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تحقیق حاضر با هدف شناسایی ابعاد کمّی آموزش خصوصی تکمیلی در میان دانشآموزان
مقطع متوسطه شهر تهران صورت گرفته است .پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات
کمّی ،از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی ،از نظر هدف از تحقیقات کاربردی
و از نظر روش ،در زمره پژوهشهای توصیفی  -همبستگی به شمار می آید .جامعه آماری
دانش آموزان پایه چهارم مقطع متوسطه نظری شهر تهران بودند که با شیوه نمونهگیری
خوشه ای چند مرحله ای 088 ،نفر از میان آنان انتخاب شدند و پرسشنامه بری ()3802
در اختیار آنان قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که عواملی همچون یادگیری بهتر
دروس ،افزایش نمره کالسی و توصیه والدین بیشترین نقش را در شرکت فراگیران در
کالسهای خصوصی داشته است .همچنین رایجترین شیوه دریافت آموزشهای خصوصی،
شرکت در کالسهایی با شمار بسیار شرکت کننده و تدریس یک معلم در آن است.
مهمترین دروس خصوصی با توجه به اولویت برای دانش آموزان ریاضیات و زبانهای
انگلیسی و عربی است .یافتههای دیگر پژوهش نشانگر استفاده بیشتر دختران نسبت به
پسران از آموزش خصوصی ،نقش اصلی معلمان در تبلیغ برای دریافت آموزشهای
خصوصی ،اقبال بیشتر دانش آموزان به استفاده از آموزش خصوصی تکمیلی در مقطع
متوسطه دوم و عدم رابطه میان میزان دریافت آموزشهای خصوصی تکمیلی با سطح درآمد
والدین است.
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مقدمه
آموزش و یادگیری همواره از طریق مدرسه و در چارچوب برنامهریزیهای رسمی آموزش و
پرورش صورت نمیپذیرد .آموزش خصوصی تکمیلی 0یا اضافی 3نوعی از آموزش است که به
صورت گسترده در خارج از ساعات رسمی مدرسه بر اساس نیاز و خواست فراگیر شکل میگیرد.
این نوع آموزش دو جنبه تقویت کننده یا درمانگر دارد .زمانی که دانش آموزان قوی برای کسب
در حالی که شرکت دانش آموزان ضعیف در کالسهای آموزش خصوصی سبب میشود
عقبماندگی آنان نسبت به سایر دانش آموزان جبران شود ،بنابراین میتوان آن را "آموزش
خصوصی تکمیلی" نامید (بری .)0555 ،2با وجود این تمایز مهم ،در اکثر منابع و پژوهشها از
اصطالح "آموزش خصوصی تکمیلی" برای اشاره به هر دو نوع آموزش استفاده می کنند (دنگ و
هالسی3880 ،4؛ داوسون . )3808 ،9در مقاله حاضر آموزش خصوصی تکمیلی "به نوعی از آموزش
گفته میشود که در آن دروس نظام رسمی آموزش و پرورش خارج از ساعات رسمی مدرسه
دریافت شود و دانش آموز در قبال آن پول پرداخت کند" (بری .)32 :3882 ،با توجه به این
تعریف ،آموزش خصوصی که به صورت رایگان در اختیار دانش آموز قرار میگیرد یا کالسهای
هنری و ورزشی در قلمرو پژوهش حاضر قرار نمیگیرند.
طی سه دهه اخیر رواج کالسهای خصوصی برای جبران عقب ماندگیهای درسی یا قبولی در
رشتههای دانشگاهی به صورت یکی از رایجترین پدیدههای آموزشی در سراسر گیتی درآمده است،
به گونه ای که در بعضی از کشورها  -همچون کره جنوبی ،تایوان و ژاپن ˚ هزینههای آموزشی که
خانواده ها صرف این کالسها میکنند ،بسیار بیشتر از کمکی است که به نظام آموزش رسمی
مینمایند (بیون3808 ،9؛ داوسون .)3808 ،رواج این پدیده به حدی است که در سالهای اخیر از آن
با اصطالح "نظام آموزش و پرورش سایه" 7یاد میکنند ،یعنی نظام آموزش خصوصی همچون سایه
ای از نظام آموزش رسمی در جوار و دوشادوش آن فعالیت میکند ،با این تفاوت که همچون دیگر
سایهها ،لزوما تابع خالق خود نیست و حتی در بعضی از مواقع ،نظام اصلی آموزش و پرورش را
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تحت تاثیر خود قرار میدهد (بری .)3885 ،بر این اساس ،خانوادهها نه تنها هزینههای ثبت نام و
شهریه مدارس فرزندان خود را میپردازند ،بلکه هزینههای شرکت در کالسهای خصوصی ،شرکت
