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 چکيده
  ةبرنامه در مدارس غيرانتفاعی دوره متوسطهای فوقآموزان در کالسزیسته دانش ةکشف تجرب ر با هدفپژوهش حاض

ساختاریافته در اختيار بر این اساس سواالت مصاحبه نيمهانجام گرفت.  1399-1400دوم شهر سنندج در سال تحصيلی 

فاده برفی انتخاب شده بودند و سپس تحليل کيفی با استگيری گلولهآموزان قرار گرفت که با روش نمونهنفر از دانش 25

رایط ش رینتمهمه مدل پارادایميک ارایه شداساس  های باز، محوری و گزینشی انجام شد. برمبنا و کدگذاریاز نظریه داده

توانایی انتقال مطالب توسط معلمان؛ رفع اشکال؛ ضعف درسی؛ ثمربخش برنامه شامل عدمفوقهای کالسحضور در  یعلّ

معلمان؛ ناکارآمدی تدریس معلمان در کالس  مندییت؛ اجبار و رضاشامل یادگيری ایشرایط زمينهبودن و کنکور و 

ه و عالق تدریس مبتنی برانگيزه؛ باشامل معلمان باتجربه و  گرشرایط مداخلهرسمی و تجربه و جدیت بيشتر معلمان و 

 آموزششامل ها کالساین  رفته شده درکارهراهبردهای بها بودند. تر شدن کالسانرژی؛ تدریس جامع و کامل و هدفمند

و تدریس مناسب؛ کيفيت آموزش؛ فضا و جو مبتنی بر یادگيری؛ تراکم کالس مناسب و استفاده بهينه از زمان کالس و 

کننده موفقيت و پيشرفت؛ بهبود عملکرد؛ آشنایی با سواالت و روش تدریس؛ تکميلی مثبت و منفی شامل پيامدهانيز 

نيز کالس  همقوله هستاتالف زمان بودند. تاثيرگذاری و طراب، عدمکننده؛ کاهش استرس و اضکننده؛ تسهيلو تقویت

 انگر ضرورتبي پژوهشتعيين شد. نتایج « آموزش رسمی: تثبيت یادگيری خألهایکننده تکميل» ةبرنامه به مثابفوق

 است. آموزانپيشرفت تحصيلی دانش برنامه مدارس جهت اثربخشی بيشتر بر یادگيری وهای فوقدهی کالسسازمان

 برنامههای فوقآموزان، کالسای، تجربه زیسته، دانشآموزش سایه :هاي کليديواژه
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 مقدمه
محور بر کسی پوشيده نيست و بررسی پرورش در عصر اقتصادی دانشونقش و جایگاه آموزش

تربيت هدفمند، کارآمد و توانمند ود که این جوامع دارای نظام تعليمدهیافته نشان میجوامع توسعه

این توسعه  ةکنندپرورش تعيينوهای تربيتی در نظام آموزشو روشهستند. چگونگی تدوین اهداف 

های علمی سرعت حرکت را مضاعف کرد، اما سرعت تغيير در نظام آموزشی کمتر است. پيشرفت

ها و ای آموزشی با خواستههاز تحول در سایر نهادهای زندگی است، لذا در این وضعيت نظام

ن ایجاد آ ةآموزان نيز گرفتار رقابت شدیدی شدند که نتيجرو شدند و دانشتوقعات بسياری روبه

وپرورش یکی از اهداف مهم آموزش بدون شک (.1396 واجارگاه،فتحیبود ) 1ایهای سایهکالس

ر جهت پيشرفت تحصيلی دها های شناختی و انگيزشی فراگيران و کمک به آنپرداختن به جنبه

عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام آموزان بهدروس گوناگون است. پيشرفت تحصيلی دانش

آموزان، تحصيلی برای معلمان، دانش است. عالوه بر این پيشرفتمورد توجه قرارگرفته زشی آمو

يلی تحص پيشرفت ،تربيتی حائز اهميت است. برای مثال پژوهشگرانپردازان و والدین، نظریه

شود. آموزان محسوب میهای ارزیابی عملکرد معلمان و دانشرین مالکیادگيرندگان یکی از مهمت

های مناسب جهت های آموزشی متعالی و ایجاد زمينهبسياری از کشورها با اتخاذ اهداف و روش

یی عوامل مؤثر برای شناسا پژوهشآموزان و انجام مطالعات و کشف و شکوفایی استعدادهای دانش

گيرند که کار میافت تحصيلی تمام تالش خود را به بر پيشرفت تحصيلی و همچنين شناسایی دالیل

 اهداف مورد نظر و در نتيجه و نيز دستيابی بهپرورش وهای آموزشاین امر خود باعث کاهش هزینه

يلی دیگر، افت تحص شود. از سویکشور از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی می ةتوسع

بسياری از  باعث به هدر رفتنهای آموزشی در کشورهای جهان عنوان یکی از معضالت نظامبه

شود. می تربيتوعليم، مربيان و مسئوالن تابع مالی و نيز دغدغه برای اولياهای یادگيری و منفرصت

 برنامه است. فوق هایآموزان استفاده از کالسکاهش افت تحصيلی دانش از راهکارهاییکی 

شود که در آن معلم های خارج از تدریس رسمی اطالق میبرنامه به آموزشهای فوقکالس

ها برای (. این کالس2004دهد )تنسل و بيرکن، موضوعی معين را در قبال اخذ هزینه آموزش می

؛ نقل از 2002(. گوردون و بریجالل )2010شوند )بری، افزایش کارایی مدارس رسمی برگزار می

برنامه آن دسته ( معتقدند فعاليت فوق1383، اسدی، جعفری و منصور کياییشکوهی، بنی احمدی،

ا دارند. ههای رسمی نبوده و ماهيت رقابتی با این برنامههای آموزشی هستند که جزء برنامهاز تجربه

ری مثابه یادگيرورش را بهپوما این نوع آموزش"نویسند: میوپرورش ها در تعریف این نوع آموزشآن

آموزان در خارج از مدرسه و های یادگيری دانشرسمی و غيررسمی و توسعه و تقویت فرصت

برنامه های فوق( معتقدند فعاليت2006همکاران ) موریانا و. "دانيمفراسوی اوقات رسمی مدرسه می

                                                           
1. shadow classroom 
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 گران پژوهششوند. بعضی از مدیر مدرسه اجرا می نظرزیرکه در مدرسه های تکميلی هستند فعاليت

برنامه را بههای فوقپدیده کالس( 2009) ( و داربی و ساوتگيت2005) مانند آیرسون و راشفورت

 1ایسایه عنوان آموزشترسمی تحمشخص مانند آموزش  داشتن هویتیعدمدليل گسترش آن و 

های اخير آید که در سالمی حساببههای آموزشی ای نوین در نظامای پدیدهنامند. آموزش سایهمی

؛ ژانگ و 2018هولت و کارو، مورد توجه پژوهشگران بسياری قرارگرفته است )استاینمن، استرایت

( نيز بيان 2020راد )جوادی و کاظمی(. 2019؛ متيکا، 2013؛ لی، 2016؛ شيبائو و یان، 2016بری، 

ناباجت یريادگی یفضا کیگسترده در سراسر جهان و  دهیپد کیبه  ایهیآموزش ساکنند که می

برنامه های فوقاخير رواج کالس ةطی سه دهاست.  شده لیآموزان تبداز دانش یاريبس یبرا ریناپذ

رین تصورت یکی از رایجهای دانشگاهی بههای درسی یا قبولی در رشتهماندگیجهت جبران عقب

کره  همچوندر بعضی از کشورها  کهیطوربههای آموزشی در سراسر جهان درآمده است، پدیده

تر کنند بسيار بيشها خرج میها برای این کالسهای آموزشی که خانوادهجنوبی، تایوان و ژاپن هزینه

 (.2010؛ داوسون، 2010کنند )بيون، نظام آموزش رسمی میاز کمکی است که به 

های آموزشی ترین نظامهایی که دارای موفقشدت در جامعهبرنامه بههای فوقکالس ةپدید

تيمز و پرلز و در کشورهایی  همچونالمللی های بينآموزان در آزمونبر اساس عملکرد دانش -هستند

(. همچنين 2012؛ ليو، 2011رواج دارد )کوان،  -کنگ و سنگاپورمانند کره جنوبی، ژاپن، تایوان، هنگ

ای را متأثر از عواملی دانست که الزاماً آموزشی نيستند، برای مثال در ج آموزش سایهتوان روامی

ویژه پایين بودن حقوق معلمان دالیل کامبوج و گرجستان عوامل اقتصادی و به همچونکشورهایی 

