
  
  
  
  
  

هـای     نمونه کیفیت آموزش و پرورش   های آموزشی و      نرخمقایسه  
  1استان چهار محال و بختیاری غیرانتفاعی مدارس دولتی و برتر

  
  ٭محمد ربیعی
  ٭٭رضوان صالحی

       

  چکیده
آمـوزش و پـرورش مـدارس دولتـی و           مقایسه کیفیـت     ،هدف از مقاله حاضر   

در دو بخـش کمـی و کیفـی         که    است محال و بختیاری بوده   استان چهار انتفاعی  غیر
آمـوزان    در بخش کمی، برای محاسبه نرخهای آموزشی، دانش       . صورت پذیرفته است  

 گرفتنـد   ه مورد مطالعه قرار    سال 6 راهنمایی و دبیرستان در یک دوره        ،مدارس ابتدایی 
ه راهنمـایی و متوسـطه بـه         مدرسـ  8 ،در بخش کیفی  . بودندکه جامعه و نمونه برابر      

گیـری     معلم به صورت نمونـه     74موز و   آ  دانش 76 و   دنددار انتخاب ش   صورت هدف 
  .  تحقیق شرکت کردند این در،در دسترس

 ،نرخ قبولی و مـردودی    ،  نآموزا  نام دانش  نرخ ثبت به بررسی    پژوهش   پرسشهای
. پـردازد   میانتفاعی  آموزان مدارس دولتی و غیر      ل دانش نرخ ماندگاری و ترک تحصی    
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، میـزان رضـایت      میـزان سـالمت روانـی معلمـان        بررسـی  بـه    های پژوهش   فرضیه
آموزان و ویژگیهای معلمان مدارس دولتـی و مـدارس غیرانتفـاعی اختـصاص        دانش

  .یافته است

 سوالی سالمت عمومی روان، آزمون 28پرسشنامه در بخش کمی، ابزار پژوهش  
ز  که ا  است سوالی رضایت مراجع     24گ و آزمون    ین سوالی ارزیابی شخصیت آیز    21
  آمـوزش دیـده    پژوهشگر در بخش کیفی چهار      .دارندی و پایایی مناسب برخور    یروا

 هـای  یافتـه  . با افراد مـصاحبه کردنـد      ، وضعیت ۀ در مدارس و مشاهد    ضمن حضور، 
  :عبارتند از شپژوه

معنادار انتفاعی تفاوت    روانی معلمان مدارس دولتی و غیر       میزان سالمت  میان .1
  . وجود ندارد

انتفاعی از کیفیت خدمات ارائه شده در این مدارس          مدارس غیر  آموزان  دانش .2
  . آموزان مدارس دولتی هستند تر از دانش راضی

 دار   تفـاوت معنـا    انتفـاعی معلمان مدارس دولتی و غیر    میان ویژگیهای فردی     .3
  .وجود ندارد

انتفـاعی  ر هر سه مقطع بیشتر از مدارس غیر    نرخ ثبت نام در مدارس دولتی د       .4
  .دباش می

 در هر سه مقطع بیشتر از       غیرانتفاعی در مدارس     و نرخ ماندگاری    نرخ قبولی  .5
  .استمدارس دولتی 

 و موزشـی آ که کیفیت فـضای  هاحبه نشان دادصنتایج حاصل از مشاهده و م   . 6
ر  برگزاری امتحانات د    و های انجمن اولیا و مربیان     ، فعالیت برنامۀ صبحگاهی ،  کالسها

 اولیا با مدرسه، ۀ اما کیفیت رابط،انتفاعی بوده استدارس غیرمدارس دولتی بهتر از م  
 از مـدارس دولتـی بهتـر        غیرانتفاعیکیفیت درس ورزش و آزمایشگاهها در مدارس        

  .است

  کیفیت آموزش و پرورش، مدارس دولتی، مدارس غیرانتفاعی: هاکلیدواژه
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  مقدمه
لت خویش نیازمند بکارگیری  مهمترین نهاد اجتماعی در ایفای رسادرحکمش رآموزش و پرو  

منابع فکری، مالی، حمایتی و معنوی قابل توجهی است که تأمین آن به شرایط فرهنگـی و نگـرش                   
از جمله تغییرات و رویدادهای     . گیرندگان کشور بستگی دارد     مدیران ارشد و تصمیم     ویژه ه به عجام

فعالیـت   سالمی تجربه کردهمهمی است که نظام آموزشی کشور ما در طول سالهای پس از انقالب ا      
این مدارس، زیر نظر وزارت آموزش و پـرورش         . استمدارس غیرانتفاعی در کنار مدارس دولتی،       

مـدارس  . شـوند    بـا مـشارکت مـالی مـردم اداره مـی           اما  های آن     کشور، مطابق با اهداف و سیاست     
آزادسـازی بخـشی از     ی  بـرا ،   به آنها  ها و اصول زیر بنایی قوانین مربوط        با وجود فرض   غیرانتفاعی

های مرفه شکل گرفت که هدف آن         از طریق واگذاری آنها به خانواده     های آموزش و پرورش      هزینه
 تکیه  با سطح آموزش و پرورش   یمرفه و در نتیجه ارتقا    های غیر   یشتر به فرزندان خانواده   رسیدگی ب 

  گرفـت  در خصوص آموزش متوسـطه و رسـمیت یـافتن در مـدارس عـالی صـورت                مردم  برتوان  
  ).1379 ،زاده عباس(

 بـر   ، که تعداد آنها هر سال نسبت به سـالهای پـیش رو بـه فزونـی اسـت                  غیرانتفاعیمدارس  
حسب تعریف آن در قانون مربوطه، مدارسی هستند که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش کـشور،                 

 بـسیاری  نظـر  چه بـه گر. شوند رکت مالی مردم اداره میهای آن و با مشا   مطابق با اهداف و سیاست    
 یا حداقل   طلبی نفع این است که از      بر با این حال فرض      ،ما نیست سندان هم با م   چ» غیرانتفاعی«نام  

بـه  . پرورش کشور عمل کننـد و مشی آموزش  و در لیست سیاست و خط   است از اولویت آن به دور    
مفـصل   نـسبتا های   با بررسی است که    آموزش و پرورش     با صدور مجوز تأسیس آنها      ،همین جهت 

 پـس از    .همچنین آموزش و پرورش کشور وظیفه نظارت بر آنها را بـه عهـده دارد              . پذیرد  انجام می 
 صـاحب نظـران اقتـصاد آمـوزش و          یگذاران نظام آموزشی با تمسک به آرا      تانقالب اسالمی، سیاس  

هـای   اند که وزارت آموزش و پرورش بدون یـاری جـستن از مـشارکت              هپرورش، براین عقیده شد   
سـازی و بـا تـصویب      خصوصیبه منظور. تواند بارگران نظام آموزشی را بر دوش گیرد     نمیمردمی  

افـراد حقیقـی و     (، مـردم    1367ورای اسالمی در سـال       مجلس ش  از سوی  غیرانتفاعیقانون مدارس   
قـاهی،  نخا(  بنماینـد  غیرانتفـاعی امکان آن را یافتند که اقدام به تأسیس مؤسسات آموزشی           ) حقوقی
1376(.  
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ال حاضر در کشورهای دارای اقتصاد آزاد، نظیر اروپای غربی و آمریکا، شـکل ترکیبـی                در ح 
؛ بـریج   1997 ،1هادجی(خورد   مدارس، یعنی مدارس غیر دولتی در کنار مدارس دولتی به چشم می           

برای مثال الزی بیلی و    ( دیگر نیز وجود دارد      یاین وضعیت که در اغلب کشورها     ). 2001،  2هاوس
کیـدهای  أت .زمینه ساز رقابت میان مـدارس دولتـی و غیـر دولتـی گـشته اسـت                ) 2003،  3پنگ تان 

سـسات و   ؤآمریکـا، بـر اسـاس م      ایالـت متحـد     آموزشی در مدارس خـصوصی کـشورهایی نظیـر          
ایـن تفـاوت در   ). 1997، 4فـردکین و تومـاس  (ای با یکدیگر تفاوت دارند      سازمانهای بانی تا اندازه   

، مذهبی، آموزشی متفـاوت، طیـف متنـوع و          ی مبانی اجتماع  سسات آموزشی خصوصی بر   ؤکید م أت
 چنانچـه فـردکین و تومـاس       .آورد وسیع مدارس خصوصی با عملکردهـای متفـاوت را پدیـد مـی            

آمـوزان آن بـه    اند، آموزش و پرورش خـصوصی، بجـز در مـواردی کـه دانـش       دهکراشاره  ) 1997(
یـا  (س دولتی، دسترسـی داشـته باشـند     به برخی از مدار   سبتامکانات و شرایط آموزشی مطلوبتر ن     

 . ، مزیت چندانی نسبت به مدارس یا دانشگاههای دولتی ندارد)حتی دسترسی نداشته باشند

که رقابت میان مدارس خصوصی و دولتی       ) 1382، به نقل از گل پرور،       1998(اپلی و رومانو    
ایـن مطالعـه بـر اسـاس      (اند،   آمریکا مورد تحلیل دقیق آماری و ریاضی قرار داده        ایالت متحد   را در   

، به ایـن    ) انجام شده است    آمریکا اطالعات و آمار کلی مدارس خصوصی و دولتی در ایاالت متحد          
. نتیجه دست یافتند که میان کیفیت مدارس خصوصی و انـدازه آنهـا همبـستگی منفـی وجـود دارد           

صیلی آموزشـی و     تحـ  شـرایط تـر باشـد،       آمریکا کوچک  ایالت متحد یعنی هر چه اندازه مدارس در     
  .خواهد بودکیفیت آموزش 

 افراد  هدر بسیاری از کشورها، برخی از مدارس خصوصی با امکانات و آموزش مطلوب، توج             
 نسبت بـه خـود پدیـد    از نظر آموزشی، نگرشی مثبت در میان آنان      و   اند  کرده جلب    را   خودامعه  ج

 متعـدد و    ، موجبـات نگرشـهای     برخی دیگر از این مدارس نیـز بـا عملکـرد ضـعیف             اما،  اند آورده
دولتـی در کنـار      اکنـون مـدارس غیر     حتی در کشورهایی که   . اند  فراهم کرده  افراد جامعه را     متفاوت

گونـه   ها و بحثهای فراوان برسـر اثـر بخـشی ایـن           کنند، چالشها و مناظره    مدارس دولتی فعالیت می   
 توجـه و    همچنـین ) 1979( 6اسـکالر   ).2000 ،   5وینکلر و گرش بـرگ    (خورد   مدارس به چشم می   

                                                           
1- Hodge 
2. Brighouse 
3. Lassibille & Pengtan 
4. Friedkin & Thomas 
5- Winkler  &  Grshberg  
6. Schaller 
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روند از عوامل    آموزانی که به مدارس خصوصی می        دانش بهها را    تر مدرسه و خانواده    رسیدگی فعال 
آموزان بسیاری از مـدارس خـصوصی نـسبت بـه مـدارس دولتـی بـر                   ثر بر رشد پرورشی دانش    ؤم

