
Journal of School Administration علمی پژوهشی مدیریت مدرسه فصلنامه دو 

Vol 6, No 1, Spring & Summer 2018  7931بهار و تابستان  – اولشماره  – ششمدوره 
 

  

نوگرایی در سازوکارهای انتخاب مدرسه: بررسی معیارهای انتخاب 

 دبیرستانیمدرسه توسط دانش آموزان 
 
 

1حمید فرهادی راد
 3دوستی 2حسین الهام پوردنیا*

 

 11/11/1316 دریافت مقاله:

 22/23/1311 پذیرش مقاله:
 

Received: 03/02/2018 

Accepted: 23/05/2018 

 

 چکیده
ی هاپژوهشدر زمره  گردآوری و تحلیل اطالعات ازنظرو  کاربردی-نظری هدف، زنظرا تحقیق این  

 تحصیلی شاغل به تحصیل در سال آموزان دانش 91814 شامل آماری یجامعه .رودیمتوصیفی به شمار 

 روش اساسبر نفر 911 هاآن بین از که دختر( بودند نفر 02291و پسر  نفر 01812) 1941-1941

 پرسشنامه از مدرسه انتخاب برمؤثر  عوامل شناسایی برای. شد انتخاب نمونهعنوان بهی اهیسهم یریگنمونه

 تحقیق این در. گردید شده بود، استفاده یگذارنمرهکه بر اساس طیف لیکرت  ایگویه 91 ساخته محقق

 و محتوایی روایی از ارهاابز روایی و برای اطمینان از کرونباخ آلفای آزمون از پرسشنامه پایایی سنجش برای

. شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل ازها داده تحلیل برای و توصیفی پژوهش روش. شد استفاده سازه روایی

اصلی  عامل سه که داد نتایج نشان. گرفت انجام اصلی یهامؤلفه روش به اکتشافی عاملی تحلیل نتایج

 رگذاریتأثدر انتخاب مدرسه  مدرسه بیرونی زتاببا و مدرسه کالبدی ساختار ،مدرسه توانمندیشامل 

ی بین معیارهای انتخاب مدرسه دانش آموزان داریمعنتفاوت  دادهمچنین نتایج پژوهش نشان  .هستند

 مدارس دولتی وجود دارد. ریبا سامدارس غیرانتفاعی 
 

 .مدرسه یونریب بازتاب مدرسه؛ یکالبد ساختار مدرسه؛ یتوانمند مدرسه؛ انتخاب :کلید واژگان
 
 

  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز یعلمئتیهعضو  .1
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 مقدمه

انتخاب مدرسه دانش آموزان،  یارهایمع نیترمهماز  یکیدر عصر حاضر،  یو حت درگذشته     

از موارد اثر  یاریدر بس اریمع نیخانواده بود. وجود ا یبه محل زندگ یمؤسسه آموزش یکینزد

امروزه  اما؛ (Burgess & Briggs, 2010) بردیم نیاز ب ایو  اددیم کاهشرا  هامؤلفه ریسا

 یهاشبکهبر  یمبتن یهایفناوررواج  . به عبارتیاست یداکردهپ یدیو مفهوم جد یعنآموزش م

 دیجد یهاطیمحآمدن  دیسبب پد ،یدر نظام آموزش هاانهیراو گسترش استفاده از  یجهان

 یهانظام نفعانیذ بنابراین .(Najafi, 1394)ت سشده ا یررسمیغ و یبه شکل رسم یریادگی

. یکی از پیامدهای این تحوالت اساسی دارند آموختگاندانشاز  یدیجد یهاخواستهآموزشی 

 یکینزد اریمع ،آموزشی متنوع و متکثر یهابرنامه دانش آموزان به یابیدست یبرا که است نیا

 یهابرنامهمدارس،  نیال انتخاب از بو دانش آموزان به دنب ستیکارآمد ن یبه محل زندگ

 & .Beamish, P) هستندگوناگون  یکتب درسو متنوع آموزشی  یمحتواها ،یآموزش

Morey, 2013). برخی  موردتوجه ،اقتصادی انتخاب مدرسه-در این رهگذر موضوع آموزشی

 است. قرارگرفتهاندیشمندان 

برنامه  ایمدرسه  کیانتخاب  یبرا نهیممطالعه ز ندیانتخاب مدرسه عبارت است از فرا        

دانش آموزان هر دوره  یکه برااست  یمتنوع آموزش یهابرنامهمدارس و  نیاز ب یآموزش

 یسازوکارها یبر رو یمختلفمطالعات  1442 از دهه .(Rabovsky,2011)است شدهفراهم

برای تحصیل در  وزآمدانش کی مینشان داد تصم جیمدرسه دانش آموزان انجام شد و نتا نتخابا

از عوامل  یامجموعه رندهیبلندمدت است که دربرگ ندیفرآ کیعموماً یک مدرسه خاص، 

 انتخابHassler (1987 ). (McKoy, Vincent and Makarewicz2008)شودیم

اطالعات که  یگردآور نهی: الف( زماندگرفتهدر نظر  یامرحلهسه  ندیفرآ کی عنوانبهمدرسه را 

که دانش  یب( بررس ؛دهدیمقرار  ریمدرسه را تحت تأث کیماندن در  ایرفتن  یبرافرد  میتصم

 که کدام مدرسه را مدنظر قرار دهند کنندیمو انتخاب  پردازندیماطالعات  یآورجمعآموزان به 

نی نیست انتخاب مدرسه مسئله آسا گفت توانیم نیبنابرا. (Callahan, 2015)و ج( انتخاب 

 نی. اشودیمافزوده  ،هستند یکه آگاهانه به دنبال مدارس بهتر یآموزاندانشعداد بر ت هرساله و

 یخدمات متنوع و جذاب، فضا ،یریادگی تریفیتباکسطوح باالتر و  یدانش آموزان در جستجو

 یآموزش یهانظام یاز طرف. (Angus, 2015)مطلوب هستند یجانب یهابرنامهو  پرنشاط

 هستند. نیادیمشکالت بن یدارا نفعان،ینوظهور ذ یازهاین نیبه ا ییخگوپاس یبرا تاًیماه ،یدولت

 آورسرسام شیبا افزا ،متنوع یآموزش یهابرنامه یداراباال و  یفیتباک یتدارک مدارس درواقع
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 یاقتصاد تیدر اولو ایخارج و  هادولتاز موارد از عهده  یاریهمراه هستند که در بس نهیهز

موردبحث و  یعموم کردیسازوکار بازار و رو یمسئله در دو نگاه کل نیه اواکنش ب .ستین هادولت

 هادولتو  شودیم یتلق یعموم یکاال کیدانش  ،یعموم کردیاست. مطابق رو قرارگرفته یبررس

مدارس،  نیاز ب محل کسب دانش انتخاب یهافرصتهمگان  یکه برا دانندیمخود را موظف 

انتخاب  کردیدر رو .مختلف را فراهم آورند یهابرنامه نیباز انتخاب  یحت ایو  یمناطق آموزش

