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 چکیده

که چگونه  دهدمینشان  و پردازدمیانتخاب والدینی در یک منطقه روستایی این مقاله به بررسی جغرافیای 

این در . دهندمیگروهی از والدین راه و روش خودشان را از طریق فرآیند انتخاب مدرسه ابتدایی انتقال 

 ۀبا والدین و کارکنان از سه مدرس و مشاهدات هامصاحبهای که از طریق نگارانهمردم هایاز دادهمقاله 

 4میدانو  3سرمایه، عادتواره، استفاده شده است. این پژوهش از مفاهیم وری شدهبتدایی در انگلستان گردآا

بر انتخاب مدرسه برای والدین  هایارزش بهره برده است تا نشان دهد که چگونه منابع و بوردیو

طوالنی  که والدینی که در محله اقامت شودنشان داده می ،افزون بر این. گذاردمی تأثیرفرزندانشان 

تعهدات  و ی خانوادگیپیوندها اند بلکه تحت تأثیرشان بودهفرهنگیتحت تأثیر سرمایه  تنهانه اندداشته

از مدرسه و بنابراین این والدین بیشتر تمایل به حمایت  اندنیز بودهاحساسی نسبت به محله روستایی خود 

 یافتنبرای  خود مکانی، از سرمایه فرهنگی و قدرت اخیر واردتازهر مقابل، والدین روستایشان را داشتند. د

که والدین  کنداستدالل می. این مقاله کنندمیاعتقاد دارند برای مدرسه بهتر است، استفاده  هاآنکه  جایی

وقعیت نمادینی که مدرسه در اجتماع روستایی به م رو،ایناز  ، وفاداری کمتری به مکان دارند وواردتازه

 .دهندمینیز دارد، وفاداری کمتری نشان 

 واژگان کلیدی

 جغرافیای آموزش، انتخاب والدینی، مهاجرت روستایی، نظریۀ بوردیو، قدرت فضایی، بازتولید اجتماعی 
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 مقدمه

ابتدایی روستایی  مدارس ،4311در سال  5نظام آموزشی مانند تمامی مدارس انگلیسی از زمان اصالح

نهاد  آموزش و کردن دولت برای افزایش استانداردهای آموزشی از طریق بازاری هایسیاستموضوع 

والدین و اثر بازار بر مدارس ابتدایی روستایی  ،باوجوداین. اندبودهسازوکارهای انتخاب والدینی 

انتخاب در مناطق  بر عمدتاًادبیات و متون انتخاب والدینی  است. همچنان در دست بررسی کنندهمصرف

( 2001وینسنت و همکارانش ) استثنایبه .(4333شهری متمرکز شده است )گولدرینگ و هاوسمن، 

 و انتخاب در درون بخش ثانویه متمرکز بوده است )کروزیر ، بردبستانیپیشتحقیق در داخل بخش 

ویلزو ایکولز،  ؛2004تیلور،  ؛2000ری لوسی،  ؛4331 ری، ؛4334؛ لگراند، 2001 ،دیگران

انتخاب مدرسه ابتدایی برای والدینی که در مناطق روستایی  هایپیچیدگینشان دادن  با. این مقاله (4332

 پردازد.متون می این در شکاف به کنند،میدر انگلستان 

و برای برخی از  کنندمیمدارس متوسطه عمل  کنندهتأمین عنوانبهسنتی، مدارس ابتدایی انگلیسی  طوربه

، هرحالبه. است بهترمتوسطه  ۀتأمین مکانی برای مدرس سویبهابتدایی اولین قدم  بخشوالدین انتخاب 

این است که بر مبنای  پیشنهاد جویرتز و همکاران .متوسطه هستند ۀطبقو ماهر  گرانتخابوالدین  هااین

که  ابتدایی، مدرسه در انتخاب اولین تصمیم استراتژیک گوناگون درازمدتدر افراد اغلب چگونه 

ر در (. این کا4331جویرتز و همکاران، ) گیردبرمی درفرزندشان را  ایحرفهمدرسه دقیق  وسازساخت

بال  ؛2001، )بال و همکاران بسط داده شده است وپرورشآموزششناسان مطالعات اخیر توسط جامعه

طبق آن که  اندشدهدادهنشان  هاییشیوه( که در آن 2001، وینست و همکاران ؛2001وینست، 

(. انتخاب 2001 )بل و همکارانش، گیردمیراهبردهای آموزشی طبقه متوسط از سن بسیار کم شکل 

آموزشی  هایشغلتحت تأثیر  هابچهاجتماعی موقعیتی است که  طوربه دبستانیپیشوالدینی درون بخش 

 هایسبکاین فرض است که مناطق متمایز،  بر کار .(2001، هستند )وینست و همکاران هاآنبلندمدت 

، انوینسنت و همکار به نقل از 2009و رابسون،  )باتلر دهندمیدر طبقه متوسط بازتاب  متفاوتی را زندگی

 باوالدینی  برای فرآیند انتخاب پذیرترانعطافوینسنت و همکاران در مورد یک رویکرد  .(299 :2001

 مقابل مک داول و. در کنندمیبحث  کاندر نظر گرفتن پیوند بین طبقه اجتماعی، سبک زندگی و م

در مورد که در آن  کنندمی تحقیقخانوارهای طبقه متوسط شهری  هایانتخاب( درباره 2001) همکاران