  . شمرد می

ایط خـاص اجتمـاعی،      مدارس غیرانتفاعی با توجه بـه شـر        بارۀنگرشها و نظرات در   در ایران    
 بـه  غیرانتفاعیشهرت مدارس   . فرهنگی، سیاسی و مذهبی، نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است         

آموزان و چه به سـبب        چه به دلیل گزینشی بودن دانش     ) 1380(پویا    چون قاسمی  پژوهشگرانیباور  
اقل شرایط مناسب عوامل آموزشی و پرورشی آنهـا، در ایـن اسـت کـه افـت تحـصیلی را بـه حـد         

ی متفاوت در میان اقشار اجتماعی      ی واکنشها غیرانتفاعی در ایران از آغاز پیدایش مدارس        .رسانند می
 در افکـار عمـومی و در برخـی از        فـاوت این واکنـشها بـه اشـکال مت       . وجود آمده است  ه  متفاوت ب 

ر دارد که آمـوزش و پـرورش چنـدان نظـ           اظهار می ) 1380(پویا   قاسمی. اند مطبوعات منعکس شده  
این مسئله در بسیاری از پژوهـشها و اظهـار نظرهـای داخلـی              . موافقی نسبت به این مدارس ندارد     

ترین نگـرش    مهم )1377 ( وحاضری )1380( برای مثال در بررسی قاسمی پویا     . منعکس شده است  
، پیامدهای نامناسب اجتماعی و فرهنگـی ذکـر شـده و آن را بـا                غیرانتفاعیمنفی نسبت به مدارس     

پژوهـشها بـر    از   در برخی    مردماغلب  . اند هنستعدالت خواه امروزی کشور ایران سازگار ندا      جامعه  
اند که درآمد حاصل از این نوع مدارس برای وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با                 این باور بوده  

 مدهای اجتماعی و فرهنگی ناخوشایندی که داشته است، چنـدان قابـل توجـه             انگرشهای منفی و پی   
 کـه   .دارد  اظهار می مدیران کل وزارت آموزش و پرورش       از یکی از     نقل   به) 1376(حیدری  . نیست
از این رو افـراد خیـر از ارائـه کمـک و             .  مردم ما نسبت به مدارس غیرانتفاعی بدبینانه است        نگرش

سسان این گونه مدارس بـا نیـت        ؤبسیاری از م  زیرا  کنند،   مساعدت به آنها با چنین اسمی پرهیز می       
  ).1374فرهنگ مشارکت، ( اند جستن از آن به این امر اقدام کرده اع و بهرهانتف

 نـسبت بـه      نگرشـهای افـراد جامعـه      دربارۀنیز در بررسی خود،     ) 1374(حج فروش و وثوق     
 ۀکنند که افراد جامعه بـر ایـن باورنـد کـه مـدارس غیرانتفـاعی ویـژ                   می ، عنوان غیرانتفاعیمدارس  

 شـریفی   .شده است ین مدارس سبب طبقاتی شدن آموزش و پرورش         فرزندان اقشار مرفه است و ا     
کند که این نگرش وجود دارد که ایجاد مـدارس غیرانتفـاعی از نظـر آموزشـی                  نیز نقل می  ) 1371(

آموز با استعداد محـروم از        آورد، بلکه از نظر اجتماعی و روانی در برابر دانش          وجود نمی  ه  مشکلی ب 
از جملـه   ( البته بر اسـاس برخـی پژوهـشها       . آورد وجود می ه  التی ب امکانات اقتصادی، نوعی بی عد    
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هـای فرهنگـی،    سـسه ؤ است که مدارس غیرانتفاعی که از سوی م شده مشخص) 1380 ،پویا قاسمی
   . دارند، دارای اعتبار  استخیریه، نهادها، دستگاههای اجرایی، اوقاف، سپاه و نظایر آن دایر شده

این علت است کـه در ایـن نـوع           ت به مدارس غیرانتفاعی به    این نگرشها و نظرات مثبت نسب     
رایگـان  آمـوزان بـه       مدارس، مفهوم غیرانتفاعی بیشتر مورد نظر است و در برخی موارد اکثر دانـش             

 مـدارس غیرانتفـاعی بـه سـبب عـوارض            نـسبت بـه    رحال، اکثر افراد جامعه    ه به. کنند تحصیل می 
  .دارند نظر مخالف ،ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و آموزشی آن

ناپـذیر   ضـرورتی انکار    با توجه به امکانات اقتصادی دولـت       غیرانتفاعی وجود مدارس    هامروز
 32/15 به   1376 درصد در سال     7/17آموزش و پرورش کشور از       اعتبارات جاری و عمرانی   . است

لی ایـن در حـا    .  را برای آموزش و پرورش ایجاد کرده اسـت         بسیار مشکالت   1380درصد در سال    
هـای    هزینـه  سـت کـه   ا  انتفـاعی توانـسته   غیر مدرسه و آموزشـگاه      9437کنون وجود   هم ا است که   

 در شرایط فعلی کـشور مـا، بـه علـت            غیرانتفاعیمدارس  . آموزش و پرورش دولتی را کاهش دهد      
، تورم و کـاهش     نآموزا  محدودیت منابع مالی آموزش و پرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش           

چـه جلـب    گر. اسـت الی از جانب مـردم      م است بر پا شده و راهی برای جلب منابع           در آمد دولت  
 مـدارس   ، امـا وجـود    تواند راههای دیگری هم داشـته باشـد        منابع مالی برای آموزش و پرورش می      

شناخت نقـاط ضـعف ایـن مـدارس و افـزایش کیفیـت              .  عملی و ممکن است    یحل  راه غیرانتفاعی
 و مشارکت آنها را افزایش و بار مـالی دولـت   ندشتر مردم را جلب کتواند اعتماد بی  خدمات آنها می  
  ).1379زاده،  سعبا( را کاهش دهد

 و فعالیت آنها در کنار      غیرانتفاعی سال اخیر ایجاد و گسترش مدارس نمونه مردمی و           ددر چن 
 اهـداف نظـام آموزشـی مطـرح سـاخته            یافتن  سؤالت و ابهاماتی را در زمینه تحقق       ،دولتی مدارس
کیفیت آموزش و پرورش را تحت تـأثیر قـرار          ،   غیرانتفاعی کردن   همچنین ).1376قاهی،  نخا(است  

از آنجایی که مردم با فراهم آوردن هزینه این مدارس به صـورت پرداخـت شـهریه، در                  . داده است 
و در زنـدگی    کننـد      مـسئولت مـی     احـساس   بیشتر  در قبال آنها   ،ایجاد و پابرجایی آنها سهیم هستند     

 منابع مالی خود را بـه طـور مـستقیم از             چون معلمان و مسئوالن نیز   .  دارند  حضور بیشتر آنها   عادی
 آمـوزان، بیـشتر احـساس        رضایت والدین و دانش     جلب  نسبت به  ،کنند بنابراین  والدین دریافت می  

ران و   و بیش از مدارس دولتی که رابطه تـأمین هزینـه از جانـب والـدین و مـدی                   کنند  مسئولیت می 
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 موجب تأمین هر چـه بیـشتر         و ناگزیر  گو هستند   پاسخ استمستقیم  ان مدرسه، به صورت غیر    معلم
  .شوند ها و انتظارات والدین می خواسته

 بـرای ایجـاد تنـوع      سـازی  انتخاب و انتخاب هم مستلزم خصوصی     از آنجا که کیفیت مستلزم      
ر چـه بیـشتر انتظـارات        موجب تأمین ه   ، در کل  غیرانتفاعیمدارس  بنابراین  ) 1987،  1پرینگ (است

  .شود  سطح کیفی آموزش و پرورش مییو در نهایت ارتقا آموزان والدین و دانش

 بنای الگوی تغییرات مناسب برای شکستن روال عـادی و           برایتوان    می غیرانتفاعیاز مدارس   
هـای آمـوزش بـا        در این الگـو همـاهنگی فعالیـت       . سنتی نامطلوب موجود در مدارس استفاده کرد      

هـای مناسـب تـدریس،       ف تعلیم و تربیت، اعمال مـدیریت آموزشـی مناسـب، گـزینش روش             اهدا
 آنان، هدایت تحصیلی، شـغلی، جـسمانی،        محفوظات سنجش   ه جای آموزان ب   ارزشیابی رشد دانش  

آمـوزان، نظـارت در راهنمـایی مربیـان و اجـرای              ، روحی و روانی و معنوی دانش      یاخالقی، عقالن 
  ). 1367برنجی، ( شوند مل اساسی محسوب میصحیح قوانین مصوب از عوا

 از  تفـاوت د، این مدارس با انتقادهـای م      ن دار غیرانتفاعی مثبتی که مدارس     ویژگیهای با وجود   
 جـدی و حـساس      ی که بعضی از آنها بیـانگر نکـات        است والدین، مربیان و معلمان نیز مواجه        سوی
آیـا واقعـا    . ش در این مدارس اسـت      یکی از این مسائل مطرح شده کیفیت آموزش و پرور          .هستند

 آیـا   ؟ و دولتی وجود دارد    غیرانتفاعی کیفیت آموزش و پرورش در مدارس        میانتفاوت چشمگیری   
های معلمان، کیفیت برنامه درسی، امکانـات آموزشـی و پرورشـی در ایـن                کیفیت تدریس، ویژگی  
  .  استپرداختهاینها مسائلی است که این پژوهش به آنها . مدارس متفاوت است

  

  روش پژوهش 
هـای    در بخش نخـست، نـرخ      .پژوهش حاضر به دو روش توصیفی و کیفی انجام یافته است          

هـای    تحصیلی، مقایسه سـالمت روانـی معلمـان  مـدارس غیرانتفـاعی و دولتـی، مقایـسه ویژگـی                   
آموزان از هرکدام از مـدارس بـا روش توصـیفی بررسـی               شخصیتی وهمچنین میزان رضایت دانش    

کنند و به شـرایط یـا ضـوابط           های توصیفی آنچه را هست توصیف وتفسیر می          پژوهش .شده است 
. های در حال گـسترش توجـه دارنـد          های جاری، آثار مشهود یا روند       موجود، عقاید متداول، فرایند   

 معطوف به زمان حال است، اما رویدادها و آثار گذشـته را نیـز کـه بـه شـرایط                      توجه این پژوهش  
                                                           

1- Pring  
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گال و همکاران، ترجمـه نـصر و همکـاران،          . (شوند، مورد توجه قرار داده است      موجود مربوط می  
1383.(  

پژوهش کیفی عبارت اسـت از مجموعـه        . بخش دوم پژوهش با روش کیفی انجام یافته است        
کـه هرکـدام بـه      ) هـای پژوهـشی     همچون مشاهده، مصاحبه، شرکت گسترده درفعالیت     (فعالیتهایی  

