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  هاي مدارس برند دوره ابتداييمولفهشناسايي و تبيين ابعاد و  

   3، تقي آقاحسيني،*2پور مطلقفرهاد شفيع، 1زاده پنداسيفاطمه مومني
 حالت، ايرانمدانشگاه آزاد اسالمي،  مديريت آموزشي، واحد محالت، ، گروهكارشناسي ارشد1

 دار مكاتبات)عهده( محالت، ايران ،آزاد اسالمي دانشگاهواحد محالت،  ،گروه مديريت آموزشيدانشيار، 2
  ، ايراناصفهان ،پرديس شهيد باهنر دانشگاه فرهنگيان، ،گروه علوم تربيتي ،استاديار3

 1399 مهر، پذيرش: 1399 مرداد، اصالحيه: 1399 فروردينتاريخ دريافت: 

  

  چكيده
هاي مدارس برند دوره ابتدايي  به شيوه الگوي مؤلفه ناسايي و تبيين  ابعاد و با توجه به اهميت برندسازي در خدمات آموزشي، هدف تحقيق حاضر ش

گيري هدفمند تا حد تفسيري و مدل معادالت ساختاري بوده است. روش اين تحقيق، آميخته (كيفي و كمي) بوده است. در بخش كيفي، شيوه نمونه
اي بوده اي تك مرحلهگيري خوشهبتدايي شهرستان دليجان بوده و در بخش كمي، شيوه نمونهنفر از مديران و معلمان با تجربه دوره ا 23اشباع به تعداد 

نفر از  مديران و معلمان دوره ابتدايي شهرستان دليجان بر اساس فرمول حجم نمونه كوكران براي تحقيق انتخاب شدند.  116طور تصادفي تعداد ه كه ب
هاي به عمل آمده بوده است. دست آمده از مصاحبهه هاي بر بخش كمي پرسشنامه برگرفته از مضمونابزار تحقيق در بخش كيفي، مصاحبه عميق و د

گذاري باز، محوري و انتخابي و در بخش كمي از معادالت ساختاري و مدل تحليل براي تجزيه و تحليل اطالعات در بخش كيفي از تحليل مضمون و كد
 ؛هفت بعد و  مولفه استخراج شد ،دست داده شدهه طور كلي نتايج تحقيق نشان داد، بر اساس كدهاي به بعمل آمده است. ه عاملي تاييدي استفاده ب

 ها؛ در بعد اجتماعي، اعتبار اجتماعي؛ در بعد آموزشي، برنامه درسي، در بعدهاي روانشناختي آنكاركنان با تجربه و ويژگي ،بدين ترتيب كه در بعد انساني
وري، آهاي بهداشتي و در بعد فنهاي فرهنگي و تربيتي؛ در بعد بهداشتي، مراقبتكي و رفاهي مدرسه؛ در بعد تربيتي، برنامهكالبدي، امكانات فيزي

لفه ها برخورداري از سيستم الكترونيكي، روي برند ادراك شده مدارس ابتدايي تاثيرگذار هستند. مدل كمي نيز  برازش داده شد و در مجموع اين مو
  .نمايداز برند ادراك شده را تبيين مي درصد 15/84

  

  .برند آموزشي، مولفه انساني، مولفه تربيتي، مولفه فناوري، مولفه آموزشي، مدارس ابتدايي: هاي اصليواژه

  مقدمه  - 1

گرچه برند در حوزه هاي كسب و كار و رشته هاي آكادميك مفهوم جديدي 
مؤسسات آموزشي در ] ولي  در سال هاي اخير  موضوع برند سازي 7نيست [

]. برند سازي مدارس موضوع 20سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است [
نسبتاً جديدي است كه نظرات كارشناسان آموزش و پرورش را به خود جلب 
كرده است. عاملي كه در برندسازي مدارس نقش مهمي دارد، خدماتي  بوده 

امر وابسته به تقش هايي كه مدارس  به دانش آموزان ارائه مي كنند كه اين 
است كه معلمان و كاركنان مدارس ايفا مي كنند و هويت مدرسه را بهبود مي 

  ].3بخشند [
] ارائه شده است. اين 16كلر [ مدل توسط برند ساختار تئوري اصلي سهم

برند آموزشي است.  مدل مشتمل بر دو مفهوم مشتري مداري و كيفيت برند
يك محيط آموزشي مشتمل بوده است و لذا  عبارت است از ويژگي هايي كه

آن را در بين ساير آموزشگاهها نزد داوطلبين ورود به آنها ممتاز مي سازد 
]17[.  