بلکه در عوض  ،اجتماعی نیستمحدود به روابط و  که مکان ایستااین است  دهندۀنشانمراقبت از کودکان 

زمانی  هایدوره در مختلف و هایمقیاسهای اجتماعی در در ارتباط تنگاتنگ با طیف وسیعی از فرآیند

( پیشنهاد 2001(. مک داول و همکاران )241 :2001، مک داول و همکاران) قرار دارد متفاوت

                                                           
5 Education Reform Act (ERA) 
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کند. در این مقاله ما اهمیت مکان را که اهمیت مکان برای طبقه متوسط ممکن است کاهش پیدا  کنندمی

 .گیریممی نظر ، درکنندمیر یک محل روستایی مذاکره مدرسه ابتدایی د برای والدینی که درباره

ظهور جغرافیایی ادبیات آموزش  از آموزش وپرورش و شناسیجامعهبا رسم ادبیات انتخاب والدینی از 

 .(2001 وارینگتون، ؛2002گالسون و سیمز،  ؛2009رابسون، و باتلر ؛2002، هامنت و پرورش )باتلر

 تیم، )هانسون دهدمیبینشی ارائه  ،از طریق آموزش وپرورش ملأو ت تفکر پیرامون چگونگیاین مقاله 

قدرت فضایی  هایپویاییتفکر انتقادی جغرافیایی را توسط روشن کردن  تواندمی . همچنین(2001

این مقاله فرآیند انتخاب برای  کند. مطلع و سرمایه فرهنگی از طریق فرآیند انتخاب والدینی ()مکانی

را در نظر دارد. هر  اندواقع شده ایبستهوالدین در سه مدرسه ابتدایی روستایی که در نزدیکی جغرافیایی 

ی هستند که اقامت دیگر است. والدین شامل ساکنین روستایحدود سه مایل دورتر از دو مدرسه  مدرسه

به والدینی  که حالیدر  کنیممیاشاره  هاآنبرای اهداف این مقاله ما به  بلند مدت داشته اند. و طوالنی و

اشاره خواهیم کرد. مدارسی که در وضعیت  واردهاعنوان تازهبه اندکرده مکاننقلاین منطقه  به اخیراًکه 

که چرا  کنندمیشهرت بهتری دارند. مجموعه مطالعات کشف  هستند اعتبار و تریمرفهمنطقه یا محلۀ 

چرا بعضی از والدین  و گیرندمیدر نظر  مکانها یک جای برتر از دیگر عنوانبهوالدین مدرسه ابتدایی را 

موجب  باوجوداینکه کنند،می انتخاب شاننزدیکی  دردیگر  ایمدرسهبه  فرستادن فرزند خودشان را

وفاداری کمتری  واردتازهکه والدین  کندمی. این مقاله استدالل شودمیوقت اضافی  سفر زیاد و هایهزینه

در اجتماع روستایی دارند نیز وفاداری کمتری  هامدرسهبه موقعیت نمادینی که  ،از این رو و دارند مکانبه 

تا آنچه را  ا سبک و سنگین کنندر هاییمکاناحتمال بیشتری دارد که  هاوارددرنتیجه تازه. دهندمینشان 

انتخاب محلی  عنوانبهبعضی مواقع همان مدرسه  کنند. پیدا اعتقاد دارند مدرسه بهتری است هاآنکه 

 متفاوت خواهد شد. ایمدرسهو گاهی اوقات هم آن  (اما انتخاب به دالیل مختلف) شدخواهد 

 طبقۀ اجتماعی، منابع و سبک زندگی

که پیدا کردن مدرسۀ بهتر یک فرآیند پیچیده است که توسط  دهندمیتحقیقات تجربی موجود نشان 

توسط طیف و مقداری از منابع که  سویک. انتخاب از شودمیساختاری تحمیل  هایمحدودیتوالدین و 

ت تأثیر قرار ، تحکنندمیحمایت  هاآنکه  هاییارزشاز سوی دیگر توسط  والدین در اختیارشان دارند و

 از دانش آموزان متأثر که در بخش ثانویه، والدین و دهندمینشان  وپرورشآموزش. متون گیردمی

؛ 2000؛ لوسی، 4331 : ری،4339بال، ؛2004و  2000 موفقیت تحصیلی هستند )برادلی و همکاران،

 وپرورشآموزش هایگزارش در استانداردها به جدول انجمن و دفتر استناد( با 2004وینسنت،

(Ofsted) وآمدرفتفاصلۀ و  ( 4331، شایعه و اعتبار محلی )بال و وینسنت انتخاب والدینی تحت تاثیر 

ری و  ؛4331 ،؛ جویرتز و همکاران2001 ،کروزیر و همکاران) مکان قرار داردبه مدرسه و ارتباط با 
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برابر برای همه وجود دارد،  هایفرصتاین است که  اگرچه گفتمان انتخاب حاکی از. (2000لوسی،

ساختاری اجتماعی و اقتصادی اداره  هایمحدودیتکه انتخاب توسط شماری از  دهدمیپژوهش نشان 

لیبرال ئوزندگی و منابع مرتبط است. مفهوم ن این فرآیند به موقعیت طبقۀ اجتماعی، سبک و شودمی

انتخاب را یک  توانندکند که والدین میمی اشاره همچنینچیزی خود ارائه داده است. انتخاب به والدین 