نظام  یمال تیدولت دست از حما ،شودیم یتلق یخصوص یکاال کیبازار، ازآنجاکه دانش 

در  نیبنابرا ؛کنندیم یمال نیرا تأم یکسب دانش، نظام آموزش انیبرداشته و متقاض یآموزش

رقابت  باهم ،یجذب متقاض یبازار برا یهابخش ریهمانند سا یآموزش یهاسازمان کردیرو نیا

و به دنبال  زنندیمدست به انتخاب  ،یشخص یمال نیهم با توجه به تأم انیمتقاض. کنندیم

 ,Entezari & Mahjoob)هستند یمکان و برنامه آموزش نیترمناسبو  نیبهتر افتنی

وجه  نیبهتر هب کنندیم یسع یاقتصاد یهابنگاهمدارس همانند  کرد،یور نیدر ا. (1392

 یرقابت تیمز بریهتکبا  کندیمرا فراهم آورند. هر موسسه تالش  نفعانیذ موردنظر طیممکن شرا

 نی. در ادیکسب نما یشتریرهگذر منفعت ب نیو از ا دیجذب نما یشتریدانش آموزان ب ،خود

 در آموزدانش مؤثر بر انتخاب مدرسه توسط یعوامل سازمان یدر بررس (Ming, 2010) نهیزم

را مجبور کرده که  هادانشگاهاز مدارس و  یاریدر آموزش بس دیکه رقابت شد کندیمادعا  یمالز

را در جذب دانش آموزان  یابیبازار یهایاستراتژشوند و  یبزرگ یبه مؤسسات اقتصاد لیتبد

 .اجرا کنند یربومیو غ یمحل

  انتخاب مدرسه در نظر  یبرا یمختلف یارهایکه دانش آموزان مع دهندیمنشان  هاپژوهش   

مدرسه،  شهرت ،یاستقرار مدرسه، برنامه آموزش محل (Ming, 2010) مثالعنوانبه .رندیگیم

را  غاتیو تبل یشغل یهافرصت ،یلیتحص ینههزکمکبه  یدسترس نه،یهز ،یامکانات آموزش

نشان  (Kitaswad, 2010)هشپژو جینتا .داندیمبر انتخاب مدرسه  رگذاریثعوامل تأ نیترمهم

 یمدرسه سپر که دانش آموزان در یساعات ،یآموزش یهابرنامهداد که دوستان، معلمان، روش و 

آموزان عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه توسط دانش  نیترمهم هانهیهز زانیو م کنندیم

کانات ام مشخص شد که وجود(Rabovsky,2011) پژوهش درهستند.  لندیدر تا رستانیدب

 & Patall, Cooper) پژوهش جی. نتاباشدیمانتخاب مدرسه  یارهایاز مع یکیمناسب 

Wynn, 2010)حقوق نیترمهمدانش آموزان در مدارس از  یازهاینشان داد که توجه به ن 

فراهم  شتریدانش آموزان ب یازهاینتوجه و گسترش و توجه به  نهیزم روزروزبهو  باشدیم هاآن

، هانهیهزبودن  نییباال، پا یو بازده یینشان داد که کارا (Shokri, 1394) ش. پژوهشودیم

 کنندیم نییهستند که تع یدر مدارس، عوامل یتیبعد ترب تیو اهم یبه مدارس دولت یکینزد
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 در(Momeni, 1381) نی. همچنکنندیم دایبه انتخاب کدام مدارس پ لیدانش آموزان تما

ی که صرف زمانمقدار و  نهیهز زانیم ،ه شاخص سطح آموزشکه س کندیمپژوهش خود ادعا 

 ,Zakeri)پژوهش جینتا هستند. رگذاریتأث اریبس در انتخاب مدرسه ،شودیمرسیدن به مدرسه 

 ییجاجابهنرخ  ،کنندینمدانش آموزان توجه  یازهایکه به ن ینشان داد که مدارس  (1395

فرزندشان انتخاب  لیتحص یرا برا سمدار نیا کمتر نیاست و والد شتریب هاآندر  آموزدانش

است که  یگفت انتخاب مدرسه مسئله نوظهور توانیمبا توجه به بحث مختصر فوق  .کنندیم

کمک  یمؤسسات آموزش یو سازمان یفرد یبه اثربخش تواندیمآن  یارهایمنطق و مع ییشناسا

 د.ینما

 

  پژوهش ینظر یمبان

 وپرورشآموزشو  دیجد وپرورشآموزش انیشکاف م شمندان،یاز اند یاریبه اعتقاد بس      

 دگاهید دیجد وپرورشآموزش. شودیمانقالب محسوب  ای میپارادا رییتغ ینوع سنتی

که  یارتباط یدر مورد جامعه، دانش و رفتار انسان را رد و نسبت به فهم الگوها یانِکارکردگرا

 کلیاساس ما نیالقه کرده است. بر همابراز ع ،دهندیمرا شکل  تیواقع یساخت اجتماع

 شدهواقعکه در چارچوب مدرسه مورد غفلت  یساختار لتوجه محققان را به عوام (1491)انگی

 ،میبریمبه کار  یآموزش یندهایکه ما در بحث از فرآ یالحاتطاص یبودند، جلب کرد. به نظر و

 یرا برا یمعان. پس انسان، اندیخاص یخیتار طیدر شرا یبلکه محصول کنش آدم ستندیمطلق ن

 ,Zand, Mehrmohammadi & Fardanesh) کندیماطراف خود خلق  یایدرک دن

و از  یدر زندگ ادگرفتنی یبه معنا نینو وپرورشآموزش انه،یسازاگرا یمعنا نیدر ا .(1396

 Sabouri)میکنیم یاست که در آن زندگ یرییجهان در حال تغ دنیفهم زیو ن یزندگ

Khosroshahi, 1388)و مراقبت از دانش  ینگهدار یبرا یامروزه تنها محلمدرسه  نی؛ بنابرا

 قیاز طر هاآن یو پرورش یاجتماع ،یعاطف ،یذهن ،یرشد جسم یبرا یبلکه مکان ست؛یآموزان ن

است. تحقق  وپرورشآموزشو سازنده بر اساس اهداف  دیمف یدرس یهابرنامهو  هاتیفعال یاجرا

آموزان در مدرسه و دادن حق انتخاب مدرسه و حق  نشدا یازهایجه به نامر بدون تو نیا

را به  دینوپد یازهاین نیا گالسرنخواهد بود. ریپذامکان ،یفیتباک وپرورشآموزشبه  یدسترس

زنده ماندن، دوست داشتن، رابطه  ی: تالش براکندیم میتقس هاانسان یاصل یازهایپنج گروه ن

 ( .      Glasser, 2005) یو لذت و خوش اریو اخت یرت، آزادقد لق،و حس تع گرانیبا د
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دانش  یانتخاب مدرسه برا ینو، آزاد یازهاین نیبه ا یابیدست یبرا ییربنایاز الزامات ز یکی     