در امتحانات ادواری ،کتابهای کمک درسی و مشاورههای تحصیلی را نیز تقبل مینمایند (اسلم و
اثرتون .)3803 ،0این اقبال سبب شده است که آموزش خصوصی تکمیلی در شکلهای گوناگون
همچون کالسهای خصوصی انفرادی ،نیمه خصوصی ،در کالسهای همگانی ،از طریق مکاتبه ،پست
باید به دو نکته اشاره نمود :نخست اینکه اشکال و شیوههای ارائه آموزش خصوصی متاثر از رشد
ابزارهای نوین تکنولوژیکی و ارتباطی هر روز در حال تغییرند و دوم اینکه به همین دلیل بررسی
همه ابعاد این پدیده و صور گوناگون آن به سادگی برای پژوهشگران میسر نیست (بری و کوو،4
.)3804
بسیاری از پژوهشگران کشورهای دیگر دلیل اصلی بروز این پدیده را ضعف نظام آموزش و
پرورش در رفع نیازهای واقعی دانش آموزان میدانند (علی3802 ،؛ آیداگل3804 ،9؛ الئو.)3804 ،9
باوجود اینکه این استدالل در مورد بسیاری از نظامهای آموزشی ضعیف صادق است ،اما واقعیت
نشان میدهد که این پدیده به شدت در جوامعی نیز که دارای موفقترین نظامهای آموزشی هستند-
برحسب عملکرد دانش آموزان در آزمونهای بین المللی مانند تیمز و پرلز و در کشورهایی همچون
کره جنوبی ،ژاپن ،تایوان ،هنکگنگ و سنگاپور ،-رواج دارد (کوان3800 ، 7؛ لیو .)3803 ،همچنین
میتوان رواج آموزش خصوصی را متاثر از عواملی دانست که لزوماً آموزشی نیستند ،برای مثال
تجارب کشورهایی همچون کامبوج و گرجستان به عوامل اقتصادی و بهویژه کمی حقوق و دستمزد
معلم اشاره دارند (برم و سیلوا3804 ، 0؛ کوباکیدزه .)3804 ،5عالوه بر این از نقش فرهنگ نیز نباید
غافل شد ،زیرا در بعضی از جوامع ˚ بهویژه کشورهای جنوب و شرق آسیا همچون چین -آموزش
خصوصی تکمیلی دارای سابقه فرهنگی طوالنی و ریشه دار است (ژانگ .)3802،
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آخرین نکته توجه به آثار مثبت و منفی این پدیده است .افزایش جایگاه رقابتهای آموزشی در
سطح فردی و اجتماعی را میتوان یکی از اصلی ترین دالیل رشد این پدیده دانست .تقاضای
اجتماعی برای آموزش بهتر و بیشتر به خواستی فراگیر و همگانی برای بسیاری از والدین  -و به
ویژه طبقه متوسط به باال  -مبدل شده است (معدن دار آرانی و سرکار آرانی .)0258 ،بسیاری از
پژوهشگران معتقدند که نظام آموزش سایه سبب میشود که دانش آموزان ضعیف عقب ماندگیهای
میرساند (جو .)3802 ،0همچنین با افزایش رقابتهای آموزشی ،سطح و استانداردهای آموزشی در
جامعه ارتقا مییابد .تجارب کشورهای موفق آسیای جنوب شرقی مؤید و پشتیبان این نقش مثبت
برای آموزش خصوصی است .به عکس ،برخی از پژوهشگران آثار و پیامدهای آموزش خصوصی
تکمیلی را منفی ارزیابی میکنند و بر تاثیر مخرب آن بر دانش آموزان ،والدین ،معلمان و اجتماع
تاکید میورزند (لی3804 ،3؛ سولیمان .)3803 ،2این پژوهشگران به موارد منفی همچون افزایش
خستگی در دانش آموز ،ایجاد وابستگی و کاهش خالقیت در فراگیر ،تاکید بر مهارتهای تست زنی
به جای درک عمیق مفاهیم ،خستگی معلمان ،تحمیل هزینههای اضافی به خانوادهها ،فساد معلم و
ایجاد نابرابریهای اجتماعی اشاره میکنند.
صرف نظر از داوری در باره درستی دالیل موافقان و مخالفان این پدیده آمورشی ،نخستین گام
برای دست اندرکاران ،سیاستگذاران و برنامهریزان نظام آموزشی شناخت گستره ،فراوانی و شدت
رواج این پدیده در جامعه است .باوجود اینکه شواهد تجربی و آمارهای رسمی نشان میدهد که
این پدیده در ایران نیز به شدت رواج یافته اما توجه پژوهشگران ایرانی به بررسی ابعاد آن بسیار
اندک است .آشکار است ک ه توجه به ابعاد کیفی و آثار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آموزش و
پرورش سایه مستلزم وجود پشتوانه قوی از پژوهشهای اولیه ای است که پیشاپیش به خوبی ابعاد و
زوایای کمّی آن را به نمایش گذاشته باشند.
نگاهی اجمالی به آموزش خصوصی در ایران
تاریخ آموزش و پرورش ایران نشانگر آن است که در بدو امر آموزش وظیفه ای خصوصی به