دسترس کسانی  انتخاب خواهند کرد. انتخاب بیشتر در هاآنلزومأ به این معنی نیست که ابراز کنند اما 

ن اولیه این بهترین مزیت است، اما متو و باشندمیو منابع برای کار در نظام را دارا  هامهارتاست که 

غیر  یوالدینبین اشاره دارد به  که ؛فعالیت قطبی کرده است طرفدار بین جبر وفرآیند انتخاب والدینی را 

کنندگان ماهر و انتخابو  شدهبا انتخاب مدرسه قطعطبقه کارگر که ارتباطشان  کنندگانانتخابفعال یا 

  .فرآیند انتخاب مدرسه خیلی متفاوت است ،الحی گستردهطدر اصنیمه ماهر طبقه متوسط، 

که رویکرد متفاوت انتخاب والدینی برای  دهدمیوارنیگتون نشان  همچنین وت وینسنت تحقیقا اما

 دردولتی ) بخش درمحسوب کردن وظایف طبقاتشان اهمیت دارد که والدین طبقه متوسطی که 

پست های مدیریتی و نظارتی  با والدین طبقه متوسطی که در (کاری هایحرفهو دیگر  وپرورشآموزش

آموزشی  ایحرفهکه والدین  کندمیاشاره  او .کندمی متمایز از هم کنندمیکار در بخش خصوصی 

کمک  هاآنبه هویت هم که  اند وابستهیک دارایی  عنوانبه شانفرهنگیسرمایه  بههستند که  هاییآن

وارنیگتون  ،در تضاد کامل با این .کندمی اداره مثل فرزندان در طبقه متوسط را شانس تولیدهم و  کندمی

آموزشی والدین طبقه کارگر ممکن است برای فرزندان خود کینه داشته  هایآرمانکه در  دهدمینشان 

شدن سرمایه  بی اثر هاآن. کنندمیباشند والدینی که در مناطق اجتماعی محروم و فضاهای نابرابر زندگی 

  .کنندمی تجربهرا  شانفرهنگی

 .طبقۀ متوسط بیشتر از طبقه کارگر تحرک فضایی دارند کندمیاشاره  (4331) همانطور که مسی ،درواقع

ت حکردن روستایی تتربیت  پردازینظریه اگرچهقدرت فضایی )مکانی( بیشتری دارند.  هاآنبنابراین 

 نشان ر تربیت کردن شهریاز طریق پژوهش او د (4332تلر )با (.2001)اسمیت و هایلی،  پژوهش است

از قدرت  تواندمیاست که در آن طبقه متوسط  هاییراهچگونه انتخاب مدرسه یکی از  دهد کهمی

 کنند استفاده طوالنی هایمسافتنظیر انتقال دادن خانه یا طی کردن  هاییحلراهاز خودشان بهره ببرند تا 

تحلیل طبقه اجتماعی  این، باوجودن شود فرزندانشان به بهترین مدرسه در دسترس خواهند رفت. ئتا مطم

برای مقابله با  رمتوسط دیگ و قاتی بین طبقات کارگرطب وسختسفتکه تقسیمات  دهدمیمعاصر نشان 

 .نیستند پذیرانعطاف کافی اندازهبه زندگی خانوادگی روستایی تنوع وپیچیدگی 

 یر بوردیوبازار: کار پیانتخاب و 
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هزینه اقتصادی  ومثل مدت زمان  شودمیانواع منابعی که والدین دارند متمرکز  بنابراین تحقیق کیفی بر

که بعضی از والدین چیزهایی نظیر  دیگر هایراهیا  انتخاب مدرسه از یکی از محالت و گیرد،برمی که در

در توضیح این وضعیت بسیاری از  دهند.می قرار لویتاو در اخالق مدرسه را باالتر از شهرت تحصیلی

ما اکنون به  . واندپیداکردهرا  میدانو سودمند بوردیو از قبیل سرمایه، عادتواره  ایرابطهنویسندگان مفاهیم 

 که چرا این مفاهیم برای چهارچوب این مطالعه اساسی هستند. پردازیممیتبیین این 

دن سازگارهای درجه قدرت والدین در عملیاتی کر بازی و ساختارهایرا در مورد  مسائلیپژوهش ما 

چارچوب عاملیت  با افراد ساختاردر پیوند  بنابراین .دهدمیمزیت بیشتر را افزایش انتخاب مدرسه برای 

که این دیدگاه قادراست  کندمیو توصیه  گیردمیاندیشه بوردیو سرچشمه  از که کنیممیساختار را اتخاذ 

سطحی را به دست دهد.  هر حضور قدرت خاص متفاوت در باا موضوع ر از شدهبندیطبقهدیدگاهی 

و  شدندمیطراحی  انعطافقابلابزار تجربی  عنوانبهبرای استفاده  میدان مفاهیم سرمایه، عادتواره و اساساً

 انعطافقابلابزار تجربی  عنوانبه مستقیماًه یک روش ک هاآن کندمیکه ماهر خاطر نشان  طورهمان

نسبت به تحلیل اعمال  مستقیماًکه  یروش هاآن، کندمی که ماهر خاطر نشان طورهمان و شدندطراحی 

پایدار برای پژوهش مردمنگارانه در آموزش  صورتبهو همچنین  رودمیبکار  اجتماعی واقتصادی 