(. موری و بيکر 2014؛ کوباکيدزه، 2014و سيلووا،  برنامه هستند )بریمهای فوقگرایش به کالس

های آموزش خصوصی نوعی مکمل ای معتقدند که اساساً فعاليتماهيت آموزش سایه ة( دربار2010)

ای ( معتقد است آموزش سایه2010شوند. بری )برای تدریس رسمی در سراسر دنيا محسوب می

رسمی و در خارج از  تسلط بر برنامه درسیآموزان در عنوان ساعات کالس خصوصی به دانشبه

تدریس خصوصی یک  ة( نيز معتقد است رشد قارچ گون2005کالس درس کمک خواهد کرد. کيم )

نام و های ثبتتنها هزینهها نهاین اساس خانواده کاری در مدارس است. برپاسخ طبيعی بازار به کم

های خصوصی، کالسهای شرکت در کنند؛ بلکه هزینهشهریه مدارس فرزندان خود را پرداخت می

د کننهای تحصيلی را نيز تقبل میدرسی و مشاورههای کمکشرکت در امتحانات ادواری، کتاب

 :شوندمی برنامه به چند صورت برگزارفوقهای کالس (. در همين راستا2012)اسلم و اثرتون، 

های بعد از عتصورت گروهی توسط معلمان در ساآموز، بهصورت فردی در خانه معلم یا دانشبه

هایی که به استخدام آموزان خود در مقابل دریافت هزینه و یا در مؤسسهتدریس رسمی به دانش

                                                           
1. shadow education 

نند بيآموزان تدارک میهایی برای دانشهایی را با دریافت هزینهپردازند و کالسای میمعلمان حرفه
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 (.2004)تنسل و بيرکن،  

ی جمله تأثيرها دارای تأثيرات مثبت و منفی باشند. ازتوانند برنامه میهای تقویتی و فوقکالس

های آموزان، فراهم کردن فعاليتتوان بهبود یادگيری دانشبرنامه میهای تقویتی و فوقمثبت کالس

 معلمان و اشتغال به کار برایسازنده برای آنان در ساعات خارج از مدرسه و تأمين درآمد برای 

باید مورد  برنامه کههای تقویتی و فوقما تأثيرات منفی احتمالی کالسبعضی از افراد را بيان کرد؛ ا

های درسی رسمی، فشار روی ریزان آموزشی قرار گيرند عبارتند از اختالل در برنامهتوجه برنامه

آموزان. استفاده معلمان از دانشهای اجتماعی و سوءابریسن و سال، تشدید نابرآموزان کمدانش

تدریس خصوصی  ةوصاً در موقعيتی که معلمان رسمی پس از ساعات مدرسه زمينمورد اخير مخص

دهد. این مسئله در بدترین شرایط کنند، رخ میآموزان خود فراهم میدر قبال اخذ پول را برای دانش

 نيمی از برنامه درسی راآید که در آن، معلمان در ساعت رسمی، فقط صورت نوعی رشوه درمیبه

خواهند که برای نيم دیگر در کالس خصوصی شرکت کنند آموزان مید و سپس از دانشکننارائه می

(، آیدا گل 2013)  علی پژوهشگرانی همچون(. 2010الزحمه آن را پرداخت نمایند )بری، و حق

پرورش در رفع نيازهای واین پدیده را ضعف نظام آموزش علل اصلی بروز (2014( و الئو )2014)

 دانند.آموزان میدانشواقعی 

ف، آموزان ضعيشود که دانشبسياری از پژوهشگران اعتقاد دارند که نظام آموزش سایه باعث می

های پرورش سایه به برابری فرصتوهای خود را جبران کنند. از این لحاظ، نظام آموزشماندگیبعق

 نيچ ةچهار منطقدر  داد که( نشان 2020نتایج تحقيق لی )(. 2013رساند )جو، آموزشی یاری می

در محدوده  یخصوص سیتدر وسيع، یاسيمقو در سو و گوانگدونگ( انگيج ،ی)پکن، شانگها

 سیمشارکت در تدر زانيم وجود دارد وو خواندن  اتياضیعلوم، ردروسی مانند  برای ٪74 تا 7/58٪

های فعاليت ( نشان داد که1398سبوجی )از شهرها است.  شتريب اريدر روستاها بس یخصوص

رخی از ب آموزان تاثير مثبت دارد. در مقابل،برنامه بر عملکرد تحصيلی و عملکرد اخالقی دانشفوق

آموزان، دانند و بر تأثير مخرب آن بر دانشبرنامه را منفی میپژوهشگران آثار و پيامدهای کالس فوق

(. این پژوهشگران به موارد 2014؛ لی، 2012کنند )سوليمان، والدین، معلمان و اجتماع تأکيد می

آموز، ایجاد وابستگی و کاهش خالقيت در فراگير، تأکيد بر افزایش خستگی در دانش همچونمنفی 

های اضافی به والدین، خستگی جای درک عميق مفاهيم، تحميل هزینهزنی بههای تستمهارت

، پیدار آرانی و نيکمعدن کنند )شيراوند،های اجتماعی اشاره میمعلمان، فساد معلم و ایجاد نابرابری

1396.) 

های فوق برنامه در ای بر کالسیافتهنظارت سازمان بيان شده با توجه به اینکهاساس مطالب  بر

برنامه در های فوقهای اخير کالسطور ویژه، که در سالطور کلی و در شهر سنندج بهان بهکشورم
 

و آکادميک  های جدی؛ همچنين بررسیآموزان قرار گرفته، وجود نداردآن مورد توجه بيشتر دانش

ت و منفی این پدیده مورد کاوش قرار نشده و پيامدهای مثب دليل رشد و گسترش آن انجام در مورد

نار برنامه در کهای فوقآموزان به کالسوالدین و دانش رسد که نوع نگرش؛ به نظر مینگرفته است
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کنند در ارتباط ها پرداخت میهایی که برای این دسته از کالسهای رسمی با ميزان هزینهکالس

این پدیده مرتبط باشند. ممکن است شناسایی این  خود با رشد و گسترش ةنوببهعوامل باشند و این 

این پدیده یاری کند. از سوی دیگر  یآموزشی را در کنترل و ارتقا اندرکاران نظامها دستنگرش

گيری از تجربه زیسته خود در این است که با بهره انجام پژوهش حاضراهميت و ضرورت 

وانع ها و مها، عوامل مؤثر بر این کالستوان با مؤلفهبرنامه میهای فوقآموزان نسبت به کالسدانش

طرف والدین و معلمان  های آن، از یکمایهستخراج کدها، مضامين و درونآن آشنا شد. همچنين با ا

يشرفت هایی برای پکنند تا راهرسند و سعی میها میبه آگاهی و شناخت بهتری نسبت به این کالس

 هتحصيلی فرزندانشان در خانه، مدرسه و جامعه پيدا کنند. از طرف دیگر نظام آموزشی کشور با ب

ریزی درستی تواند برنامهآموزان میها و تجربه زیسته دانشهی و شناخت از نگرشدست آوردن آگا

آموزان دانشاصلی این پژوهش این است که  سوال نتيجه های فوق برنامه داشته باشد. دربرای کالس

گيری، راهبردهای های شکلبرنامه دارند؟ بسترها و زمينههای فوقای از حضور در کالسچه تجربه

 آموزان کدام است؟برنامه بر اساس تجربه زیسته دانشهای فوقکنشی و پيامدهای کالس

 پژوهش روش 
مند نظریه مبنای طرح نظام های کيفی و برلحاظ روش و ماهيت از نوع پژوهشپژوهش حاضر به

طور بهمبنا یک نوع روش پژوهش کيفی است که انجام گرفته است. رویکرد نظریه داده 1مبناداده

ای درباره پدیده مورد مطالعه کار گرفته است تا نظریهرا به مندنظامهای سلسله رویه استقرایی یک

های بر اساس این دیدگاه پژوهشگر برای تحليل داده (.1391/ 2012)کوربين و اشتراوس، ایجاد کند 

 کرده است.، محوری و گزینشی استفاده 2شده از سه مرحله کدگذاری بازکيفی گردآوری 

 کنندگان پژوهششرکت

آموزان مدارس غيرانتفاعی دوره متوسط دوم شهر سنندج پژوهش حاضر شامل کليه دانش ميدان

را داشتند.  1399-1400برنامه مدرسه خود در سال تحصيلی های فوقبود که تجربه حضور در کالس

 25برفی انجام شد و با گلوله گيریکنندگان در پژوهش با استفاده از روش نمونهانتخاب مشارکت

