران  نندر

عضی بيگر دزان شوندر از سوی آمو نند را مبنا قرار داده و موجب افزايش شکاف بیض دانشمی

 وباشند  اشتهآموزان به دلی  استفاده از آموزش سايه، توجه  افی را در  الس درس نداز دانش

، جريان رسمی  الس درس را تحت تأثیر قرار دهندر فقدان عالقه به  الس درس رسمی

ز يکی امعلم آموزان،  اهش تالش معلمان رسمی و عدم احترام به افزايش میزان غیبت دانش

ري  آموزان ضعیف به بقیه  الس از طريق تداثرات منفی آموزش سايه استر رسیدن دانش

رس خصوصی و  اهش حجم  ار معلم رسمی از اثرات متبت آموزش سايه بر پويايی  الس د

  (ر2011بری، ) گزارش شده است

های و فعالیت ايض تأثیرات باي تی مبنای تئوری و چارچوبی برای تدري برای بررسی 

ی معلمی، بر اخیر در تعريف حرفه ( در دهه2013) 2مرتبط با آن در نظر گرفته شودر دنیل ون 

و  5، محیط  الس درس4، آموزش3سازیريزی و آمادهابعاد چهارگانه تدري  شام  برنامه

عاد و است و چارچوب جامعی برای آن ارائه داده استر اب تأ ید نموده 6ایهای حرفهم ئولیت

 ارائه شده استر 1ايض چارچوب در جدول شماره های مؤلفه

                                                                                                                   
1. Kobakhidze 

2. Danielson 

3. Planning & Preparation 

4. Instruction 

5. Classroom environment 

6. Professional responsibilities 
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 (2013) های چارچوب ارزيابی تدري  دنیل ونابعاد و مؤلفه -1جدول شماره 

 هامؤلفه ابعاد  

 های آموزشیآگاهی از محتوای درسی و روش سازیریزی و آمادهبرنامه

 آموزاننشان دادن دانش در مورد دانش

 امدهای آموزشیتعییض پی

 دانش در مورد منابع

 طراحی آموزش هماهنگ

 آموزانطراحی ارزيابی دانش

 ايجاد محیطی همراه با احترام و حمايت محیط کالس درس 

 يادگیریيک فرهنگ ايجاد 

 مديريت فرآيندهای  السی

 آموزانمديريت رفتار دانش

 سازماندهی فضای فیزيکی

 آموزانارتباط با دانشبرقراری  آموزش  

 استفاده از فنون پرسشگری و مباحته

 يادگیریآموزان در درگیر ساختض دانش

 استفاده از ارزيابی در تدري 

 پذيری و پاسخگويینشان دادن انعطاف

 تأم  در تدري  ایهای حرفهمسئولیت

 ثبت و نگهداری دقیق سوابق

 هاارتباط با خانواده

 ایجوامع حرفهشر ت در 

 ایی حرفهرشد و توسعه

 ای بودننشان دادن حرفه

  

شهر  دوره ابتدايیبا توجه به چارچوب فوق، هدف پژوهش حاضر بررسی ديدگاه معلمان 

  نه تدريارگاها با توجه به ابعاد چهبر عملکرد تدري  آن اصفهان در مورد تأثیر آموزش سايه

ای تدري  ی، آموزش، محیط  الس درس و م ئولیت حرفهسازريزی و آمادهشام  برنامه

 ايض راستا سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از:استر در 

ريزی نامهای بر بعد برشهر اصفهان در مورد تأثیر آموزش سايه دوره ابتدايیديدگاه معلمان  -1

 ها چگونه است؟سازی آنو آماده
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یط ای بر بعد محدر مورد تأثیر آموزش سايهشهر اصفهان  دوره ابتدايیديدگاه معلمان  -2

 ها چگونه است؟ الس آن

وزش ای بر بعد آمشهر اصفهان در مورد تأثیر آموزش سايه دوره ابتدايیديدگاه معلمان  -3

 ها چگونه است؟ السی آن

ای بر بعد شهر اصفهان در مورد تأثیر آموزش سايه دوره ابتدايیديدگاه معلمان  -4

 ها چگونه است؟ای آنرفههای حم ئولیت

ای موزش سايهشهر اصفهان در مورد تأثیر آ دوره ابتدايیآيا بیض نظرات معلمان زن و مرد  -5

 ها تفاوت وجود دارد؟بر عملکرد تدري  آن

 روش پژوهش

ی دوم ورهی مورد مطالعه، تمامی معلمان دروش پژوهش، توصیفی از نوع پیمايشی بودر جامعه

نفر بودر  700به تعداد  1398 -1399شهر اصفهان در سال تحصیلی  3و  2و  1ابتدايی نواحی 

مکض تی شهر اصفهان، برخورداری و ايض سه ناحیه از بیض شش ناحیهعلت انتخاب هدفمند 

 مندی از تدري  خصوصی بوده استرمالی والديض و باال بودن میزان بهره

ای متناسب با حجم هر گیری طبقهنمونهی و شیوه 1با استفاده از جدول  رج ی و مورگان

عنوان حجم نمونه انتخاب شدر مشخصات دموگرافیک نمونه در نفر به 248ناحیه( تعداد ) طبقه

 ارائه شده استر 2جدول شماره 

 مشخصات دموگرافیک بر ح ب نواحی و جن یت نمونه -2جدول شماره 

                                                 
1. krejcie and morgan 

 3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  نواحی

 مرد زن مرد زن مرد زن جنسیت

 34 103 16 50 11 34 تعداد

 ٪75درصد فراوانی  187 تعداد نمونه زنان

 ٪25درصد فراوانی  61 تعداد نمونه مردان

 248 جمع کل



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

122 

ی رزيابی محقق ساخته بود  ه با توجه به چارچوب اها، پرسشنامهابزار گردآوری داده

رس، سازی، محیط  الس ددهريزی و آمابرنامه) حوزه 4( در قالب 2013) تدري  دنیل ون

اسب با مؤلفه اصلی، متن 22نشانگر مربوط به  150ای( از بیض های حرفهآموزش و م ئولیت

 اماًل ) ای لیکرتدرجه 5گويه در مقیاس  48هدف تحقیق استخراج شد و در نهايت تعداد 

در برای سنجش ( تنظیم ش1،  امالً مخالفم 2، مخالفم 3، تا حدودی موافقم4، موافقم 5موافقم 

فر از محققیض ن 3ی علوم تربیتی و تعداد نفر از افراد متخصص در زمینه 4روايی پرسشنامه با 

 فات وی تحقیقات و تألیبه لحاظ تعداد و گ تره) ايض زمینه  ه صالحیت الزمپیشیض در 

 ی علمی( را دارا بودند، مشورت و پرسشنامه مورد تائید قرار گرفتر همچنیضدرجه

د و با شاده دی اولیه در اختیار تعدادی از آموزگاران دارای تحصیالت تکمیلی قرار شنامهپرس

جهت  سؤال از بیض سؤاالت 48درنهايت  .نظر شدها در رابطه با سؤاالت بحث و تبادلآن

ز ابا استفاده  نفر، 30بررسی پايايی انتخاب شدندر پايايی پرسشنامه پ  از اجرای اولیه برای 