. به دلیل ارتباط نظری دهندمیادامه  همچنان بوردیو را طراحی کارمحققین این  کنند.می ارائه وپرورش،

سرمایه افراد را  آموزان و آرزوهای والدین متفاوت، سطوح دستیابی دانش پیوند با در وپرورشآموزشبا 

اعمال  میداندر داخل  هایشانعادتبا  عالیقشانکه سپس  سازدمیقادر  موقعیتآوردن  دست بهبرای 

، والدین دارای اشکال وپرورشآموزشدر زمینه  مثالعنوانبه کهطوریبه. گیردمیت اجتماعی صور

خاص اعم از  هایویژگیمنش( برای یک مدرسه  با عادت هایشان )یا هاآن تعامل ومتفاوت سرمایه 

در کتابش  دهند. بوردیومی قرار اولویت در مبتنی بر ایمان، اندازه، اخالق یا وضعیت تحصیلی را بندیرتبه

 توانندمیهستند  وپرورشآموزشفرهنگی که شامل سطح  هایذائقهو  هاشیوهکه کند میپیشنهاد  «تمایز»

بین مزیت  تواندمیارتباطات  کهطوریبهقرار گیرند.  مورداستفادهطبقه اجتماعی  هایشاخص عنوانبه

  فرهنگی ساخته شوند. ۀآموزشی از طریق مفهوم سرمای دانش وطبقه 

 عقالنی هستند و منطقی و درواقعمهم این است که توجه داشته باشیم که این سه ابزار مفهومی  ،درهرحال

باید نسبت به دسترسی به  تنهانهبنابراین، درک انتخاب  .در نظر گرفته نشده است یخوببه هاآناستفاده از 

 (211: 2001) شود. دووی گرفته نظرسرمایه بلکه همچنین نسبت به مفهوم درونی عادتواره هم در 

 کندمی خاطرنشان: آن راه شناخت جهان است و همچنین ری دهدمیتوضیح  گونهنیا را عادتواره

زمینه را برای فرآیند  ،رومحلی تاریخ و جغرافیا تأثیر دارد. ازاین مسائل باوالدین  ارتباط برها عادتواره
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 شکل وهای شخصی تعامل دارند و اقتصادی با عادتوارهفرهنگی  یهاهیسرما. کندمیانتخاب کردن افراد 

  .کنندمیوالدین عمل  آن در که را یچهارچوب دهندمی

 برعادتواره  که در آن سرمایه و ییهاراهمفاهیمی را برای روشن کردن  میکردیم یطراح مامقاله  در این

 بوردیو اغلب بر تضاد متمرکز است و کار .گذارندیمه روستایی تأثیر والدین مدرسه در یک زمین انتخاب

 روروبه آن با در انتخاب متفاوتخاص تضادهایی که والدین تحت فشارهای  طوربهاین مقاله ما  در

ممکن است  همه جهات بهترین مدرسه از و نیترکینزدو  دئالایمدرسه ایم.را مطالعه کرده شوندیم

. مازاد فراگیر کنندمی وفصلحلکه چگونه والدین این تضادها را  کنیممیوجود نداشته باشد. ما مطالعه 

 یهامکانمدرسه ابتدایی روستایی در کشور ما به این معنی است که تضاد میان والدین برای  یهامکان

با استفاده از این ما اکنون به رابطه این بحث با احترام  دهدمیرخ ن مشترک ازحدبیشکمیاب در مدارس 

 .میپردازیمبه انتخاب والدینی دریک منطقه روستایی در شمال انگلستان 

 شناسیروش

مکان بازاری آموزش در  ۀنیزم در کنندهمصرفپیچیده بین سه مدرسه و والدین  وانفعاالتفعلاین مقاله 

از این  یپوشچشم یجابهنیاز دارد که به ما اجازه دهد که  یایشناسروشو بنابراین به  ردیگیمنظر 

واقعی یک  یهاتیموقعبررسی افراد واقعی در  منظوربهما  نیبنابرادرگیر شویم.  هاآنبا  هایدگیچیپ

 یمشارکت ریغی عمقی، مشاهدات هامصاحبهکه شامل  میکرد انتخاب کیفی ترکیبی یشناختروشرویکرد 

ی که در سه مدرسه ابتدایی روستایی طی ترم هایدادهدر این مقاله از  .شودیم هادادهتحلیل ثانویه  و

و  هاشهرستان، استفاده شده است. تحلیل شدهیآورجمع 2001سال  در تحصیلی تابستان و پاییز

 یهاادداشتدر هر مدرسه و ی یک هفته از مشاهدات مدرسه در یهاهیاطالع و ofstedی هاگزارش

کارمندان شورای  مصاحبه نیمه ساختاری با سی و چهار و است شدهیآورجمعو جزییات  یانهیزم

نیم ساعت زمان برد. همه  بین یک تا یک و هامصاحبه. است آمدهعملشهرستان، والدین و مسئولین به 

تمام  و کنندگانشرکتاسامی مدارس،  طراحی شد. یسؤاالتو مجموعه  دهش لیوتحلهیتجز رونویسی و

 مستعار هستند. یهاناممقاله  در این موردبحثنقاط 

با توجه به  .است آموزدانشا صد یا کمتر کم و تراکم باالی مدارس ابتدایی باین شهرستان دارای جمعیت 