عهده والدین و متاثر از بافت اجتماعی بوده است .شواهد تاریخی ،بهره گیری از معلمان خصوصی
برای تعلیم و تربیت کودکان و جوانان را نشان می دهد (الماسی .)0209 ،ظهور تمدن نوین ،رواج
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3. Suileman
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انقالب صنعتی و پیدایش نظام آموزش رسمی همگانی ،آموزش و پرورش مردم را وارد قلمرو و
وظائف دولتها کرد .به این ترتیب ،به تدریج نقش نهاد خانواده کمرنگ شد و مؤسسات مستقلی در
این زمینه به وجود آمدند .در ایران برای نخستین بار در دی ماه سال  0230شمسی ،الیحه قانون
تعلیمات اجباری تهیه و به مجلس ارائه شد .طبق این قانون ،تعلیمات عمومی اجباری ،رایگان و
یکسان اعالم شد (آقازاده.)0203 ،
برخورداری از آموزش درمیان دختران و پسران ،مناطق شهری و روستایی و طبقات گوناگون
اجتماعی از مواردی بود که توجه دست اندرکاران آموزشی را به خود جلب کرد .این چالشهای
عمدتاً کمّی سبب شدند که طی نیم قرن اخیر ،دست اندرکاران نظام آموزشی تالش کنند فاصله
آموزشی موجود میان گروههای گوناگون را کاهش دهند .با وجود این ،اوج و حضیضها بسیار بوده
است .برای مثال ،رشد ناگهانی جمعیت در سالهای آغازین دهه  0298و جنگ  0ساله با عراق منجر
به کاهش شدید بودجه وزارت آموزش و پرورش شد .از این رو ،دولت مجوز تاسیس مدارس،
دانشگاهها و آموزشگاههای خصوصی یا غیر دولتی را صادر نمود (معدن دار آرانی .)0252 ،با پایان
یافتن جنگ ،در دو دهه گذشته حجم سرمایهگذاری دولت در بخش آموزش و پرورش روندی
صعودی پیموده است .این موضوع سبب شده است که یکی از ویژگیهای اصلی نظام آموزشی ایران
در دو دهه  ،0278 -0208افزایش متقاضیان ورود به مراکز آموزش عالی و ظرفیت اندک دانشگاهها
باشد .پیامد طبیعی این ویژگی ،رواج اشکال و شیوههای گوناگون آموزش خصوصی در کشور بود.
به این ترتیب دولت با پذیرش آموزش خصوصی به مثابه فعالیتی آزاد ،تالش کرد با وضع قوانین و
آییننامهها ،سامان بیشتری به آن ببخشد.
باوجود گسترش کمّی مراکز آموزش علمی آزاد از حدود  3988مرکز در سال  0279به بیش از
 00888در سال ( 0253وزارت آموزش و پرورش ،)0252 ،پژوهشهای اندکی دربارۀ ابعاد و
ویژگیهای آموزشهای خصوصی تکمیلی صورت گرفته است .برای مثال ،در یکی از نخستین
پژوهشها ،سردار شیبانی ( )0204در سه شهر بجنورد ،بیرجند و نیشابور نشان داده است که در بدو
امر سیاست گزینش دانشجو و در مراحل بعد عواملی همچون تاکید معلمان ،کمبودهای آموزشی،
سختی کتابهای درسی و تبلیغات موسسات در گرایش دانش آموزان به شرکت در کالسهای
خصوصی اثر گذار بوده اند .شیربگی ( )0258نیز با مقایسه دیدگاههای دانش آموزان ،والدین و
دبیران شهر سنندج دریافت که بیش از نیمی از دانش آموزان تدریس خصوصی تکمیلی را حداقل
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در دو مرحله از تحصیل خود دریافت کرده اند .حدود  93درصد از دانش آموزان در فصل تابستان
و  94درصد آنان دستکم چهار ساعت در هفته را صرف کالسهای خصوصی کرده اند .آرین
( )0258دریافت که در شهر تهران  38درصد از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از تدریس
خصوصی استفاده کرده اند که مهمترین دالیل آن " کمک به یادگیری بهتر" و " کمک در گذراندن
امتحانات" بوده است .پژوهش نژاد موسوی ( )0258در شهر اهواز نیز مبین حضور بیش از 98
ترکیب خدمات مشاوره ای با تدریس خصوصی تکمیلی بر کاهش افت تحصیلی ،افزایش عزت
نفس و بهبود رفتارهای کالسی اثر گذار است .البته حضور و استقبال از آموزشگاههای خصوصی
می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی صورت پذیرد .به عنوان مثال ،نقش دولت در روند تسریع یا
جلوگیری از خصوصی سازی آموزش را نمیتوان نادیده انگاشت (معدن دار آرانی ،کاکیا و موذنی،