يمهن برنامه مدارس خود را داشتند، مصاحبههای فوقآموزان که تجربه حضور در کالسنفر از دانش

 یافته صورت گرفت.ساختار

                                                           
1. grounded theory approach 
2. open coding  

 ابزارهاي پژوهش

ساختاریافته ة سواالت مصاحبه نيمهپژوهش، پژوهشگر به تهي ةبعد از بررسی مبانی نظری و پيشين

ه در نظر گرفت مبناداده ةمند نظریسوال برای مصاحبه بر اساس طرح نظام 11در نهایت  اقدام نمود و

صورت گوگلآنالین به م جهت انجام مصاحبه، لينک مصاحبةهای الزشد. پس از انجام هماهنگی
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باع آموزان تا اشکنندگان قرار گرفت و مصاحبه با دانشفرم توسط پژوهشگر در اختيار مشارکت

، از نظرات هانفر ادامه یافت. برای اطمينان از روایی بخش کيفی پژوهش و دقيق بودن یافته 25نظری 

اساتيد مطلع و خبرگان دانشگاهی در این حوزه استفاده شد. همچنين برای پایایی از روش پایایی 

يد تبين دو کدگذار استفاده شد. در مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، از یکی از اسا

عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش شرکت کند مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاری درخواست شد تا به

به رود محاسکار میعنوان شاخص پایایی تحليل بهدرصد توافق درون موضوعی که به و در نهایت

و ه یبرای تجز دست آمد که بيانگر پایایی مناسب بود.ه درصد ب 3/75به محاسبات  شد که با توجه

کوربين و اشتراوس  یمبناداده ةاز روش نظری های انجام شدههای مستخرج از مصاحبهتحليل داده

از انجام هر مصاحبه و  ین ترتيب پساه . باستفاده شد MAXQDAافزار ( و نرم1391/ 2012)

ه نوع س البته نباید این. و گزینشی انجام گرفت محوری، ای بازسازی آن، کدگذاری سه مرحلهپياده

ه فرایند تفسير، به شمار آورد. بلک کدگذارى را متمایز از یکدیگر، یا مراحلى به لحاظ زمانى مجزا در

ها را جابجا هاى متنى هستند که محقق در صورت نياز آنهایى مختلف براى کار با دادهها روشاین

احل آغاز و با نزدیک شدن به مرحال، فرایند تفسير با کدگذاری باز  کند. با اینیا با هم تلفيق می

تعيين  اصلی پژوهش ةپایانى فرایند تحليل، کدگذاری گزینشی بيشتر مطرح شد و در نهایت مقول

 گردید.

  
 

 هايافته
 آمده است. 1کنندگان در جدول اطالعات توصيفی مربوط به مشارکت

 کنندگان. اطالعات توصيفی مشارکت1جدول 

 

 درصد فراوانی گروه متغير

 

 پایه تحصيلی

 32 8 پایه دهم

 28 7 پایه یازدهم

 40 10 پایه دوازدهم

 56 14 دختر جنسيت

 44 11 پسر

 

 

 

 کالس

 28 7 ریاضی

 16 4 شيمی

 8 2 ادبيات

 20 5 شناسیزیست

 4 1 زبان انگليسی

 4 1 عربی

 20 5 فيزیک

برنامه همان معلمان مدرسه شما های فوقآیا معلمان کالس

 بودند؟

 36 9 بلی

 64 16 خير
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نفر( پایه دهم،  8درصد ) 32کنندگان برحسب متغير پایه تحصيلی، در خصوص توزیع مشارکت

نفر(  14درصد ) 56نفر( پایه دوازدهم بودند.  10درصد ) 40نفر( پایه یازدهم و  7درصد ) 28

پسران تشکيل دادند. همچنين کنندگان را نفر( مشارکت 11درصد ) 44کنندگان را دختران و مشارکت

درصد  8( در کالس شيمی، نفر 4درصد ) 16کنندگان در کالس ریاضی، نفر( مشارکت 7درصد ) 28

نفر( در کالس  1درصد ) 4شناسی، نفر( در کالس زیست 5درصد ) 20نفر( در کالس ادبيات،  2)

 نفر( در کالس فيزیک شرکت کرده 5درصد ) 20نفر( در کالس عربی و  1درصد ) 4زبان انگليسی، 

های به این سوال که: آیا معلمان کالسکنندگان در خصوص جواب مشارکتبودند و در نهایت 

 9درصد ) 36های پژوهش حاکی از آن بود که برنامه همان معلمان مدرسه شما بودند؟ یافتهفوق

 اند.( پاسخ خير دادهنفر 16درصد ) 64و  سوال پاسخ بلیکنندگان به این کتنفر( مشار

 برنامه و گرايش به آنگيري کالس فوقشرايط شکل

ها، مسائل و امور مربوط ای از رویدادها و حوادثی است که موقعيتمنظور از شرایط، مجموعه

به  ا را نسبتهکنند و تا حد معينی چگونگی و چرایی پاسخ افراد و گروهبه یک پدیده را خلق می

توانند برخاسته از عوامل مهمی مانند زمان، مکان، فرهنگ، دهند. شرایط میآن شرایط توضيح می

 ها و ها و حتی انگيزهقوانين و مقررات، باورها، اقتصاد، قدرت، جنسيت، محيط اجتماعی، سازمان

افراد باشند. شرایط ممکن است عوامل سطح خرد و کالن را شامل شوند. همچنين نحوه  ةگذشت

طور صورت خطی باشد. بهمستقيم، یا بهها بر یکدیگر نيز ممکن است مستقيم یا غيراثرگذاری آن

ور از شوند. منظای تقسيم میای و زمينهها به سه دسته علّی )سببی(، مداخلهکلی شرایط یا زمينه

شرایط »ها اثرگذارند. اند که بر پدیدهساز آن دسته از رویدادها و وقایعیا سبب« شرایط علّی»

شوند. نحوی تغيير شرایط علّی میرایطی هستند که باعث تخفيف یا به، آن دسته از ش«ایمداخله

 شرایط»ند. ادامه یک کنش توسط کنشگر را توضيح دهتوانند دالیل ادامه یا عدمای میشرایط مداخله

اند که در یک زمان و مکان خاص جمع های شرایط(مجموعه خاصی از شرایط )شکل« ایزمينه

که اشخاص با عمل/تعامل خود به  مسائلی را به وجود آورندآیند تا مجموعه اوضاع و احوال یا می

 (.152-154: 1391/ 2012ها پاسخ دهند )کوربين و اشتراوس، آن

برنامه در ميدان مورد مطالعه از منظر اثرگذار بر پدیده کالس فوق« یعلّ»شرایط  2در جدول 

 کنندگان آورده شده است.مشارکت
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 برنامههای فوقهای مربوط به شرایط علّی موثر بر حضور در کالس. مفاهيم و مقوله2جدول 
 مقوله مقولهخرده مفاهيم

 دریافت کامل مطالب در مدرسهعدم -

 معلمانتدریس مناسب عدم -

 آموز از نحوه تدریس معلمدرک دانشعدم -

 

 توانایی انتقال مطالب توسط معلمانعدم

 

 معلم

 رفع اشکال -

 درسی خألهایرفع  -

 عربی(مدرسه )کمبود زمان ساعات آموزشی در  -

 

 رفع اشکال

 

 آموزشی

 عربی، فيزیک، ریاضی(دروس )ضعف در برخی از  -

 کم بودن نمرات -

 هادروس در آزموندرصد پایين  -

 یادگيری ناقص در مدرسه -

 ناتوانی در حل سواالت -

 اشکال در یادگيری -

 

 

 ضعف درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فردی

 برنامههای فوقثمربخش بودن کالس -

 آموز در کالس درسآمادگی و فعاليت بيشتر دانش -

 انتقال مطالب بيشتر -

 رسمی مدرسه ةسبقت گرفتن از برنام -

 

 ثمربخش بودن

 یادگيری دروس سال بعد -

 شتريیادگيری بهتر و ب -

 انگيزه باال برای یادگيری

 نگری برای کنکورآینده -

 آمادگی برای شرکت در کنکور -

 یادگيری مطالب کنکوری و حل تست -

 

 کنکور

 آموزانبرتری برخی از دانش -

 کسب نمره -

 دهیافزایش درصد دروس و پاسخ -

 

 رقابت

 کاربرد زیاد دروسی همچون زبان در جامعهکاربرد  -
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گيرنده فضای معنایی است که در این پژوهش سه برنامه دربرعلّی موثر بر کالس فوقشرایط 