 ی. در انتخاب عموم(Walford, 1992 cited in Nafisi, 1380, 441) .باشدیمآموزان 

 یگذاراستیس ازنظرو هم  یمال ازنظرهم  یقدربه دیبا ینظام آموزش یمتول عنوانبهدولت 

 نهیزم ندفراهم آورد و بتوا یمتنوع و متکثر اریبس یتوانمند باشد که بتواند نظام آموزش یآموزش

 یهابرنامه نیحضور امکان انتخاب از ب نیحضور همه دانش آموزان را فراهم آورد. البته در ا

به  تینقش و مسئول نیبازار ا کردیدد فراهم باشد. در رومتع یآموزش یهامکانمتنوع و  یآموزش

مخالفان  .گرددیمو دانش آموزان واگذار  هاخانواده یعنی یخدمات آموزش کنندگانمصرف

، یمردم ینهادها یبازسازی و دهشکلبستر  جادیا یبرارا  یمدارس دولتوجود  بازار کردیرو

 یاسیس یهاشیگرا ایبا مذاهب متفاوت  ییهاخانواده کهاما روشن است  ؛دانندیمضروری 

مذاهب،  ریسا ریتا از تأث نندیفرزندان خود برگز یدلخواه را برا طیگوناگون قادر خواهند بود مح

 کی دیبر فوا یبازار حت یکردهایرو داراندر امان بمانند. طرف هافلسفهو  یاسیس یهادگاهید

منافع به همان  لیقب نیکه ا رندیپذیمو  دکشنیمقلم بطالن  یو دولت یمشترک عموم یتجربه

 زین کنندهمصرفتابع انتخاب  ییهادهیفا نیچن ایفراهم است و  زین یدر مدارس خصوص زانیم

مانند مدارس  یآموزش دماتخ دهندگانارائه یبرا گرید یاز طرف .(Moradi, 1395هستند)

بالقوه و  انیمتقاض یریگمیتصمکه بر  ییهایژگیواز  یآگاه ،یو مدارس بخش خصوص یدولت

دانش آموزان  دانندیم هاآناست.  یاتیارزشمند و ح اریبس ،گذارندیمموسسه اثر  یجار

  یمال و یاجتماع ک،یآکادم ،یفرهنگ ازلحاظ هاآن یارهایکه با مع کنندیمرا انتخاب  یمدارس

 .(Wood, Bagley, and Glatter, 1998مطابقت داشته باشد) 
         

 ی شناسروش

گردآوری و تحلیل اطالعات  ازنظرو  کاربردی-نظری هدف، ازنظر تحقیق ی اینشناسروش     

 آموزان دانش کلیه شامل پژوهش، آماری . جامعهرودیمی توصیفی به شمار هاپژوهشدر زمره 

 مشغول 1941-1941 تحصیلی سال در بود که اهواز شهر یردولتیغ و دولتی مدارس دوم دوره

 این از که باشدیم نفر 91841شهر اهواز  دوم دوره آموزان دانش تعداد کل. بودند یلتحص به

ابتدا حجم نمونه با  .هستند پسرآموز دانش نفر 01812 و دخترآموز دانش 02291 تعداد

ی مشخص شد که الزم اهیسهمنفر تعیین شد و سپس با روش  981استفاده از فرمول کوکران 

 یریگنمونه از استفاده با بعدی گام نفر پسر باشند. در 144نفر دختر و  180است از این نمونه 

 را اهواز شهرستان ابتدا که صورتنیبد. شد انتخاب مدرسه 12 یاچندمرحله یاخوشه تصادفی

 که کرده انتخاب تصادفی صورتبه را مدرسه چند بخش هر از و کرده تقسیم منطقه 9 به



071  دبیرستانینوگرایی در سازوکارهای انتخاب مدرسه: بررسی معیارهای انتخاب مدرسه توسط دانش آموزان 
 

 برمؤثر  عوامل شناسایی»بررسی  برای پژوهش این در .شد گرفته نظر در آماری نمونه عنوانبه

 ابزار .شد استفاده پرسشنامه توزیع با میدانی روش از «آموزان توسط دانش مدارس انتخاب

 91 دارای موردنظر پرسشنامه .بود ساخته محقق پرسشنامه پژوهش این در اطالعات گردآوری

 نظری، ادبیات اساس بر که بوده زیاد( ا خیلیکم ت از خیلی) کرتیلگویه و بر اساس طیف 

 استخراج مدرسه انتخاب بر اثرگذار متغیرهای پیشین و تجربه زیسته پژوهشگر یهاپژوهش

 مدرسه، توانمندی عامل سه دارای پرسشنامه داد، نشان اکتشافی عاملی تحلیل نتایج. شدند

 برای تحقیق این در .(1بق جدول مطا) باشدیم مدرسه بیرونی بازتاب و مدرسه کالبدی ساختار

 از یریگبهره کمک به اکتشافی  عاملی تحلیل و  محتوایی و  صوری روش از روایی تعیین

برای  .است شدهاستفاده تعلیم و تربیت و مدیریت متخصصان و مشاور و راهنما اساتید نظرات

 مقدار به توجه گردید که با استفاده  کرونباخ آلفای آزمون از پرسشنامه پایایی سنجش

 قبولی قابل پایایی ازسؤاالت  بنابراین بود، %89 با برابر که کرونباخ آلفای آزمون از آمدهدستبه

 یافزارهانرم از نیز پژوهش یهاداده تحلیل منظوربه پژوهش این در .بودند برخوردار نیز

LISREL و SPSS شد استفاده. 

 

 هاافتهی

 دولتی مدارس در آموزان دانش درصد 94 دهدیمنشان بررسی اولیه نمونه پژوهش      

 دانش آموزان در درصد 19 همچنیناند. بوده یرانتفاعیغ مدارس در درصد 04 و اندکردهلیتحص

 گزینه سایر درصد 1و  اندبودهیی مشغول به تحصیل امنائتیهدر مدارس  درصد 19 و هنرستان

از توزیع مناسبی از نظر نوع مدرسه برخوردار بوده بنابراین نمونه اند؛ کردهمدارس را انتخاب 

پرسشنامه در ویرایش  یهاهیگوکه  شودیم( مشاهده 1است. همچنین مطابق جدول شماره )

 ی شدند.بندمیتقساولیه به دو دسته عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی 

 
 بر انتخاب مدرسه مؤثر(: عوامل 1) جدول

 هاهیگو          هامؤلفه 

 

ه 
نام

سش
پر

سه
در

ب م
خا

انت
 

-11-19-19-10-11-12-4-8-9-1-1-9-9-0-1 عوامل اجتماعی

11-19-18-14-02-01- 

-99-90-91-92-04-08-09-01-01-09-09-00  عوامل اقتصادی

99-91-91-99-98-94-92 

 91 شده دیتائپرسشنامه  یهاهیگوکل 
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 اب مدرسهبر انتخ مؤثرعوامل اجتماعی  :(2جدول )

       

استفاده شد و با توجه به نظر متخصصان و  یانمونه تک tاز آزمون  سؤالبرای پاسخ به این      