. دهنـد  ات دست اول درباره موضوع مـورد پـژوهش یـاری مـی           نحوی پژوهشگر را درکسب اطالع    
شمارند، زیرا معتقدند که پیروی از علـوم          برخی از پژوهشگران کیفی، روش کمی علم را مردود می         

ایـن  . فیزیکی اشتباه است و رفتار آدمی با موضوعات مورد بحث پژوهشگران فیزیک متفاوت است     
گیـری از کمیـت، موجـب دور شـدن            های انتزاعی بـا بهـره      آزمون نظریه  عده باور دارند که ارائه و     
اسـتناد بـه     تعریـف و  . کنـد   شود و پژوهش را صرفاٌ  به نظریه محدود مـی            پژوهشگر از واقعیت می   

شـود    قابل مشاهده می  های درونی یا موارد غیر      از تجربه های کمی مانع درک صحیح دانشمند         روش
  ).1382دالور، (

 پژوهش حاضر به روش کیفی صورت گرفتـه زیـرا پـژوهش             گونه که ذکر شد بخشی از     همان
. پذیری اسـت    وضعیت طبیعی، عمق ادراک وانعطاف     کیفی دارای مزایایی همچون مشاهده رفتار در      

  .اند، استفاده شده است در بخش مشاهده از چند نفر مشاهده کننده، که قبال آموزش دیده
  

  جامعه و نمونه پژوهش
 یعنـی  77-83آموزان سـالهای تحـصیلی    خهای آموزشی، دانشجامعه پژوهش برای برآورد نر   
 مقایـسه کیفیـت مـدارس بـه صـورت           گیری در قسمت    نمونه .شش سال تحصیلی پی در پی است      

گیری تصادفی این بوده که در مقایسه کیفـی مـدارس الزم بـود                دلیل عدم نمونه  . دار بوده است  هدف
مدرسه غیرانتفاعی و بهترین مدرسـه دولتـی        مدارسی انتخاب شوند که همگن هستند، یعنی بهترین         

درسه ترین م   بدیهی است که کیفیت بهترین مدرسه غیرانتفاعی را با ضعیف         . که سنخیت داشته باشد   
از میـان بهتـرین       بنابراین با نظرخواهی از اعضای آموزش و پـرورش،         توان مقایسه کرد،    دولتی نمی 

چهـار مدرسـه در     : که عبارت بودند از   . دندها هشت مدرسه راهنمایی و متوسطه انتخاب ش         مدرسه
دخترانه و دو مدرسه دولتی دخترانه وپـسرانه         مقطع متوسطه، شامل دو مدرسه غیرانتفاعی پسرانه و       

مدرسـه غیرانتفـاعی و دولتـی دخترانـه و دو مدرسـه             مدرسه در مقطع راهنمایی که شامل       و چهار   
آموز     دانش  76آموزان دونوع مدرسه،      ت دانش برای بررسی میزان رضای   . غیرانتفاعی و دولتی پسرانه   
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 نفرشـان از مـدارس دولتـی        48  نفرشان از مدارس غیرانتفاعی و        28در دسترس انتخاب شدند که      
 نفـر از    74،  ی و شخصی معلمـان از دو نـوع مدرسـه          های روان   همچنین برای بررسی ویژگی   . بودند

  .انتخاب شدند) لتی معلم مدرسۀ دو46 معلم مدرسه غیرانتفاعی و 28(معلمان 
  

   پژوهشابزار
نـام   ها، عـده ثبـت      ها، مردودی   ار قبولی برای مقایسه نرخهای تحصیلی در دو نوع مدرسه از آم         

  : برای مقایسۀ کیفیت از ابزارهای زیر استفاده شد. استفاده شد. . .عدۀ فارغ التحصیالن  و , شدگان
  

  ) G.H.Q(الف پرسشنامه سالمت عمومی روان 
 پرسش است که به بررسی وضعیت بهداشت روانی فرد در یـک مـاه   28امه دارای  این پرسشن 

دهی    پرسشنامه سالمت عمومی، یک پرسشنامۀ سرندی مبتنی بر روش خود گزارش           .پردازد  ر می اخی
های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختالل روانی هـستند، مـورد            است که در مجموعه   

 اسـت کـه، نمـره       84 حداقل نمره فرد در این پرسشنامه صفر و حداکثر نمره            .گیرد  استفاده قرار می  
مطالعات حاکی از پایـانی بـاالی       .  نشانۀ عدم برخورداری از سالمت عمومی روان است        21باالتر از 

ضریب پایـانی بـاز آزمـایی پرسـشنامه         ) 1998( مثالً چونگ و اسپیررز   .  است GHQ28پرسشنامه  
28GHQ    در بررسـی  ) 1375(گ و همکـاران  در ایـران پاالهنـ  . انـد  ارش کـرده گـز % 55 را برابر با
گیـری از روش بازآزمـایی بـا          نامه را بـا بهـره       های روانی، اعتبار این پرسش      گیر شناسی اختالل   همه

  . اند به دست آورده% 91فاصله زمانی، 

 از  GHQنتایج مربوط به هفت مطالعۀ انجام شده در زمینـۀ روایـی             ) 1998(گلدبرگ و مری    
اند فـرا     های برآورد شده قائل شده      مناطق متفاوت دنیا را با وزنی که برای واریانس مربوط به روایی           

 گــزارش 82/0 و 84/0 را بــه ترتیــب برابــر GHQتحلیــل کــرده و میــانگین حــساسیت ویژگــی 
 15از   نفر از ساکنان باالتر      689در رواسازی این پرسشنامه روی      ) 1375(در ایران پاالهنگ    .اند  کرده

سال شهر کاشان حساسیت، ویژگی، کارایی و میزان اشتباه طبقه بندی ایـن دو گـروه مـردان را بـه                     
ــب  ــب  19/0 و 814/0و 78/0 ، 88/0ترتی ــه ترتی ــان را ب ــرای زن  16/0 و84/0 و 79/0 ، 88/0 و ب

  .گزارش کرده است
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  تست ارزیابی شخصیت آیزینک ) ب
هـر  . شـوند   ای داده مـی      درجـه  7وی مقیاسـی     پرسش است و پاسخها ر     21این آزمون دارای    

این آزمون افراد را به دو گروه درون گرا و برون گرا تقسیم             . سنجد  پرسش یک ویژگی فردی را می     
 است که نمره باالتر نشان دهنده برون گرایـی         147 و حداکثر    21حداقل نمره در این تست      . کند  می

  . تر نشان دهنده درون گرایی است و نمره پایین
  

  آزمون رضایت مراجع ) ج
 14ه شـده دارای  آموزان از خدمات مدارس اسـتفاد  این آزمون که برای سنجش رضایت دانش      

پرسشها گزینه عـالی، خـوب یـا متوسـط و در بعـضی از      دهنده در بعضی از  پرسش است که پاسخ   
ره این آزمون حداکثر نم. کند زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم را انتخاب می           سواالت گزینه خیلی  

تـر نـشان دهنـده         است، نمره باالتر نشان دهنده رضایت باالتر و نمره پـایین           14 و حداقل نمره     59
  . رضایت کمتر یا عدم رضایت است

در آزمـون اصـلی اعتبـار آن بـا          . این آزمون اقتباس شده از کلیفورد و اتکینسون بـوده اسـت           
همچنـین ایـن    . نگی عـالی برخـوردار اسـت      از چند پژوهش از هماه    % 94تا  % 86ضریب آلفا میان    

ایـن آزمـون بـا انجـام دادن تغییراتـی در            . پرسشنامه از روایی همزمان بسیار خوب برخوردار است       
  .آزمون اصلی و افزودن چند پرسش، برای جامعۀ فعلی از همسانی درونی باال برخوردار است

  

  مشاهده ) د
گذراندن دورۀ آموزشی بـه مـدارس       در قسمت کیفی پژوهش چهار همکار پژوهشگر پس از          

مراجعه کرده و به مشاهده چگونگی برگـزاری امتحـان، فـضای فیزیکـی، برگـزاری درس ورزش،                  
  . اند کیفیت آزمایشگاه و نحوه ارتباط اولیا با مدرسه پرداخته

  

  روش تجزیه و تحلیل آماری 
 مدرسه دولتی و    روش آماری پژوهش شامل آمار توصیفی بوده و برای مقایسه تفاوت دو نوع            

 spssگیری از نـرم افـزار           عملیات آماری با بهره   .  مستقل استفاده شده است    t از آزمون    غیرانتفاعی
   .صورت گرفته است
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  ها یافته
های تحصیلی آورده شده سپس به مقایسۀ         های مربوط به مقایسه نرخ      در این قسمت ابتدا یافته    

بـرای محاسـبه نرخهـای گـذر تحـصیلی و جریـان             اطالعات مورد نیاز    . کیفیت پرداخته شده است   
نام کنندگان هـر سـال تحـصیلی،        ها، ثبت     ها، مردودی   آموزانی که شامل تعداد قبولی      تحصیلی دانش 

دوره ابتدایی پس از    (التحصیالن   کننده و تعداد فارغ     ان در امتحانات، افراد ترک تحصیل     کنندگ شرکت
بـوده  )  سـال یـا بیـشتر      3 سال و متوسطه     3باالتر از    سال و یا     3 سال  راهنمایی     5 سال وبیش از     5

خالصـه   بندی و  است، از واحد آمار و اطالعات سازمان آموزش وپرورش اخذ شده و پس از جمع              
در فرمولهای مربوط قرار گرفته و مـورد تجزیـه و           . . . کردن و تفکیک به جنس وسال تحصیلی و         

  .تحلیل و بررسی قرار گرفته است
کـه در    به همین دلیـل ابتـدا عـده افـراد         . نام بوده است    سیها دربارۀ نرخ ثبت   ی از این برر   بخش

 اسـت، سـپس      محاسبه شده اند    نام کرده   مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس دولتی و غیردولتی ثبت        
ـ  چند درصد از این افراد در یک سال تحصیلی خـاص در           تعیین شده که     ه تحـصیلی خـاص در      پای

  .ند یا مدارس غیرانتفاعیا نام کرده مدارس دولتی ثبت
فرمولهـای آمـار     با توجه به اینکه کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتـه و از جـدولها و                

نیـز اغلـب آمـار       گیـری شـده اسـت و        رسم جدولها بهره   توصیفی برای تعیین درصدها و نسبتها و      
از روشـهای    بـوده و  گیرد که مطالعـه کامـل جامعـه مقـدور ن            استنباطی زمانی مورد استفاده قرار می     

هـای    جهت تخمین پارامترهای جامعه از روی نمونه و تعمیم یافتـه          (گیری استفاده شده باشد       نمونه
، ز کل جامعه به عنوان نمونه آمـاری       این بخش از پژوهش به دلیل استفاده ا        ، اما در  )نمونه به جامعه  