 3ماره ر محاسبه گرديدر جدول پايايی برای هر گويه در جدول ش/87فای  رونباخ ضريب آل

 ارائه گرديده استر
 هاضريب آلفای  رونباخ برای پرسش - 3جدول شماره 

 گویه
 

الفای  گویه آلفای کرونباخ
 کرونباخ

آلفای  گویه
 کرونباخ

 آلفای کرونباخ گویه

1 .875 13 .867 25 .867 37 .868 

2 .871 14 .867 26 .877 38 .868 

3 .869 15 .869 27 .871 39 .870 

4 .867 16 .866 28 .867 40 .868 

5 .868 17 .863 29 .873 41 .866 

6 .868 18 .863 30 .866 42 .868 

7 .867 19 .866 31 .869 43 .873 

8 .871 20 .862 32 .867 44 .871 

9 .867 21 .861 33 .864 45 .867 

10 .876 22 .870 34 .867 46 .868 

11 .868 23 .871 35 .866 47 .868 

12 .867 24 .869 36 .872 48 .871 
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در  1های پژوهش از آزمون  ولوموگروف اسمیرنوفبرای بررسی نرمال بودن شاخص

ها در بخش آمار ( استفاده شد  ه با توجه به نرمال بودن توزيع داده18ورژن ) spssافزار نرم

 م تق  استفاده شدر tای و آزمون تک نمونه tهای پارامتريک شام  آزمون استنباطی از آزمون

 هایافته

بر بعد  اول: دیدگاه معلمان ابتدایی شهر اصفهان در مورد تأثیر آموزش سایهسؤال 

 ها چگونه است؟سازی تدریس آنریزی و آمادهبرنامه

موزش آثیر برای پاسخ به سؤال اول پژوهش، ديدگاه معلمان ابتدايی شهر اصفهان در مورد تأ

پرسشنامه  19تا  1های شماره گويهها توسط سازی تدري  آنريزی و آمادهبر بعد برنامه سايه

های  امالً موافق، يک از گزينه، فراوانی، درصد و میانگیض هر4بررسی شدر در جدول شماره 

شده،  نندگان در پژوهش انتخابنظر، مخالف و  امالً مخالف  ه توسط مشار تموافق، بی

 ارائه شده استر 19تا  1های برای گويه

 
 سازیريزی و آمادهها در بعد برنامهو میانگیض پاسخ: فراوانی، درصد 4جدول 

 گویه بعد

آموزان از آموزش استفاده دانش

 شود معلم ...سایه باعث می

کامالً  

 موافق

کامالً  مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

مه
رنا

ب
ر

ده
آما

و 
ی 

یز
ی

از
س

 
با سرعت بیشتری مطالب  -1

 درسی را ارائه دهدر

 83 فراوانی

 33.5درصد 

92 

37.1 

 20 

8.1 

42 

16.9 

11 

4.4 

78/3 

نیازها انتظار تأمیض برخی پیش -2

های خصوصی داشته را از  الس

 باشدر

 47فراوانی 

 19درصد 

110 

44.4 

40 

16.1 

39 

15.7 

12 

4.8 

56/3 

 94فراوانی  بیشتر به عمق مطالب بپردازدر -3

 37.9درصد 

98 

39.5 

31 

18.5 

20 

8.1 

5 

2 

03/4 

ی از ابق طرح درس روزانهمط -4

 شده پیش نرودرقب  طراحی

 

 31فراوانی 

 12.5درصد 

86 

34.7 

52 

21 

64 

25.8 

15 

6 

21/3 

                                                 
1. kolmogorov esmirnov 
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 گویه بعد

آموزان از آموزش استفاده دانش

 شود معلم ...سایه باعث می

کامالً  

 موافق

کامالً  مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

اطالعات رسمی و غیررسمی  -5

آموزان جهت بیشتری از دانش

ريزی درسی استفاده در برنامه

 آوری  ندرجمع

 63فراوانی 

 25.4درصد 

108 

43.5 

51 

20.6 

20 

8.1 

6 

2.4 

81/3 

های فردی با احترام به تفاوت -6

آموزان، فهرستی از دانش

آموزان با نیازهای خاص، دانش

 تهیه  ندر

 89فراوانی 

 35.9درصد 

109 

44 

27 

10.9 

18 

7.3 

5 

2 

04/4 

ی آموزان را به مطالعهدانش -7

منابع تکمیلی برای شناخت 

تحوالت جديد در مورد موضوع 

 درسی، هدايت  ند

 74فراوانی 

 29.8د درص

129 

52 

23 

9.3 

19 

7.7 

3 

1.2 

02/4 

از تجربیات يادگیری  -8

منظور ايجاد چالش تری بهمتنوع

و انگیزش و افزايش مشار ت 

 آموزان استفاده  ندردانش

فراوانی 

100 

 40.3درصد 

121 

48.8 

18 

7.3 

8 

3.2 

1 

0.4 

25/4 

برانگیزی های چالشفعالیت -9

برای دستیابی به سطوح باالتر 

 يادگیری طراحی  ندر

فراوانی 

114 

 46درصد 

108 

43.5 

13 

5.3 

11 

4.4 

2 

0.8 

30/4 

تکالیف را متنوع و متناسب  -10

با سبک يادگیری و توانمندی 

 آموزان طراحی  ندردانش

فراوانی 

123 

 49.6درصد 

95 

38.3 

14 

5.6 

14 

5.6 

2 

0.8 

30/4 

ی با توجه به توسعه -11

های يادگیری در  الس

صی، تالش چندانی برای خصو

فراتر ) سازی مطالب درسیغنی

 ننماید.از حد  تاب درسی( 

 34فراوانی 

 13.7درصد 

64 

25.8 

39 

15.7 

73 

29.4 

38 

15.3 

93/2 



يیامعلمان دوره ابتد دگاهياز د  يبر مقوله تدر هيآموزش سا ریتأث  

125 

 

 گویه بعد

آموزان از آموزش استفاده دانش

 شود معلم ...سایه باعث می

کامالً  

 موافق

کامالً  مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

ها و اردوهای از گردش -12

های علمی برای توسعه مهارت

 آموزان استفاده  ندردانش

 92فراوانی 

 37.1درصد 

124 

50 

19 

7.7 

11 

4.4 

2 

0.8 

18/4 

برای ت هی  ارتباط  -13

آموزان با منابع خارج از دانش

 الس، لی تی از منابع خارج از 

  الس تهیه  ندر

 65فراوانی 

 26.2درصد 

121 

48.8 

32 

13.3 

24 

9.7 

5 

2 

87/3 

ی ی حرفهدر جهت توسعه -14

خود بیشتر تالش نموده و در 

 های آموزشی شر ت نمايدردوره

فراوانی 

117 

 47.2درصد 

93 

37.5 

22 

8.9 

12 

4.8 

4 

1.6 

23/4 

در شروع تدري  و بحث  -15

های جديد با تنوعی از آموخته

 قبلی مواجه شودر

فراوانی 

103 

 41.5درصد 

95 

38.2 

39 

15.7 

10 

4 

1 

0.4 

16/4 

های در سازماندهی فعالیت -16

يادگیری مشترک برای  الس 

 دچار مشک  شودر

 40فراوانی 

 16.1درصد 

70 

28.2 

90 

36.3 

43 

17.3 

5 

2 

 