0252؛ معدن دار آرانی3809 ،؛ معدن دار آرانی ،کیم و جعفری ملک .)3807 ،در یک جمعبندی
کلی میتوان اذعان کرد که هنوز به طور دقیق پوشش تحصیلی آموزش خصوصی در ایران مشخص
نشده است ،ازاین رو فرصتهای مناسب بسیاری برای فعالیتهای پژوهشی در این حوزه وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمّی ،از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع
غیرآزمایشی ،از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش ،توصیفی  -همبستگی و
تحلیلی به شمار میرود .جامعه مورد مطالعه همۀ دانش آموزان متوسطه شهر تهران در سال
تحصیلی  0250 -0253بودند .برای تعیین حجم نمونه از شیوه نمونهگیری خوشه ای چندمرحلهای
استفاده شد .به این ترتیب که در مرحله اول کل شهر تهران به  9خوشه کلی شمال ،جنوب ،شرق،
غرب و مرکز تقسیم گردید .در مرحله دوم مناطق  05گانه آموزش و پرورش در هر یک از
خوشههای پنجگانه قرار گرفتند .در مرحله سوم با توجه به امکانات تحقیق ،از هر خوشه یک
منطقه آموزشی به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد .مناطق آموزشی منتخب در این مرحله شامل
مناطق  ،5 ،9 ،4 ،0و  09بود .در مرحله چهارم ازمیان کل مدارس مناطق منتخب و به نسبت تعداد
مدارس دخترانه و پسرانه 38 ،مدرسه مجدداً به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد (هر منطقه 4
مدرسه) .در مرحله پنجم و با توجه به عدم همکاری مدیران  4مدرسه ،از  09مدرسه باقیمانده از
هر مدرسه دو کالس (در کل  23کالس با میانگین  39دانش آموز) انتخاب و ابزار گردآوری دادهها
(پرسشنامه) در اختیار دانش آموزان حاضر قرار گرفت ( 088نفر) .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
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" آموزش خصوصی تکمیلی " (بری )3802 ،بود که قبالً در کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار
گرفته است .پرسشنامه دارای  35سؤال در  9حوزه متفاوت اطالعات شخصی پاسخ دهندگان،
گستره ،زمان ،اثربخشی و هزینههای آموزش خصوصی تکمیلی است .برای تعیین روایی صوری،
مولف دوم مقاله حاضر پرسشنامه را ترجمه کرد و برای ارزیابی و تصحیح در اختیار یکی از
استادان زبان انگلیسی دانشگاه لرستان گذاشت .در مرحله سوم ،چهار تن از اساتید دانشگاههای
سال اول رشته علوم تربیتی دانشگاه لرستان  -که سابقه حضور در کالسهای آموزش خصوصی را
در سال قبل از ورود به دانشگاه داشتند  -به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند .در پایان اصالحات
الزم در پرسشنامه اعمال شد .باید اشاره کرد که سؤاالت پرسشنامه با توجه به گروه دانش آموز-
شرکت /عدم شرکت در کالسهای خصوصی  -تقسیم بندی شده است .همچنین  ،برای تجزیه و
تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخۀ  09استفاده شد .مقاله حاضر دربردارنده بخشی از یافتههای
مربوط به تجزیه و تحلیل پرسشنامه پژوهش است.
نتایج پژوهش
با توجه به هدف اصلی پژوهش و حجم نمونه تحقیق ( 088دانش آموز) ،پس از حذف
پرسشنامههای ناقص 780 ،پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .البته باید اشاره کرد که حجم کل
پاسخدهندگان به هر سؤال لزوماً یکسان نبوده است ،زیرا بعضی از دانش آموزان به دلیل عدم
شرکت در کالسهای خصوصی نمیتوانسته اند به همه پرسشها پاسخ دهند .تجزیه و تحلیل دادهها
نشان داد که  93درصد پاسخدهندگان دختران و  40درصد آنان پسران بودند .از آنجایی که نخستین
گام تعیین دالیل استفاده یا عدم استفاده دانش آموزان از آموزشهای خصوصی تکمیلی بود ،با عنایت
به ماهیت دادهها از آزمون فریدمن استفاده شد .جداول  0و  3به ترتیب نشانگر اولویت دالئل مؤثر
بر شرکت یا عدم شرکت دانش آموزان در کالسهای آموزش خصوصی است .
جدول  :0دالیل استفاده از آموزش خصوصی از نظر دانش آموزان ( برحسب اولویت )
دالیل