رخی از موارد دشوار بـوده، لـذا        گیری از روشهای آمار استنباطی وجود نداشته و در ب           نیازی به بهره  
برای مقایسه برخی از نسبتها، یا استفاده از خود نسبتهای به دست آمده به بررسی مقایسه میان آنهـا              

  .پرداخته شده است
  آموزان ابتدایی در مدارس دولتی وغیرانتفاعی به چه میزانی است؟ نرخ ثبت نام دانش. 1

ره تحصیلی در یک دوره شش ساله در جـدولهای          های مربوط به این سؤال به تفکیک دو         داده
  .    آورده شده است3و2 ،1شماره 
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آموزان دوره ابتدایی در مدارس دولتی و  نرخ ثبت نام دانش. 1جدول 
  غیرانتفاعی به تفکیک جنس و پایه تحصیلی

  جمع  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  نوع مدرسه پایه  جنس
  پسر  %98  %98  %1/98  %1/98  %9/97  %7/97  دولتی

  %2  %2  %9/1  %9/1  %1/2  %3/2  غیرانتفاعی

  دختر  %99  %9/98  %99  %1/99  %99  %9/98  دولتی
  %1  %1/1  %1  %9/0  %1  %1/1  غیرانتفاعی

  جمع  %5/98  %4/98  %6/98  %6/98  %4/98  %3/98  دولتی
  %5/1  %6/1  %4/1  %4/1  %6/1  %6/1  غیرانتفاعی

ایی در یـک    آمـوزان دوره ابتـد      بت نام دانـش   دهد که نرخ ث      نشان می  1های جدول شماره      داده
 درصد بوده، در حالی که این نرخ بـرای مـدارس غیرانتفـاعی              5/98در مدارس دولتی     ساله   6دوره  

 دورۀ دبـستان    غیرانتفاعیآموزان پسر درمدارس      همچنین نرخ ثبت نام دانش    .  درصد بوده است   5/1
.  بوده اسـت غیرانتفاعیتر در مدارس ابتدایی آموزان دخ  برابر نرخ ثبت نام دانش2 درصد بوده که  2

 نـسبت بـه     غیرانتفاعیآموزان پسر در مدارس       های ابتدایی نرخ ثبت نام دانش       همچنین در تمام پایه   
هـای جـدول درصـد بـسیار پـایینی از             بنابراین با توجه به داده    . آموزان دختر بیشتر بوده است      دانش
  .اند  شدهنتفاعیغیراآموزان دورۀ ابتدایی جذب مدارس  دانش

  

آموزان دوره راهنمایی مدارس دولتی و   نرخ ثبت نام دانش.2جدول 
  غیرانتفاعی به تفکیک جنس و پایه تحصیلی

  جمع  سوم  دوم  اول  پایه              نوع مدرسه  جنس

  پسر  %8/95  %8/95  %96  %8/95  دولتی
  %2/4  %2/4  %4  %2/4  غیرانتفاعی

  دختر  %7/98  %5/98  %7/98  %7/98  دولتی

  %3/1  %5/1  %3/1  %3/1  غیرانتفاعی

  جمع  %1/97  %97  %2/97  %1/97  دولتی
  %9/2  %3  %8/2  %9/2  غیرانتفاعی
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 6وره راهنمـایی در یـک دورۀ        آمـوزان د    دهد که نرخ ثبت نام دانـش         نشان می  2جدول شماره 
ثبـت نـام     درصـد بـوده و نـرخ         9/2 غیرانتفـاعی  درصد و در مدارس      1/97در مدارس دولتی    ساله  

همچنـین نـرخ ثبـت نـام        .  درصـد بیـشتر بـوده اسـت        9/2پسران در مدارس غیرانتفاعی در حدود       
  .ها بوده است بیشتر از سایر پایه% 2آموزان دوره راهنمایی در پایه سوم در حدود  دانش

  
 نرخ ثبت نام دانش  آموزان پایه اول متوسطه مدارس دولتی و .3جدول

   به تفکیک جنسغیرانتفاعی
  نرخ ثبت نام  نوع مدرسه  سجن

  پسر  %6/95  دولتی
  %4/4  غیرانتفاعی

  دختر  %9/97  دولتی

  %1/2  غیرانتفاعی

  جمع  %7/96  دولتی
  %3/3  غیرانتفاعی

  
آموزان پایـه اول متوسـطه نظـری در مـدارس              نرخ ثبت نام دانش    3 با توجه به جدول شماره      

کـه ایـن نـرخ       درصد بوده است در صورتی     7/96برای مدارس دولتی    )  ساله 6در یک دوره    (دولتی  
آموزان پـسر نیـز در پایـه اول           همچنین نرخ ثبت نام دانش    .  بوده است  3/3برای مدارس غیرانتفاعی    
  . درصد بوده است4/4آموزان دختر در و حدود   برابر نرخ ثبت نام دانش2مقطع متوسطه بیشتر از 

   به  چه  میزانی است؟غیرانتفاعیی وآموزان مدارس دولت نرخ قبولی  ومردودی دانش. 2  
  . آورده شده است6 و 5 ، 4های مربوط به این سوال در جدولهای شماره  داده
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آموزان دورۀ ابتدایی مدارس دولتی و  نرخ قبولی و مردودی دانش. 4جدول 
   به تفکیک جنس و پایه تحصیلیغیرانتفاعی

  جنس  پایه تحصیلی
  

  جمع  دختر  پسر

  ه    نوع مدرس
  شاخص

  غیرانتفاعی  دولتی  غیرانتفاعی  دولتی  غیرانتفاعی  دولتی

  %5/99  %92  %8  %92  %5/99  %92  نرخ قبولی

  %5/0  %8  %5/0  %5/99  /.%5  %8  نرخ مردودی

  اول

Z9/12  3/7  6/10   محاسبه شده  

  %9/99  %5/95  %100  %96  %8/99  %95  نرخ قبولی

  %1/0  %5/4  0  %4  /.%02  %5  نرخ مردودی

  دوم

Z4/9  5    1/8  سبه شده محا  

  %9/99  %7/96  %100  %4/97  %8/99  %96  نرخ قبولی

  /%010  %3/3  0  %6/2  /%02  %4  نرخ مردودی

  سوم

Z2/8  9/3  1/7   محاسبه شده  

  %8/99  %3/96  %100  %2/97  %7/99  %5/95  نرخ قبولی

  /%02  %7/3  0  %8/2  /%03  %5/4  نرخ مردودی

  چهارم

Z5/8  4/4  6/7   محاسبه شده  

  %8/99  %1/98  %8/99  %6/98  %7/99  %7/97  نرخ قبولی

  /%02  %9/1  /%02  %4/1  /%03  %3/2  نرخ مردودی

  مپنج

Z9/5  7/2  2/5   محاسبه شده  

  %8/99  %7/95  %1/99  %3/96  %7/99  %3/95  نرخ قبولی

  /%2  %3/4  /%09  %7/3  /%03  %7/4  نرخ مردودی

  جمع

Z8/20  11  5/17   محاسبه شده  
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 برای مدارس دولتی    1377-83ن داده که نرخ قبولی دوره ابتدایی از سال           نشا 4جدول شماره   
همچنین نـرخ قبـولی مـدارس       . بوده است % 8/99 غیرانتفاعیبوده و این نرخ برای مدارس       % 7/95

 درصـد بـوده     7/99 درصد و مدارس غیرانتفـاعی       3/95آموزان پسر     دولتی دورۀ ابتدایی برای دانش    
 غیرانتفـاعی  درصد و بـرای مـدارس        3/96موزان دخترمدارس  دولتی     آ  است و این نرخ برای دانش     

  . درصد بوده است1/99

 درصد بوده است    100، سوم و چهارم     های دوم   دارس غیرانتفاعی در پایه   نرخ قبولی دختران م   
آموزان دختـر بـاالتر از         نرخ قبولی دانش   غیرانتفاعیهای ابتدایی در مدارس دولتی و         و در تمام پایه   

  .موزان پسر بوده استآ دانش

رد آیـد لـذا در مـوا        درصد نرخ قبولی بدست مـی      100با توجه به اینکه نرخ مردودی از تفریق       
همچنین با توجه به    . خ مردودی کاهش پیدا کرده و برعکس      ، نر فوق در صورت افزایش نرخ قبولی     

 محاسـبه شـده     zهای ابتدایی     نتایج کسب شده از آزمون نسبت برای دو جامعه مستقل در تمام پایه            
)/( درصد   95در سطح اطمینان     05=α   از z   گر این اسـت کـه در   بیشتر بود و بیان) 96/1( جدول

دولتـی و یـا     (آموزان و نوع مدرسه       ردودی دانش ها بین نرخهای قبولی و م       دوره ابتدایی درتمام پایه   
شود  جه گرفته می نتی4 جدول شماره داری وجود دارد و با دقت فراوان در تفاوت معنی) غیرانتفاعی

ها و در مجموع نرخ قبولی بیشتر از نرخ قبـولی    دوره ابتدایی در تمام پایه   غیرانتفاعیکه در مدارس    
 در  غیرانتفاعیباشد و نرخ مردودی مدارس دولتی دوره ابتدایی نسبت به مدارس              مدارس دولتی می  

  .بیشتر بوده استدوره مورد بررسی 
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آموزان دورۀ راهنمایی تحصیلی مدارس  قبولی و مردودی دانش نرخ .5جدول 
   به تفکیک جنس و پایه تحصیلیغیرانتفاعیدولتی و 

  جمع  دختر  پسر  جنس

لی
صی

 تح
ایه
پ

  

    نوع مدرسه
  شاخص

  غیرانتفاعی  دولتی  غیرانتفاعی  دولتی  غیرانتفاعی  دولتی

  %2/99  %88  %5/99  %94  %99  %83  نرخ قبولی

ول  %8/0  %12  %5/0  %6  %1  %17  نرخ مردودی
ا

  

Z8/21  8/6  2/24   محاسبه شده  

  %99  %88  %100  %94  %99  %83  نرخ قبولی

  دوم  %1  %12  0  %6  %1  %17  نرخ مردودی

Z8/20  9/6  2/23   محاسبه شده  

  %5/96  %89  %5/95  %94  %97  %84  نرخ قبولی

  سوم  %5/3  %11  %5/4  %6  %3  %16  نرخ مردودی

Z7/14  85/1  2/19   محاسبه شده  

  %98  %88  %98  %94  %98  %83  نرخ قبولی

مع  %2  %12  %2  %6  %2  %17  نرخ مردودی
ج

  

Z5/33  2/8  9/38   محاسبه شده  

 10 طی دورۀ مورد بررسی غیرانتفاعی، نرخ قبولی مدارس راهنمایی 5بر اساس جدول شمارۀ 
ان پـسر مـدارس   آمـوز    درصد بوده است و نـرخ قبـولی دانـش          98درصد باالتر از مدارس دولتی و       