خیلی مدارس  عنوانبهمدارس  یبندطبقه ، دردارند و یا کمتر آموزدانش پنجاه حدوداینکه سه مدرسه 

مدرسه را دارا  یهامکاندر شهرستانی که مازاد  .قرار دارندکوچک سه مدرسه در معرض خطر بسته شدن 

 اندشدهگزارشنسبت به مدارس کوچکی که  هاآن بودجه ژهیوبه خوشه مدارس در یک ، کارباشدیم

عرصه " عنوانبهکرده  واقعیت این است که مدارس در آنچه تیلورا اشاره .است برای کار در مدارس مشابه
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 نیاز دارند شانهیهمسابه رقابت با  مازاد دارند و یهامکانعملیاتی است. این سه مدرسه  "رقابتی محلی

وضعیتی زمینه برای والدین واقعی است. این  در اینانتخاب مدرسه  کهیطوربهبرای جذب دانش آموزان 

 خارج از آبریز مقامات محلی از سیستم آبریز ونیست که بیشتر دانش آموزان در مکان مدرسه هستند. 

 نیترکینزدبه  که تمایل یآموزاندانشبین  یبندطبقهبه همین دلیل ما به این تفاوت  .کنندیم استفاده

سیستم )مورداستفاده در  هرحالبه .میکنیم اشارهکه چنین تمایلی ندارند  ییهاآن )آبریز( مدرسه دارند و

بین  شودیم عیتوز مرز جغرافیایی یک منطقه آبریز برای اطمینان از دانش آموزان کشورهای دیگر( از

مازاد بومی هستند. شهرستان توسط فراوانی نعمت و محرومیت  یهامکاندر این شهرستان  مدارس و

 ، دو روستاینیباوجودا. اندشدهمرفه واقع  نسبتاً ما در روستاهای موردمطالعهو سه مدرسه  اندشدهمشخص

گذرا و  یک روستای صنعتی با جمعیت بسیار و فاصله دارند باهم لیما سه حدود گرین وایت و لودال

 هشتاد ، مدرسه ارتباطات لودال بیش ازهاداده یآورجمعامالک مجاز. در زمان  و مقامات محلی بسیار

محلی و  یهاخانوادهمنابع بسیاری برای تعیین شد که  یامدرسه عنواندر آغاز به داشت و آموزدانش

و  اندنشدهاز روستای لودال منتقل  از دانش آموزان در سه مدرسه ما کیچیه. کندیم فراهمدانش آموزان 

معتقد است که  ،باربارا ،مدیر مدرسه .مطالعه ما دیده نشده که فرزندش را به مدرسه لودال بفرستدکسی در 

یک اتومبیل  هاآن بفرستند اما حتی اگر نجایاندانشان را به که فرز اندخواستهوالدین طبقه کارگر در لودال 

. در مقابل بین لودال و سه مدرسه آورندیمهمیشه پول برای بنزین کم  هاآن بازهم داشتندیمخوب 

 وجود دارد. برجسته دیگر ارتباط برای والدین بین طبقه، منابع و انتخاب

 انگلستان شدهکنترلداوطلبانه  ۀکلیسای فیلدسند در مدرس

به سه کالس  هابچه. استساله  44 ات 1 و پذیرای کودکانتازه تأسیس  یامدرسهمدرسه فیلدسند یک 

یک  و یباز نیزم. مدرسه سه کالس درس، یک حال، اتاق کارمندان، کتابخانه، اداره، شوندیمتقسیم 

برخی از . استروستایی، انبارهای تبدیل و کلیسا  یهاکلبهسبز،  یباغچه دارد. مدرسه نزدیک به روستای

، میخانه، هتل ازجملهو طیف وسیعی از خدمات  صرفهبهمقرون یهاخانهکه شامل  جدیدندروستا  یهاخانه

. قدمت ساختمان مدرسه شوندیمپارکینگ، سالن، منطقه بازی کودکان، مهدکودک و مرکز پزشکی 

از بیشتر را فراهم کرده است.  یاکارکردهمختلف وظایف و  یهاعنوانتحت  به قرن نوزدهم و گرددیبرم

ملی  طوربهمدرسه فیلدسند  .اصلی آن این است که هویت تاریخی آن حفظ شده است هایویژگی

ی را برای یک مدرسه خوب بودن اعتبار و شهرت محل رونیازا و شودیمیک مدرسه موفق نامیده  عنوانبه

که واجد شرایط نیستند  ییهابچهین که این مدرسه برای والد دیگویمیر مدرسه( . آلیسون )مدداراست

 حال درندارند این مدرسه  یابودجه واقعاًکه  ییهابچه. برای کندمیبرای نیازهای ویژه صادر  یاهیانیب

 مثبت شناخته شده است. یاگونهبهسطح محلی  در حاضر
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 مدرسه اجتماع گرین وایت

به دو  هابچهساله است.  44 تا 1 یهابچهمدرسه گرین وایت یک مدرسه تازه تأسیس و راهنمایی برای 

یک آشپزخانه و دفتر کوچک  کالس درس، یک دفتر برای مدیر و یکمدرسه . شوندیمکالس تقسیم 

مدرسه  ووجود دارد. به غیر از مدرسه، سالن و کلیسا  . خدمات بسیار کمی در روستاداردبرای منشی 