( نشان 0در نظر گرفته شد. نتایج مندرج در جدول ) 9ی پیشین، نقطه برش هاپژوهشبرخی 

ا میانگین ب 19/9و  11/9، 10/9، 12/9ی هانیانگیمبه ترتیب با  مؤلفههر چهار که  دهدیم

نتیجه گرفت که  توانیم نیبنابراتفاوت معناداری وجود دارند؛  21/2فرضی در سطح معناداری 

ی و آموزش یهاو برنامه هاتیفعالی، آموزش طیمحی، انسان یرویناهواز  دانش آموزان دگاهیداز 

 مطرح هستند. بر انتخاب مدرسه مؤثراجتماعی  یهامؤلفه  عنوانبهدوستان  وجود

بر انتخاب مدرسه دانش آموزان متوسطه شهر  قتصادیاز عوامل ا کیکدام دوم: سؤال     

عوامل اقتصادی که در پرسشنامه اولیه شامل بیست گویه بود، در دارند؟  یداریمعن ریاهواز تأث

نوع مدرسه، میزان  تریکلی پیشین در چهار مقوله هاپژوهشبر اساس مبانی نظری و برخی 

 فیزیکی و میزان زمان خالصه شد. هزینه، محیط 

 
بر انتخاب مدرسه مؤثراقتصادی  عوامل :(3) جدول  

 

انحراف  میانگین متغیرها بعد

 معیار
 t خطای استاندارد

 سطح

 یداریمعن

ی
ماع

جت
ل ا

وام
ع

 

 222/2 19/09 919/2 2191/2 12/9 نیروی انسانی
 222/2 14/01 999/2 2119/2 10/9 محیط آموزشی

 یهاو برنامه هاتیفعال

 222/2 11/09 118/2 2190/2 11/9 یآموزش
 222/2 11/92 118/2 2190/2 19/9 وجود دوستان

 یداریمعنسطح  t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین مؤلفه بعد

 

 

 عوامل اقتصادی

 21/2 09/18 190/2 299/2 99/9 نوع مدرسه
 20/2 01/19 199/2 211/2 91/9 میزان هزینه

محیط 

 222/2 10/02 989/2 291/2 98/9 فیزیکی
 222/2 11/14 994/2 299/2 91/9 میزان زمان
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 جیاستفاده شد. نتا 9 نقطه برشو با  یاتک نمونه tاز آزمون  زیعامل ن نیا یبررس یبرا

ی داریمعنقتصادی با میانگین فرضی تفاوت عامل اکه همه متغیرهای  دهدیم( نشان 9جدول )

با میانگین  91/9و  98/9، 91/9، 99/9ی هانیانگیمر به ترتیب با هر چهار متغی درواقعدارند. 

دانش  دگاهیداز  نی؛ بنابراتفاوت معناداری وجود دارند 21/2فرضی نمونه در سطح معناداری 

انتخاب مدرسه دانش  برزمان زانیم، محیط فیزیکی و نهیهز زانیم، نوع مدرسهاهواز  آموزان

 آموزان اثرگذار هستند.

 سؤالبنابراین ؛ بر انتخاب مدرسه بود مؤثرسوم این پژوهش مربوط به اکتشاف عوامل  السؤ     

 عامل چند از مدرسه انتخاب درمؤثر  عوامل پرسشنامه به این صورت مطرح شد که ساختار

 انجام اصلی یهامؤلفه روش به اکتشافی عاملی تحلیل سؤال این بررسی است؟ برای شدهیلتشک

عامل اول که دارای ارزش ویژه باالتر از یک  12( اطالعات مربوط به 9ه )شماردر جدول  .شد

به دلیل تلخیص در  اندداشتهکه ارزش ویژه کمتر از یک  هاهیگواست. سایر  شدهارائه اندبوده

 جدول ارائه نشده است. 

 
 خاب مدرسهبه پرسشنامه انت هایآزمودنی هاپاسخ استخراجقابلمقادیر ویژه و عوامل : (1) جدول

 شماره

 واریانس تجمعی تبیین شده ارزش ویژه

 واریانس تجمعی کل واریانس تجمعی درصد واریانس کل
درصد واریانس 

 تجمعی

1 889/19 922/91 922/91 889/19 922/91 922/91 

2 299/9 949/9 149/99 299/9 949/9 149/99 

3 908/0 199/1 999/94 908/0 199/1 999/94 

1 211/0 421/9 082/19 211/0 421/9 082/19 

5 892/1 919/9 998/18 892/1 919/9 998/18 

6 119/1 810/9 111/10 119/1 810/9 111/10 

1 928/1 999/9 484/11 928/1 999/9 484/11 

1 021/1 492/0 404/18 021/1 492/0 404/18 

1 191/1 819/0 981/91 191/1 819/0 981/91 

12 291/1 194/0 991/99 291/1 194/0 991/99 
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بود  KMO=12/2ی انجام شد. مقدار ریگنمونهسوم ابتدا آزمون کفایت  سؤالبرای پاسخ       

 ،994/2 با برابر یبردارنمونه کفایت شاخص همچنین،. است یریگنمونه کفایتدهنده نشانکه 

 221/2 سطح در 802 آزادی درجه با که 109914888 برابر بارتلت کرویت کای مجذور میزان

< p ها داده از توانیم وهاست داده بودن مناسب از حاکی مقادیر این ،یجهدرنت و بود رمعنادا

 عامل ده این. آمد دست به یک ازتر بزرگ عامل ده ویژه ارزش. کرد استفاده عاملی تحلیل برای

 از برخی. کنندیم تبیین را موردمطالعه ماده 91 بین واریانس کل درصد 99درمجموع 

ها عامل تعاریف به دستیابی همچنین، و متغیرها بین روابط درباره تحقیق ورمنظبه پژوهشگران

 از کمتر ضرایب و دانستهبامعنا  و مهمها عامل تعریف در 9/2 از باالتر گاهی و 9/2 باالتر ضرایب

 بعد نکات این شدن گرفته نظر در بااند. گرفته نظر در( تصادفی عامل) صفر عنوانبه را حدود این

 حداقل حاضر پژوهش در. شد استخراج عامل چهار عاملی ساختار بهترین به چرخش 9 از

 تست اسکری آزمون ازها عامل درونی همسانی برای. شد گرفته نظر در 90/2 عاملی ضریب

 ازتر بزرگ ویژه ارزش گرفتن نظر در باها عامل تعداد محدودکننده اسکری آزمون. شد استفاده

 فقط که داد نشان اسکری آزمون. باشدیم عامل هر در تمیآ 1-9 حداقل حضور همچنین و یک

 .است استخراجقابل عامل سه

 

 برابر شده تبیین واریانس و 19/ 889  برابر ویژه باارزش مدرسه توانمندی  بانام اول عامل

 تبیین واریانس و 299/9 برابر ویژه باارزش مدرسه کالبدی ساختار بانام دوم عامل. درصد 9/91

 واریانس و 908/0 برابر ویژه باارزش مدرسه بیرونی بازتاب با سوم عامل 949/9 برابر دهش