آموزان پسر مدارس دولتی بوده        درصد باالتر از نرخ قبولی دانش      15 درصد قبولی،    98 با   غیرانتفاعی
آموزان دختـر     تر از دانش     درصد پایین  4آموزان دخترمدارس دولتی      همچنین نرخ قبولی دانش   . است

  . درصد بوده است94مدارس غیرانتفاعی و در حدود 

)/(درصد  95که با اطمینان    نتایج آزمون نشان داده      05=α   های دوره راهنمـایی       در تمام پایه
تر بوده است، بنابراین میـان نـرخ          بزرگ) 96/1( جدول   z محاسبه شده از     zآموزان پسر     برای دانش 

آمـوزان پـسر    دار وجـود دارد و نـرخ قبـولی دانـش     قبولی مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنـا      
همچنـین در   . آموزان پسر مدارس دولتی بـوده اسـت         انتفاعی بیشتر از نرخ قبولی دانش     مدارس غیر 
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بوده است، بنابراین میـان     ) 96/1( جدول   zتر از     کوچک) 85/1( محاسبه شده    zپایۀ سوم راهنمایی    
 تفاوت معنادار وجود ندارد، اما      غیرانتفاعیآموزان دختر پایه سوم مدارس دولتی و          نرخ قبولی دانش  

  . بیشتر استغیرانتفاعیها تفاوت معنادار وجود دارد و نرخ قبولی مدارس  در سایر پایه
  

آموزان پایه اول دوره متوسطه مدارس  نرخ قبولی و مردودی دانش. 6جدول 
   به تفکیک جنسغیرانتفاعیدولتی و 

  شاخص  جنس
  نوع مدرسه

  به شده محاسZ  نرخ مردودی  نرخ قبولی

  پسر  %2/38  %8/61  دولتی
  %2/11  %8/88  غیرانتفاعی

7/27  

  دختر  %8/18  %2/81  دولتی
  %2  %98  غیرانتفاعی

7/13  

  جمع  %30  %70  دولتی
  %6/8  %4/91  غیرانتفاعی

28  

 درصد از   21و در حدود    % 70 نرخ قبولی مدارس دولتی      6های جدول شمارۀ      با توجه به داده   
همچنـین نـرخ    . تر بـوده اسـت       در دورۀ مورد بررسی پایین     غیرانتفاعیتوسطه  نرخ قبولی مدارس م   

آمـوزان پـسر مـدارس      بـاالتر از نـرخ قبـولی دانـش    غیرانتفـاعی آموزان دختر مـدارس    قبولی دانش 
  .آموزان پسر و دختر مدارس دولتی بوده است  و دانشغیرانتفاعی

 جدول بیشتر بـوده اسـت،       z از    درصد 95 محاسبه شده در سطح اطمینان       z آزمون،بر اساس   
بنابراین تفـاوت معنـادار میـان نرخهـای قبـولی و مـردودی پایـه اول متوسـطه مـدارس دولتـی و                        

 از غیرانتفـاعی آموزان مـدارس       نرخ قبولی دانش   6 وجود دارد و بر اساس جدول شماره         غیرانتفاعی
مـدارس غیرانتفـاعی از نـرخ       آموزان پایه اول مدارس دولتی باالتر و نرخ مردودی            نرخ قبولی دانش  

  .تر است ردودی مدارس دولتی پایینم

آموزان دولتی و غیر دولتـی بـه چـه میزانـی              نرخهای ماندگاری و ترک تحصیل دانش     . 3
  است؟
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هـای     بـه تفکیـک دوره     1383 تا   1377های مربوط به این پرسش، برای سالهای تحصیلی           داده
  .ده است ارائه ش9 و 8 ، 7های شماره  تحصیلی در جدول

 ابتدایی مدارس دولتی و آموزان دورۀ ری و ترک تحصیل دانشنرخ ماندگا. 7جدول 
   به تفکیک جنس و پایه تحصیلیغیرانتفاعی

لی
صی

 تح
ایه
پ

  

  جنس
  

  جمع  دختر  پسر

  نوع مدرسه
  شاخص

  غیرانتفاعی  دولتی  غیرانتفاعی  دولتی  غیرانتفاعی  دولتی

  %100  %8/97  %100  %8/97  %100  %8/97  نرخ ماندگاری 

  0  %2/2  0  %2/2  0  %2/2  نرخ ترک تحصیل

  اول

Z9/6  9/3  8/5   محاسبه شده  

  %8/99  %7/98  %100  %6/98  %4/98  %8/98  نرخ ماندگاری 

  %2/0  %3/1  0  %4/1  %6/1  %2/1  نرخ ترک تحصیل

  دوم

Z3/4  3/2  3/1   محاسبه شده  

  %5/99  %8/98  %100  %7/98  %89  %7/98  نرخ ماندگاری 

  %5/0  %2/1  0  %3/1  %1/1  %3/1  خ ترک تحصیلنر

  سوم

Z7/2  77/2  68/0   محاسبه شده  

  %100  %8/98  %100  %9/98  %100  %8/98  نرخ ماندگاری 

  0  %2/1  0  %1/1  0  %2/1  نرخ ترک تحصیل

  چهارم

Z1/3  7/2  1/4   محاسبه شده  

  %100  %8/98  %100  %9/98  %100  %8/98  نرخ ماندگاری 

  0  %2/1  0  %1/1  0  %2/1  نرخ ترک تحصیل

  پنجم

Z9/4  3/1  1/2   محاسبه شده  

  %9/99  %6/98  %100  %6/98  %8/99  %6/98    نرخ ماندگاری 

  %1/0  %4/1  0  %6/1  %2/0  %4/1  نرخ ترک تحصیل

  جمع

Z2/11  8/6  6/8   محاسبه شده  
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 های ابتدایی مدارس دولتی در دورۀ مورد بررسی          نرخ ماندگاری پایه   7براساس جدول شمارۀ    
 کـه نـرخ مانـدگاری مـدارس ابتـدایی       درصد بوده درصورتی4/1 درصد و نرخ ترک تحصیل      6/98

همچنـین در تمـام     . بـوده اسـت    درصـد  % 1/0 درصد و نرخ ترک تحصیل حدود      9/99 غیرانتفاعی
نـرخ تـرک    . آموزان دختر در مدارس غیرانتفاعی صـفر بـوده اسـت            ها نرخ ترک تحصیل دانش      پایه

همچنـین  . های مدارس دولتی بوده اسـت       ایی در پایه اول بیش از سایر پایه       تحصیل در مدارس ابتد   
 غیرانتفاعیمدارس دولتی و    ) یا ترک تحصیل  (نتایج آزمون نشان داده است که میان نرخ ماندگاری          

  ). بوده است96/1 محاسبه شده بیشتر از z( درصد تفاوت معنادار وجود دارد 95در سطح اطمینان 
آمـوزان پـسر در سـطح     های ابتدایی، میان نرخ ترک تحصیل دانـش      ون پایه بر اساس نتایج آزم   

 در غیرانتفـاعی آموزان دختر مدارس ابتدایی دولتـی و    درصد و نرخ ترک تحصیل دانش95اطمینان  
) تر بوده است     کوچک 58/2،  7 جدول شماره    z و از    3/2 محاسبه شده    z( درصد   99سطح اطمینان   

آموزان پسر پایـه سـوم و دختـر           همچنین میان نرخ ترک تحصیل دانش     . تفاوت معنادار وجود ندارد   
تفاوت معنـادار وجـود     ) غیرانتفاعیدولتی یا   ( درصد و نوع مدرسه      95پایه پنجم در سطح اطمینان      

آمـوزان مـدارس دولتـی و      درصد نیز میان نرخ تـرک تحـصیل دانـش   99ندارد و در سطح اطمینان  
  .ارد تفاوت معنادار وجود ندغیرانتفاعی
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آموزان دورۀ راهنمایی مدارس   ماندگاری و ترک تحصیل دانش  نرخ.8جدول 
   به تفکیک جنس و پایه تحصیلیغیرانتفاعیدولتی و 

  جمع  دختر  پسر  جنس

لی
صی

 تح
ایه
پ

  

     نوع مدرسه
  شاخص

  غیرانتفاعی  دولتی  غیرانتفاعی  دولتی  غیرانتفاعی  دولتی

  %100  %3/97  %100  %4/97  %100  %3/97  نرخ ماندگاری 

ول  0  %7/2  0  %6/2  0  %7/2  نرخ ترک تحصیل
ا

  

Z7/10  6/4  6/9   محاسبه شده  

  %9/99  %9/97  %100  %6/98  %5/99  %4/97  نرخ ماندگاری 

  دوم  %1/0  %1/2  0  %4/1  %5/0  %6/2  نرخ ترک تحصیل

Z6/8  3/3  4/7   محاسبه شده  

  %4/99  %1/98  %1/99  %6/98  %5/99  %5/97  نرخ ماندگاری 

  سوم  %6/0  %9/1  %9/0  %4/1  %5/0  %5/2  نرخ ترک تحصیل

Z7/5  3/1  97/6   محاسبه شده  

  %2/98  %4/97  %7/98  %2/98  %8/99  %4/97  نرخ ماندگاری 

مع  %8/1  %6/2  %3/1  %8/1  %2/0  %6/2  نرخ ترک تحصیل
ج

  

Z87/5  85/1  6/14   محاسبه شده  

نمایی مدارس دولتـی در دوره مـورد         نرخ ماندگاری دورۀ راه    8بر مندرجات جدول شمارۀ     بنا
 درصـد و نـرخ تـرک        2/98. باالترین بـوده اسـت    % 8 با   غیرانتفاعی درصد و مدارس     4/97بررسی  

  . درصد بوده است8/1 غیرانتفاعی درصد و مدارس 6/2آموزان مدارس دولتی  تحصیل دانش

مـورد بررسـی      در دورۀ    غیرانتفـاعی آموزان پسر دورۀ راهنمایی مـدارس         نرخ ماندگاری دانش  
آموزان پسر مـدارس دولتـی بـوده         درصد بیش از نرخ ماندگاری دانش      12 درصد و در حدود      8/99

 7/98ها     در تمام پایه   غیرانتفاعیآموزان دختر مدارس راهنمایی       همچنین نرخ ماندگاری دانش   . است
دختـر  آمـوزان     بوده است، در حالی که ایـن نرخهـا بـرای دانـش            % 3/1درصد و نرخ ترک تحصیل      

  . درصد بوده است8/1 و 2/98مدارس دولتی 
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)/( درصـد    95نتایج آزمون نیز بیانگر این است که در سطح اطمینان            05=α    میـان نرخهـای
آموزان پسر تفاوت معنـادار وجـود          در مجموع و برای دانش     غیرانتفاعیماندگاری مدارس دولتی و     

آمـوزان دختـر مـدارس دولتـی و           دانش) با ترک تحصیل  (دارد، در صورتی که میان نرخ ماندگاری        
 نـرخ مانـدگاری      میـان   محاسبه شده برای مقایسه تفاوت     z. غیرانتفاعی تفاوت معنادار وجود ندارد    