 سازند.و اجزای آن را نمایان می« فردی»و « آموزشی»، «معلم»مقوله 

ن ای ة. در زميناست« توانایی انتقال مطالب توسط معلمانعدم» ةمقولبرگرفته ازخرده« لممع» ةمقول

بعضی اوقات وقت کافی برای تدریس پيشرفته »کند که: بيان می 23آموز شماره دانش مقولهخرده

کنيم اینه که بعضی معلمان های خصوصی مراجعه میوجود ندارد و علت اینکه به آموزشگاه
 «.تدریسشون خوب نيست

 

آموز . برای مثال دانشبود« رفع اشکال» ةمقولبرگرفته از خرده« آموزشی» ةاز سوی دیگر مقول

خواستم ام کم بود و میدر درس فيزیک واقعا مشکل داشتم و نمره» بيان کرده بود که:  12شماره 
 «.ها شرکت کنم تا مشکالت درسيم رفع بشهکه تو کالس

اال انگيزه ب»، «ثمربخش بودن»، «ضعف درسی» یهامقولهبرگرفته شده از خرده« فردی» ةمقول

 بود.« کاربرد»و « رقابت»، «کنکور»، «برای یادگيری

ضعف »کند: بيان می 4آموز شماره بود. برای مثال دانش« ضعف درسی»ها مقولهیکی از خرده
 «.بروم هاها باعث شد به این کالسدر برخی از دروس و زدن درصد پایين در آزمون

ها جلو افتادن از نظر معلم» کند که:می انيب 13آموز شماره دانش« بخش بودنثمر»در زمينه 
 «.ها تاکيد داشتندپرورش بود و بر ثمربخشی کالسودرسی آموزش ةبرنام

برای یادگيری »کرده بود که:  انيب 10آموز شماره دانش «انگيزه باال برای یادگيری» ةدر زمين
 «.رفتممی هابهتر و بيشتر به این کالس

 بيان کرده بود که:  18آموز شماره بود. برای مثال دانش« کنکور»ها مقولهیکی دیگر از خرده
 .«در دبيرستان برای آمادگی در کنکور، الزم دانستم که مطالب کنکوری و تستی بيشتری را یاد بگيرم»

برتری برخی از دليل به» بيان کرده بود: 8آموز شماره دانش« رقابت» ةهمچنين در زمين

 «.ها شرکت کنمآموزان تصميم گرفتم در کالسدانش
گرایش » کند که:بيان می 24شماره  آموزاست. برای مثال دانش« کاربرد»مقوله آخرین خرده

در زندگی روزمره باعث شد به این  هانشمار آهای زبان خارجه و کاربرد بیکالسجامعه نسبت به 
 «.ها برومکالس

 .دهند آمده استبرنامه را تحت تاثير قرار میای که پدیده کالس فوقشرایط زمينه 3در جدول 
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برنامههای فوقای موثر بر حضور در کالسهای مربوط به شرایط زمينه. مفاهيم و مقوله3جدول   

 مقوله مقولهخرده مفاهيم

 تکرار و تمرین بيشتر مطالب -

 های مدرسهآموزش ةکنندتکميل -

 کم بودن نمرات - 

 

 پيشرفت در دروس

 

 فردی

 افزایش یادگيری -

 افزایش تسلط و ماندگاری دروس -

 یادگيری

 برنامههای فوقتشویق از سوی معلمان به حضور در کالس -

 برنامههای فوقآموزان در کالسداد دانشمعلمان به افزایش تع عالقة -

 افزایش درآمدزایی برای معلمان -

آموزان در حالی معلمان از حضور دانشمندی و خوشرضایت -

 هاکالس

 

 

 

 ندی معلمانایتماجبار و رض

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشی

 ایجاد دوگانگی در یادگيری مطالب -

 آموزانایجاد سردرگمی در دانش -

 ایجاد دوگانگی و سردرگمی

 هاتدریس حجم زیادی از مطالب سنگين در کالس -

 مدرسهتدریس نامناسب معلم در  -

 

ناکارآمدی تدریس معلمان در کالس 

 رسمی

 حضور معلمان باتجربه -

 هاجدیت در پيگيری کالس -

 

 تجربه و جدیت بيشتر معلمان

 
ناسایی ش« آموزشی»و « فردی» ةای موثر بر کالس فوق برنامه دو مقولطور کلی، در شرایط زمينهبه

 مقولةبرگرفته از دو خرده «فردی» مقولة های فرعی تقسيم شده بودند.مقولهشدند که خود به خرده

ماره آموز شدانش« پيشرفت در دروس» ةمقولخرده زمينة . در است« یادگيری»و « پيشرفت در دروس»

در  برای تقویت دروسی که»و « یاد بگيرم ها پيشرفت کنم و مطالب رادر درس» کند که:يان میب 11
 «.ها ضعف دارمآن

برای اینکه درسامو » کند:بيان می 9آموز شماره دانش برای مثال« یادگيری» مقولةدر زمينة خرده
 «.هابرای یادگيری و عقب نماندن از درس»و « بهتر یاد بگيرم

 رضایتمندیاجبار و »های مقولهکه برگرفته از خرده است« آموزشی»ها یکی دیگر از مقوله

تجربه و »و « ناکارآمدی تدریس معلمان در کالس رسمی»، «ایجاد دوگانگی و سردرگمی» ،«معلمان

 .است« جدیت بيشتر معلمان

معلمان موافق رفتن » کند که:بيان می 5آموز شماره دانش« معلمان مندیرضایتاجبار و » ةزميندر 
و  «ها دوست داشتن شرکت کنيم و تعداد شاگردهاشون باالتر برهمعلم»اینکه  ؛ و«ما به کالس بودند

«.  مها حضور یابيکردند که در این کالسما را تشویق می» ؛ و«واکنشی خوب و مثبت بوده است»یا 
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ن بيشتر شود و پول بيشتری از آنآموزانشاها خيلی دوست دارند که تعداد دانشمعلم»و در نهایت 

 «.ها بگيرند
تقریباً بعضی از  » کند:بيان می 17آموز شماره دانش« ایجاد دوگانگی و سردرگمی» در زمينة

آموز کند و دانشها اختالل ایجاد میکردند در روش تدریس آنمعلمان مخالف بودند چون فکر می
 «.متفاوت استشود. چون روش تدریس معلمان سردرگم می

بيان  16آموز شماره دانش« ناکارآمدی تدریس معلمان در کالس رسمی» ةهمچنين در زمين

واقعيت این است وقتی که معلم مدرسه توانایی کافی در تدریس نداشته باشد، ما اجبارًا » کند که:می

 «.برنامه برویمبرای فهم و یادگيری بيشتر مطالب باید به کالس فوق
ماره آموز شاست. برای مثال دانش« تجربه و جدیت بيشتر معلمان»ها مقولهز خردهیکی دیگر ا

صورت جدی پيگيری شود بازدهی ها بهبه باشد و کالساگر که مدرس باتجر» کند که:بيان می 24
 «.باالیی دارد

 .است دهند آمدهبرنامه را تحت تاثير قرار میای که پدیده کالس فوقمداخله شرایط 4در جدول 

  
 

 برنامههای فوقای موثر برحضور در کالسهای مربوط به شرایط مداخله. مفاهيم و مقوله4جدول 

 مقوله مقولههخرد مفاهيم

 باال بودن انگيزه و عالقه -

 باتجربه بودن معلمان -

معلمان باتجربه و 

 انگيزه

 

  

 

 

 

 

 

 

 آموزشی

القه ع تدریس مبتنی بر عالقه و انرژی معلمان در تدریس -

 و انرژی

 برنامهباالتر از کتب درسی در کالس فوق تدریس در سطوح -

 برنامهتر بودن تدریس معلمان در کالس فوقجامع و کامل -

 برنامهتمرکز بيشتر بر نکات مهم در کالس فوق -

 گذر سطحی و آسان از مطالب در کالس مدرسه -

 

 تدریس جامع و کامل

 هاتر بودن کالسهدفمندتر بودن و جدی -

 برنامهمفيد بودن کالس فوق -

تر شدن هدفمند

 هاکالس

 روابط درسی -

 حل مشکالت درسی با همکاری دوستان -

 گيری بحث گروهی در کالسشکل -

 گذاری دانش خود با دیگراناشتراک -

 

روابط مبتنی بر 

 آموزش

 تشویق از سوی دوستان -

 تشویق از سوی والدین -

 ندی معلمانضایتمر -

 

 انگيزه

 

 

 فردی

 صميميت -

 آشنایی با افراد جدید -

افزایش کيفيت روابط 

 اجتماعی
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« فردی»و « آموزشی» ةبرنامه دو مقولای موثر بر کالس فوقطور کلی، در شرایط مداخلهبه