 .است شده تبیین واریانس درصد 999/94 درمجموع و 199/1 برابر شده تبیین

 
ماکسیوار چرخش وهیبه ش افتهیچرخش  یهاعامل سیماتر (:5) جدول  

 ماتریس چرخیده

 
 هاعامل

1 0 9 

   980/2 یسیو زبان انگل زنیتستمانند آموزش  هژیو  یازاتیامت 

   991/2 جذب بازار کار یدانش آموزان برا یسازآماده 

   991/2 یمعروف کشور یاستفاده از استادها 

   918/2 مدرسه نیا یگسترده برا غاتیتبل 

   929/2 یتوان مالبه دانش آموزان کم نهیهزارائه کمک 

   149/2 امکانات مناسببا  یآموزش یداشتن فضا 
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   189/2 مدرسه نیدر ا دیجد یهایاستفاده از فناور 

   111/2 مدرسه نیدر ا یسال اول یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار 

   111/2 مدرسه نیو فعال در ا یداشتن کتابخانه غن 

   111/2 اندکرده لیمدرسه تحص نیکه قبالً در ا یکسان یمعرف 

   190/2 در مدرسه یورزش یهاهبرنام یبرگزار 

   191/2 مدرسه یشهرت علم 

   192/2 کندیمرا شکوفا م یریادگیکه استعداد و  یارائه آموزش 

   109/2 شدهارائه یفیتباکمدرسه  نهیهز تناسب 

   118/2 مدرسه نیا یبرتر دولت یهادانشگاهدر  شدگانرفتهیپذ یآمار باال 

   111/2 دارد یمناسب یو بهداشت ییغذابوفه مدرسه تنوع مواد  

   111/2 مدرسه نیمتفاوت در ا یهاشیهما یبرگزار 

   182/2 مدرسه نیا یآموزش تیفیک 

   199/2 مدارس گریرقابت مدرسه با د تیقابل 

   112/2 مدرسه نیدر ا یلیتحص یارائه خدمات مشاوره 

   114/2 و کادر مدرسه رانیرفتار مناسب دب 

   110/2 ستفاده از مدرسان مجربا 

   994/2 من یازموردن یآموزش یهاارائه برنامه 

   919/2 مدرسه موجود است نیرشته من فقط در ا 

   911/2 کندیمدرسه من صرف م نیا یکه خانواده برا یانهیهز 

   919/2 مدرسه نینام در اثبت نهیهز 

  900/2  اندازه مدرسه 

  902/2  زان هر کالستعداد دانش آمو 

  189/2  تعداد دانش آموزان مدرسه 

  128/2  یتیبرنامه و تقوفوق یهاکالس تیفیک 

  989/2  مدرسه یبرنامه آموزشفوق یهاکالس 

  999/2  نیوالد شنهادیپ 

  999/2  سطح من در آن مدرسهدانش آموزان هم لیتحص 

 821/2   در مدرسه منام دوستانثبت 

 998/2   دوستاند شنهاپی 

 119/2   یحیو تفر یعلم یاردوها یبرگزار 

 109/2   بودن مدرسه یردولتیغ ای یدولت 

 901/2   مدرسه نیو دوستان در ا لیخانواده، فام یتجربه اعضا 
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 زانیهمبسته است که م ییهاعامل اول با پرسشگفت  توانی، م(1توجه به جدول ) با     

 یبار عامل نیترو بزرگ دهدیمرای جذب دانش آموزان به مدرسه را نشان مندی مدرسه بتوان

 980/2ی با بار عامل (یسیو زبان انگل زنیتستمانند آموزش  ژهیو  یازاتیامت) 91مربوط به سؤال 

؛ در این سنجدیرا مساختار کالبدی مدرسه همبسته است که  ییهاعامل دوم با سؤال. است

عامل است،  900/2ی با بار عامل( مدرسه اندازه) 19مربوط به سؤال  یبار عامل نیشتریب عامل

در  یبار عامل نیشتریبو  سنجدیرا م بازتاب بیرونی مدرسهاست که  همبسته ییهاسوم با سؤال

نکته  است. 821/2 یبا بار عامل (در مدرسه منام دوستانثبت) 0مؤلفه مربوط به سؤال  نیا

)استفاده از  10مدرسه به محل سکونت(، شماره  یکی)نزد 1شماره  یهاریمتغاینکه  توجهقابل

 یدر مدرسه( رو ینید یها)ارائه برنامه 09( و شماره یردرسیغ یهامدرسان مجرب در ساعت

 ؛ بنابراین از چرخه تحلیل حذف شدند. از عوامل قرار نگرفتند کدامچیه

به  سؤالی پرسشنامه است و در این مورد چهارم مربوط به انسجام درونی متغیرهاسؤال      

برای  برخوردار است؟ یمناسب ییایپاروایی سازه و پرسشنامه از  ایآمطرح شد که  گونهنیا

 (Kareshki & Bahmanabadi, 1395)یاکتشافبررسی روایی سازه از تحلیل عاملی 

 تعداد داقلح ردنـک شخصـم دفـه نیترعمده اکتشافی عاملی تحلیل روش رداستفاده شد. 

مستلزم  یعامل لیتحل ن،یا بر عالوه. استها آزمون بین همبستگی برآورد منظوربهها عامل

با  شدهشناخته یهاعامل ایمطلب که آ نیا نییتع ندیاست. در فرا ییدرباره روا ییهاسؤال

 ایکه آ دهدیسازه جواب م ییپرسش روا نیبه ا یاکتشاف لینه تحل ایهمبسته هستند  گریکدی

نتایج مندرج در  .(Hojati, 1395)؟ردیگیبسنجد، اندازه م دیبا آزمونآنچه را  آزمون یهانمره

که توانمندی مدرسه، ساختار  دهدیمی اصلی نشان هامؤلفه( تحلیل عاملی به روش 1جدول )

نزدیک به نیمی از  درمجموعکالبدی مدرسه و بازتاب بیرونی مدرسه سه عامل مهم هستند که 

برای سنجش میزان همگرایی  سؤال. همچنین در این کنندیمانس انتخاب مدرسه را تبیین واری

 ی اثرگذار بر انتخاب مدرسه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هامؤلفهبین 

 
 ضرایب همبستگی بین عوامل انتخاب مدرسه :(6جدول )

مدرسهساختار کالبدی  مندی مدرسهتوان تعداد   

   991 همندی مدرستوان

  **14/2 991 مدرسهساختار کالبدی 

 **99/2 **90/2 991 بازتاب بیرونی مدرسه

P<0/01** 
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 داریمعن 21/2در سطح  هامؤلفهکه ضریب همبستگی بین  دهدیم( نشان 1نتایج جدول )    

پرسشنامه از  سؤاالتبرای تحلیل انسجام و همسانی درونی  سؤال. در بخش دوم این است

( آمده است همه مقادیر در سطح 9فای کرونباخ استفاده شد. مقادیر آلفا در جدول )ضریب آل

 هستند. داریمعن 21/2
 

  بر انتخاب مدرسه مؤثرعوامل  کرانباخ برایآلفای  بیضر (: 1جدول )

 