39/3 

بر اساس بازخورد و نتايج  -17

ارزشیابی در تدري  خود تغییر 

 ايجاد  ندر

 8فراوانی 

 34.7درصد 

114 

46 

26 

10.5 

19 

7.7 

3 

1.2 

05/4 

معیارهای ارزيابی را با  -18

آموزان يک از دانشمشورت با هر

 مشخص  ندر

 61فراوانی 

 24.6درصد 

100 

40.3 

36 

14.5 

39 

15.7 

12 

4.8 

64/3 

از خود سنجی و هم ال  -19

آموزان، بیشتر بهره سنجی دانش

 بگیردر

 90فراوانی 

 36.3درصد 

116 

46.8 

20 

8.1 

15 

6 

7 

2.8 

07/4 

 



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

126 

ريزی و نامه، از ديدگاه معلمان در بعد بر4شده در جدول شماره های گزارشبر اساس يافته

تنوع و طراحی تکالیف م"مبنی بر  9ی بر گويه 30/4 سازی، آموزش سايه با میانگیضآماده

های یتطراحی فعال"مبنی بر  10و گويه  "آموزانمتناسب با سبک يادگیری و توانايی دانش

ر يض تأثی متر وبیشتريض تأثیر را داشته  "يادگیریبرانگیز برای دستیابی به سطوح باالتر چالش

رای بمعلم تالش چندانی  " ه مبنی بر ايض 11ی بر گويه 93/2آموزش سايه با میانگیض 

نگیض میا باشدر برای مقاي همی "نمايدفراتر از حد  تاب درسی( نمی) سازی مطالب درسیغنی

نان از سازی تدري  آريزی و آمادهديدگاه معلمان در مورد تأثیر آموزش سايه بر بعد برنامه

 گرددرگزارش می 2در جدول شماره  های آنای استفاده شد  ه يافتهتک نمونه tآزمون 

 سازیريزی و آمادهای در بعد برنامهتک نمونه t: نتايج آزمون 5جدول 
 3مقدار میانگین فرضی= 

انحراف  میانگیض بعد

 استاندارد

 سطح معناداری tآماره  هاتفاوت میانگیض

 000/0 30/25 88/0 55/0 88/3 سازیریزی و آمادهبرنامه

ريزی و هم تق  در بعد برنام t، آزمون 5شده در جدول شماره های گزارشبر اساس يافته

ر از ( =30/25t) است معنادار به دست آمده 05/0تر از سازی در سطح اطمینان  وچکآماده

ای ايهوزش س ننده در ايض پژوهش موافق تأثیر آمگردد  ه معلمان شر تيافته استنباط میايض 

 سازی تدري  خود ه تندرآماده ريزی وبر بعد برنامه

حیط بر بعد م سؤال دوم: دیدگاه معلمان ابتدایی شهر اصفهان در مورد تأثیر آموزش سایه

 ها چگونه است؟کالس درس آن

موزش آثیر برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، ديدگاه معلمان ابتدايی شهر اصفهان در مورد تأ

ه پرسشنام 33تا شماره  20های شماره گويهها توسط بر بعد محیط  الس درس آن سايه

های طیف لیکرت يک از گزينه، فراوانی، درصد و میانگیض هر6بررسی شدر در جدول شماره 

 شده استرها ارائهيک از گويهشده، برای هر نندگان در پژوهش انتخاب ه توسط مشار ت
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 حیط  الس درسها مربوط به بعد م: فراوانی، درصد و میانگیض پاسخ6جدول 

 گویه بعد

آموزان از استفاده دانش 

شود آموزش سایه باعث می

... 

کامالً  

 موافق

کامالً  مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

س
در

س 
کال

ط 
حی

م
 

آموزان ضعیف به دانش -20

های غلط مورد خاطر ايده

آموزان واقع تم خر ساير دانش

 شوندر

 فراوانی

21 

درصد 

8.5 

51 

20.6 

40 

16.1 

84 

33.9 

52 

21 

62/2 

نف  نف  و اعتمادبهعزت -21

 ه فقط به آموزانی دانش

ای دسترسی آموزش مدرسه

 يابدردارند،  اهش 

فراوانی 

33 

درصد 

13.3 

62 

25 

48 

19.4 

71 

28.6 

34 

13.7 

95/2 

تعام  مؤثر و متبت بیض  -22

آموزان  الس،  اهش دانش

 يابدر

فراوانی 

27 

درصد 

19.9 

59 

23.8 

47 

19 

79 

31.9 

36 

14.5 

85/2 

ابتکار عم  در  -23

های گروهی تنها در فعالیت

دست تعداد محدودی از 

 آموزان باشدردانش

فراوانی 

37 

درصد 

14.9 

56 

22.6 

42 

16.9 

77 

31 

36 

14.5 

92/2 

به دلی  ترجیح معلم  -24

خصوصی، احترام متقاب  بیض 

 بايدر آموز و معلم  اهشدانش

فراوانی 

34 

درصد 

13.7 

48 

19.4 

50 

20.2 

77 

31 

39 

15.7 

84/2 

معلم تعهد چندانی در قبال -25

آموزان ی دانشيادگیری همه

 نداشته باشدر

فراوانی 

29 

درصد 

11.9 

44 

17.7 

33 

13.3 

85 

34.3 

57 

23 

60/2 

آموزان اهمیتی به دانش -26

 يادگیری در  الس قائ  نباشند

فراوانی 

35 

48 

19.4 

39 

15.7 

72 

29 

54 

21.8 

75/2 
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 گویه بعد

آموزان از استفاده دانش 

شود آموزش سایه باعث می

... 

کامالً  

 موافق

کامالً  مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

يا تکالیف معلم را جدی 

 ندرنگیر

درصد 

14.1 

تر به آموزان قویدانش -27

های خود در همکالسی

 يادگیری  مک  نندر

فراوانی 

82 

درصد 

33.1 

130 

52.4 

21 

8.5 

13 

5.2 

2 

0.8 

11/4 

های  ارآمد معلم با روش -28

يکپارچه در  الس، زمان و 

تر مفید آموزشی را به حدا 

 برساندر

فراوانی 

95 

درصد 

38.3 

113 

45.6 

20 

8.1 

15 

6 

5 

2 

12/4 

معلم هدايت برخی از  -29

های  الس را به فعالیت

آموزان برتر  الس دانش

 ب پاردر

فراوانی 

69 

درصد 

27.8 

130 

52.4 

27 

10.9 

17 

6.9 

5 

2 

97/3 

آموزان در برخی دانش -30

قوانیض و نظم  الس اختالل به 

 رندروجود بیاو

فراوانی 

47 

درصد 

19 

68 

27.4 

46 

18.5 

64 

25.8 

23 

9.3 

20/3 

معلم از فناوری و رايانه  -31

ی مداوم و مؤثرتری استفاده

 بکندر

فراوانی 

82 

درصد 

33.1 

110 

44.8 

34 

13.7 

17 

6.9 

5 

2 

99/3 

معلم متناسب با  -32

های يادگیری از فعالیت

تری استفاده فضاهای متنوع

  ندر

 فراوانی

102 

درصد 

41.2 

111 

44.8 

23 

9.3 

14 

5.6 

2 

0.8 

20/4 
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 گویه بعد

آموزان از استفاده دانش 

شود آموزش سایه باعث می

... 