   
مدرسه اي برند است كه دانش آموز يا والدين وي قدرت برند، مطلوبيت برند و 
تمايز برند را در رابطه با ارائه خدمات آموزشي ادراك نموده و اين ادراك در 

]. 23انتخاب آن مدرسه به عنوان محل تحصيل خويش يا فرزندشان اثر دارد [
ادراكات ملموس مانند هزينه هاي شهريه و كيفيت آموزش و همچنين، 
كيفيت هاي نمادين و عاطفي مانند لذت، شور و هيجان شامل برند آموزشي 

  .]24[ هستند
و مخاطبان مي  برندسازي، يافتن نقاط اشتراك است ميان آنچه مدارس هدف

   ].8[ خواهند
وابسته به   مدارس نشان داد، ارزش برند ]22[ نتايج تحقيق نوربخش
مطالعات نشان داده اند كه بنا به رشد و پيشرفت هايي شناسايي ابعاد آن است.

كه در عرصه مختلف جامعه بوجود آمده، افراد هم به اين بينش رسيده اند كه 
بطه با مؤسسات آموزشي هم مي توانند گزينه حق انتخاب داشته و  لذا در را

هايي را براي دانش آموزان خود انتخاب مي كنند كه  خدمات دهي و كيفيت 
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. ]9[آموزشي آنها  بيشتر و قوي تر از ساير  مؤسسات آموزشي ديگر است 
مؤسسات آموزشي براي كسب مزيت رقابت پذيري بايد از ابزارهاي بازاريابي 

  . ]29[و به ويژگي هاي منحصر به فردي دست يابند  ]10[استفاده كنند 
مسئله اصلي تحقيق حاضر عبارت است از اينكه ابعاد و مولفه هاي ادراك 

  مدارس برند ابتدايي چگونه بوده و تناسب آن تا چه اندازه است؟
بررسي هاي بعمل آمده بيانگر آنند كه ادراك برند مدارس وابسته به 

را توسعه مي دهند. در اين قسمت به  آنها  مجموعه عواملي بوده كه آن
 پرداخته مي شوند:

عوامل انساني: معلمان و سطح تجربيات آنها در برندسازي مدارس 
  تأثيرگذاراست.

] با عنوان تأثير تجارب معلمان بر ادراك اثربخش بودن 17نتايج تحقيق [ 
البته مدرسه نشان داد، هر اندازه ميزان تجربه آموزشي معلمان بيشتر و 

جديدتر و به روزتر باشد، ادراك اثربخش بودن كالس نزد اولياي دانش آموزان 
قوي تر است. اين مطالعه بيان مي دارد كه كارآيي معلمان وابسته به سابقه 

يادگيري است. تجربيات معلمان - كاري و تجربيات آنها در فرايندهاي ياددهي
يادگيري دانش آموزان  موجب آن مي شود كه بتوانند مشكالت و چالش هاي

را حل كرده و يادگيري را براي آنها تا سطوح باالي هداف آموزشي بهبود 
عوامل اجتماعي: يكي ديگر از عوامل مؤثر بر ادراك برند مدارس،  بخشند.

  عوامل اجتماعي است.
نشان داد، نام برند با انتظارات  و ترجيحات بچه ها و ] 18[نتايج تحقيق  

] با عنوان  مدل مفهومي 26نتايج تحقيق [رابطه است. اولياي آنها در 
برندسازي مدارس كسب و كار نشان داد، برند مدرسه در جذب افراد به آن 
حائز اهميت است و اين وابسته به ميزان خدماتي بوده كه مدرسه با احساس 

   مسؤليت اجتماعي به جامعه ارائه مي دهد.
اريابي در جامعه در تصوير سازي برند نشان داد، فعاليت هاي باز] 4[مطالعات 

] با عنوان جايگاه 19نتايج تحقيق [ نظامهاي آموزشي نقش چشمگيري دارد.
مدرسه برند و بازار محور نشان داد، موقعيتي كه يك مدرسه در جامعه كسب 
مي كند وابسته به راهبردها، كاركردهاي مدرسه و برند آن است. نتايج تحقيق 

فرآيند  طريق از مدرسه آموزش بازاريابي در ارزش دبا عنوان ايجا ]13[
بازآفريني، نشان داد، توسعه ارزش ها در آموزش مدرسه اي و بازآفريني 

يادگيري و برنامه هاي درسي در برندسازي و - ارزشها در فرايندهاي ياددهي
  اعتبار اجتماعي مدرسه مؤثر است. 

ر، بيانگر آن است كه مدرسه ] با عنوان مدارس به عنوان بازا15نتايج تحقيق [
مي تواند با  توانايي هايي كه براي دانش آموزان فراهم مي سازد، اعتبار خود را 

عوامل آموزشي: از ديگر عواملي كه همواره بر  در جامعه گسترش دهد.
] با 2مطالعات [ توسعه ادراك برند نقش مهمي دارد، عوامل آموزشي است.