میانگین رتبه

درصد

اولویت

تسریع در یادگیری دروس

4/00

05/9

اول

افزایش نمره

4/80

05/0

دوم

تبلیغات موسسات و آموزشگاهها

2/82

04/4

ششم

توصیه والدین

2/47

09/9

سوم

شرکت دوستان در کالسهای خصوصی

2/07

09/0

پنجم

توصیه بعضی از معلمان

2/30

09/2

چهارم

مقدار خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

052/994

9

8/880
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جدول  :1دالیل عدم استفاده از آموزش خصوصی از نظر دانش آموزان ( برحسب اولویت )
میانگین رتبه

درصد

اولویت

دالیل
عدم نیاز به کالس خصوصی به سبب عملکرد خوب تحصیلی

9/57

02

اول

عدم ارتباط کالسهای موجود با نیازهای من

4/09

00

چهارم

عدم شرکت اکثر دوستان من در کالسهای خصوصی

4/58

00

سوم

نداشتن وقت کافی برای شرکت در کالسهای خصوصی

9/39

03

دوم

فقدان توان اقتصادی خانواده برای پرداخت هزینههای آموزش خصوصی

4/79

08

پنجم

فقدان عالقه والدین برای شرکت من در کالسهای خصوصی

4/79

08

ارزش کم کالسهای خصوصی در برابر هزینههای پرداختی

4/09

00

چهارم

عدم توصیه معلمان برای شرکت در کالسهای خصوصی

4/79

00

پنجم

مقدار خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

303/499

0

8/880

بر اساس نتایج جدول  0عواملی همچون یادگیری بهتر دروس ،افزایش نمره کالسی و نقش و
توصیه والدین برای شرکت در کالسهای خصوصی بیشترین نقش را در شرکت فراگیران در
کالسهای خصوصی داشته اند .در برابر ،عدم نیاز به آموزش بیشتر ،کمبود وقت و دو عامل عدم
شرکت همساالن و شایستگی معلمان مدرسه سبب شده است که بیشترین تاثیر را بر عدم استفاده
فراگیران از کالسهای آموزش خصوصی بگذارند .نکته جالب توجه اینکه در هر دو مورد دالیل
استفاده یا عدم استفاده از کالسهای آموزش خصوصی ،عوامل آموزشی نقش اصلی را به عهده
دارند.
دومین یافته تحقیق بر شناسایی انواع شیوههای آموزش خصوصی مورد استفاده فراگیران تمرکز
دارد .با توجه به ماهیت دادههای مربوط به سؤال پرسشنامه (اسمی بودن) ،از آزمون خی دو برای
تعیین برازش یا گرایش افراد نمونه به یک گزینه خاص استفاده شد .نتایج حاصله از تجزیه و
تحلیل داده ها در جدول  2ارائه شده است.
جدول :3شاخص آزمون خی دو در بررسی نوع آموزشهای خصوصی دریافت شده از سوی دانش آموزان
فراوانی

اختالف

مقدار خی

سطح

مورد انتظار

فراوانیها

دو

معناداری

فراوانی

معلم خصوصی

095

30

03

77

چند دانش آموز با یک معلم خصوصی

98

08

03

-33

آموزش الکترونیکیC.D

0

0

03

-74

کالس با گروه زیاد شرکت کننده

227

95

03

058

آموزش از طریق شبکه اینترنت

9

0

03

-79

سایر

4

0

03

-70

کل

974

088

متغیر

نوع
آموزش

درصد

مشاهده شده

722/258a

8/880

Downloaded from qjoe.ir at 13:23 +0330 on Monday September 25th 2017

شایستگی معلمان مدرسه و لذا مراجعه به آنان برای رفع مشکالت تحصیلی

4/58

00

سوم
پنجم

شناسایی ابعاد کمی آموزش خصوصی تکمیلی در ...