کامالً  

 موافق

کامالً  مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

بندی معلم در گروه -33

آموزان، بیشتر نیازهای دانش

 ها را در نظر بگیردری آنويژه

فراوانی 

107 

درصد 

43.1 

102 

41.1 

23 

9.3 

14 

5.6 

2 

0.8 

20/4 

 

ط  الس محی ، از ديدگاه معلمان در بعد6شده در جدول شماره های گزارشبر اساس يافته

استفاده از " مبنی بر 33و  32های بر گويه 20/4با میانگیض  درس، بیشتريض تأثیر آموزش سايه

ی یازهابیشتر در نظر گرفتض ن"و  "تر يادگیری متناسب با فعالیت يادگیریفضاهای متنوع

 25شماره  هبر گوي 60/2و  متريض تأثیر با میانگیض  "هابندی آنآموزان در گروهی دانشويژه

برای  بوده استر "آموزان نداشته باشدری دانشمعلم تعهد چندانی در قبال يادگیری همه"

نان از رس آمقاي ه میانگیض ديدگاه معلمان در مورد تأثیر آموزش سايه بر بعد محیط  الس د

 گزارش شده استر 7های آن در جدول شماره م تق  استفاده شد  ه يافته tآزمون 

 ای در بعد محیط  الس درستک نمونه tايج آزمون : نت7جدول 
 3مقدار میانگین فرضی= 

انحراف  میانگیض بعد

 استاندارد

تفاوت 

 هامیانگیض

 سطح معناداری tآماره 

 0.000 27/9 38/0 65/0 38/3 کالس درس

ر م تق  در بعد  الس درس، د t، آزمون 7شده در جدول های گزارشبر اساس يافته

توان نتیجه (؛ بنابرايض میt=27/9) آمده استدست معنادار به 05/0تر از  وچک سطح اطمینان

ود خای بر محیط  الس  ننده در پژوهش موافق تأثیر آموزش سايهگرفت  ه معلمان شر ت

 ه تندر



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

130 

بر بعد  سؤال سوم: دیدگاه معلمان ابتدایی شهر اصفهان در مورد تأثیر آموزش سایه

 ت؟ها چگونه اسآموزش آن

موزش آثیر برای پاسخ به سؤال سوم پژوهش، ديدگاه معلمان ابتدايی شهر اصفهان در مورد تأ

، 8ه پرسشنامه بررسی شدر در جدول شمار 43تا  34های بر بعد آموزش، توسط گويه سايه

 نندگان در های طیف لیکرت  ه توسط مشار تيک از گزينهفراوانی، درصد و میانگیض هر

 ها ارائه شده استريک از گويهشده، برای هرپژوهش انتخاب

 ها در بعد آموزشفراوانی، درصد و میانگیض پاسخ -8جدول 

 گویه بعد

آموزان از ی دانشاستفاده 

 شود...ای باعث میهای سایهآموزش

کامالً  

 موافق

  ًکامال مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

ش
وز

آم
 

معلم در امر تدري  از  -34
حات علمی رايج به راحتی اصطال

 استفاده  ندر

 فراوانی

93 
درصد 
37.5 

92 

37.1٪ 

37 

14.9٪ 

23 

9.3٪ 

3 

1.2٪ 

00/4 

معلم سؤاالتی با چالش شناختی  -35
 های متعدد مطرح  ندرح باال و با راه

فراوانی 
110 

درصد 
44.4 

89 

35.9٪ 

25 

10.1٪ 

21 

8.5٪ 

3 

1.2٪ 

14/4 

ها و آموزان پاسخدانش -36
های همکالسان خود را به تداللاس

 چالش بکشندر

فراوانی 
105 

درصد 
42.3 

111 

44.8 

24 

9.7 

6 

2.4 

2 

0.8 

25/4 

ی تفکر و گفتمان معلم زمینه -37
آموزان را فراهم سطح باالی دانش

  ندر

فراوانی 
96 

درصد 
38.7 

123 

49.6 

18 

7.3 

7 

2.8 

4 

1.6 

20/4 

آموزان در مشار ت دانش -38
 السی بیشتر شودرهای  بحث

فراوانی 
125 

درصد 
50.4 

95 

38.3 

15 

6 

11 

4.4 

2 

0.8 

33/4 
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 گویه بعد

آموزان از ی دانشاستفاده 

 شود...ای باعث میهای سایهآموزش

کامالً  

 موافق

  ًکامال مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

آموزان بیشتر به تحقیق و دانش -39
 ا تشاف و ح  م ئله بپردازند

فراوانی 
135 

درصد 
54.4 

82 

33.1 

17 

6.9 

11 

4.4 

2 

0.8 

35/4 

معلم با مديريت زمان، فرصت  -40
تأم  و ادراک و بازتاب نتايج را به 

 آموزان بدهدردانش

فراوانی 
104 

درصد 
41.9 

96 

38.7 

33 

13.3 

11 

4.4 

4 

1.6 

15/4 

معلم با گرفتض جواب صحیح از  -41
تعداد اند ی، بدون در نظر گرفتض 

 سايريض درس را ادامه دهدر

فراوانی 
37 

درصد 
14.9 

57 

23.1 

29 

11.7 

81 

32.7 

44 

17.7 

85/2 

ی منابع، در پی معلم بامطالعه -42
های تدري  جايگزيض تض روشياف

آموزان ضعیف برای  مک به دانش
 باشدر

فراوانی 
100 

درصد 
40.3 

110 

44.4 

18 

7.3 

15 

6 

5 

2 

15/4 

معلم با ارزيابی نتايج درسی،  -43
اقداماتی جديد را در دروس آتی 

 جايگزيض راهکارهای فعلی نمايدر

فراوانی 
97 

درصد 
39.1 

115 

46.4 

26 

10.5 

6 

2.4 

4 

1.6 

19/4 

 

زش، از ديدگاه معلمان در بعد آمو 8شده در جدول شماره های گزارشيافتهبر اساس 

آموزان به تحقیق و پرداختض دانش"ی بر گويه 35/4با میانگیض  بیشتريض تأثیر آموزش سايه

ادامه  "ی يهبر گو 85/2و  متريض تأثیر آموزش سايه با میانگیض  "ا تشاف و ح  م ئله بیشتر

 باشدرمی "به تدري  با گرفتض جواب صحیح از تعدادی اندکدادن 

 tآزمون  زش ازبرای مقاي ه میانگیض ديدگاه معلمان در مورد تأثیر آموزش سايه بر بعد آمو

 گرددرگزارش می 9های آن در جدول شماره م تق  استفاده شد  ه يافته
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 ای در بعد آموزشتک نمونه t: نتايج آزمون 9جدول 

 3انگین= مقدار می

 سطح معناداری tآماره  هاتفاوت میانگیض انحراف استاندارد میانگیض بعد

 0.000 38/25 99/0 62/0 99/3 آموزش

 

طح م تق  در بعد آموزش، در س t، آزمون 9شده در جدول های گزارشيافتهبر اساس 

لمان موافق ست  ه معيافته بديض معناايض  (ر=38/25t) معنادار است 05/0تر از اطمینان  وچک

 تأثیر آموزش سايه بر آموزش  السی خود ه تندر

 بعد سؤال چهارم: دیدگاه معلمان ابتدایی شهر اصفهان در مورد تأثیر آموزش سایه بر

 ای چگونه است؟مسئولیت حرفه

آموزش  أثیرتبرای پاسخ به سؤال چهارم پژوهش، ديدگاه معلمان ابتدايی شهر اصفهان در مورد 