 های فرعی تقسيم شده بودند.مقولهشناسایی شدند که خود به خرده

ر عالقه تدریس مبتنی ب»، «معلمان باتجربه و باانگيزه»های مقولهبرگرفته از خرده« آموزشی» مقولة

 .است« روابط مبتنی بر آموزش»و « هاهدفمندتر شدن کالس»، «تدریس جامع و کامل»، «و انرژی

معلمان »برنامه ای موثر بر پدیده کالس فوقمداخلهعنوان شرایط های فرعی بهمقولهاز خرده

بيان  14ماره ش آموزبودند. برای مثال دانش« تدریس مبتنی بر عالقه و انرژی» و« باانگيزه باتجربه و

فاده است های جدیدیدهند و از روشبرنامه با عالقه بيشتری درس میمعلمان کالس فوق» کند که:می
 صلةاند و حوآمدهزور به کالس ند اما در مدرسه معلمان انگار بهبيشتری دار کنند و معلمان تجربةمی

 «.درس دادن ندارند
 کند که:بيان می 23آموز شماره برای مثال دانش« تدریس جامع و کامل» ةمقولخرده زمينة در 

برنامه تمرکز بيشتر بر نکاتی های فوقخصوص خود را دارد اما در کالسمهر معلم روش تدریس »
 «.نکرده باشد ها اشارهاست که احتمال دارد معلم هنگام تدریس به آن

 

 کند که:بيان می 17آموز شماره برای مثال دانش« هاهدفمندتر شدن کالس» مقولةخرده زمينة در 

 «.شودواقع می مفيد نظرمه دیگر بدليل آشنا شدن با نظرات و نحوه تدریس معلمان به»

 کند که:يان میب 1شممماره  آموزبرای مثال دانش« بر آموزشروابط مبتنی » مقولةخرده زمينة در 

گيرد و تر باشمممد ارتباط میراحت کدامشمممده و با هره متفاوت تدریس آشمممنا آموز با شممميودانش»
های يرد دانش خود را در جمعشد تا یاد بگهای غير از مدرسه و کالس باعث میقرارگيری در جمع

 «.تر و متفاوت ببيندبزرگ

. برای تاس« افزایش کيفيت روابط اجتماعی»و « انگيزه»های مقولهبرگرفته از خرده« فردی» مقولة

را دوست  همه پيشرفت»کند که: بيان می« انگيزه» مقولةخرده زمينة در 16آموز شماره دانش مثال
ه من در مثبتی داشتند و ب مستثنا نيستند به همين جهت نظردارند و خانواده و دوستانم از این قاعده 

 «.کردنداین راه کمک می

آموز است که در این زمينه دانش« افزایش کيفيت روابط اجتماعی»ها مقولهیکی دیگر از خرده

شوم و با معلمان دیگر هم ها صميمی میکنم و با آندوستان بيشتری پيدا می» کند:بيان می 8شماره 
 «.گيرمتر یاد میشان خوبدهند و من از کدامشان بهتر درس میکدام توانم بدانم کهشوم و میآشنا می
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 برنامهدرگير در کالس فوق کنشگرانتوسط راهبردهاي اتخاذ شده 

هایی هستند که کنشگران در قبال شرایط ها/ فرآیندها( آن دسته از کنشمنظور از راهبردها )تعامل

ای از مجموعه کنشگرانموقعيتی (. در هر 330: 1389هند )محمدپور، درو از خود بروز میپيش 

و طرز های راهبردی مثابه تاکتيکدهند که بهتقابل از خود بروز میهای ماعمال، تعامالت و کنش

مل/ ها در مواجه با مسائل و امور است. عهای عادی یا روتين و چگونگی مدیریت موقعيتعمل

تعمدی هستند که برای حل یک مسئله صورت  شکلبهمنظور و های دارای های راهبردی، کنشتعامل

(. 155: 2012/1391گيرد )کوربين و اشتراوس، ها پدیده شکل میگيرند و با صورت گرفتن آنمی

 نجامابرنامه بيانگر این است که حين درگير در کالس فوق کنشگران یدر پژوهش حاضر، تفاسير آرا

رو هستند که با استفاده از راهبردها و تعامالت خاصی به بهکنش، با مسائل و مشکالت خاصی رو

 5که در جدول طوریاند. همانهای خود پرداختهها و فعاليتها و به تداوم کنشمدیریت موقعيت

 متنوعی از، مجموعه کنشگرانگرفته شده توسط کارهتوان مشاهده کرد راهبردها و تعامالت بمی

ها در ادامه آورده شده گيرد که توضيحات مربوط به هر کدام از آنهای متفاوت را در بر میتاکتيک

 است.

 برنامههای مربوط به راهبردهای )کنش و واکنش( موثر بر حضور در کالس فوق. مفاهيم و مقوله5جدول 

 مقوله مقولهخرده مفاهيم

 محتوای آموزشی متفاوت -

 افزایش تکرار و تمرین - 

 ترس از نمره و امتحانعدم -

 

 آموزش و تدریس مناسب

 

 

 

 

 

 

 آموزشی

 رفع مشکالت حل مشکالت درسی -

 برنامههای فوقهای نوین تدریس در کالسگيری از روشبهره -

 آموزش نکات مهم و کليدی دروس -

 کيفيت تدریس - 

 ارزشمندی - 

 مدرسه کننده آموزشتکميل -

 تفاوت در روش تدریس - 

 

 

 

 کيفيت آموزش

 های مدرسهبرتری کالس های مدرسهکامل بودن کالس -

 برنامههای فوقجو مناسب کالس -

 امکانات و فضای متفاوت -

 آموزان به یکدیگرهمکاری و کمک دانش - 

 

 فضا و جو مبتنی بر یادگيری

 

 

 فضا و جو

 کالس مناسب تراکم آموزانکمتر بودن تعداد دانش -

 جو دوستانه ایجاد صميمت -

 زمان استفاده بهينه از زمان کالس زمان کافی و زیاد -
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 و «فضا و جو»، «آموزشی» ةبرنامه در سه مقولهای فوقطور کلی، راهبردهای موثر بر کالسبه

ته برگرف« آموزشی» مقولةهای فرعی تقسيم شده بودند. مقولهشناسایی شدند که خود به خرده« زمان»

برتری »و « کيفيت آموزش»، «رفع مشکالت»، «آموزش و تدریس مناسب»های مقولهاز خرده

 .است« های مدرسهکالس

معلم » کند که:بيان می 10آموز شماره دانش« آموزش و تدریس مناسب» ةمقولخرده زمينة در 
کنه و نکات را نوشته مخصوص به خودشو داره و از روی آن تدریس می برنامه جزوةکالس فوق

 «.اما معلم مدرسه از روی کتاب درس ميده
هدفم این بود که »کند: بيان می« رفع مشکالت» ةمقولخرده زمينة در 22آموز شماره دانش

 «.مشکالتم را در درس ادبيات حل کنم و پيشرفت کنم
در این زمينه بيان  8آموز شممماره اسممت که دانش« کيفيت آموزش»ها مقولهیکی دیگر از خرده

آموز چيزای بيشممتری یاد برنامه معلم بهتر درس ميده و دانشطور کلی در کالس فوقهب»کند که: می
ميگيره و وقت رو هدر نميده و بيشممتر سممعی ميکنه نکات مهم کتاب رو آموزش بده اما در کالس 

 «.مدرسه اینطور نيست
آموز شماره . در این زمينه دانشاست« های مدرسهبرتری کالس» هامقولهدیگر از خردهیکی 

 «.تره بنظرمهای مدرسه خودمون بهتر و کاملکالس» کند که:می انيب 13

، «فضا و جو مبتنی بر یادگيری»های مقولهاست که برگرفته از خرده« فضا و جو»بعدی  مقولة

 .است« جو دوستانه»و « تراکم کالس مناسب»
 

در »کند که: بيان می 21آموز شماره دانش« فضا و جو مبتنی بر یادگيری» ةمقولخرده زمينة در 

آموزان کم اسممت و دارند، تعداد دانش برنامه امکانات بيشممتری مثل تخته هوشمممندهای فوقکالس
يریم و گها کمه و بهتر درس رو یاد میبرنامه تعداد بچهکالس فوق»و اینکه « کنندبهتر با ما کار می

 «.شنمزاحم تدریس معلم نمی

در » کند که: بيان می 9آموز شماره دانشبرای مثال « تراکم کالس مناسب» مقولةخرده زمينة در 