 بـوده   96/1 درصـد    95 جدول در سـطح اطمینـان        z و   85/1 غیرانتفاعیمدارس راهنمایی دولتی و     
  .است

) یـا مانـدگاری   (ول و دوم میان نرخ تـرک تحـصیل           نشان داده است که در پایه ا       نتایج آزمون 
آمـوزان مـدارس       تفاوت معنادار وجود دارد و نرخ ترک تحصیل دانش         غیرانتفاعیمدارس دولتی و    

 و  غیرانتفـاعی آموزان مدارس     دولتی در هر دو جنس و در مجموع بیش از نرخ ترک تحصیل دانش             
صورتی کـه در پایـه سـوم میـان نرخهـای            در  .  بیشتر بوده است   غیرانتفاعینرخ ماندگاری مدارس    

 در سـطح    غیرانتفـاعی آموزان دختر مدارس راهنمـایی دولتـی و           دانش) یا ترک تحصیل  ( ماندگاری
  .تفاوت معنادار وجود ندارد% 95اطمینان 

آموزان پایه اول متوسطه مدارس   ماندگاری و ترک تحصیل دانش نرخ.  9جدول 
   به تفکیک جنسغیرانتفاعیدولتی و 

  شاخص  سجن
  نوع مدرسه

   محاسبه شدهZ  نرخ ترک تحصیل  نرخ ماندگاری

  پسر  %5/4  %5/95  دولتی
  %8/0  %2/99  غیرانتفاعی

5/10  

  دختر  %9/1  %1/98  دولتی
  %6/0  %4/99  غیرانتفاعی

06/3  

  جمع  %3  %97  دولتی
  %7/0  %3/99  غیرانتفاعی

9/2  

ان پایه اول متوسـطه مـدارس دولتـی در    آموز  نرخ ماندگاری دانش  9با توجه به جدول شمارۀ      
.  درصد از مدارس دولتی بوده است7/2 غیرانتفاعی درصد بوده و نرخ ماندگاری مدارس       97حدود  

آموزان پسر پایه اول مدارس دولتی         درصد بوده و به دانش     5/4همچنین بیشترین نرخ ترک تحصیل      
 محاسـبه شـده در سـطح        zهـا     قولهآزمون نیز نشان داده است که در همۀ م        . اختصاص داشته است  
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یـا تـرک    (بیشتر بوده بنـابراین میـان نـرخ مانـدگاری           ) 96/1( جدول   z درصد بیش از     95اطمینان  
بـر اسـاس جـدول، نـرخ تـرک          .  تفاوت  معنادار وجود دارد     غیرانتفاعیمدارس دولتی و    ) تحصیل

لتی کمتر از مدارس     و نرخ ماندگاری مدارس دو     غیرانتفاعیتحصیل مدارس دولتی بیش از مدارس       
  . بوده استغیرانتفاعی

  
  1فرضیه شماره 

  .میان سالمت روانی معلمان مدارس غیرانتفاعی و دولتی تفاوت وجود دارد
  .های مربوط به این فرضیه ارائه شده است  در جدول زیر یافته

  

  انگین و انحراف معیار نمرات سالمت روان معلمانمی. 10جدول 
  انحراف استاندارد  نمیانگی  تعداد  نوع مدرسه
  83/10  02/19  46  دولتی

  56/11  21/15  28  غیرانتفاعی
  

 میانگین نمره سالمت روانی معلمان مدارس دولتی بیش از مدارس           10براساس جدول شماره    
  .غیرانتفاعی است

  

   مستقل مربوط به نمرات سالمت روانtنتایح آزمون . 11جدول 
  ها ت میانگینتفاو  سطح معناداری  درجه آزادی  t  تعداد
74  42/1-  72  15/0  80/3-  

  

، تفاوت معنادار میان نمرات سالمت عمومی روان معلمان مـدارس           11براساس جدول شماره    
  .شود  و دولتی وجود ندارد و فرضیه پژوهش تأیید نمیغیرانتفاعی

  

  2فرضیه شماره 

  . رد تفاوت وجود داغیرانتفاعیمیان و ویژگیهای شخصی معلمان مدارس دولتی و 
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 میانگین وانحراف معیار نمـرات معلمـان دو گـروه از تـست شخـصیتی                12در جدول شماره    
  .آیزینک ارائه شده است

  

  ی شخصی معلمان مدارسمیانگین و انحراف معیار ویژگیها. 12جدول 
  انتفاعی دولتی و غیر

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  نوع مدرسه
  53/14  91/95  46  دولتی

  08/12  42/93  28  غیرانتفاعی
  

 میانگین ویژگیهای شخـصی معلمـان مـدارس دولتـی بـاالتر از              12 با توجه به جدول شماره      
  . استغیرانتفاعیمعلمان مدارس 

  

 مستقل مربوط به مقایسه ویژگیهای شخصی معلمان tنتایج آزمون . 13جدول 
   غیرانتفاعیمدارس دولتی و 

درجه   t  تعداد
  آزادی

سطح معنی 
  داری

تفاوت 
  ها یانگینم

خطای استندارد 
  ها تفاوت

74  75/0-  72  45/0  48/2-  27/3  
  

دهد که از نظر آمـاری تفـاوت معنـادار میـان ویژگیهـای شخـصی                  های جدول نشان می     یافته   
  .شود  رد می2 و دولتی وجود ندارد بنابراین فرضیه شماره غیرانتفاعیمعلمان مدارس 

  3فرضیه شماره 

  .  مدارس غیرانتفاعی بیشتر از مدارس دولتی استآموزان میزان رضایت دانش

 گنجانـده  tهای توصیفی مربوط به این فرضـیه سـپس آزمـون           ابتدا یافته  14در جدول شماره    
  .شده است
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  آموزان از مدارس میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت دانش. 14جدول 
  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  نوع مدرسه
  76/9  14/36  28  دولتی

  78/12  14/43  48  غیرانتفاعی
  

 بـیش از    غیرانتفـاعی آمـوزان مـدارس        میانگین رضـایت دانـش     14 با توجه به جدول شماره      
  .مدارس دولتی است

  

  آموزان   مستقل مربوط به مقایسه رضایت دانشtآزمون . 15جدول 
  غیرانتفاعیدولتی و 

  ها تفاوت استاندارد طایخ  ها میانگین تفاوت  معناداری سطح  آزادی درجه  t  تعداد
76  51/2  74  01/0  51/6  79/2  

  

 محاسبه شـده، میـان میـانگین رضـایت          tشود با توجه به       طور که در جدول مشاهده می       همان
 از  غیرانتفـاعی آموزان مـدارس       و دولتی تفاوت وجود دارد و دانش       غیرانتفاعیآموزان مدارس     دانش

  .شود  تأیید می3فرضیه شماره مدارس خود، بیشتر رضایت دارند، بنابراین 
  

  های کیفی یافته
 پس پژوهشگرهمکاران .  از دو روش مشاهده و مصاحبه استفاده شده است        در این قسمت که   

 و بـه مـشاهده  محـیط         نـد از کسب مجوزهای الزم و جلب توافق مدیران در مدارس حـضور یافت            
و مـصاحبه بـا آن      گ استراحت   در زن آموزان    ، مشاهده دانش   درکالس  تدریس معلمان  شیوۀمدرسه،  
  : استارائه شدهمشاهده و مصاحبه در  نتایجبعضی از  در زیر. پرداختند

  

 صبحگاه .1

آمـوزان بعـضی بـا سـرویس،          دانش. پاشی شده بود   در حیاط مدرسه آب    :مدرسه دولتی ) الف 
ری آموزان مـسئول برگـزا      بعضی از دانش  . بعضی پیاده و بعضی همراه والدین خود به مدرسه آمدند         

آموز به عنوان الگو شروع  شش دانش. صبحگاه بودند و موضوع مورد توجه، ورزش صبحگاهی بود        
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. آموزان  به اکراه و بعضی نیز همراه با کتاب خواندن، نرمش کردند              بعضی از دانش  . به نرمش کردند  
  .ورزش پنج دقیقه طول کشید

د، پـس از آن چنـد مطلـب         اول قرآن خواندن  .  بلندگو وجود نداشت   :غیرانتفاعیمدرسه  ) ب 
آمـوزان     محتوا خوب بود، اما دانـش      .علمی، چند مطلب طنز آلود و چند مطلب فرهنگی بیان کردند          

نکتـه قابـل توجـه در برگـزاری صـبحگاه مدرسـه دولتـی، ورزش                . کردنـد   آرام با هم صحبت مـی     
مایـل دارنـد    رسد هر دو مدرسـه ت       به نظر می  .  خواندن طنز  غیرانتفاعیصبحگاهی بود و در مدرسه      

آموزان هیچ یک از دو مدرسـه از ایـن مراسـم              آموزان با نشاط به سر کالس بروند، اما  دانش           دانش
  .کردند استقبال نمی

  

 برگزاری امتحانات .2

خوانـد و      هنگام برگزاری امتحان معلم یک بار سواالت را برای همه می           :مدرسه دولتی ) الف
آموزان کمتـر تقلـب         دانش. دادند  آموزان پاسخ می    انشمعلمها خیلی کم به سؤاالت د     . داد  توضیح می 

  . توانستند به آسودگی تمرکز کنند آموزان می کردند و محیط برگزاری امتحان ساکت بود و دانش می

آموزان در امتحان خیلی کم بـود و بـا آسـودگی تقلـب                 فاصله دانش  :غیرانتفاعیمدرسه   )ب
. داد پرسیدند و معلم به بیشتر سـواالت آنهـا پاسـخ مـی     آموزان خیلی زیاد سوال می  دانش. کردند  می

آموزان  این بود که آیا درست پاسخ داده است؟ و اگر پاسخ درست نبود، معلم   بیشتر سؤاالت دانش 
بـه طـور کلـی محـیط امتحـان خیلـی            . معلم تنها اداره کنندۀ امتحـان بـود       . کرد  آنها را راهنمایی می   

امتحانات در مدارس دولتی با دقت و سـالمت بیـشتر و جلـسات              رسد که     به نظر می  . نامناسب بود 
  .شود تر برگزار می امتحان منظم

 

 فضای آموزشی .3

. ها گیره لباسی وجود داشـت  باالی نیمکت.  کالسها کوچک و تنگ بود     :مدرسه دولتی )  الف
 مدرسـه دو نوبتـه    . آموز وجود داشت     دانش 30در هر کالس در حدود      . کولر و پنکه وجود نداشت    

آموزان تنگ بود و معلم فضایی        جای دانش . شد  بود و به همین دلیل جای نیمکتها مرتب عوض می         
کالس دارای تخته سیاه، ساعت دیواری، طراحیهایی شاد و عکـس رهبـر و              . برای قدم زدن نداشت   