در در پرسشنامه بررسی ش 48تا  44های ای آموزش، توسط گويهبر بعد م ئولیت حرفه سايه

ط های طیف لیکرت  ه توسيک از گزينه، فراوانی، درصد و میانگیض هر10جدول شماره 

 شده استرها ارائه يک از گويهشده، برای هر نندگان در پژوهش انتخابمشار ت
 ایها در بعد م ئولیت حرفهض پاسخ: فراوانی، درصد و میانگی10جدول 

 گویه بعد

آموزان از ی دانشاستفاده 

ای باعث های سایهآموزش

 شود...می

کامالً  

 موافق

 کامالً مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین
رفه

 ح
ت

ولی
سئ

م
 ای

ها از معلم انتظارات خانواده -44

 منطقی نباشدر

فراوانی 

54 

درصد 

21.8 

75 

30.2 

50 

20.2 

41 

16.5 

28 

11.3 

35/3 

طور مکرر و متناسب، معلم به -45

ی اطالعات الزم در مورد برنامه

آموزشی و میزان پیشرفت 

آموزان را به والديض ارسال دانش

 نمايدر

 فراوانی

79 

درصد 

39.1 

114 

46 

36 

14.5 

12 

4.8٪ 

7 

2.8٪ 

99/3 
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 گویه بعد

آموزان از ی دانشاستفاده 

ای باعث های سایهآموزش

 شود...می

کامالً  

 موافق

 کامالً مخالف نظربی موافق

 مخالف

 میانگین

معلم برای آگاهی بخشی به  -46

های ها در مورد فعالیتخانواده

گرفته در  الس درس، ارتباط انجام

 ها برقرار نمايدربیشتری با آن

فراوانی 

90 

درصد 

36.3 

112 

45.2 

27 

10.9 

14 

5.6٪ 

5 

2 

08/4 

ای معلم با همکاران روابط حرفه -47

بیشتری برقرار  رده و در 

ها و  ارهای گروهی ريزیبرنامه

های آموزشی جهت پیشرفت مهارت

 زان گام برداردرآموو موفقیت دانش

فراوانی 

122 

درصد 

49.2 

90 

36.3 

26 

10.5 

8 

3.2 

2 

0.8 

30/4 

معلم برای بهبود عملکرد خود  -48

ها يا جوامع طور منظم در دورهبه

 ای شر ت  ندرحرفه

فراوانی 

125 

درصد 

50.4 

86 

34.7 

22 

8.9 

9 

3.6 

6 

2.4 

27/4 

 

ت دگاه معلمان در بعد م ئولی، از دي10شده در جدول های گزارشيافته بر اساس

بیشتر  برقراری روابط"ی بر گويه 30/4با میانگیض  ای، بیشتريض تأثیر آموزش سايهحرفه

منطقی  "یيهبر گو 35/3ای با میانگیض و  متريض تأثیر آموزش سايه"با همکارانمعلم ای حرفه

 باشدرمی "ها از معلمنبودن انتظارات خانواده

 

 ایای در بعد م ئولیت حرفهتک نمونه tج آزمون : نتاي11جدول 

 3مقدار میانگین= 

انحراف  میانگیض بعد

 استاندارد

تفاوت 

 هامیانگیض

سطح  tآماره 

 معناداری

 0.000 09/23 16/1 79/0 16/4 ایمسئولیت حرفه
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در  tزمون آگیری نمود  ه مقدار توان نتیجهآمده از جدول باال میدستبر اساس مقادير به

يض ا(ر  =09/23t) معنادار است 05/0تر از ای در سطح اطمینان  وچکبعد م ئولیت حرفه

عد ب نندگان در پژوهش، آموزش سايه بر يافته بديض معناست  ه بر اساس ديدگاه شر ت

 ای معلمان تأثیر داردرم ئولیت حرفه

توان به ايض می 11و  9، 7، 5های ابعاد تدري  بر اساس جداول با توجه به تفاوت میانگیض

ريض  مت ای و محیط  الس درس به ترتیب بیشتريض ونتیجه رسید  ه در ابعاد م ئولیت حرفه

 شودری تأثیر آموزش سايه، مشاهده میمیزان توافق معلمان درباره

ثیر د تأسؤال پنجم: آیا بین دیدگاه معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهر اصفهان در مور

 ها تفاوت وجود دارد؟بر عملکرد تدریس آنآموزش سایه 

شده و ستفادهم تق  ا tبرای بررسی تفاوت ديدگاه مردان و زنان در ابعاد چهارگانه از آزمون 

 ارائه شده استر 12نتايج آن در جدول 

 م تق  در متغیر جن یت t: نتايج آزمون 12جدول 

 t Sigمقدار  انحراف استاندارد میانگین جنسیت بعد

ریزی و مهبرنا

 سازیآماده

 زن

 مرد

3.847 

4.010 

0.577 

0.453 

2.015- 045/0 

 زن محیط کالس

 مرد

3.384 

3.379 

0.678 

0.564 

0.056 955/0 

 زن آموزش

 مرد

3.980 

4.048 

0.652 

0.502 

0.754- 425/0 

مسئولیت 

 ایحرفه

 زن

 مرد

4.147 

4.197 

0.831 

0.660 

0.428- 669/0 

سازی درباره ريزی و آمادهم تق ، در بعد برنامه tه از آزمون آمددستبر اساس نتايج به

تأثیر آموزش سايه، بیض ديدگاه زنان و مردان اختالف معناداری وجود دارد و میانگیض نمرات 

مردان از میانگیض نمرات زنان بیشتر است؛ اما در سه بعد محیط  الس، آموزش و م ئولیت 
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ض يافته بديض معناست  ه در ابعاد مذ ور، بیض میانگیض معنادار نی تر اي tای، آزمون حرفه

 نمرات زنان و میانگیض نمرات مردان اختالف معناداری وجود نداردر

 گیریبحث و نتیجه

صورت تدري  خصوصی در های اخیر، آموزش سايه  ه در  نار آموزش رسمی بهدر سال

می مقاطع تحصیلی رشد شود، در تماو پرورش ارائه می خارج از ساعات رسمی آموزش

ان رزندفای داشته استر دلی  ايض رشد فزاينده خواست والديض برای پیشرفت علمی فزاينده

ه نشگاخود به دلی  مواردی چون قبولی در  نکور جهت راهیابی به دانشگاه و رشته و دا

ان، شیزهوموردنظر و يا قبولی در مدارس متوسطه متنوع نظام آموزش رسمی از جمله مدارس ت

پذيرندر با آموز میها از طريق آزمون ورودی، دانشنمونه دولتی و مدارس خاص  ه بیشتر آن

ضر ش حاآموزان دوره ابتدايی از ايض نوع آموزش، هدف پژوهمشاهده استفاده گ ترده دانش

آموزان از شبررسی ديدگاه معلمان دوره دوم ابتدايی شهر اصفهان درباره تأثیر استفاده دان

ر سايه ب موزشآها بوده استر در ايض راستا، از ديدگاه معلمان تأثیر ش سايه بر تدري  آنآموز