ن داد، مديريت مدرسه براي برندسازي وابسته  عنوان مديريت مدرسه برند، نشا
سياستگذاري هايي است كه در رابطه با طراحي برنامه هاي درسي و آموزشي 

نشان داد، ماهيت خدمات و ميزان خدمات ] 28[ مطالعات اتخاذ مي شود.
  ارائه شده بر ادراك  برند مؤسسه مؤثر است.

ارائه خدمات بر افزايش  نشان داد، خدمات آموزشي، فرآيند ]21[مطالعات  
نشان داده است، خدمات آموزشي، ] 25[مطالعات  ارزش ويژه برند اثرگذارند.

فرايند ارائه خدمات، افراد و ترفيع تأثير مثبت و معناداري بر ارزش ويژه برند 

دارند. خدمات آموزشي و برنامه  مؤسسه به عنوان تأثير گذارترين عامل در 
بين پويايي همچنين نتايج آنها نشان داد،  .ستافزايش ارزش ويژه برند ا

مثبت و معناداري  رابطهآموزشي و برند آموزشي با اعتماد آموزشي، در سطح 
عوامل فناوري اطالعات و ارتباطات: براي توسعه ادراك برند  .وجود دارد

مدارس بايد از فناوري اطالعات و ارتباطات براي پيشبرد خدمات آموزشي 
] با عنوان نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس 5عات [مطالبهره برد. 

ابتدايي هند: بينش و واقعيات، بيانگر  آن است كه استفاده از فناوري اطالعات 
 و ارتباطات در ادراك افراد نسبت به اعتبار  و امتياز مدرسه اثر گذار است.

بايد از عوامل رفاهي: براي ايجاد و بهبود ادراك برند مدارس - عوامل كالبدي
  رفاهي و تسهيالتي براي دانش آموزان استفاده كرد.

با بررسي  مستقيم برند مؤسسات آموزشي هفت عامل  ]12[نويسنده  
متمايز را شناسايي كرد. نتايج تحقيق وي حاكي از آن بود كه فراگيران براي 
انتخاب محل تحصيل  خود فاكتورهايي نظير برنامه (انتخاب رشته، دروس 

تخابي)، شهرت، شهريه، ارتباطات الكترونيك، تعامل معلم و فراگيران، ان
عوامل فرهنگي: از ديگر عواملي كه بي  تبليغات و بيمه را در نظر مي گيرند.

ارتقاي  ترديد در بهبود ادراك برند مدارس اثرگذار است، عوامل فرهنگي است.
برابر ساير  سطح مدارس از طريق برندسازي فرهنگي مزيت هاي بيشتري در

  راهبردهاي برندسازي دارد.
بيانگر آن است كه مسائل مورد توجه آسيايي ها ] 30 ،27، 6[چنانكه مطالعات  

در رابطه با برندسازي در مقابل منافع فردگرايانه غربي ها و در واقع عميق تر از 
آنهاست و بيشتر از آنها  برندسازي و اهميت آن را در رابطه با منافع جمعي و 

. برندسازي از طريق عامل ]14[گروهي بررسي مي كنند تا نظام فرديت 
  .]1[فرهنگي كم هزينه تر و ساده تر است 

عوامل بهداشتي: مدارس براي بهبود ادراك برند خود بايد مسائل بهداشتي و 
مراقبت پزشكي را براي دانش آموزان را مالحظه كرده و براي آن طرح و 

   فراهم سازند. برنامه هاي مورد لزوم را
ن بر رفتار انيز در بررسي تأثير آموزش بهداشت مربي ]11[نتايج تحقيق 

 آموزان دو گروه مورد و شاهد بيان كردند كه دانش تي دانششبهدا
در حالي كه  ؛اند دادهنشان تغيير رفتار بهداشتي مثبت  ،آموزان گروه مورد

  .اهده نشدشدر گروه شاهد تغيير رفتــاري م

   صلي تحقيقاالت اؤس - 2

  مولفه هاي مدارس برند دوره ابتدايي كدامند؟ - 1
  مدارس برند دوره ابتدايي چگونه است؟مفهومي  الگوي  - 2
  ؟برازش دارد اندازه چه تا ابتدايي دوره برند مدارس الگوي - 3

  تحقيق روش - 3

اين تحقيق از نوع تحقيقات تركيبي (آميخته) بود كه در دو فاز كيفي و كمي 
هاي بدست با استفاده از روش تحليل مضمون ،ش كيفيدر رو انجام پذيرفت.

هاي مدارس برند دوره ابتدايي تدوين آمده از مصاحبه الگوي تفسيري مولفه
  شد.

از روش تحقيق همبستگي استفاده شده است و لذا رابطه بين  در شيوه كمي  
متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق يعني عوامل انساني، عوامل اجتماعي، 
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امل آموزشي، و عوامل كالبدي و رفاهي با مدارس برند ادراك شده بررسي و عو
   مطالعه شده است.