011

صرف نظر از تفاوتهای مبتنی بر مقدار خی دو محاسبه شده ( )722/258در نوع آموزش
خصوصی که دانش آموزان دریافت می کنند -که خود مبین معناداری در سطح  8/89است  -تجمع
فراوانیهای مشاهده شده در گزینه آموزش خصوصی به صورت کالس بیشتر از سایر گزینه هاست.
این موضوع به خوبی از طریق شواهد میدانی نیز مورد تایید قرار گرفته است .همچنین این نکته
میتواند نشان دهد که در حال حاضر شیوههای مبتنی بر کاربست فناوریهای نوین ارتباطی برای
یکی دیگر از ابعاد کمّی آموزش خصوصی شناسایی دروسی است که دانش آموزان به سبب
یادگیری بهتر و بیشتر آنها ،ناگزیر به شرکت در کالس و پرداخت هزینه می شوند .نتایج حاصله از
دادههای پژوهش در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  :1نتایج اجرای آزمون رتبه ای فریدمن برای اولویت بندی دروس برحسب استفاده از آموزش خصوصی
از نظر دانش آموزان
دروس

میانگین رتبه

اولویت

زبان انگلیسی

4/99

دوم

زبان عربی

2/59

سوم

ریاضیات

4/98

اول

شیمی

2/95

پنجم

فیزیک

4/04

چهارم

زیست شناسی

2/45

ششم

مقدار خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

098/992

9

8/880

بر اساس نتایج آزمون فریدمن و با توجه به اینکه مقدار این آزمون ( )098/992در سطح 8/89
معنادار است ،بنابراین دانش آموزان برحسب اولویت و اهمیتی که برای هر درس قائل هستند در
کالسهای آموزش خصوصی شرکت میکنند .سه درس مهم برحسب اولویت عبارت اند از
ریاضیات ،زبان انگلیسی و عربی .
یکی دیگر از شاخصهای اساسی که به ویژه در سطح بین المللی مورد توجه پژوهشگران
آموزش و پرورش تطبیقی قرار دارد ،تفاوتهای آموزشی میان دو جنس است .پرسش اصلی این
است که آیا میان دختران و پسران از نظر میزان دریافت آموزشهای خصوصی تفاوت معنادار وجود
دارد؟ برای بررسی این پرسش از آزمون  tمستقل استفاده شد تا میزان بهرهگیری از کالسهای
خصوصی میان دو گروه مستقل(برحسب جنسیت) تعیین شود (جداول  9و . )9
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جدول  :1شاخصهای آمار توصیفی برای میزان استفاده از تدریس خصوصی برحسب جنسیت
جنسیت

تعداد

درصد میانگین

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

میزان استفاده از

پسر

229

90/4

2/8708

8/53999

8/84042

تدریس خصوصی

دختر

299

2/2882

99

8/84929

8/03559

جدول  :1آزمون  tمستقل برای مقایسه میزان استفاده از آموزش خصوصی بر اساس جنسیت
t

میزان استفاده از

درجه آزادی

تفاوت از میانگین

سطح معناداری

فاصله اعتماد  %11از میانگین

(دودامنه)

تدریس خصوصی
2/425

955

8/33539

8/880

کمینه

بیشینه

8/89997

8/85029

بر اساس نتایج به دست آمده t ،محاسبه شده ( )2/425با درجه آزادی  955برای آزمونهای
دودامنه در سطح  8/89در مقایسه میزان استفاده از تدریس خصوصی میان دختران و پسران معنادار
است ،بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی برعدم تفاوت میان دو گروه مستقل رد میشود،
بهطوری که دختران بیش از پسران از آموزش خصوصی استفاده میکنند.
یکی از پرسشهای اصلی مربوط به آموزش خصوصی مورد عالقه سیاستگذاران و برنامهریزان
آموزشی کسب اطالعاتی دربارۀ "نحوه آشنایی دانش آموزان با کالسهای آموزش خصوصی
تکمیلی" است .این اطالعات میتواند در جهت دهی سیاستهای آتی وزارت آموزش و پرورش
اثرگذار باشد .بر اساس نتایج جدول  7چون مقدار خی دو( )722/258محاسبه شده در نوع
آموزشهای خصوصی که دانش آموزان دریافت میکنند ،برای آزمونهای دودامنه در سطح 8/89
معنادار است ،با اطمینان  %59میتوان گفت که میان فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار نیز تفاوت
معنادار وجود دارد .همچنین ،با توجه به تجمع فراوانیها میتوان استنباط کرد که معلمان مدارس
مهمترین عامل مؤثر در تبلیغ برای دریافت آموزشهای خصوصی از سوی دانش آموزان هستند .این
امر مبین یکی از قابل توجهترین یافتههای تحقیق حاضر است که در بخش بعدی مقاله به آن بیشتر
خواهیم پرداخت.
جدول  :1شاخصهای آزمون خی دو در بررسی شیوه آشنایی دانش آموزان با آموزش خصوصی تکمیلی
متغیر نحوه آشنایی از طریق:

فراوانی

درصد

مشاهده شده
شیوه
آشنایی

فراوانی مورد

نتیجه

انتظار

خانواده و فامیل

90

02

94/5

2/0

دوستان و همکالسیها

080

30

94/5

42/0

معلمان مدرسه

094

23

94/5

55/0

مقدار خی

سطح

دو

معناداری

273/920a

8/880
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000

اگهیهای تلویزیونی و روزنامهها

009

33

94/5

90/0

اینترنت

04

2

94/5

-98/5

اگهیهای دیواری و روی بدنه اتوبوسها

03

3

94/5

-93/5

اشتهار و معروفیت علمی مؤسسه

5

9

94/5

-99/5

سایر

30

3

94/5

-29/5

کل

905

088

تحصیلی شروع به دریافت آموزشهای خصوصی تکمیلی مربوط به یکی از دروس مدرسه نمودهاند.
نتایج حاصله نشانگر این بود که برخی از آنان این آموزشها را از دوره ابتدایی آغاز کرده اند
(جدول .)0
جدول  :1شاخصهای آزمون خی دو برحسب مقطع تحصیلی استفاده از آموزش خصوصی تکمیلی
فراوانی مشاهده شده

درصد

فراوانی مورد انتظار

مقدار خی دو

متغیر

000

09

09753

225/590a

ابتدایی

090

33

09753

متوسطه اول

055

30

09753

متوسطه دوم

348

24

09753

کل

780

088

سطح
معناداری

نا مشخص
مقطع
تحصیلی

8/880

بر اساس نتایج جدول  ،0چون مقدار خی دو( )225/590محاسبه شده در مقطع تحصیلی
برحسب استفاده از آموزشهای خصوصی که دانش آموزان دریافت میکنند در سطح  8/89معنادار
است ،با توجه به تجمع فراوانیهای مشاهده شده میتوان استنباط کرد که اقبال دانش آموزان به
استفاده از آموزش خصوصی تکمیلی در دوره دوم متوسطه بیش از دیگر دوره های تحصیلی است،
اگرچه از دوره اول متوسطه روند گرایش به حضور در این کالسها سیری صعودی میپیماید.
یکی از مهمترین موضوعات مورد عالقه اقتصاددانان آموزش در خصوص نظام آموزش و
پرورش سایه ،سطح درآمد والدین و رابطه آن با هزینه صرف شده برای آموزش خصوصی است.
بر این اساس ،از دانش آموزان خواسته شد میزان تقریبی درآمد والدین خود را برحسب یک مقیاس
 9درجه ای (با حداقل درآمد ماهانه  488هزار تومان و حداکثر حقوق  2میلیون تومان) تعیین
نمایند .برای بررسی و تحلیل این سؤال از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با توجه به ماهیت
کمّی داده ها استفاده شد (جدول .)5
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جدول  :1نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه سطح درآمد والدین دانش آموزان و آموزشهای خصوصی تکمیلی
آموزشهای خصوصی تکمیلی
سطح درآمد والدین