س سازی، محیط  الريزی و آمادهها شام  ابعاد برنامهابعاد چهارگانه چارچوب تدري  آن

رار ای در سؤاالت اول تا چهارم تحقیق مورد بررسی قهای حرفهدرس، آموزش و م ئولیت

 گرفتر

دهنده ايض بود  ه از ديدگاه معلمان ابتدايی، ی حاص  از سؤال اول تحقیق نشانهايافته

های مرتبط ها تأثیر داردر از بیض گويهسازی تدري  آنريزی و آمادهآموزش سايه بر بعد برنامه

برانگیز برای دستیابی به های چالشطراحی فعالیت "با ايض بعد، بیشتريض تأثیر آموزش سايه بر 

طراحی تکالیف متنوع و متناسب با سبک يادگیری و توانايی "و  "االی يادگیریسطوح ب

 آموزان از آموزش ه دانشبوده استر ايض يافته حا ی از ايض است  ه درصورتی "آموزاندانش

برانگیز را دارند و های چالشنیاز برای انجام فعالیتمند باشند، آمادگی و دانش پیشبهره سايه

آموزان، معلم التر يادگیری خواهند رسیدر همچنیض به دلی  ناهماهنگی توانايی دانشبه سطوح با

ازپیش مدنظر آموزان را بیشباي تی در طراحی تکالیف، تنوع و تناسب با سبک يادگیری دانش

آموزان را نیز در بر های فردی دانشايض تأثیر مطلوب آموزش سايه، احترام به تفاوت قرار دهدر

( در بررسی 2017) ( و  مرون2017و  2011بری، ) اشتر ايض يافته با نتايج پژوهشخواهد د
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تواند باشدر از ديدگاه معلمان، آموزش سايه نمیمزايا و اثرات متبت آموزش سايه هم و می

سازی  الس درس و فراتر رفتض از سطح  تب درسی شودر ايض مانع تالش معلم برای غنی

اند (  ه هر دو نشان داده2014) ( و  وباخیدزه2014) ت برم و سیلوايافته با توجه به تحقیقا

های آموزان برای حضور در  الس نندگان و مشوقان دانشتريض تبلیغمعلمان مدارس اصلی

های مرتبط با سؤال خصوصی تکمیلی ه تند، هم ويی نداردر همچنیض بر اساس ديگر يافته

مند ه تند، در جهت بهره های سايهها از آموزشنآموزان آاول تحقیق، معلمانی  ه دانش

های آموزشی شر ت ای و بهبود عملکرد تدري  بیشتر تالش نموده و در دورهی حرفهتوسعه

 نمايندرمی

دهد از ديدگاه معلمان، آموزش سايه بر های مرتبط با سؤال دوم تحقیق نشان میيافته

ايض بر  تأثیر داردر بیشتريض تأثیر آموزش سايه ها در بعد محیط  الس درسعملکرد تدري  آن

در نظر گرفتض "و  "يادگیریاستفاده از فضاهای متنوع يادگیری متناسب با فعالیت "بعد بر 

عدم تعهد معلم در "است و  متريض تأثیر بر  "هابندی آنآموزان در گروهی دانشنیازهای ويژه

گونه تحلی  نمود  ه در ايضتوان ر نتايج را میباشدمی "آموزانی دانشقبال يادگیری همه

برخوردار باشند برای ايجاد عالقه و انگیزه بیشتر  آموزان از آموزش سايهشرايطی  ه دانش

های يادگیری تری برای يادگیری متناسب با فعالیتبرای يادگیری، معلمان بايد فضاهای متنوع

ها در ی آنآموزان بايد نیازهای ويژهنگی دانشببرندر همچنیض معلمان به دلی  ناهماهبهره 

توان نتیجه گرفت  ه آموزش ها را بیشتر مدنظر قرار دهندر بر طبق نظرات معلمان میبندیگروه

ها در ايض بعد از تدري  داردر تعلق گرفتض ای اثرات مطلوبی بر عملکرد تدري  آنسايه

ی عدم تعهد معلم در قبال يادگیری همه "یتر از میانگیض فرضی به گويهمیانگینی پايیض

آموزان در گونه تحلی  نمود  ه با وجود شر ت برخی دانشايضتوان را می "آموزاندانش

ماندر و ايض امر به آموزان متعهد باقی میهای خصوصی، معلم به يادگیری تمامی دانش الس

ازنظر  6های جدول ه يافتهبهبود عملکرد تدري  معلم منجر خواهد شدر همچنیض با توجه ب

های تدري  خصوصی باعث ايجاد اخالل در قوانیض و آموزان در  السمعلمان، شر ت دانش

( ه نشان داده بود  ه 2011و  2003بری، (يافته با پژوهش ايض شودر نظم  السی می

تحان را به توانند به   ی پول بدهند  ه راه قبول شدن در ام نند میآموزان چون فکر میدانش
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های درس حاضر شوند و با گ ترش آموزش ها نشان دهد، بنابرايض نیاز ندارند در  السآن

باشد؛ اما میانگیض پايیض يافته است، هم و می، در برخی از مدارس تعداد غائبیض افزايش سايه

بايد می آموز و معلم  اهشبه دلی  ترجیح معلم خصوصی، احترام متقاب  بیض دانش "های گويه

گیرند آموزان اهمیتی به يادگیری در  الس قائ  نباشند يا تکالیف معلم را جدی نمیدانش"و 

(  ه عدم احترام به معلمان نظام اصلی و فقدان عالقه به 2011) با يافته پژوهش بری "

ه های  الس درس را از اثرات منفی آموزش سايه قلمداد نموده همخوانی نداردر با توجفعالیت

آموزان در مديريت  الس ها، معلم با مشار ت دادن دانشبه ديدگاه معلمان در ساير گويه

تواند زمان مفید آموزشی را به حدا تر برساند و معلمان برای  اهش تفاوت سطح  الس می

های خصوصی از فناوری و رايانه و های تدري  خصوصی و آموزشگاهرسمی خود و  الس

 نند و ايض عوام  همگی بر عملکرد تدري  معلم ی بیشتر استفاده میفضاهای متنوع يادگیر

 اثرات متبتی داردر

بر عملکرد  آمده در ارتباط با سؤال سوم پژوهش، آموزش سايهدستهای بهيافتهبر اساس  

، از ديدگاه 8های جدول يافته تدري  معلمان در بعد آموزش نیز تأثیر داشته استر بر اساس

آموزان به پرداختض دانش "یبر گويه بعد آموزش، بیشتريض تأثیر آموزش سايه معلمان در

ادامه دادن  "ی ای بر گويهو  متريض تأثیر آموزش سايه "تحقیق و ا تشاف و ح  م ئله بیشتر

باشدر با توجه به ديدگاه معلمان، می "به تدري  با گرفتض جواب صحیح از تعدادی اندک

ای استفاده نمايند، بیشتر به تحقیق و ا تشاف و ح  ان از آموزش سايهآموز ه دانشدرصورتی

آموز به سطوح باالی يادگیری است  ه م ئله خواهند پرداخت و ايض به معنی رسیدن دانش

يعنی با شر ت ای بر عملکرد تدري  معلم استری مطلوب بودن تأثیر آموزش سايهدهندهنشان

راحتی آموزان به، معلم نیز به دلی  توسعه دانشی دانشهای سايهآموزان در آموزشدانش

آموزان را به تحقیق و هايی فراتر از سطح  تاب درسی طراحی نمايد و دانشتواند فعالیتمی