و معلمان  دوره ابتدايي  جامعه آماري در بخش كيفي شامل كليه مديران
سال بود كه به شيوه نمونه گيري  25از  شهرستان دليجان با سابقه باالتر
  ت پذيرفت. نفر صور 23هدفمند و تا حد اشباع به تعداد  

جامعه آماري در بخش كمي شامل كليه مديران و معلمان دوره ابتدايي 
بود كه به شيوه نمونه گيري  1397- 98شهرستان دليجان در سال تحصيلي 

تك مرحله اي و بر اساس فرمول حجم نمونه كوكران  تعداد  خوشه اي
  نفر  براي تحقيق انتخاب شدند. 117

  

 
  

سال به 25، مصاحبه عميق با مديران با سابقه ابزار تحقيق در بخش كيفي
باال در رابطه با شاخصه هاي مورد نياز مدارس ابتدايي براي كسب برند 

  بوده است. 
پس از انجام كدگذاري هاي مضمون هاي بدست آمده از مصاحبه ها، 

بندي شده و مفاهيم نزديك با يكديگر كدهاي با مفهوم مشابه دسته
  مفهوم باقي ماندند.  65مجموع تركيب گرديدند كه در 

هاي محقق با درك خود كه حاصل از مطالعه ادبيات نظري تحقيق بود، تم
هاي اصلي هاي فرعي تمبندي تمفرعي را شناسايي نموده و سپس با دسته

  را شناسايي كرد.
بعد اصلي شناسايي  7مولفه و  9زير مولفه،  65در نتيجه در اين تحقيق  

  ارائه گرديده است. 1شد كه در جدول 
ابزار تحقيق در بخش كمي شامل پرسشنامه ادراك برند مدارس ابتدايي 

هاي انجام شده هاي بدست آمده از مصاحبهبوده كه مستخرجه از مضمون
  در بخش كيفي بوده است. 

گويه بوده كه مولفه ها  و برند ادراك شده   65اين پرسشنامه شامل 
ف پنج درجه اي ليكرت (خيلي زياد، زياد، مدارس ابتدايي  را بر اساس طي

   .متوسط، كم و خيلي كم) اندازه گيري مي نمايد

   شيوه تجزيه و تحليل اطالعات - 4

شيوه تجزيه و تحليل اطالعات در بخش كيفي، تحليل مضمون مستخرجه 
از مصاحبه هاي انجام شده از مديران مدارس دوره ابتدايي شهرستان 

بوده  كه براساس كدگذاري باز، 1397- 98دليجان در سال تحصيلي 
  اند. بندي شدهها دستهمحوري و انتخابي، مضمون

در بخش كمي با استفاده از تحليل عاملي تأييدي، مدل مفهومي  بدست 
آمده از مصاحبه هاي انجام شده آزمون شده و مورد بررسي و آزمون  قرار 

  . گرفته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  QSR Nvivoهاي در نرم افزار كدگذاري داده ): 1( شكل
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  ابعاد و مولفه هاي مدارس برند ادراك شده ):1( جدول

  ابعاد  مولفه  زير مولفه
 استفاده و به كارگيري معلمان برتر

  كاركنان با تجربه

  عوامل انساني

 تجربه دانش آموزان و خانواده هايشان
  تجربه مديران

  پرسنل و كاركنان مدرسه
  لمينتجربه مع

  ارتباط عاطفي با دانش آموزان

  عوامل روانشناختي

  اطمينان و همدلي
  پاسخگو بودن

  پرانگيزه بودن معلمان
 خوش برخورد بودن معلمين، مديران و كاركنان مدرسه

  ظاهر آراسته معلمين و كاركنان
  وجود مشاور
  متفاوت بودن

 
  ارتباطات  داخلي و خارجي

  عوامل اجتماعي  اجتماعياعتبار 

  قدمت و اعتبار
  تعامل با مراكز علمي

 رسانه هاي مورد استفاده براي بازاريابي
  نوع فعاليت هاي بازار يابي
  تصوير اجتماعي ادراك شده

  انتخابي بودن دروس

  عوامل آموزشي برنامه ريزي درسي و آموزشي

 ا و ...برنامه ريزي و آماده سازي براي المپياده
  به روز بودن متون درسي

 در دسترس بودن دوره هاي آموزشي
  روش هاي تدريس به روز

  فرآيند ارائه خدمات آموزشي
  وسايل كمك آموزشي به روز
  ويژگي هاي محتواي درس

  كيفيت تدريس
  امكانات ورزشي

  رفاهي - عوامل كالبدي   فيزيكي -امكانات كالبدي

  بخانه ايخدمات كتا
 بهره مندي از فناوري اطالعات و ارتباطات

  سيستم گرمايش و سرمايش
  نماي ساختمان مدرسه

  معماري مدرسه
 محيط فيزيكي كالس، سالن امتحانات و محيط ورزشي

  مهارت فني كاركنان مدرسه
  اندازه متناسب كالس ها

  داشتن اينترنت
 ات و ارتباطاتدارا بودن فناوري اطالع

  بيلبوردهاي تبليغاتي
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 برگزاري اردوهاي علمي تفريحي