 «.آموزان کمترند یادگيری بهتر استبرنامه چون دانشهای فوقکالس
ارتباط  با توجه به» کند که:بيان می 15آموز شماره دانش« جو دوستانه» مقولةخرده زمينة در 

 «.تر استآموز کالس مفيدنزدیک و تخصيص وقت بيشتر معلم به دانش

. در این است« استفاده بهينه از زمان کالس» مقولةهاست که برگرفته از خرد« زمان»آخرین مقوله 

برنامه معلم بهتر طور کلی در کالس فوقهب» کند که:بيان می 19آموز شماره دانشزمينه برای مثال 
کنه نکات گيره و وقت رو هدر نميده و بيشتر سعی میآموز چيزای بيشتری یاد میدرس ميده و دانش

 «.در کالس مدرسه اینطور نيستمهم کتاب رو آموزش بده اما 
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 برنامهپيامدهاي کالس فوق

و برنامه کالس فوقهای کيفی حاصل از پژوهش حاضر از این حکایت دارد که تفسير داده

که در جدول طور گسترش آن در ميدان مورد مطالعه، پيامدهای گوناگونی در پی داشته است. همان

ک که در ادامه هری پدیده طيفی از ابعاد مثبت و منفی هستندتوان مشاهده کرد، پيامدهای این می 6

 آموزان آمده است.هایی از مصاحبه با دانشقولاز این موارد با ذکر نقل

  
 

 برنامههای مربوط به پيامدهای حضور در کالس فوق. مفاهيم و مقوله6جدول 
 مقوله مقولهخرده مفاهيم

  موفقيت و پيشرفت پيشرفت در دروس -

 

 

 

 

 

 

پيامدهای 

 مثبت

 هاافزایش درصدهای دروس در آزمون -

 افزایش نمرات و معدل -

 افزایش سرعت عمل در حل مسائل -

 های آموزشیتقویت ضعف -

 تعميق یادگيری -

 بهبود عملکرد

 آموزان ضعيف با بقيهسطح کردن دانشهم -

آموزان قوی در کالس فوقرای دانشآموزش مطالب سطح باال ب -

 برنامه

 

 بندی آموزش مطالبسطح

 های تدریس مختلف معلمانآشنایی با روش -

 آشنایی بيشتر با نمونه سواالت دروس -

 آشنایی با سواالت و روش تدریس

 کنندهکننده و تقویتتکميل های مدرسه آموزش دهندةکننده و ادامهتکميل - 

 عربی(دروس )درک ميزان سختی  -

 با حجم دروس مدرسه راحت کنار آمدن -

 کنندهتسهيل

 کاهش استرس و اضطراب کاهش استرس و اضطراب -

 برنامهآموزش مطالب سطح باال در کالس فوقعدم -

 تاثيرگذاری عدم -

آموزش مطالب سطح باال و عدمعدم

 تاثيرگذاری

 

 

پيامدهای 

 منفی

 برنامههای فوقمناسب نبودن زمان شروع کالس -

 هاآمد به کالسوزیاد رفتصرف زمان  -

 

 اتالف زمان

 هزینه باال برنامههای فوقپر هزینه بودن کالس -

پيامدهای » مقولةبرنامه به دو نشان داده شده است پيامدهای کالس فوق 6طور که در جدول  همان 

 شوند. تقسيم می« پيامدهای منفی»و « مثبت

، «ردبهبود عملک»، «موفقيت و پيشرفت»های مقولهبرگرفته از خرده« پيامدهای مثبت» مقولة

، «کنندهکننده و تقویتتکميل»، «آشنایی با سواالت و روش تدریس»، «بندی آموزش مطالبسطح»

 .است« کاهش استرس و اضطراب»و « کنندهتسهيل»
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شرفت» ةمقولخرده زمينة در   شماره دانش« موفقيت و پي اکثرا نتيجه »کند که: بيان می 3آموز 
 «. خوبی داشته و باعث پيشرفت شده است

آموز شماره است. برای مثال در این زمينه دانش« بهبود عملکرد»ها مقولهیکی دیگر از خرده

ها باعث تمرین و تکرار بيشتر و افزایش سرعت عمل در حل کردن این کالس» کند که:بيان می 17

 «.تر شدهمسائل و همچنين یادگيری عمقی

اگر » کند که:بيان می 23آموز شماره دانش« بندی آموزش مطالبسطح» ةمقولخرده زمينة در 

 رد برنامه استفاده کقتوان از آموزش فومشکلی احساس شد که در مدرسه قادر به حل آن نباشيم می

تا به سطح کالس برسيم. اگر هم احساس کردیم که سطح ما بسيار باالتر از سطح کالس است، 

 «. برنامه استفاده کردتوان از آموزش فوقمی

که در این باره  ها اسمممتمقولهیکی دیگر از خرده« آشمممنایی با سمممواالت و روش تدریس» 

شماره دانش شتر با نحوه بيان » کند که:بيان می 11آموز  شنایی بي شتر و آ سواالت بي شتن نمونه  دا
 «. برنامه بودهای فوقمطالب از نتایج کالس

کند می انيب 14آموز شماره برای مثال دانش« کنندهتقویتکننده و تکميل» ةمقولخرده زمينة در 

تواند بسيار مفيد برنامه مداوم و در امتداد آموزش رسمی مدرسه باشد، میاگر آموزش فوق» که:

 «. باشد

کند در این باره بيان می 8آموز شماره دانش است که« کنندهتسهيل» هامقولهیکی دیگر از خرده

 «. راحت کنار آمدن با حجم آن درس» که:
آموز شماره است. در این باره دانش« کاهش استرس و اضطراب»ها مقولهیکی دیگر از خرده

 «.آموز از امتحان آن درسنگرانی کمتر دانش»کند که: بيان می 4
لة مدهای منفی مقو يا ته از خرده پ باال و عدمعدم»های مقولهبرگرف لب سمممطح  طا آموزش م

 .است« هزینه باال» و« اتالف زمان»، «تاثيرگذاری

اسممت. در این زمينه « تاثيرگذاریآموزش مطالب سممطح باال و عدمعدم»ها مقولهخردهیکی از 

که و یا این« بسممميار تاثيرگذار نبوده اسمممت» کند که:بيان می 21شمممماره  آموزبرای مثال دانش

ست چنانیهای قبل تاثير آنسالبرنامه در های فوقکالس» شته ا مطالب »همچنين « در یادگيری ندا
 «.شدند اما نه مطالبی که سطح باالتری دارندبهتر آموزش داده می

من کالس  به نظر» :کند کهبيان می 6آموز شماره دانش« اتالف زمان» ةمقولخرده زمينةدر 
گيره اما اگه معلمش میها رو یاد برنامه اگر معلم خوبی داشته باشه واقعاً ارزش داره و آدم درسفوق

 «. الکيه شه فقط وقت تلف کردن و صرف هزینةخوب نبا
کند بيان می 25آموز شماره است که در این زمينه دانش« هزینه باال»ها مقولهیکی دیگر از خرده

 «. بردار بوده استآموز هزینهاین کالسا از لحاظ مادی و زمانی برای اوليا و دانش»که: 
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 مقوله هسته

شود. مبنا در مرحله کدگذاری گزینشی انجام میتعيين مقوله هسته پژوهش در مطالعات نظریه داده

آن مضمون عمده پژوهش مشخص  ةها است که بر پایکردن دادهدر این مرحله هدف یکپارچه 

شود. این موضوع باید قدرت تحليل داشته باشد و دربرگيرنده سایر مقوالت نيز باشد. سایر می

شود. این شوند که به آن مدل پارادایميک گفته میمقوالت هم حول این مقوله در یک مدل ظاهر می

يامدها است و کليت معنایی آن پيرامون گر(، راهبردها و پای و مداخلهمدل شامل شرایط )علّی، زمينه
 

پژوهش حاضر عبارت است از کالس  شده درتعيينمقوله هسته مقوله هسته تعيين گردیده است. 