معلمان با گرفتض جواب صحیح از "ی ا تشاف و ح  م ئله هدايت نمايدر همچنیض گويه

تريض میانگیض را داراستر ، در ايض بعد پايیض"ددهنآموزان، به تدري  ادامه میتعدادی از دانش

ای بر ارزشیابی در ی آن است  ه معلمان با تأثیرات نامطلوب آموزش سايهدهندهايض نشان

ی تواند معلمان را از وظیفهنمی باشد و معتقدند  ه آموزش سايهتدري  معلمان موافق نمی

، 31ی با توجه به پاسخ معلمان به گويه آموزان دور  ندررسیدگی به يادگیری تمامی دانش
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 نند به شهر اصفهان، در چنیض موقعیتی سعی می دوره ابتدايیمشخص شده است  ه معلمان 

 تر  مک  نند تا به برابری آموزشی برسندر ايض يافته با پژوهش بریآموزان ضعیفدانش

بینند، زش خصوصی میآموزان آمو(  ه حا ی از آن است  ه وقتی فقط برخی از دانش2003)

ممکض است معلمان رسمی بیش از برابری آموزشی با نابرابری آموزشی در  الس روبرو شوند 

ها را جبران  نند؛ و ممکض است برخی از معلمان با  مک  ردن به ديرآموزان ايض نابرابری

ی تدري  هاآموزان از  السی دانشگونه نتیجه گرفت  ه استفادهايضتوان می هم و استر

آموزان را در بحث  السی درگیر  رده و مشار ت بیشتر شود معلمان دانشخصوصی باعث می

آموزان طرح  رده، ها را بطلبندر همچنیض سؤاالتی با چالش شناختی باال برای دانشآن

آموزان را به تحقیق و ا تشاف و ح  م ئله ترغیب نمايند؛ انجام چنیض  ارهايی به بهتر دانش

تری از سطوح آموزان نیز در جايگاه مطلوبشود و دانشملکرد تدري  معلم منجر میشدن ع

 يادگیری قرارگرفته و عملکرد بهتری در يادگیری خواهند داشتر

بر  های مرتبط با سؤال چهارم پژوهش، آموزش سايهآمده از دادهدستهای بهيافتهبر اساس 

های جدول يافتهای نیز تأثیر داردر بر اساس عملکرد تدري  معلمان در بعد م ئولیت حرفه

ی بر گويه ای، بیشتريض تأثیر آموزش سايه، از ديدگاه معلمان در بعد م ئولیت حرفه10

و  متريض  "های آموزشیبا همکاران جهت پیشرفت مهارتمعلم  ایحرفه برقراری روابط"

توان باشدر میمی "ها از معلمخانواده منطقی نبودن انتظارات"ی ای بر گويهتأثیر آموزش سايه

آموزان با شر ت در آموزش سايه به سطوح باالتر يادگیری و گونه تبیض نمود  ه وقتی دانشايض

 ها از محتوای  تابآموزانی  ه اطالعات آنيابند و معلم با دانشهای بیشتر دست میمهارت

و  ارآمد تدري  را در مرا ز آموزش  های متفاوت و بعضاً نويضدرسی باالتر است و روش

 ند تا با برقراری ارتباط با ساير همکاران شود، تالش میرو میبهاند روخصوصی تجربه  رده

های های آموزشی پیشرفت  ند تا بتواند جوابگوی خواستهدر جهت ارتقای مهارت

کرد خود قدم گذاشته و آموزان باشدر با انجام چنیض فعالیتی معلم در راستای بهبود عملدانش

های خود و به دنبال آن بهبود عملکرد تدري  خود، ی مهارتهای بیشتری در توسعهموفقیت

های مربوط به بعد م ئولیت داردر اگرچه از ديدگاه معلمان،  متريض میانگیض در گويهبرمی

ن ايض میانگیض از است، اما باالتر بود "انتظارات غیرمنطقی والديض از معلم"ای مربوط به حرفه
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آموزان از تدري  خصوصی، باعث مندی دانشی آن است  ه بهرهدهندهمیانگیض فرضی نشان

و  2003) های پژوهش بریيافته با يافتهايض شودر انتظارات غیرمنطقی والديض از معلم می

تی گونه تبییض نمود  ه وقايضتوان ( مبنی بر فشار والديض و فضای اجتماعی می2011

 نند، انتظارات والديض از معلم و درنتیجه اضطراب مشار ت می آموزان در آموزش سايهدانش

رود  ه ممکض است ی بهبود نمرات و وضعیت تحصیلی فرزندانشان باالتر میها درزمینهآن

جا و منطقی نباشد و آن را يک اثر نامطلوب آموزش ب یاری از ايض انتظارات از ديد معلمان به

انديشیدن به تدري ، نگهداری دقیق اسناد، شر ت ) هاای به شمار بیاورندر در ساير گويههساي

ای گری(، معلمان با ای و ابراز حرفهصورت حرفهای، رشد و پیشرفت بهدر جامعه حرفه

ای خود موافق ای بر بعد م ئولیت حرفه، با تأثیرات متبت آموزش سايه4میانگیض باالتر از 

 اندربوده

 tآمده از آزمون دستهای مرتبط با سؤال پنجم پژوهش، بر اساس نتايج بهبا توجه به يافته

، ی تأثیر آموزش سايهسازی، دربارهريزی و آمادهجز بعد برنامه، به12م تق  در جدول شماره 

ف ای بیض ديدگاه زنان و مردان اختالدر سه بعد محیط  الس، آموزش و م ئولیت حرفه

 وجود نداشتر معناداری

ی آن است  ه سی تم آموزش دهندههای پژوهش حاضر نشانانداز  لی، يافتهدر يک چشم

توان اثرات مطلوب آن و گرايش والديض و ای در بهبود عملکرد معلمان تأثیر دارد و نمیسايه

ای آموزان و گ ترش روزافزون آن را ناديده گرفتر همچنیض انکار اثرات آموزش سايهدانش

گذاران اندر اران و سیاسترنگ شدن اثرات آن  مک  ند پ  نبايد دستتواند به  منمی

و سالمت آن تالش  ای را ناديده گرفته يا انکار  نند و در جهت توسعهاثرات آموزش سايه

مندی تنها تعداد محدودی نمايندر با توجه به نتايج پژوهش حاضر و تأثیرات نامطلوبی  ه بهره

سازی معلمان دارد و باعث ايجاد ريزی و آمادهای بر برنامهموزان در آموزش سايهآاز دانش

شود و معلم با نابرابری آموزشی آموزان در بدو تدري  میاختالل در هم ان بودن سطح دانش

شود و برخی از معلمان انتظار   ب مهارت در برخی رو میبهدر ابتدای  ار خود رو

های يادگیری ای دارند و همچنیض دشواری طراحی فعالیتهای سايهشنیازها را از آموزپیش

، به نظر های سايهآموزان و موافقت معلمان با تأثیرات متبت آموزشی دانشمشترک برای همه

آموزان از ايض نوع آموزش، به بهبود ی دانشمندی همهو بهره رسد گ ترش آموزش سايهمی
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سازی مطالب و محتواهای ارائه شونده در  الس درس و غنیآموزان و وضعیت تحصیلی دانش

های يادگیری پر چالش و آموزان با طراحی فعالیتتالش معلمان برای ارتقاء سطح علمی دانش