  امكانات رفاهي

 ارائه خدمات مولفه از اتمام درس
  حياط بزرگ
  داشتن بوفه

  غذاخوري و سلف
  فضاي سبز و گلخانه

  سرويس اياب و ذهاب
  مبلمان مدرسه
  سالن ورزشي

 شهريه
  هابرگزاري جشن 

  عوامل تربيتي  تربيتي- برنامه هاي فرهنگي 

  برگزاري مسابقات علمي
 برگزاري مسابقات فرهنگي و ورزشي

  برگزاري جلسات منظم با والدين

 به كار گيري والدين در فرآيند آموزش
  تشكيل تيم هاي ورزشي

 جوايز (تركيب برنامه هاي متنوع و پيشنهادها)
 ات غير آموزشيفرآيند ارائه خدم
  حجم فعاليت ها

 ويژگي هاي  كالس هاي فوق برنامه و غير حضوري
  بهداشت محيط مدرسه

  سيستم تهويه مطبوع  عوامل بهداشتي  برنامه ها و مراقبت هاي بهداشتي
 ارتباط از طريق رسانه هاي مجازي

 زه آموزش مجازيپيشرو بودن در حو  عوامل فناوري  برخورداري از سيستم الكترونيكي
  سيستم ثبت نام آنالين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نويسندگانمطالعات  : بر اساس(منبعمدل مفهومي  مستخرجه  در بخش كيفي): 2شكل (
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گيري متغيرها با عناداري بارهاي عاملي مدل اندازهبررسي م -5
  استفاده از مدل تحليل عاملي تاييدي

عاملي هر نشانگر با سازه موردنظر آن در تحليل عاملي تاييدي اگر بار 
باشد، يعني اگر قدر  -96/1يا كوچك تر از 96/1بيشتر از  tداراي مقدار 
باشد؛ در آن صورت مي توان گفت كه با  96/1بزرگ تر از  tمطلق مقدار 

، نشانگر از دقت الزم براي 95/0يا سطح اطمينان  05/0ضريب خطاي 
ن برخوردار ساخت و در آن تاثير گذار اندازه گيري آن سازه يا صفت مكنو

عامل شناسايي شده در ارزش ويژه برند  9تمامي  3است. بر اساس جدول 
  مدارس برند دوره ابتدايي تاثير دارند.

در بخش معادالت ساختاري و مدل تحليل عاملي تاييدي  مشخص شده 
دقت هاي مورد نظر گيري سازهاست كه آيا نشانگرهاي انتخاب براي اندازه

هاي تحقيق تا چه حد با نشانگرهاي انتخاب شده الزم را دارند و سازه
براي آنها داراي همسويي هستند. در اين تحقيق در ابتدا بايد مشخص 

گيري ما مناسب است يا نه؟ بدين منظور از شود كه آيا مدل اندازه
هاي برازش مدل استفاده شده كه مهمترين آن شاخص بار عاملي شاخص

بودند و سطح  55/0است. كليه بارهاي عاملي باالتر از  P-Valueو  
كوچك تر مي باشد، نتايج  به اين معنا است كه داده  05/0معناداري از 

-Pها كليت مدل را تاييد مي كند . در اين تحقيق  كليه ي مقادير 

Value    مي باشد و  04/0محاسبه شده براي كليه ي مولفه ها و ابعاد
معني دار مي باشد. لذا اين نتيجه حاصل مي  است 04/0> 05/0چون 

نتايج  .شود كه داده ها، صحت  مدل  اندازه گيري را تاييد كرده اند
  آورده شده است. 2محاسبه ساير شاخص ها در جدول 

  نتايج حاصل از تحليل شاخص هاي برازش مدل ساختاري  ):2( جدول

  ميزان گزارش شده  حد مطلوب  شاخص

  بر درجه آزادي  2xجه دو شاخص كاي در
 

  198/1  3كمتر از 

  065/0  08/0كمتر از    شاخص ميانگين مجذور خطاي مدل
  073/0  نزديك به صفر  شاخص ريشه دوم ميانگين مجذور پس ماند ها

  91/0  9/0بيشتر از    شاخص ميزان انطباق

  92/0  9/0ز بيشتر ا   مقادير شاخص نرم شده برازندگي

  84/0  9/0بيشتر از    شاخص نرم نشده برازندگي

  94/0  9/0بيشتر از    شاخص برازندگي فزاينده

  90/0  9/0بيشتر از    شاخص برازنده تطبيقي

 