 بررسی وضعیت موجود

توانمندی، ساختار کالبدی و  گانهسهدر این بخش به بررسی وضعیت موجود بر اساس عوامل      

ی هارستانیدبگروه مختلف  9از  کنندگانمشارکت. شودیمبازتاب بیرونی مدرسه پرداخته 

بودند.  شدهانتخابیی امنائتیهی هارستانیدبو  هاهنرستانفاعی، ی غیرانتهارستانیدبدولتی، 

 است.   شدهخالصه( 8نتایج این بررسی در جدول )
 

 گانهسهمقایسه انواع مدرسه بر اساس عوامل  :(1جدول )
 نوع مدرسه            مقایسه انواع مدرسه

 

 هاعامل

 دولتی یرانتفاعیغ هاهنرستان ییامنائتیه

حرا
ان

یار
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ف 
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9/1 98/9 98 299/1 09/9  10 19/1 99/0 48 009/1 99/9  توانمندی مدرسه 199 

18/1 94/9 98 891/2 14/9  10 18/1 12/9 48 214/1 88/9  ساختار کالبدی مدرسه 199 

99/1 219/9 98 991/1 49/9 10 909/1 92/9 48 001/1 81/9  بازتاب بیرونی مدرسه 199 

 ردیف نام عامل تعداد ایتم ها ضریب الفا

 1 مندی مدرسهتوان 01 419/2

 0 مدرسهساختار کالبدی  9 989/2

 9 بازتاب بیرونی مدرسه 1 990/2

 کل  98 410/2
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09/1  91/1  98 299/1 91/9  10 181/1  24/9  48 111/1 94/9  کل 199 

 

و  14299و انحراف استاندارد  9409( توانمندی مدرسه با میانگین 8مطابق مندرجات جدول )

 انتخابعوامل  نیترمهم 14991راف استاندارد و انح 9449بازتاب بیرونی مدرسه با میانگین 

ی دولتی هارستانیدب. از دیدگاه دانش آموزان اندبوده هاهنرستانمدرسه از دیدگاه دانش آموزان 

و بازتاب بیرونی مدرسه با میانگین  14214و انحراف استاندارد  9488ساختار کالبدی با میانگین 

. از دیدگاه دانش آموزان روندیمی به شمار ترمهمعوامل  14001و انحراف استاندارد  9481

. همچنین از رودیمی به شمار ترمهمی بازتاب بیرونی مدرسه عامل رانتفاعیغی هارستانیدب

یی بازتاب بیرونی مدرسه با توجه به میانگین و امنائتیهی هارستانیدبدیدگاه دانش آموزان 

 تواندیمی که در اینجا سؤالبرخوردار است. از اهمیت کمتری  شدهمشخصانحراف استاندارد 

است یا خیر؟ برای پاسخ به این  داریمعن هانیانگیممطرح شود این است که آیا اختالف بین 

 است.  شدهخالصه (4است و نتایج در جدول) شدهاستفاده راههکاز تحلیل واریانس ی سؤال

 
 راههکی انسیوارتحلیل  :(1جدول )

ع مجمو منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین مجموع  درجه آزادی

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 یداریمعن

  099/1 9 809/9 هاگروهبین 

190/111 

 

 228/2 991 989/0 هاگروهدرون  222/2

  999 121/1 جمع

 

ی هاگروهکه اختالف بین داش آموزان در  دهدیم( نشان 4نتایج تحلیل واریانس جدول )     

است. برای پیگیری  داریمعن 1/2فوق تفاوت در سطح  گانهسهلف از منظر عوامل دبیرستانی مخت

 شفه استفاده شد.از آزمون تعقیبی 

 
 نتایج آزمون تعقیبی شفه :(12جدول )

میانگین  هاگروه

 I-Jاختالفات 

خطای 

 استاندارد

سطح 

 یداریمعن

 فاصله اطمینان

 حد باال نییحد پا

21999/2 01111/2 یرانتفاعیغ دولتی  222/2  1101/2  0929/2  

21899/2 -29191/2 هنرستان   040/2  2449/2-  018/2  

21881/2 21012/2 ییامنائتیه   210/2  2119/2-  1111/2  
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21999/2 -2401111 دولتی ی                  رانتفاعیغ  222/2 0929/2-  1101/2-  

21094/2 -2409149 هنرستان   222/2 0849/2-  0291/2-  

21901/2 -2411841 ییامنائتیه   222/2 0294/2-  1192/2-  

21899/2 2429191 دولتی هنرستان            24040 2018/2-  499/2  

21094/2 2409149 غیرانتفاعی   222/2 0291/2  0849/2  

21910/2 2428821 ییامنائتیه   222/2 2988/2  1999/2  

21881/2 -2421012 دولتی ییامنائتیه  210/2  1111/2-  2119/2  

21901/2 2411841 غیرانتفاعی   222/2 1194/2  0294/2  

21910/2 -2428821 هنرستان   222/2 21999/2  2988/2  

 

، هاهنرستانی دولتی با هارستانیدبکه دانش آموزان  دهدیم( نشان 12نتایج جدول )     

اختالف  هاهنرستانا یی بامنائتیهی هارستانیدبیی و امنائتیهدبیرستان دولتی با مدارس 

ی با سایر مدارس رانتفاعیغی هارستانیدبمدرسه  انتخابنیست. همچنین بین الگوی  داریمعن

 ی وجود دارد.داریمعن تفاوت

 

 یریگجهینتبحث و 

و  وپرورشآموزشانتخاب مدرسه موضوعی است که از منظر تعلیم و تربیت، اقتصاد      

فراهم  هادولتتالش همه  ربازیدو بررسی است. از  رحطقابل وپرورشآموزشی شناسجامعه

آوردن زمینه تحصیل برای بخش عظیمی از آحاد جامعه و در صورت امکان برای تمامی افراد 

بوده است. این پدیده تحت عنوان یک سازه کلی بنام دسترسی و برخورداری از  میالتعلواجب

آموزش یکی از معیارهای موفقیت . دسترسی و برخورداری از کندیمآموزش خودنمایی 

ی برای رسیدن به این خواسته اجتماعی مطرح بوده است. زائدالوصفبنابراین تالش هاست؛ دولت

 قرارگرفته مورداستفادهسازوکارها که به شکلی گسترده در سراسر دنیا  نیتریکاربردیکی از 

خاب مدرسه بر اساس است، انتخاب مدرسه بر اساس نزدیکی به محل زندگی است. گرچه انت

بوده و حتی امروزه نیز در برخی موارد  به شکلی افراطی دانش  موردتوجهاین متغیر از گذشته 

، اما این معیار امروزه با شوندیمارجاع داده  شانیزندگمدرسه محل  نیترکینزدآموزان به 

مدرسه الزاماً بهترین  نیترکینزدی از قبیل اینکه آیا سوا التتردیدهای اساسی مواجه شده است. 