  . برنامه کالسی بود
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کنـار سـالن    مـثالً در    .  فضای کالس مانند فضای خانه بود نه مدرسه        :غیرانتفاعیمدرسه  ) ب
هـای تـک نفـری بـود و           کالس دارای صندلی  . شومینه، حمام، دستشویی و آشپزخانه وجود داشت      

آموزان از کـالس نـاراحتی          کالسها رنگ مناسب نداشتند و دانش     . دیوار کالس پر از کارهای هنری     
  . استغیرانتفاعیتر از مدرسه  رسد فضای کالس و مدرسه دولتی مناسب به نظر می. بودند

 

 زمایشگاه آ .4

 ی و مـواد آزمایـش  لدر مدرسه اتاق آزمایشگاه وجود ندارد و فقط وسای       :یت مدرسه دول  )الف
 همچنین مواد شـیمیایی  . کمد گنجانده شده بود2در  زنگ اخبار، قرقره کوچک و بزرگ، بالن  مانند

 مـایش را سـر  زهنگام آزمایش معلم وسایل آ. شت وجود دا…مثل اسید سولفوریک، کلریدریک و    
 6آمـوزان بـه گروههـای         سپس دانش . دهد می آورد و یک بار برای همه آزمایش را انجام         میکالس  

  .دهند  آزمایش را انجام میشان و خودشوند  می تقسیمینفر

 در ایــن مدرســه آزمایــشگاه و وســایل آزمــایش وجــود نــدارد،  :غیرانتفــاعیمدرســه  )ب
 دارای امکانات و وسایل مناسب      برند که    برده می  برای آزمایش به آزمایشگاه مرکزی       آموزان را     دانش
بـه نظـر     .کند   تومان برای آزمایش به آزمایشگاه مرکزی پرداخت می         50000 مدرسه هر سال     .است
امـا  . شود  با کیفیت بهتر ارائه می     غیرانتفاعیهایی که نیاز به آزمایش دارند در مدارس          رسد درس  می

 در دسترس بودن در صورت لـزوم        دلیلجود دارد اما به     در مدارس دولتی هر چند امکانات کمی و       
  .شود یهمواره از آنها استفاده م

 

 ورزش .5

 سـپس از کمـد ورزش       کننـد،   مـی  دقیقـه نـرمش      15 ابتدا   آموزان  دانش : مدرسه دولتی  )الف 
در کمـد   . شـوند    و به بـازی مـشغول مـی        گیرند  میهای بسکتبال، والیبال، تنیس و بدمینتون را         توپ

معلم هنگام ورزش ناظر    . آموزان موجود است    ه ورزشی و چند تحقیق مربوط به دانش       ورزش نشری 
 آن دور آموزان  دانشبسکتبال دارای یک حلقه است و       . دهد میالزم را   است و تذکر    آموزان    بر دانش 

  .شوند میجمع 
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 آمـوزان در      دانش ،حیاط مدرسه جایی برای ورزش ندارد      :غیرانتفاعیورزش در مدرسه    ) ب
رسـد در    به نظر می   . بسیار راضی هستند   ،رسد روند و به نظر می      می  ورزشی  ورزش به سالن   ساعت

   .شود  درس ورزش به علت رفتن به سالن با کیفیت بهتر انجام میغیرانتفاعیمدارس 
 

 ارتباط اولیا با مدرسه .6

در های مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان به شکلی زیبـا             نامه دعوت« : مدارس دولتی  )الف
 جلسه عمـومی    نخستین. های آن به اطالع اولیا رسیده بود         تایپ شده و فهرست برنامه     A4 ای  برگه

های سال جـاری      برنامه.  برگزار شده بود   بود،و انتخابات در یک سالن مناسب که متعلق به مدرسه ن          
 ماشـین  دوم    برنامه همراه با تقویم اجرایی برحسب سه ماه اول و          64انجمن اولیا و مربیان در قالب       

 جداگانه نقش اولیا و مربیان از دیدگاه آیـات و روایـات مـورد بررسـی قـرار                   ای   در برگه  .شده بود 
  .گرفته بودند

 کنـان  دارنـد و کار بـسیار ها با مدرسه ارتبـاط   در این مدرسه خانواده  :غیرانتفاعیمدرسه   )ب
بـار یـا بـه مدرسـه سـر       ه یک هفتدو والدین .شناسند  را با نام کوچک می  آموزان    همۀ دانش مدرسه  

 اولیـا  ، مـورد مطالعـه    غیرانتفـاعی رسـد در مـدارس       بـه نظـر مـی      .گیرند زنند یا تماس تلفنی می     می
 اما در مدرسه دولتی اولیای بیشتر به شکل رسمی و از ،گیرند را میآموزان    دانشتر سراغ  خودجوش

 مدرسـه  یو اقدامات انجمن اولیا   در مجموع تنوع     اما ،ندرو  های عمومی به مدرسه می     طریق دعوت 
  . نبوده و فعال تر عمل کرده استغیرانتفاعیدولتی قابل مقایسه با مدرسه 

، فعالیت انجمن اولیا    صبحگاهکیفیت فضای آموزشی، کتابخانه،     توان گفت که      به طور کلی، می   
 امـا کیفیـت     ، بوده اسـت   غیرانتفاعیو مربیان، برگزاری امتحانات در مدارس دولتی بهتر از مدارس           

 از مـدارس دولتـی   غیرانتفاعی اولیا با مدرسه، کیفیت درس ورزش و آزمایشگاهها در مدرسه        ۀرابط
  .  استبهتر

  

  بحث و نتیجه گیری
 فـردی معلمـان     ویژگیهـای هـای روان شـناختی و         ویژگی میان ه است نتایج پژوهش نشان داد   

 یهـا  ایـن پـژوهش منظـور از ویژگـی        در  . رددار وجود ندا  ا تفاوت معن  غیرانتفاعیمدارس دولتی و    
 نقطـه بـرش ایـن       . آزمون سالمت عمومی روان سنجیده شد      ا   سالمت روان بود که ب     ،شناختی روان
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 احتماال از یـک بیمـاری روانـی رنـج           ، هستند 21 و افرادی که دارای نمره باالتر از         است 21آزمون  
بـه    است و تقریبـا      19 حدود    در لتی میانگین نمرات معلمان مدارس دو     ه  ها نشان داد    یافته .برند می
.  فاصله زیـادتر دارد    21  نمره  و با  است 15 غیرانتفاعی اما میانگین نمرات معلمان      ، نزدیک است  21

 کـه از سـالمت روانـی بیـشتر          کننـد  مـی  اسـتفاده    ی از معلمـان   غیرانتفـاعی مدارس   که   احتمال دارد 
 منظـور از    .نیـز تفـاوت نداشـت      معلمـان دو نـوع مدرسـه         ویژگیهای فـردی   همچنین   برخوردارند

 ، قانع متانت و   ش آرام ،گرایی، اعتماد به نفس داشتن    ونگرایی، برون ری مانند د  ت صفا ویژگیهای فردی، 
های پژوهش رضی    این یافته با یافته   . است، ساده لوحی، تواضع، خودمختاری      ی، انعطاف پذیر  بودن

  که برای بیان این مطلـب کـه        ته اس های پژوهش رضی نشان داد     یکی از یافته  . ستهمسو) 1373(
احتمـاال  .  شواهد کافی وجود نـدارد      هستند،  و دولتی با هم متفاوت     غیرانتفاعیهای   بیران دبیرستان د

 مشابه افراد تـدریس کننـده در ایـن مـدارس            ۀ  یکی از دالیل عدم تفاوت خاستگاه مشترک و سابق        
انـد و    تخدامی مشابهی را گذرانده    زیرا اکثر معلمان مشغول به تدریس در این مدارس سیر اس           است،

  . اند ی از معلمان دو مدرسه مشترک بودهتفاوتی در گزینش آنها وجود نداشته است یا بعض

آموزان مدارس غیرانتفـاعی       که میزان رضایت دانش    این است های پژوهش     یکی دیگر از یافته   
آمـوز    رضـایت دانـش    برای سنجش ایـن تفـاوت از پرسـشنامه           .بیشتر از مدارس دولتی بوده است     

 بـه   غیرانتفاعیآموزان مدارس      که دانش  هنتایج حاصل از این پرسشنامه نشان داد      . استفاده شده است  
کیفیت تدریس، نحوه اداره مدرسه، کمک در کسب موفقیت تحصیلی، کیفیت فضای ظاهری، نحوه              

یافته این پـژوهش بـا   . ند رضایت داربیشتراند و   ریزی، نحوه برگزاری امتحان نمره باالتر داده       برنامه
  .ستهمسو) 1374(، جهان تیفی و همکاران )1373(، رضی )1979(پژوهش اسکالر 

 نتایج این پژوهش    ۀهای آموزش در بعضی موارد شواهدی برای مقایس         مورد شاخص   زمینۀ در
ـ       و نام نرخ ثبت مثالً دربارۀ    ه است  نشد ه یافت هابا سایر پژوهش   سه  نرخ ماندگاری شواهدی برای مقای

هـای قبـولی و        و دولتـی در نـرخ      غیرانتفـاعی  تفاوت عملکرد مدارس     بارۀ در ).شده است مشاهده ن 
 بیشتر از مـدارس دولتـی       غیرانتفاعی نرخ قبولی در مدارس      ، آمده ها  در یافته گونه که    مردودی همان 

 ، الزی بیلـی و بنـگ      )1373(، رضـی    )1376(، کفاش   )1374(های جهان تیفی     بوده است و با یافته    
ایـن  . ، همخـوانی دارد   )1998(، سـیوبردیک    )1991(، هـانوری    )1991(میلـر و مـور      ) 2003(شان  

 از  غیرانتفـاعی  که عملکـرد آموزشـی مـدارس         اند  همحققان به نتایجی مشابه این پژوهش دست یافت       
. سـت در کانادا) 1991(های این پژوهش متفاوت یافته هتـا   همچنین یافته. استمدارس دولتی بهتر  
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 که پیشرفت تحصیلی مدارس دولتی و غیر دولتی از          ه است ر پژوهش خود به این نتیجه رسید      هتا د 
  . نیستهم متفاوت 

س دولتی بزرگتر و     که فضای فیزیکی مدار    هها نشان داد   همچنین در بخش کیفی پژوهش یافته     
هش  کفـاش در پـژو  .متفاوت است) 1376( که با یافته کفاش  استغیرانتفاعیتر از مدارس    مناسب

 فـضاهای آموزشـی و پرورشـی مـدارس دولتـی و             میـان   آمـاری  از نظر  که   ه است خود نتیجه گرفت  
  . وجود ندارد تفاوت معنا دارغیرانتفاعی

 اسـتفاده از سـالن از       سـبب  بـه    غیرانتفـاعی آمـوزان مـدارس        درس تربیت بدنی دانش    بارۀ  در
عـرب  . همـسو سـت   ) 1383(های پژوهش عرب مومنی      رضایت بیشتر برخوردار بودند که با یافته      