 ي دارند.هاي نظري همسويي مناسبها با سازهاست، به عبارت ديگر دادهنتايج  جدول فوق نشان داده كه مدل از برازش مناسبي برخوردار 

  رابطه معناداري و تاثيرگذاري ابعاد مدل در ارزش ويژه برند مدارس دوره ابتدايي ):3( جدول

  تاثير در ارزش ويژه مدارس برند دوره ابتدايي  )tبار عاملي (  ابعاد (متغير پنهان مستقل درون زا)

  دارد 56/0  كاركنان با تجربه
 دارد 73/0  عوامل روانشناختي

 دارد 85/0  ياعتبار اجتماع

 دارد 54/0 برنامه ريزي درسي و آموزشي

 دارد 98/0 فيزيكي -امكانات كالبدي

 دارد 55/0  امكانات رفاهي

 دارد 54/0 برنامه هاي فرهنگي تربيتي

 دارد 99/0 برنامه ها و مراقبت هاي بهداشتي

 دارد 6/20 برخورداري از سيستم الكترونيكي
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بتا بيضرا يدر حالت معنادار قيتحق ي: مدل تجرب)3شكل (
  

  هر چه ضرايب بتا  بين متغير هاي درونزا (ابعاد) با متغير  برونزا (وابسته 
  

  پنهان) (ارزش ويژه برند خدمات) بيشتر باشد، شدت تاثير بيشتر است؛ 
شدت تاثير ابعاد و مولفه هاي موثر و ارزش ويژه  4لذا بر اساس جدول 

رس برند دوره ابتدايي به ترتيب از بيشترين به كمترين آورده برند مدا
   شده است.

  رابطه معناداري و تاثيرگذاري ابعاد مدل در ارزش ويژه برند مدارس دوره ابتدايي  ):4جدول (

  مولفه اصلي  شدت تاثير ابعاد متغير پنهان مستقل (درون زا)
  عوامل انساني 96/0  كاركنان با تجربه

  عوامل انساني 92/0  شناختيعوامل روان
  عوامل اجتماعي 89/0  اعتبار اجتماعي

  عوامل آموزشي 88/0برنامه ريزي درسي و آموزشي       
  رفاهي - عوامل كالبدي  86/0 فيزيكي -امكانات كالبدي
  رفاهي - عوامل كالبدي  82/0  امكانات رفاهي

  عوامل تربيتي 80/0 برنامه هاي فرهنگي تربيتي
  عوامل بهداشتي 79/0 برنامه ها و مراقبت هاي بهداشتي
  عوامل فناوري 76/0 برخورداري از سيستم الكترونيكي

  
بر اساس جدول فوق شدت تأثير ابعاد روي ارزش ويژه برند مدارس برند 

  .دوره ابتدايي نيز مشخص شد

  گيرينتيجه - 6

لياي دانش بنابه رشد كمي تعداد مدارس در سطح جامعه، قدرت انتخاب او
  آموزان براي انتخاب مدرسه جهت ثبت نام دانش آموز خود بيشتر شده است. 

  
در اين ميان بديهي است كه مدارسي نزد اولياء محبوبيت داشته كه از ساير 

رو مدارس و مدارس متفاوت تر بوده و از امتيازات بيشتري برخوردارند. از اين
اري خود را بهبود بخشند تا حدي كاركنان آنها بايد تالش كنند تا كيفيت ك

برند آموزشي عبارت است از ويژگي هايي كه يك  كه  در جامعه برند شوند.
محيط آموزشي مشتمل بوده است و لذا آن را در بين ساير آموزشگاهها نزد 

نتايج تحقيق در رابطه با  .]17[داوطلبين ورود به آنها ممتاز مي سازد 



  هاي مدارس برند دوره ابتداييمولفهشناسايي و تبيين ابعاد و  و همكاران/ 1زاده پنداسيفاطمه مومني

140 

ابعاد و مولفه هاي مدارس برند دوره ابتدايي پاسخگويي به سؤال اول تحقيق (
پس از كد گذاري هاي باز، محوري و انتخابي حاصل از  ) نشان داد،كدامند؟

مولفه اصلي  7مولفه و  9زير مولفه،  65در مجموع  مصاحبه هاي عميق 
شناسايي شد. لذا براساس يافته هاي بدست آمده از تحقيق، يكي از عوامل 

ك  افراد نبست به مدارس براي كسب برند، عوامل انساني مؤثر بر بهبود ادرا
بوده است. عوامل انساني كد انتخابي بوده كه مبتني بر دو كد محوري 