ی سیاسی، دینی، اقتصادی و ... هادگاهید؟ با کندیمدانش آموزان را ارائه  موردنظری هابرنامه

؟ این تردیدها باعث دیگویمدانش آموزان همخوانی دارد؟ با نیازهای نوظهور دانش آموزان پاسخ 

ل زندگی معطوف شود. شده است توجه پژوهشگران به سمت معیارهایی غیر از نزدیکی به مح
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از واریانس  یتوجهقابلاساسی بخش  مؤلفهی سه طورکلبهکه  دهدیمنتایج این پژوهش نشان 

از توانمندی  اندعبارتاساسی  مؤلفه. این سه کنندیمانتخاب مدرسه دانش آموزان را تبیین 

 .   شوندیمیین که در ادامه تحلیل و تب مدرسه، ساختار کالبدی مدرسه و بازتاب بیرونی مدرسه

 بانامی از متغیرها که امجموعهکه  دهدیمنتایج این پژوهش نشان  توانمندی مدرسه:      

 ی شدند، بر انتخاب مدرسه توسط دانش آموزان تأثیرگذار هستند.گذارنامتوانمندی مدرسه 

همه دانش آموزان بسیار مهم است و سهم بسیار  ازنظرهمچنین گرچه توانمندی مدرسه 

دانش آموزان  ازنظر؛ اما این عامل کندیماالیی از واریانس انتخاب مدرسه را تبیین ب

ی غیرانتفاعی اهمیت هارستانیدبو سایر مدارس دولتی نسبت به دانش آموزان  هاهنرستان

است  یتأملقابلنکته  دهندیمبیشتری دارد. اینکه چرا دانش آموزان مدارس توانمند را ترجیح 

که فارغ از نوع مدرسه و منطقه آموزشی، دانش آموزان دوست دارند در  ددهیمو نشان 

ظرفیت آفرینی کند، تحصیل کنند. در حقیقت دانش آموزان  هاآنبرای  تواندیممدارسی که 

بشوند. مدارس  ترکینزدمدارس به اهداف خود در آینده  گونهنیاامیدوارند که با تحصیل در 

بنابراین ؛ کرد یپوشچشم هاآناز  یراحتبه توانینمستند که یی ههایژگیوتوانمند دارای 

هماره دانش آموزان زیادی تمایل دارند در این مدارس به تحصیل بپردازند. در حقیقت، مدارس 

که سایر رقبا از چنین  نندیآفریمیی برای خود هایژگیوتوانمند از طریق ایجاد مزیت رقابتی، 

ی آموزشی، کیفیت نیروی انسانی، فراهم آوردن هابرنامهتنوع امتیازاتی برخوردار نیستند. 

ی توانمند ساز هایژگیواین  ازجملهی درسی مصوب هابرنامهی بیشتر از هاآموزشزمینه 

ی نوین برای هایفناوری از تبلیغات گسترده، تدارک ادامنهی هایژگیواین  طورکلیبههستند. 

.. تا آماده ساختن دانش آموزان برای بازار کار را در مدرسه، استفاده از اساتید برجسته و .

. چنین مدارسی با اقبال عمومی و تقاضا برای تحصیل مواجه خواهند شد. این ردیگیبرم

ی بیشتر با رویکرد بازار سازگاری دارد. در حقیقت چنین مدارسی، مدارس با ارائه هایژگیو

 یفیکه در مدارس ک یهبود ببخشد. نوجوانانجامعه را ب تیفیک توانندیم باکیفیتی هاآموزش

 لیجامعه تبد یهاهینخواهند شد و به سرما گربیخود تخر  یرفتارها ری، درگکنندیم لیتحص

افراد جامعه  تکتکتشکیل سرمایه اجتماعی آرزوی جامعه و همچنین آرزوی . شوندیم

بگذارد. در این زمینه  بر رشد اقتصادی جامعه اثرات مطلوب تواندیمبنابراین ؛ باشدیم

(Masreri, Rezaee, & Ostadhasanloo, 1391)  مقرونراه مؤثر و  چیه کنندیمادعا 

 سکه به داشتن مدار ستیمنطقه و شهر بهتر از آن ن کی یرشد اقتصاد یبرا یترصرفهبه

هستم که  یکه به انتظار روز کندیم انیب (Glasser, 2005). خوب و ممتاز شناخته شود

شود تا  لیتشک یفیانجمن مدارس ک شیافزا نیو در اثر ا ابدی شیافزا یفیداد مدارس کتع
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 یمدرسه یسوبهمدارس در جهت حرکت  گریبه د کند و نییرا تع یفیمدارس ک یارهایمع

 یکه برا یمدارس  یابیارز یاعزام کند برا ییهاتهیکم نی. همچندیکمک نما کیفی شدن

است که پرچم  نیمن ا یالزم برخوردارند. آرزو یز آمادگا  یفیبه مدرسه ک شدنتبدیل

دعوت  زی. از شما ندیدر سراسر جهان به اهتزاز درآ یپرچم هر کشور ریدر ز یفیمدارس ک

 . دیانداز با من همگام شوچشم نیدر تحقق ا کنمیم

این  فیزیک مناسب مدرسه برای دانش آموزان اهمیت زیادی دارد. نتایج ساختار کالبدی:     

واریانس انتخاب  صدم 9حدود  ییتنهابهکه ساختار کالبدی مدرسه خود  دهدیمپژوهش نشان 

ادعا کرد  توانیم. همچنین بر اساس نتایج این پژوهش کندیممدرسه دانش آموزان را تبیین 

از دانش آموزان سایر مدارس  ترمهمی دولتی نقش این عامل را هارستانیدبکه دانش آموزان 

در این باور جستجو کرد  توانیم. ریشه این تفکر را اندقائلو برای آن اهمیت بیشتری  اننددیم

یی هانرماست. امروزه  ریپذامکان، کنترلقابلکه آموزش بهتر در یک محیط آموزشی محدود و 

که ساختار کالبدی یک مدرسه مناسب است یا  شودیممشخص  هاآنوجود دارد که بر اساس 

به فضای فیزیکی مدرسه  آموزدانشمدارس مختلف بر اساس شاخص نسبت  مثالنوانعبهخیر. 

هستند. دولت جمهوری اسالمی ایران برای  تفکیکقابلو نسبت به فضای آموزشی مدرسه 

را تعیین و  هاردهتراکم متوسط  هرسالهو همچنین مدیریت کیفیت مدارس  هانهیهزکنترل 

. برخی از دینمایمراتی داشته باشد، به همه مدارس ابالغ نسبت به گذشته تغیی کهیدرصورت

خاص تحصیل کنند. به عبارتی  نامثبتکه در مدارسی با نرخ  دهندیمدانش آموزان ترجیح 

زیاد نباشد و فرصت یادگیری بیشتری در اختیار  هاآنمدارسی که تعداد دانش آموزان در 

. جمعیت باشدیمبرای انتخاب مدرسه  هورنوظدانش آموزان باشد، یکی دیگر از معیارهای 

ی یادگیری را کاهش داده و مدرسه را از اولویت انتخاب هافرصت تواندیمی زیاد آموزدانش

دانش آموزان و اولیاء خارج نماید. همچنین فضای فیزیکی مدرسه شامل فضای بازی و ورزش، 

. این امکانات کالبدی که دیاافزیمکنفرانس، کتابخانه و ... بر جذابیت مدرسه  یهاسالن

 هاآندانش آموزان و اولیاء  موردتوجهبر کیفیت و غنای آموزش بیفزایند، امروزه  توانندیم