بصری در قلب اجتماع  ازنظرویکتوریایی که در آن محل در روستا ساخته شده است وجود دارد. مدرسه 

هنری  ، استانداردهای باالی علمی ویمحل طوربه. مدرسه برای خود قرار گرفته است)جامعه روستایی( 

توجه رسانه ملی را برای  این مدرسه. شوندیممدرسه درس داده  در اینموسیقی  تئاتر و ومشهور دارد 

 ریمد. کندمیکنندگان بالقوه را فراهم  یمعرف رقابت هنر علمی جلب کرده که برای آنجایزه برنده شدن 

از  خاص طوربه. بیل قد است که اعتبار برجسته مدرسه برای بقای آن حیاتی و الزم است، بیل، معتمدرسه

 "عنوانبهدر گرین وایت  که کندیمذب والدین را ج است. او مدرسه حوزه ازوالدین  دادن قرارهدف 

قضاوت بیل درباره مدرسه محلی خود و تشخیص آن این است که  .شوندیمدر نظر گرفته  "برتر

 .ستا "تعهد" و "ونقلحمل"،"زمان"انتخاب برای والدین  یهانهیهز

 مدرسه اجتماع مارشلند

ساله است. مدرسه دو کالس، یک  44تا  1 هابچهتازه تأسیس و راهنمایی برای  یامدرسهمدرسه مارشلند 

 ( وشودیممحوطه پخته  در اینغذایی مدرسه  یهاوعدهکتابخانه، یک سالن، یک دفتر، یک آشپزخانه )

دسترسی دانش آموزان برای ورود کمی  .شوندیم به سه کالس تقسیم هابچهیک زمین بازی دارد. 

شامل: انبار  یهاخانهساخته شد. روستا ترکیبی از  4310ز سطح انتظارات است. مدرسه در دهه ا ترنییپا

گیرد. خدمات یدربرمارتباطات را  یهاخانهو  یاکلبهکوچک  یهاتراسمدرن جدا،  یهاخانهتبدیل، 

برای  اعتباراین مدرسه دارای  کلیسا شامل یک میخانه، یک کلیسا، یک نمازخانه و یک نانوایی است.

برای اولین بار در منطقه به ارائه تمدید مراقبت از کودکان،  همکاری نزدیک با اجتماع محلی است. و

که این مدرسه دارای  دهدمیاز مدرسه و مرکز پرستاری پرداخت. مدیر مدرسه ربکا تشخیص  باشگاه بعد

زیرا این از  کنندمیتخاب را انن مدرسه ای عمدبهکه  دندار وجودی والدین قطعاًمزیت بازاریابی است زیرا 

زیرا از طریق مضامین سبک زندگی و وفاداری ما پیچیدگی  بخش در. کنیممیمراقبتی است که ما فراهم 

تا بفهمیم که چگونه  کنیممیرا کشف  هاآنهای و عادتواره شانهیسرماانتخاب کردن والدین با منابع 

 .دهندمیبه فرآیند انتخاب کردن برای این مجموعه از والدین، اطالع  هاارزشمنابع و 

 انتخاب کردن والدین، آشنا و ناشناخته
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توسط پیوندهای خانوادگی  شودمیبرخی والدین انتخاب مدرسه یک فرآیند پیچیده نیست که اداره  ایبر

در  دارصندوقکارمند  عنوانبه وقتپارهبرای مدرسه محلی خودشان جنی از والدین محلی، یک کار 

 کی ریمد. شوهر او کندمیوایت کمک والدینی است که به مدرسه گرین  و ازتجارت خانوادگی دارد 

 نیترکینزددر  هاآن. هردو فرزند کندمیاست و همچنین از والدینی است که مدرسه را اداره شرکت 

گونه وضعیت خانواده تحت تأثیر تصمیم که چ دهدمیجنی توضیح  نجایادر مدرسه حضور دارند. و 

 در یاخانوادهمنطقه وجود ندارد، من انتخاب کردم، من  آن درمدرسه دیگری انتخابی او قرار گرفت: 

جذابیت مدرسه  نیوالد از. برای برخی انددهید آموزش نجایادو برادرزاده من در  هر ودارم  روستا

: این کندمی خاطرنشانکه وود  طور وهماناز زندگی روستایی  یامنظرهروستایی در ارتباط است با شرح 

که )مختلفی  واردتازهاسطوره برای تشویق مهاجران به حرکت به سمت حومه شهر بوده است. والدین 

در مورد پیدا کردن مدارس  درواقع شانشدهانیب( مشکالت اندداشته محدوده ازانتخاب خارج  تیدرنها

. پائوال به یاد آورد که او اطالعات را تنها کنندیمرا روندی طوالنی و پیچیده توصیف  ندیفرآ نیا واست. 