روانشناختي) بدست آمده است. اين امر بيانگر  آن  (كاركنان با تجربه و عوامل
است كه تجربه كاركنان در اداره امور مدرسه حائز اهميت بوده و باعث مي 

كه خدمات مكفي و مؤثر به دانش آموزان ارائه شود كه  ارائه خدمات  شود
بخش در روحيه و نگرش افراد نسبت به مدرسه  اثر گذار بوده و لذا به رضايت

لحاظ روانشناختي انگيزه هاي خانواده ها را براي ثبت نام دانش آموزانشان در 
هتر از برند خدمات به مدرسه افزايش مي دهد. مديران بايد براي ايجاد تصوير ب

عامل انساني توجه بيشتري نموده و  روي جذب معلمان، كاركنان برتر و با 
تجربه تمركز بيشتري داشته باشند چون بنابر نتايج كسب شده، معلمان و 
كاركنان با تجربه بيشترين تاثير را روي ارزش برند ادراك شده مدارس ابتدايي 

] همسو بوده است. نتايج تحقيق 17العات [دارا مي باشد. نتايج تحقيق با مط
سزايي دارند. با آنها  نشان داد، كاركنان در مدرسه بر برند ادراك شده تاثير به

توجه به اهميت نحوه برخورد در مدرسه، رفتار كاركنان و معلمان تاثير زيادي 
  بر ادراك و انتخاب دانش آموزان و والدينشان خواهد داشت.

بدست آمده از تحقيق، عوامل اجتماعي در برند سازي براساس يافته هاي 
مدارس مؤثر است. عوامل اجتماعي كد انتخابي بوده كه مبتني بر كد محوري 

] همسو 13(اعتبار اجتماعي) بدست آمده است. نتايج تحقيق با مطالعات [
بوده است. نتايج تحقيق آنها بيانگر اين بوده كه موقعيتي كه يك مدرسه در 

ب مي كند وابسته به راهبردها، كاركردهاي مدرسه و برند آن است. جامعه كس
- ارزش ها در آموزش مدرسه اي و بازآفريني ارزشها در فرايندهاي ياددهي

يادگيري و برنامه هاي درسي در برندسازي و اعتبار اجتماعي مدرسه مؤثر 
 است. براي ايجاد آگاهي بيشتر از برند مدارس ابتدايي بايد كسب اعتبار

  اجتماعي را از طريق فعاليت هاي بازاريابي را توسعه دهند.
براساس يافته هاي بدست آمده از تحقيق، عوامل آموزشي در برند سازي 
مدارس مؤثر است. عوامل آموزشي كد انتخابي بوده كه مبتني بر كد 
محوري (برنامه ريزي آموزشي و درسي) بدست آمده است. نتايج تحقيق با 

همسو  بوده است. نتايج تحقيق وي نشان داد، برندسازي ] 17[مطالعات 
مدرسه وابسته به سياستگذاري هايي است كه در رابطه با طراحي برنامه 
هاي درسي و آموزشي اتخاذ مي شود. برنامه هاي آموزشي و درسي متفاوت 
و متمايز از ساير مدارس باعث برندسازي مدرسه مي شود. در صورتي كه 

كه بر اساس دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش بايد  برنامه هاي درسي
براي دانش آموزان تدريس شود، به گونه اي طراحي شوند كه فهم و درك 
آنها براي  همه دانش آموزان  ساده شود و يادگيري آنها  دغدغه ذهني را 
دانش آموزان را برطرف سازد، مدرسه را نزد دانش آموزان و اولياي آنها 

هاي كمكي، جنبي و فوق  د. عالوه بر اين داشتن برنامهمحبوب مي كن
برنامه در حوزه هاي علمي، هنري، اجتماعي، فرهنگي  بر حسب نياز دانش 
آموزان، ارائه  برنامه هاي آموزشي و درسي متنوع تر  كرده و اين امر 
رضايتمندي و محبوبيت مدرسه  نزد اذهان اولياء و دانش آموزان آنها  

  كه در برندسازي مدرسه نقش مهمي دارد.    بيشتر مي كند
براساس يافته هاي بدست آمده از تحقيق، عوامل آموزشي در برند سازي 

فيزيكي بوده كه به عنوان كد  - مدارس مؤثر است. عوامل امكانات كالبدي
انتخابي بوده كه مبتني بر دوكد محوري ( امكانات فيزيكي و رفاهي) بدست 

همسويي دارد. مطالعات وي نشان ] 12[ با مطالعات  آمده است. نتايج تحقيق
داد، يكي از عوامل مؤثر در كسب برند، وضعيت فيزيكي و رفاهي بوده كه بطور 

ويژگي هاي ظاهري جذاب  مستقيم بربرند مؤسسات آموزشي مؤثر است.
مدرسه و زيباسازي آن  از يكسو و امور رفاهي آن از سوي ديگر بر جذابيت آن 