ی اثرگذار بر کیفیت هامؤلفهتئوریکی امروزه فضای فیزیکی یکی از  ازنظراست.  قرارگرفته

 .  دانندینم تفکیکقابلی که محیط یادگیری را از خود یادگیری اگونهبهیادگیری است 

ی مختلفی بحث و تبیین شده است. هاهینظرتأثیر محیط یادگیری بر کیفیت یادگیری در      

 یرامونیپ طیافراد و مح نیتعامل ب درنتیجهاست که رفتار  باور نیبر ا نیلوکرت  مثالعنوانبه

رفتار در آن اتفاق که  یتیموقع کلبه دیدرک رفتار انسان با ی. درواقع، براردیگیشکل م یو
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اضافه  نیاو است. لو طیانسان و مح یمعن به «تیکل موقع»افتد، توجه شود. اصطالح یم

بلکه  ستند،ین یطیو ملموس مح ینیضرورتاً متشکل از عوامل و عناصر ع هاتیموقع کندیم

 نیا بر .ردیقرار گ موردتوجه دیاست و با کنندهنییتع تیدرک و برداشت خود فرد از آن موقع

مربوط به آن ضرورت  یهانهیو زم طیمح طیتوجه به شرا ،یریادگیبا  رتباطاساس و در ا

اطراف خود  طیشخص از مح یهاادراکات و شناخت ،یطیتطابق مح هینظر طبق .ابدییم

انسان صرفاً  ،بندورا دگاهیدر د. همچنین دهنده رفتار او هستند( شکلیذهن طی)مح

فعال، تجارب گذشته و زمان حال را  یاگونهبلکه به ست،ین طیمح یدادهایرو کنندهافتیدر

 یدارا ی، هر انسانحالنی. درعزندیم ینیبشیو بر اساس آن دست به پ کندیم ریو تفس ریعبت

 نی. اکندیم یابیخود را ارز یاست که با استناد به آن، اعمال و رفتارها یبخشنظام خودنظم

 گر،ید ییاز سو .گذاردیاثر م یو یزندگ طیتبع آن بر محبر عملکرد او و به یابیارز

عنوان مثال در . بهکندیم دایپ رییشکل گرفته و تغ طیمح ریتحت تأث رندهیادگی یرآمدخودکا

 یطیمتفاوت از مح یریادگیحاکم بر  یرقابت وجود دارد فضا رندگانیادگی نیکه ب یطیمح

مدرسه به مدرسه  کیکه از  یرندگانیادگی نکهیا ایبا هم ندارند.  یرقابت رندگان،یادگیاست که 

 Yousofi afrashteh, Morovati)ابدییکاهش م شانیخودکارآمد شوند،یمنتقل م گرید

& Cheraghi, 1394) نیترمهمبنابراین منطقی است که توجه به عوامل کالبدی از ؛ 

 معیارهای انتخاب مدرسه در عصر حاضر باشند. 

مدارس غیرانتفاعی به بازتاب بیرونی مدرسه اهمیت بیشتری  مدرسه:بازتاب بیرونی      

صدم واریانس  1حدود  ییتنهابهکه این عامل  دهدیم. نتایج این پژوهش نشان دهندیم

برای موفقیت در رویکرد  مورداستفاده یهاسمیمکان. یکی از کندیمانتخاب مدرسه را تبیین 

ی دارای حسن شهرت، کیفیت محصول و قیمت هاکتشربازار، بازتاب بیرونی سازمان است. 

. در این میان کیفیت برتر شاید از سایر شوندیمرقابتی معموالً با استقبال مشتریانشان مواجه 

هم باشد. این عامل در نظریه بازار قابل توجیه و تبیین است. امروزه کمتر  ترمهمموارد 

مالی خود را به تبلیغات اختصاص ندهد.  از منابع یتوجهقابلاست که بخش  یادکنندهیتول

در محیط  هاتیفعالبرای بازتاب مناسب  هاسازمانی هاتیفعالی از ابرجستهبرند سازی نمونه 

در راستای این هدف است که به جامعه بیرونی و ذینفعان  هاتیفعالبیرونی است. همه این 

دارد.  تریقبولقابلر است و عملکرد از سایر رقبا بهت موردنظرنزدیک و دور القاء شود موسسه 

به گسترش استفاده از خدمات  توانندیمیی هستند که هارسانه نیترمهمهمساالن یکی از 

دانش آموزان از  که یزمانآموزشی مدرسه کمک کنند و یا تمایل به آن را محدود نمایند. 

رای مدرسه کیفیت آموزشی مدرسه رضایت داشته باشند هر یک مبلغ بی چشمداشتی ب
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و  یعلم یاردوها یبرگزار، دوستان شنهادیپ، نام دوستانم در مدرسهثبتخواهند شد.  موردنظر

 نیو دوستان در ا لیخانواده، فام یاعضا تجربه، بودن مدرسه یردولتیغ ای یدولتی، حیتفر

 این بازتاب بیرونی را تلطیف و یا تخریب نمایند.  توانندیم، همه و همه مدرسه

ی بین الگوی انتخاب داریمعنگفت بر پایه نتایج این پژوهش اختالف  توانیم طورکلیبه     

ی دولتی وجود هارستانیدبی و سایر دانش آموزان رانتفاعیغی هارستانیدبمدرسه دانش آموزان 

ی از سازوکارهای بازار ریگبهرهی غیرانتفاعی تمایل بیشتری به هارستانیدبدارد. دانش آموزان 

زیرا پایه ایجاد ؛ . این نکته با منطق ایجاد مدارس غیرانتفاعی سازگاری دارددهندیمنشان 

ی غیردولتی هاسازمانبا مشارکت افراد و  باکیفیتایجاد آموزش  برتکیهمدارس غیردولتی، 

 درگذشتهآخر اینکه بسیاری از معیارهای نوظهور عصر جدید  سخن. باشدیم)بخش خصوصی( 

. امروزه تعلیم و گرفتندینمقرار  موردتوجهنند دالیل مادی و یا فقر مفهومی، به دالیل مختلف ما

ی خود، ذیل نظریه هاییتوانای گسترده جامعه و افراد بر روی گذارهیسرماتربیت به معنی 

 منظوربهبنابراین انتخاب مدرسه ؛  شودیمتلقی  بلندمدتو  دارهدفسرمایه انسانی، امری 

در قالب نزدیکی به محل زندگی قابل توجیه نیست و  باکیفیتی هاآموزشدسترسی به 

با معرفی برخی از این معیارها  تواندیممعیارهای جدیدی برای آن وجود دارد. نتایج این پژوهش 

برای  هاخانوادهی آموزشی و همچنین به هانظامی هایگذاراستیسمفهومی و عملیاتی در  ازنظر

 ید.         انتخاب بهینه مدرسه کمک نما
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