من حتی »گفت:  سامانتا و «در مورد مدرسه دیگر چیزی نگفتیم ما» :در مدارس حوضه آبریز داده بود

 واردتازهن . مهاجرا«بودم واردتازهمنطقه  در اینبوده است. من همچنین  نجایادر یک مدرسه  دانستمینم

 نیاز دارند. انتخابشان منظوربهبه تالش بیشتری  نیبنابرا وفاقد دانش محلی درباره مدارس اطراف هستند 

 سبک زندگی و انتخاب مدرسه

تصمیم برای مهاجرت به  سبک زندگی و انتخاب مدرسه در ارتباط است با ،واردتازهچندین والدین  برای

همسرم به یک ملک با مقداری زمین برای  من و»گفت:  ،از آلمان واردتازهمعلم سابق و  .کارل،حومه شهر

 مکاننقل اینجابه  میتوانینم درواقع. بدون مدرسه ما میمانیمدر گرین وایت  پس ما میدار ازین مانیهااسب

مدرسه حضور داشته باشد زیرا آن کاری بود که  تریننزدیککارل مشتاق بود که فرزندش در  «.کنیم

با اتومبیل به مدرسه  را ما وقتهیچوقتی بچه بود انجام داده بود. ما به سمت مدرسه قدم زدیم. والدین من 

. که اندداشتهیک خانه در روستا را  . خوشبختانه کارل و همسرش سرمایه اقتصادی برای خریدبردندینم

به دلیل  همآنبرای یک خانواده جوان بود.  رمعمولیغرویداد  کیآن»گفت:  در مورد آن منشی مدرسه

زیرا  دادیمکوچک را ترجیح  یهامدرسه. کارل «اندازه مدرسه نیز یک موضوع بود هاخانهقیمت باالی 

 حل شوند. توانندمی ترآسانمشکالت  ترکوچک یهاکالساین بود که در  اشتجربهیک معلم  عنوانبه

در اینجا و توجه  هابچهمراقبت از که  خاص به گرین وایت پیوند داده بود این بود طوربهکارل را  آنچه

یک مدرسه درست کرده  دیخر براست که اقدام  یاشهیکل وشخصی کارل مثل والدین شهری ثروتمند 

او ترجیح  نکهیامثل شیهاعادت ریتأثاست و درست برای کارل، یک آموزش درونی است و تحت 

 را به یک مدرسه محلی خیلی کوچک بفرستد، قرار دارد. اشبچه دهدمی
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و مراقبت از اخالق  هاآناندازه کوچک  دلیل آن، و شوندیممدارس ابتدایی اغلب مشخص و بهتر تصور 

 –که سه عامل  دهدمی، این مقاله نشان در آنکه  ترگستردهپروژه تحقیقاتی  ،درواقع. استخانوادگی 

 واردتازهاغلب توسط والدین  – یکبهیکاندازه مدرسه کوچک، مراقبت از اخالق خانوادگی و توجه 

که  دهدمیاجازه  و شوندیم ، ذکرکندمیرا به انتخاب روستایی جذب  هاآنمتغیرهایی که  عنوانبه

تطابق دهند. کالین و را با مدارس  هاویژگیآن  آورند و حساببهخاص فرزندانشان را  هایویژگیوالدین 

خوابه در روستای فیلدسند خریدند جداگانه و چهار خانه کییک پزشک عمومی است( که  همسرش )

 واردتازهو کالین  سابقمعلم  .به مکانی برگزیده است شدنلیتبدکه مدیر مدرسه آلیسون گفت: در حال 

کوچک که جیمز  ایمدرسهحضور در خودش را برای  خواهدیماو  که )جیمز( گفت اشسالهپنجبه پسر 

که  کالسشکالین وایت با دو  حالبااین .، آماده کندبگیرد از کارمندانکمک بیشتری  تواندمیدر آن 

برای جیمز است  ترمناسبفیلد سند بسیار  ترش کالسبزرگکوچک هستند و نسبت به مدرسه  ازحدبیش

 هابچهب است که همه، همدیگر را بشناسند، همه کالین گفت: من فکرمی کنم این خو .را در نظر گرفت

 نیتربزرگآن  کنمیممدرسه مربوط است و من فکر  اندازهبهو این  شناسندیمو والدین و کارمندان را 

کالین در مورد انتخاب  بلندمدتفکر کردن  نقطه مثبت یک مدرسه است. اندازه مدرسه همچنین بر

 .گذاردیمدبیرستان تأثیر 

ما مشاهده  اینجا، در نیا برفیلد سند در منطقه آبریز از مدرسه دبیرستان کوچک در فایرتون است. عالوه 

خودی یا درونی کالین همچنین تحت تأثیر مدرسه داری خودش  وپرورشآموزشکه چگونه  کنیممی

مدرسه متوسطه )دبیرستان( فایرتاون مشتاق بودیم. من به یک دبیرستان ما در این منطقه به : »گرفت قرار

 «.که مدارس کوچک مزایای بسیاری دارند کردمیمکوچک رفتم و من همیشه احساس  نسبتاً

 در این. اما دهدمیترجیح  درست مدرسه عنوانبهاست که او  ایمدرسهکالین مانند کارل در حال خرید 

 یهانقشهطرح و  ،رونیازا. شودمیکالین از بخش ابتدایی به متوسطه گسترده مورد مدرسه درست برای 

انتخاب طبقه متوسط است. به همین ترتیب  بلندمدت یهایزیرطرحکالین برای مدرسه پسرش، نوعی از 

و تجربه شخصی خودش از حضور در مدرسه کوچک قرار دارد.  هاعادتبرای کالین همچنین تحت تأثیر 

کنند. لوسی  شانمدرسهبه انتخاب  توجه بادر روستا  یاخانهاقدام به خرید  توانندمیان نواردتازه همهنیباا