ک يمدل پارادایم اساس بر«. آموزش رسمی: تثبيت یادگيری هایکننده خألتکميل» ةمثاببهبرنامه فوق

 خألهایه کنندتکميل»برنامه، این پدیده را به مثابه کالس فوق(، کنشگران درگير در 1پژوهش )شکل 

 کنند.درک و تجربه می« آموزش رسمی: تثبيت یادگيری

 



 

 

 

 

 

 
MAXQDAافزار مستخرج از نرم "آموزانرسمی: تثبيت یادگيری دانش های آموزشکننده خألتکميل"برنامه به مثابه . مدل پدیده کالس فوق1شکل 
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 گيريبحث و نتيجه

برنامه نتایج پژوهش نشان داد های فوقآموزان از حضور در کالسدانش ةدر بررسی تجرب

برنامه هم نگرش منفی و هم نگرش مثبت دارند. های فوقآموزان نسبت به شرکت در کالسدانش

آموزان شوند، بنابراین برای دانشهای رسمی برگزار میها چون معموالً بعد از کالساین کالس

نی که پرجمعيت باشند کيفيت و بازدهی بسيار پایي کننده هستند و در صورتی همکسلکننده و خسته

ها نگرشی مثبت دارند و آموزان نسبت به شرکت در این کالساما تعدادی از دانش؛ خواهند داشت

برنامه را کليدی برای دست یافتن به یادگيری نکات جدیدتر، آشنایی با های فوقشرکت در کالس

موری  هایسو با یافتهدانند. این نتيجه همها و کنکور میهای نوین و موفقيت در آزمونروش تدریس

( است که آشکار کردند که نظام 1395) یچنانو افشار، ملکی و  (1999(، بری )2010و بيکر )

ها علمی آن و گسترش دامنة آموزانای اگرچه باعث بهبود در وضعيت تحصيلی دانشآموزش سایه

ها و آموزان، انرژی آنجریان تدریس رسمی، کيفيت حضور دانش اما از طرف دیگر بر شود،می

 مواردی مانند آن تاثير منفی دارد.

برنامه سوال شد که نتایج پژوهش ها به کالس فوقآموزان در مورد علل و گرایش آناز دانش

ان انایی انتقال مطالب توسط معلمبرنامه عدم توگيری از کالس فوقها برای بهرهنشان داد که دالیل آن

باال برای  ةهای رسمی، رفع اشکال، ضعف در برخی از دروس، ثمربخش بودن، انگيزدر کالس

د زیاد آموزان و کاربرنگری برای کنکور، اجبار معلمان، رقابت با دیگر دانشیادگيری، آمادگی و آینده

آموزان این است که دانش شانگرآمده ندستهنتایج بزبان انگليسی در جامعه بود.  همچوندروسی 

 تامل وقابلدالیل این  کدام ازهرگيرند که بهره میبرنامه های فوقاز کالس دالیل مختلفیبه

های توانایی انتقال مطالب درسی توسط معلمان در کالس. یکی از این دالیل عدماستبرانگيز بحث

کيفيت علمان در آموزش مطالب درسی و عدمم ليل ناتوانیدآموزان بهاکثر دانش، در واقع رسمی بود

ف تواند ناشی از ضعبرنامه بروند که این دليل میهای فوقآموزش رسمی ناچار هستند که به کالس

کند که رشد ( نيز در پژوهش خود بيان می2005کارایی نظام آموزش رسمی در کشور باشد. کيم )

 کاری مدارس است. یکی دیگر از دالیلتدریس خصوصی در واقع یک پاسخ طبيعی به کم ةگونقارچ

آموزان تالش برای پيشرفت تحصيلی و رفع اشکاالت برنامه از نظر دانشهای فوقکالسشرکت در 

های درسی آموزان نتوانند اشکاالت و ضعفکه دانش های درسی است. در واقع زمانیو ضعف

آورند تا بتوانند پيشرفت کنند و برنامه روی میهای فوقسه رفع کنند به آموزشخودشان را در مدر

دیده را صلی این پبه موفقيت دست پيدا کنند. بسياری از پژوهشگران کشورهای دیگر نيز دليل ا

؛ علی، 2014آیدا گل، دانند )آموزان میپرورش در رفع نيازهای واقعی دانشوضعف نظام آموزش

 (. 2014؛ الئو، 2013
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ها است؛ های ورودی دانشگاهموفقيت در کنکور و آزمون انآموزترین اهداف دانشیکی از اصلی

باال برای یادگيری بهتر و بيشتر دروس، مطالب کنکوری و حل تست را کليد  ةها انگيزبنابراین آن

آورند تا روی میبرنامه های فوقاست که به کالس کنند و به همين دليلکنکور تلقی میموفقيت در 

( نيز در پژوهش خود به این نتيجه دست 1395بتوانند به اهدافشان دست یابند. افشار و همکاران )

های ورودی خواهد آموزان برای آزمونبرنامه سبب آمادگی دانشهای فوقیافتند که شرکت در کالس

  همچونعواملی افتند که ( نيز در پژوهش خود به این نتایج دست ی1396همکاران )شد. شيراوند و 

در  والدین بيشترین نقش را در شرکت فراگيران ةیادگيری بهتر دروس، افزایش نمره کالسی و توصي

 های خصوصی داشته است.کالس

ود. برنامه تلقی شهای فوقتواند عاملی برای تدریس در کالسشرایط اقتصادی معلمان نيز می

که اگر فقط به درآمد رسمی  قدر کم استکنند آندریافت میدر برخی از کشورها حقوقی که معلمان 

شان را تامين کنند؛ بنابراین ناچار خود تکيه کنند قادر نخواهند بود مخارج زندگی خود و خانواده

 دست آورنده بيشتری بعنوان ابزاری درآمدزا پول برنامه بههای فوقیق تدریس کالسهستند از طر

ها کنند. این یافته آموزان را مجبور به حضور در این کالسکنند که دانشمی برای این کار تالشو 

( است که رواج آموزش 2010) یبر( و 2014(، کوباکيدزه )2014سو با تحقيقات بریم و سيلووا )هم

دانند که لزوماً آموزشی نيستند، بلکه به عوامل اقتصادی و پایين بودن خصوصی را متاثر از عواملی می

 دستمزد معلمان ارتباط دارد.حقوق و 

، استبرنامه های فوقآموزان با هم نيز یکی دیگر از علل گسترش آموزش کالسرقابت دانش

تحصيلی  معنای پيشرفتخصوصی بهآموزان که داشتن معلم شها و دانميان خانواده این طرز تفکر

يشتر اعث روی آوردن بآموزان و موفقيت و پيشرفت بيشتر است بو سبقت گرفتن از دیگر دانش

زبان انگليسی در جامعه،  مچوندليل کاربرد زیاد دروسی هه. بها شده استآموزان به این کالسدانش

 برنامه و خصوصیهای فوقآموزان تمایل بيشتری به یادگيری این درس و شرکت در کالسدانش

 یک شغل مناسب در جامعه و یادارند، زیرا امروزه آشنایی با زبان انگليسی یکی از ملزومات یافتن 

ر آموزان شرکت دانشکه د های معتبر خارج از کشور است. به همين دليل استتحصيل در دانشگاه

ا های این تحقيق بدهند. یافتههای دیگر ترجيح میزبان انگليسی را بر درس برنامههای فوقکالس

( و شيراوند و همکاران 1390شيربگی )(، 1390(، آرین )1384) يبانیشنتایج تحقيقات سردار 

 سو است.( هم1396)

آموزان برنامه از نظر دانشهای فوقطور کلی حضور در کالسسایر نتایج پژوهش نشان داد که به

دارای هم پيامدهای مثبت و هم پيامدهای منفی است. از جمله پيامدهای مثبت بر اساس تجارب 

نایی بندی آموزش مطالب، آشو پيشرفت، بهبود عملکرد، سطحآموزان عبارت از موفقيت زیسته دانش

ب کننده و کاهش استرس و اضطراکننده، تسهيلکننده و تقویتبا سواالت و روش تدریس، تکميل
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برنامه را مثبت های فوق( نيز آثار و پيامدهای آموزش در کالس2013جو )( و 2019هستند. متيکا )

آموزش رای پيامدهای منفی نيز همچون عدمبرنامه داهای فوقکنند. شرکت در کالسارزیابی می

. برخی از پژوهشگران نيز آثار و است زیاد ةتاثيرگذاری، اتالف زمان و هزینمطالب سطح باال و عدم

آموزان، کنند و بر تاثير مخرب آن بر دانشپيامدهای آموزش خصوصی تکميلی را منفی ارزیابی می

آموزان (. همچنين دانش2014؛ لی، 2012ورزند )سوليمان، ع تاکيد میوالدین، معلمان و اجتما

اقع دانند، در وها میبرنامه، بهبود عملکرد را یکی از پيامدهای این کالسکننده در کالس فوقشرکت

های بهبود عملکرد همان افزایش نمرات و معدل، افزایش درصدهای دروس در آزمونمنظور از 

های آموزشی و تعميق یادگيری است که حل مسائل، تقویت ضعف عمل درسرعتمختلف، افزایش 

 برنامه هستند. های فوقاز نتایج شرکت در کالس

( حاکی 2001( و تاملينسون )2009(، داربی و ساوتگيت )2010) يکربنتایج تحقيقات موری و 

ین اساس نتایج ا ما برشود اهای آموزشی میبرنامه موجب ایجاد نابرابریاز این است که کالس فوق