 در مقایـسه بـا مـدارس        غیرانتفـاعی  که در اجرای درس تربیت بدنی مـدارس          ه است مومنی دریافت 
  .ندتر برخوردار دولتی از وضعیت مطلوب

 اما به   ، فاقد وسایل آزمایش بودند    غیرانتفاعی هر چند مدارس     ، امکانات آزمایشگاهی  زمینۀدر  
 نتـایج   و این  با  کرده بودندرا بیشتر صلب  آموزان    ایت دانش دلیل استفاده از آزمایشگاه مرکزی رض     

  .متفاوت است) 1374(صری تپژوهش من

است و ایـن     غیرانتفاعیتر از مدارس      وضعیت مدارس دولتی بسیار مناسب     ، کتابخانه  زمینۀ در
  .متفاوت است) 1376(همسو و با یافته جاللی ) 1374(های منتصری  با یافته

 غیرانتفـاعی  که تقلـب در مـدارس        شده در مقطع متوسطه بیان      ت امتحانا در مشاهده برگزاری  
 موافقـان و مخالفـان      بـارۀ در) 1380(پوپا    با آنچه قاسمی   یرد و این همخوانی دارد    گ  می زیاد صورت 

در برخـی از مـدارس       کنـد کـه    پوپـا نقـل مـی       قاسمی . بیان کرده است   غیرانتفاعیمدارس دولتی و    
درسـتی  ه آموزان، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ب      بیشتر و نگهداشت دانش    به منظور جلب     غیرانتفاعی
  .گیرد علمی صورت میاین مدارس با مسامحه و اغماض غیرشود و قبولی در  انجام نمی

نتـایج  . دشوار اسـت  ی کارغیرانتفاعیعملکرد مدارس دولتی و     بارۀ قضاوت در  ،به طور کلی  
موزشـی  آهـا همـواره عملکـرد         بعـضی پـژوهش    در.  است تحقیقات هم تا حدودی با هم متناقض      

دار نبـوده   اتر از مدارس دولتی بوده و در موارد کمی هم این تفاوت معن              مطلوب غیرانتفاعیمدارس  
  . است
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 ممکن استها  این تفاوت. های پژوهشی بسیار زیاد است در بعد پرورشی هم تناقض در یافته     
  :داشته باشندارتباط  گوناگون به عوامل

 بـرای مثـال در پیـشرفت        . اسـت  گر و مـزاحم    کننده و مداخله   د متغیرهای تعدیل   وجو نخست
آموزان عواملی مانند وضعیت اقتصادی خانواده، تحصیالت والدین، تغذیه مناسـب،             تحصیلی دانش 

 تـوان تـشخیص   امل دیگر دخالت دارند که مشکل میوجود امکانات آموزشی مطلوب، هوش و عو      
  .  است یا عوامل ذکر شدهغیرانتفاعیثیر مدارس أی مربوط به تداد علت برتری پیشرفت تحصیل

 وجـود   بسیار امکانات و عوامل آموزشی تفاوت       نظر از  نیز غیرانتفاعی خود مدارس    میاندوم  
 دارای معلمان بـسیار مجـرب، سـاختمان مجهـز و            غیرانتفاعی به شکلی که بعضی از مدارس        ،دارد

عضی از ایـن مـدارس دارای مـشکالت مـالی فـراوان و               در صورتی که در ب     ،معروفیت زیاد هستند  
ها ممکن است در مجمـوع عملکـرد مـدارس           موزشی بسیار نامناسب هستند که این تفاوت      آفضای  

 صورت گیرد تا این      تحقیقات بسیار  در هر صورت الزم است    . الشعاع قرار دهد    را تحت  غیرانتفاعی
  .شوندتر مشخص  ها به نحوه صحیح تفاوت
  

  پیشنهادات
 غیرانتفـاعی  شخـصیتی و روانـی معلمـان مـدارس دولتـی و              میان ویژگیهای از آنجایی که    . 1

 که معلمـان در  کنند مدارس دولتی شرایطی را فراهم شود   پیشنهاد می  ،دار وجود نداشت  اتفاوت معن 
  .آن مدارس نیز همان کارایی را داشته باشند

 بـه مـدیران ایـن       .اسـت  نتفـاعی غیراآموزان مدارس دولتی کمتر از مـدارس          رضایت دانش . 2
  .کنند و آن را تعدیل بشناسندعوامل ایجاد نارضایتی را شود که  مدارس پیشنهاد می

  بـر  شـود    پیـشنهاد مـی    .بودیا بسیار محدود      وجود نداشت    کتابخانه غیرانتفاعیدر مدارس   . 3
  .د صورت گیر در این زمینههای الزم و نظارتود کید شأتدر مدارس  کتابخانه ایجاد

 اسـتاندارد  اکثـرا غیر   غیرانتفـاعی  که فضای فیزیکی مـدارس       ندهای پژوهش نشان داد    یافته. 4
 استانداردهای  شود   پیشنهاد می  .اند  که تغییر کاربری داده شده      است  و بیشتر در منازل مسکونی     است

  .کید شودأمتناسب برای این مدارس تعریف و بر اجرای آنها ت
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شود   امتحانات، پیشنهاد می   به هنگام یق مبنی بر عدم نظارت کامل       های تحق  با توجه به یافته   . 5
  .سازمان آموزش و پرورش در فصل امتحانات نظارت بیشتر در برگزاری آزمون داشته باشد

در مقطـع ابتـدایی و سیاسـت        به ویژه    غیرانتفاعینام در مدارس     یین ثبت با توجه به نرخ پا    . 6
 استقبال بیشتر مردم ۀشود با ارائه راهکارهایی زمین  نهاد می  پیش غیرانتفاعیدولت بر گسترش مدارس     

  .در مقطع ابتدایی فراهم شودبه ویژه  غیرانتفاعیاز مدارس 

 پیشنهاد است، درصد 30باتوجه به نرخ باالی مردودی در مقطع متوسطه که نزدیک . 7
  .کنند اجرا ی مناسب را طراحی ویها  برنامه، کاهش مردودیبه منظور مدارس دولتی شود می

  

  منابع
نامه تعلیم و تربیـت       فصل ، کمکی به توسعه آموزش و پرورش      غیرانتفاعی مدارس   .)1367 ( م ،برنجی 
  .1367. 4 و 3چهارم شماره  سال

 در آموزش و پرورش استان غیرانتفاعی نقش مدارس .)1374(م  ،و مهنا م، جهان تیفی، م، رقیبی
  . آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان طرح پژوهشی سازمان،بلوچستان سیستان و

چاپ . با تکیه بر مطالعه در شهرستان یزد:  و تحرک اجتماعیغیرانتفاعیمدارس ). 1377(حاضری، ع 
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران. اول

 غیرانتفـاعی آمـوزان مـدارس      بررسی وضعیت مشاغل اولیای دانـش     ). 1374(حج فروش، ا و وثوق، ا       
فـصل نامـه فرهنـگ      ). 73-74سـال تحـصیلی     (های دریافتی برای هـر گـروه شـغلی           ن شهریه میزا کشور و 
  .  وزارت آموزش و پرورش:تهران. 4 و 3های  شماره. 74بهار و تابستان  .مشارکت

شهر   و دولتی دوره متوسطه    غیرانتفاعی سازمانی مدارس    آمدیبررسی تطبیقی کار  ). 1376(حیدری، م   
  .دانشگاه فردوسی مشهد. سی ارشدنامه کارشنا پایان. مشهد

آموزان نسبت به مدرسه خود، عملکـرد تحـصیلی آنـان و              بررسی نگرش دانش  ). 1376 (خانقاهی، ف 
، هـای دخترانـه شهرسـتان ارومیـه         دبیرسـتان  غیرانتفاعیبین این دو در مدارس دولتی، نمونه مردمی و           رابطه
  . یت مدرس دانشگاه ترب،نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی پایان

  رشد: تهران.  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.)1382(دالور، ع 

  .71  مرداد،ماهنامه زنان. ها و عملکرد انگیزه: غیرانتفاعیمدرسه ). 1371(شریفی، ف 
 مجلـه دانـشکده     ،غیرانتفـاعی  دولنی با مـدارس       مدارس بخشی مقایسه اثر  .)1379(م  . عباس زاده، س  

  .علوم انسانی مشهد شماره اول و دوم یات وادب



1386بهار ، ششم سال ،19شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                               

 

140

 بررسی مقایسه وضعیت و چگونگی اجـرای درس تربیـت بـدنی در مـدارس             .)1383(ا  . عرب مومنی 
  . طرح پژوهشی سازمان آموزش و پرورش اصفهان.  دوره ابتدای شهر اصفهانغیرانتفاعیدولتی و 

   : تهــران، چــاپ اول،شو پــروردرآمــوزش هــای مردمــی   مــشارکت). 1380 (پویــا، ا قاســمی
  . واحد انتشارات-پژوهشکده تعلیم و تربیت 

آمـوزان سـال    ای پیرامون عزت نفس و عملکرد تحصیلی گروهی از دانـش     همطالع) 1373(کمرزین، ح   
   .نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی پایان.  شهرستان دزفولغیرانتفاعیهای دولتی و  سوم دبیرستان

 طـرح   . در شهر اصـفهان    غیرانتفاعیی نگرش افراد جامعه نسبت به مدارس        بررس) 1382(گل پرور، م    
  .سازمان آموزش و پرورش اصفهان پژوهشی

 وابـسته بـه دانـشگاه آزاد        غیرانتفاعیآموزان مدارس     بررسی نظرات اولیای دانش   ). 1374(منتصری، غ   
  .اسالمی در مورد عملکرد مدیریت معلمان و مربیان، امکانات و تجهیزات

 . فصلنامه فرهنگ مشارکت،غیرانتفاعینگاهی دوباره به عملکرد مدارس ). 1377(پناه، ق  انزدی
  .وزارت آموزش و پرورش:  تهران،16شماره ، 77تابستان 
  

Brighouse, H .(2001). Reform the private School. New statement jan 8. 
2001; 638. P. 20.  

Fairly, R, W .(2002). Private schools and lation flight from black school 
children. Demography: Now 2002; 39, 4. Pp 655-674 

Friedkin, N.E., & Thomas, S.I .(1997). Social positions in schooling. 
Sociology of Education; 70, 4:pp 239-255. 

Hodge, M .(1997). We need our public school. New statement: now 14, 4 , 
7, .p 12. 

Lassibille, G., & Penjtan, J .(2003). Student learning in Public and private 
primary School in madajacor. Economic devlopment and cultaral change. 51, pp 
699-717. 

Pring, R .(1987). privatization in education, Journal Educational Policy. 
Vol 2. No 4. P 89-299. 

Winkler , D., Gershberg, A.I. (2000). Education decentralization in latin 
America: The effects on the quality of schooling. LCSHP paper series no. 59 
(world bank, washington, D.C., 2000) 

  