ضریب همبستگی

8/880

سطح معناداری

8/579

تعداد

950

با توجه به دادههای جدول فوق چون مقدار  r = 8/ 880در رابطه با سطح درآمد والدین و
مبتنی برعدم وجود رابطه میان دو متغیر تایید میشود .به بیان بهتر ،میان میزان استفاده از کالسهای
آموزشهای خصوصی تکمیلی و سطح درآمد والدین دانش آموزان رابطه معنادار وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
در ایران رشد جمعیت دانش آموزی طی دهه  0298به طور طبیعی سبب افزایش تقاضای
اجتماعی برای آموزش بیشتر در دو دهه بعدی شد .همزمان دولت تصمیم گرفت که مراکز آموزش
عالی را در کشور گسترش دهد .ترکیب این دو عامل سبب کمک به تسریع رشد نظام آموزش و
پرورش سایه از طریق تأ سیس انواع مراکز آموزش خصوصی شد .بر این اساس ،از بعد اقتصادی
می توان اذعان کرد که آموزش خصوصی در ایران یکی از بیشترین درجات رشد را تجربه کرده
است ،به طوری که طی یک دوره زمانی دهساله ( )0279 -0209تعداد مراکز آموزش خصوصی به
بیش از  9برابر افزایش یافته است (وزارت آموزش و پرورش .)0252 ،یافته های پژوهش حاضر
نشان داد که همچون بسیاری از کشورها ،در ایران نیز دانش آموزان از کالسهای آموزشهای
خصوصی برای یادگیری بهتر دروس و افزایش نمره کالسی استفاده می کنند (بری .)3800 ،یافته
دیگر پژوهش نشان دهنده نقطه مشترک ایران با کشورهایی همچون کره جنوبی است که افزایش
نقش والدین را در ترغیب فرزندان برای شرکت در کالسهای خصوصی نشان میدهد ( کیم 0و لی،
 .)3808از یافتههای دیگر پژوهش ،رواج آموزش خصوصی به صورت کالسی با شماری از
فراگیران ( 08-28نفر) و تدریس یک معلم است .یافتههای پژوهشهای بسیاری نشان میدهند که در
اکثر کشورها ،حضور دانش آموزان به صورت گروهی رایج ترین شیوه آموزش خصوصی است که
ممکن است متاثر از دالیل اقتصادی باشد .همزمان تجارب بین المللی نشانگر گسترش شیوههای
مبتنی بر کاربست فناوریهای نوین ارتباطی در آموزش است (دنگ و هلسی .)3880 ،یافتههای
تحقیق ضمن پشتیبانی از پژوهشهای سردار شیبانی ( ،)0204آرین ( ،)0258شیربگی ( )0258و
1. Kim
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نژادموسوی ( )0258دارای همسویی با یافتههای کشورهای دیگر نیز هست که نشان داده اند
دروس ریاضی و زبانهای خارجی معموالً بیشترین تعداد مشتری را برای نظام آموزش و پرورش
سایه تدارک میبینند (جفری .)3803 ،0از یافتههای جالب توجه پژوهش حاضر که دارای
ناهمسویی با یافتههای پژوهشی در بعضی از کشورهای منطقه خاورمیانه است ،تفاوت میان دو
جنس از لحاظ برتری در دریافت آموزشهای خصوصی است .به عنوان مثال ،یافتههای تنسل 3در
خصوصی بهره میبرند ،در حالی که نتایج تحقیق حاضر برتری دختران بر پسران را به نمایش
میگذارد (البداوی و همکاران3885 ،؛ تنسل .)3803 ،این پژوهش همچنین نشان داد که معلمان
مدارس اصلیترین تبلیغ کنندگان و مشوقان دانش آموزان برای حضور در کالسهای خصوصی
تکمیلی هستند .پژوهشهای موجود در کشورهایی همچون کامبوج و گرجستان نشان میدهند که
تشویق معلمان معموالً برای حضور دانش آموزان در کالسهای خصوصی خود آنان است (برهم و
سیلو3804 ،؛ کوباکیدزه ،)3804 ،در حالی که در ایران شواهد تجربی بیشتر حضور دانش آموزان
دوره متوسطه در مؤسسات خصوصی را تایید میکند .از یافتههای مهم پژوهش حاضر فقدان رابطه
میان سطح درآمد والدین و شرکت در کالسهای آموزش خصوصی است .تحلیل و تبیین این
موضوع نیز مستلزم انجام دادن پژوهشهای ژرفتر برای بررسی جوانب اقتصادی آموزش خصوصی
در ایران است .با وجود این نتایج پژوهشها در چین و هند نیز مؤید این یافته هستند و نشان دادهاند
بسیاری از خانوادهها باوجود فشار اقتصادی ،فرزندان خود را به کالسهای خصوصی میفرستند
(داس و داس3802 ،4؛ تم و چان .)3808 ،9به طور کلی باید اذعان کرد که وجود آموزشهای
خصوصی تکمیلی همچون سایر مسائل موجود در آموزش و پرورش با بدنه این نظام پیوند خورده
است و نمیتوان آن را حوزه ای جدا تلقی و برای آن برنامهریزی کرد .البته این نکته نیز قابل توجه
است که روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه آموزشی با توجه به موضوعاتی همچون
کاهش شمار جمعیت دانش آموزی ،افزایش ظرفیت دانشگاهها و افزایش تعداد مؤسسات
خصوصی ،در سالهای آتی روندی نزولی خواهد داشت.
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