دانش آموزان ضعيف با بقيهشود که دانشبرنامه سبب میهای فوقتوان گفت که کالسپژوهش می

ها وجود نداشته باشد. در یک کالس درس ميان توجهی ميان آنسطح شوند و تفاوت قابلآموزان هم

ای ضعيف هستند و برخی عده آموزان از نظر ميزان فراگيری دروس معموالً تفاوت وجود دارد،دانش

نامه حضور برهای فوقکنند که در کالسآموزانی که ضعيف هستند سعی میدیگر قوی، بنابراین دانش

( نيز در 2013جو )سطح شوند. آموزان کالس رسمی همحدودی با سایر دانش داشته باشند و تا

آموزان ضعيف نششود که داکند که نظام آموزش سایه باعث میپژوهش خود بيان می

های پرورش سایه به برابری فرصتوان کنند، از این جنبه نظام آموزشهای خود را جبرماندگیعقب

 رساند.یآموزشی یاری م

سو با نتایج تحقيقات افشار و همکاران در این پژوهش و هم دست آمدهه اساس نتایج ب بر

گيرد. در واقع آمد میوبرای رفتبرنامه زمان زیادی را های فوق( حضور در کالس1395)

کنند بعد از مدرسه آموزان باید عالوه بر این که در ساعات رسمی در مدارس حضور پيدا میدانش

برنامه اختصاص دهند و این مسئله سبب خستگی هم زمانی را به رفتن و حضور در کالس فوق

های زیادی از پرداخت هزینهها سبب آموزان خواهد شد. همچنين شرکت در این کالسمفرط دانش

های هنگفتی هزینه ها پولگونه آموزشها برای دریافت ایندد و اغلب آنگرآموزان میسوی دانش

کنند تدریس که بيان می ( است2009سو با نتایج تحقيقات داربی و ساوتگيت )کنند که هممی

( نيز 1999تحقيقات بری ) کند. نتایجآموزان را صرف خود میخصوصی تکميلی پول و وقت دانش

ند و دانزندان خود شایسته نمیکافی جهت پيشرفت فر اندازةکه والدین مدرسه را به  دهدنشان می

آموز صرف هایی که مردم برای هر دانشآورند و هزینهسوی تدریس خصوصی تکميلی روی میبه

حقيقات ها با نتایج تکند. همچنين این یافتههایی است که دولت پرداخت میکنند بيشتر از هزینهمی
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نه هاکه بر این اساس خانواده سو است( هم2012( و اسلم و اثرتون )2010(، داوسون )2010بيون )

های شرکت کنند، بلکه هزینهمدارس فرزندان خود را پرداخت می نام و شهریةثبتهای تنها هزینه

درسی و هزینه های کمککتاب در امتحانات ادواری، خرید های خصوصی، شرکتدر کالس

 کنند.های تحصيلی را نيز قبول میمشاوره

اشاره کرد که سبب  19-بيماری کووید شيوعتوان به های این پژوهش میاز جمله محدودیت

 شد. در واقع با تعطيلی تمامیکنندگان و اجرای مصاحبه ایجاد برخی مشکالت در انتخاب مشارکت

مدارس در گردآوری اطالعات خلل ایجاد شد، اما در نهایت سعی گردید که با صبر و بردباری در 

 جایه، بن پس از طراحی سواالت مصاحبهایهایی این مشکل رفع گردد، بنابرحلجهت پيدا کردن راه

های کردن فرم پر زمينة آموزان در مصاحبه آنالین استفاده شد. همچنين دانشحضوری از  ةمصاحب

ها یک موضوع خصوصی آن برنامه که به عقيدةهای فوقکالساطالعات در خصوص  مصاحبه و ارائة

 گوییروند پاسخبودن اطالعات به  بر محرمانه شدند که در نهایت تاکيدشد دچار تردید میتلقی می

 کرد.کمک 

نوین در کشورهای مختلف جهان است  رشد وای روبهبرنامه امروزه پدیدهفوقس پيدایش کال

آموزان ممکن است به علل دانش جا کهاز آنشود. مشاهده میآموزان و کمابيش در جمعيت دانش

ها نيز با وجود صرف اطالعات در این زمينه نداشته باشند و والدین آن ای به ارائهمتعدد عالقه

اندرکاران و برنامه را آشکار نکرده و دستفوقهای های زیاد، موضوع استفاده از کالسهزینه

، بحث و بررسی در این زمينه نداشته ای به تحقيقپرورش نيز عالقهوگذاران امر آموزشياستس

 برنامه و علل استفاده ازهای فوقهای کارشناسانه ميزان رواج کالسباشند؛ لذا الزم است در بررسی

الن وبه مسئ قرار گيرد. همچنينآموزان مورد بررسی آن و تاثيرات آن بر عملکرد تحصيلی دانش

حقوق و دستمزد معلمان و جذب افراد مستعد، شود که در جهت افزایش پرورش پيشنهاد میوآموزش

معلمی بکوشند تا کيفيت آموزش رسمی افزایش یابد و تمام نيازهای  ةکارآمد و باانگيزه برای حرف

آموزان فقط در ساعات رسمی مدرسه رفع گردد، همچنين مشکل کمبود زمان جهت آموزشی دانش

ی مدارس در روزهای پنجشنبه ا لغو تعطيلهای رسمی را بمند و باکيفيت در کالسیترضا تدریس 

وزشی، های آمشود که در راستای برابری فرصتکنند. به مدیران مدارس پيشنهاد میجبران 

درآمد در محيط مدرسه آموزان ضعيف و کمیگان برای دانشصورت رابرنامه را بههای فوقکالس

 برگزار نمایند.

ی تدریس نوین، هارسمی سعی کنند از روش هایشود که در کالسبه معلمان پيشنهاد می

های منفعل سنتی مانند جای روشآموزان بهدانشیادگيری در  تعميقمنظور فعال بهپيشرفته و 

های رسمی جهت کاهش استرس و اضطراب ناشی از امتحانات سخنرانی استفاده کنند و در کالس

یندی بهره بگيرند. های فراارزشيابی پایانی، ازهای جای استفاده از ارزشيابیآموزان بهدر دانش
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ش آموزان جهت افزایخود با دانش ارتقای روابط صميمانه و دوستانة شود که درهمچنين پيشنهاد می

شود که در آموزان هم پيشنهاد میبه دانش های رسمی مدارس اهتمام ورزند.کيفيت آموزش

راحتی نشان و معلمان داشته باشند تا بهبا دوستا های رسمی سعی کنند ارتباط صميمی و خوبیکالس

خود را به اشتراک بگذارند و در حل مسائل و مشکالت آموزشی با هم  بتوانند با همدیگر دانش

 همکاری کنند.
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English Abstract  
 

The Lived Experience of Students in Extracurricular 

Classes: Presenting a Paradigmatic Model 
 

Rafigh Hasani*, Shadi Maleki** 

 
The aim of this study was to explore the lived experience of students in extracurricular 

classes in non-profit secondary schools in Sanandaj, Kurdistan Province, Iran, in the 

academic year 2019-2020. Semi-structured interview questions were provided to 25 

students, who were selected by snowball sampling. Then, qualitative analysis was 

performed using open, axial, and selective coding. According to the proposed 

paradigmatic model, the most important causal conditions for attending extracurricular 

classes included the following: the inability of teachers to convey course materials;  

addressing the gaps in learning; academic weakness; productivity, entrance exam, and 

contextual conditions (e.g., learning); coercion and gaining teachers’ satisfaction; 

inefficiency of teachers in formal classrooms and the presence of more experienced, 

motivated, and serious teachers in non-formal classrooms as intervening conditions; 

interest- and energy-based teaching;  comprehensive teaching; and purposeful classes. 

The strategies used in extracurricular classes included the following factors: appropriate 

teaching and learning; quality education; learning-based atmosphere; proper class 

density, optimal use of class time as well as positive and negative consequences including 

success and progress; performance improvement; familiarity with questions and teaching 

methods; complementary and enhancing; facilitating; reduced stress and anxiety; and no 

waste of time. The core category of the extracurricular class was defined as “filling the 

gaps in formal education: consolidating learning”. The results indicated the need to 

organize extracurricular classes in schools to make them more effective in facilitating 

students’ learning and enhancing their academic achievement. 

Keywords: extracurricular classes, lived experience, shadow education, students  
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