آموزان دانش آموزان و رساندنی تحقیق و ا تشاف دانشمعرفی منابع مکم  و گ ترش روحیه

آموزان با نیاز ويژه، خواهد شد؛ بنابرايض دانش به سطوح باالی يادگیری و رسیدگی بیشتر به

گذاران آموزشی به شرح ريزان و سیاستپیشنهادات  اربردی برای م ئولیض و مديران و برنامه

 باشد:زير می

 بضاعتبضاعت يا بیآموزان  مفراهم  ردن مرا ز يادگیری نظیر پايگاه رشد برای دانش 

 آموزانموزش رسمی جهت معرفی به دانشی منابع مکم  درسی متناسب با آتهیه 

 ها و مؤس ات آموزش خصوصینظارت م تقیم بر شر ت 

 های يادگیری جهت حفظ جذابیت مدارس رسمیبخشی به محیطتجهیز مدارس و تنوع 

 ان ازفراهم آوردن امکانات الزم جهت ارتقاء سطح علمی معلمان و برخورداری معلم 

 هاته و شغ  آنهای علمی مرتبط با رشآخريض يافته

 منابع

Baker, D. P. Akiba, M. LeTendre, G. K. & Wiseman, A. W. (2001). Worldwide 

Shadow Education: Outside-School Learning, Institutional Quality of 

Schooling, and Cross-National Mathematics Achievement. Educational 

Evaluation and Policy Analysis, 23 (1), 1–17. 

Bray, M. (1999). The shadow education system: private tutoring and its 

implications for planners. Fundamentals of Educational Planning No.61, Paris: 

UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP). Available on 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001802/180205e.pdf. 
Bray, M. (2003). Adverse effects of private Supplementary tutoring dimensions; 

Implications and Government responses, UNESCO: IIEP. 

Bray, M. (2011). The challenge of shadow education: Private tutoring and its 

implications for policy makers in the European Union. Brussels: European 

Commissionر 
Bray, M. (2013). Shadow Education: Comparative Perspectives on the 

Expansion and Implications of Private Supplementary Tutoring. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 77, 412 – 420 

Bray, M. (2017). Schooling and its supplements: Changing global patterns and 

implications for comparative education. Comparative Education Review, 61 

(3), 469–491 



يیامعلمان دوره ابتد دگاهياز د  يبر مقوله تدر هيآموزش سا ریتأث  

141 

 

Bray, M. (2020). Shadow Education in Europe: Growing Prevalence, 

Underlying Forces, and Policy Implications. ECNU Review of Education. 

Sage publication.1-34. https://doi.org/10.1177/2096531119890142 

Brehm, W.C. & Silova, I. (2014). Hidden privatization of public education in 

Cambodia: Equity implications of private tutoring. Journal for Educational 

Research, (1), 94-116. http://www.j-e-ro.com 

Buchmann, C. Condron, D. J. & Roscigno, V. J. (2010). Shadow education, 

American style: Test preparation, the SAT and college enrollment. Social 

Forces, 89 (2), 435–461. 
Cameron, S. J. (2017). Urban inequality, social exclusion and schooling in 

Dhaka, Bangladesh. A Journal of Comparative and International Education, 47 

(4), 580–597. 

Danielson, C. (2013). The Framework for Teaching Evaluation Instrument: The 

newest rubric enhancing the Links to the Common Core State Standardsر 

Available from: www.danielsongroup.org. 

De Silva, W. A. (1994). Extra-school tutoring in the Asian context with special 

reference to Sri Lanka. Maharagama: Department of Educational Research, 

National Institute of Education. 

Foondun, A. R. (2002). The issues of private tuition: An analysis of the practice 

in Mauritius and selected South-East Asian countries. International Review 

of Education, 48 (6), 485–515. 

Jo, S. H. (2013). The track of policies for educational equality and its 

implications in Korea. Journal of Educational Change, 14 (1), 73–94. 

K. M. wania, J & Moronge, M. (2016). An Analysis of shadow education on 

mainstream education in public secondary school in Athi River District. 

African Journal of Education and Practice ISSN 2519-0296 (Online) Vol.1, Issue 

1 No.1, pp 56-76, 2016 

Khalkhali, A. Shakibaei, Z. Baseri, N. (2012). Analyzing the Shadow Education 

System in Iran. Journal of Educational Psychology, 3 (1), 44-57. [In Persian]. 

Kim, Y. C & Jung, J –H. (2019). Shadow Education as Worldwide Curriculum 

Studies: Curriculum Studies Worldwide. ISBN 978-3-030-03981-3ISBN 978-

3-030-3982-0 (eBook). 

Kim, Y. C. (2016). Shadow education, curriculum, and culture of Schooling in 

South Korea. New York, NY: Palgrave Macmillan. 

 Kim, J. (2003). The effect of private lessons on academic achievement. Korean 

Journal of Sociology of Education, 13 (3), 45–65. 

 Kobakhidze, M. N. (2014). Corruption risks of private tutoring: Case of 

Georgia. Asia.Pacific Journal of Education, 34 (4), 455-475 

Lee, S. K. (2014). Shadow education in the southeast of South Korea: Mothers, 

experiences and perspectives of shadow education (Unpublished doctoral 

dissertation). University of Minnesota, Minneapolis. 

Melese, W. & Abebe, M. (2017). Demand and Supply of Supplementary Private 

Tutoring in Upper Primary Schools of Ethiopia. International Online Journal 

of Educational Sciences, 9 (3), 629 – 640. 

http://www.j-e-ro.com/
http://www.danielsongroup.org/


 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

142 

Mikaeillou, G. Entezar Foumani, G. (2012). A Study of the relationship between 

empirical sciences high-school third graders` after school activities (hours 

dedicated to doing assignment, studying test-books, supplementary books, 

participating in tutorial math classes) with math academic achievement. 

Journal of Instruction and Evaluation, 5 (19), 13-25... [In Persian] 
Mori, I. (2015). The effects of supplementary tutoring on students’ mathematics 

achievement in Japan and the United States. Tokyo: The University of Tokyo 
Shakibaei, Z. (2016). A Study on the Role of Shadow Education on High School 

Students Mathematic Anxiety. Educational Administration Research, 7 (28), 

117-130. [In Persian] 

Shiraavand, Y, Ma’dandaar Aaraani A. Nikpey, I. (2017). Identification of the 

Quantitative Dimensions of Supplementary Private Tutoring among High 

School Students. Quarterly Journal of Education. 33 (2): 101-116. [In Persian] 

Shirbagi, N. (2011). The growing tendency to private supplementary tutoring in 

Iran: students, parents and teachers' View. journal of educational psychology 

8 (13).75-103. [In Persian] 
Shirbagi, N; Afshinfar, Ghaslani, R; Sadeghi, Sh; Nasirinia, Sh. (2019). Luxury 

Expenses of Shadow Education: A Comparative Study of Iranian Students, 

Parents and Teachers’ Views. Iranian Journal of Comparative Education, 2019: 

2 (1), 41-64. 

Sulieman, H. (2012). Shadow learning in undergraduate mathematics: An 

exploratory study. International Journal of Modern Education Forum, 1 (2), 70-

75. 

Takayama, K. (2017). Imagining East Asian education otherwise: Neither 

caricature, nor scandalization. Asia Pacific Journal of Education, 37 (2), 262–

274. 