و موجب مي شود كه در ميان ساير مدارس ممتاز و برند شود. مي افزايد 
فراهم سازي امور رفاهي براي دانش آموزان، موجب آسايش و راحتي آنها شده 

  و از اين بابت آرامش خاطر اولياء را به همراه دارد.
تربيتي در - براساس يافته هاي بدست آمده از تحقيق، برنامه هاي فرهنگي

ر است. برنامه هاي تربيتي به عنوان كد انتخابي بوده برند سازي مدارس مؤث
تربيتي) بدست آمده است. - كه مبتني بر كد محوري (برنامه هاي فرهنگي

  ] همسويي دارد.27و  6، 1نتايج تحقيق با مطالعات [
مطالعات آنها بيانگر آن است كه ارتقاي سطح مدارس از طريق برندسازي  

ر ساير راهبردهاي برندسازي دارد. در فرهنگي مزيت هاي بيشتري در براب
صورتي كه مدارس در راستاي تقويت برنامه هاي تربيتي و فرهنگي خود براي 
دانش آموزان اقدام نمايند، نشان مي دهند كه مهمتر از آموزش به مولفه 

رو نقش تربيتي آنها تربيتي دانش آموزان اهميت بيشتر قائل مي شوند. از اين
  نزد اولياي آنها بيشتر پديدار مي شود.براي دانش آموزان 

براساس يافته هاي بدست آمده از تحقيق، برنامه هاي بهداشتي براي دانش  
آموزان در برند سازي مدارس مؤثر است. برنامه هاي بهداشتي به عنوان كد 
انتخابي بوده كه مبتني بر كد محوري (برنامه هاي بهداشتي و مراقبتي) 

ات مربوط به بهداشت محيط مدرسه و بهداشت و بدست آمده است. مالحظ
مراقبت هاي برنامه ريزي شده براي دانش آموزان براي اولياي آنها از اهميت 

همسو بوده است. ] 11[نتايج تحقيق  با مطالعات خاصي برخوردار است. 
برنامه هاي بهداشتي مدارس ، نظرات اولياي دانش آموزان را به خود جلب 

رك مي كنند كه مدرسه براي سالمتي دانش آموزان همراه با كرده و اينگونه د
آموزش آنها اهميت قائل بوده و حتي والدين را همواره در رابطه با وضعيت 

  سالمتي فرزندان آنها مطلع مي سازد.
براساس يافته هاي بدست آمده از تحقيق، برنامه هاي بهداشتي براي دانش 

عوامل فناوري به عنوان كد انتخابي  آموزان در برند سازي مدارس مؤثر است.
بوده كه مبتني بر كد محوري (برخورداري از سيستم الكترونيكي) بدست 

همسو بوده است. مطالعات وي  ] 5[ آمده است. نتايج تحقيق با مطالعات 
بيانگر آن است كه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در ادراك افراد 

مدرسه اثر گذار است. تجهيز مدرسه به فناوري نسبت به اعتبار  و امتياز 
اطالعات و ارتباطات موجب مي شود تا دسترسي و سهولت خدمات آموزشي 
و غيرآموزشي نزد دانش آموزان و اولياي آنها ملموس تر شده و به سادگي 

   بتوانند با مدرسه از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات در ارتباط باشند.
الگوي تفسيري مدارس سخگويي به سؤال دوم تحقيق (نتايج تحقيق در پا

. با عنوان  مدل  تفسيري 2) در شكل برند دوره ابتدايي چگونه است؟
مستخرجه  در بخش كيفي نشان داد، اين الگو شامل عوامل هفتگانه (انساني، 
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تربيتي، برنامه هاي بهداشتي، - آموزشي، اجتماعي، برنامه هاي فرهنگي
  زيكي، فناوري) بوده است.في - امكانات كالبدي

 تفسيري الگوي ازش(بر نتايج تحقيق در پاسخگويي به سؤال سوم تحقيق
مدل از برازش ) نشان داد كه  است؟ اندازه چه تا ابتدايي دوره برند مدارس

مناسبي برخوردار بوده است، به عبارت ديگر داده ها با سازه هاي نظري 
  همسويي مناسبي دارند.

اين مقاله ادعايي بر اين ندارند كه مدل ارائه شده در اين گرچه نويسندگان 

تحقيق، مدل جامع و ناب براي برند سازي مدارس ابتدايي است ولي با اين 
حال مدل ارائه شده مبنايي براي تفكر بيشتر در راستاي برندسازي مدارس 

دست مي دهد. لذا مدل ارائه شده در اين تحقيق تالشي بوده است ابتدايي به
تا مديران مدارس،كارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش بر آن تأمل كرده 

  .و در راستاي برند سازي مدارس دوره ابتدايي به اين مدل هم توجه نمايند
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