فایرتاون مهاجرت کردند، یک شهرک  هیشهراست از  مستقل وو شوهرش که یک هنرمند خوب 

مورد  هفت مایل از فیلدسند فاصله دارد. لوسی مانند تعدادی از والدین که حدوداًروستایی کوچک که 

همچنین او فیلدسند را  قرار گیرد و نفرهیسمصاحبه قرار گرفتند نگران این بود که فرزندش در ته کالس 

فکر  من واو بسیار خجالتی بود » در فایرتاون انتخاب کرده است: تربزرگ یهامدرسهیکی از  یجابه

است من فقط احساس  باهوشاو ممکن است در ته کالس بزرگ قرار بگیرد. به او گفتم که او  کنمیم
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کردم که در یک کالس بزرگ اگر تو بتوانی کارهایت را انجام دهی ممکن است چیزهای بیشتری از 

مبارزه کرده  اشییکمرواو علیه قرار بگیری و همچنین من فکر کردم  فشارتحتدست دهی و شاید بیشتر 

 «کندمیاست که به او کمک  یرتکوچکبودن در آنجا فقط شبیه گروه  کنمیماست زیرا من فکر 

زمانی و مکانی بیشتری نسبت  یریپذانعطافنیاز به  ترکوچک، انتخاب کردن مدرسه روستایی نیباوجودا

است.  وآمدرفتدر  لیمادر روز به مدت چهارده  بار دوبه دلیل آنکه  دارخانهدارد. لوسی  وقتتمامبه 

 .کشدیمده سال طول  هاآنداشته باشند پایان مدرسه رفتن ابتدایی  اگر هر دو فرزندش در فیلدسند حضور

از  ترامنکه مادرها حومه شهری را در نظر دارند که یک مکان  دهدمینشان  نیآست وپژوهشی توسط لیتل 

کرد تا برای دو فرزندش آنچه را که  مکاننقل شهرشهر برای فرزندانشان باشند. سیان نیز از شهر به حومه 

 مدرک بامستقل  وکارکسب، فراهم کند. سیان یک مشاور نامدیمسبک زندگی روستایی  عنوانبهاو 

 هاآنجامعه است. و شوهرش یک معلم سابق مدرسه در اشتانیر است  وپرورشآموزشکارشناسی ارشد 

 یترکینزد، مدرسه هاآنبا اندازه کوچک بودند و همچنین  ییهاکالسبا  ایمدرسهمشتاق به پیدا کردن 

خیلی کوچک  ایمدرسهنفر بود را رد کردند. و تصمیم گرفتند  سیکه میانگین دانش آموزان کالس آن 

و همچنین جوانان شروع  هابچهوپروش در انگلستان با در گرین وایت را انتخاب کنند. سیستم آموزش

کردیم،  مکاننقلسالگی باید بازی کنند وقتی ما به اینجا  هفتتا  هابچه. دیدگاه ما این است که شودمی

 در قرار دادن یانکتهکردیم که هیچ  فکر مامدرسه نرفته بود بنابراین  به وسن داشت از این بیشتر  من پسر

، کارمندان اساسی هاآنکه پشت  یاوهیشاو بودند اما به  سنهمبچه وجود ندارد. کودکانی که  سیاو با 

و در مورد آن فکر  مینینشیمو  مییآیمو برای یک روز  مینیبیم. همچنین ما فکر کردیم اطراف را بودند

 خواهدیمنشان داده شود. زیرا او  خواهدینمقوی برای مقابله با مشکالت هستند. او  اندازهبه هاآن کنیممی

 باشد. سالهششدر یک کالس با کودکان چهار، پنج یا 

کند  سکه سیان در ایستگاه مدرسه احسا شودمیروزانه از یک روستای دیگر منجر  وآمدرفت در حال

کنند اما به این  یروادهیپبه سمت مدرسه  هابچهاو این است که  دئالیایک ماهی بیرون از آب است. که 

ب را که انتخا سازدمیمنظور که برای خودشان آموزش را فراهم کنند سیان منابعی دارد که او را قادر 

. دوم اینکه او و شوهرش سطوح ستاز شهر دارا مکاننقلاعمال کند. در وهله اول خانواده سرمایه را برای 

بهترین مدرسه برای  کنندمیکه فکر  ایمدرسهبرای انتخاب  هاآنباالیی از سرمایه آموزشی دارند که به 

انعطاف بیشتری  هاآنخود اشتغال هستند که به  هردو والدین . سوماًدهدمی نفساعتمادبهفرزندانشان است، 

 دو همآنمایلی و  چهاردهدر  ایمدرسهاین امکان را برای قبول رفتن به  هاآن. و به دهدمیدر ساعات کار 

 .دهدمیدر روز را  بار
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مدرسه  مایلی دوازدهدر روز و فاصله  بار دو، همچنین خودش را به واردتازهو  وقتتمام دارخانهسامانتا، 

اخیراً  هاآنمحلی خودش متعهد کرده است. شوهر سامانتا یک وکیل است و  مدرسهانتخاب برای  یجابه

 . سامانتا وقت کافی برای رفتن به مدرسه که گاهی اوقات سه باراندکرده مکاننقلاز لندن به حومه شهر 

مدرسه مانند  یهاتیفعالتا از  گرددیبرمدر روز را دارد. در مواقعی او در عصر به مدرسه  کندمیمسافرت 

دولتی و  بخش دوکالس ایروبیک هفتگی برای کارمندان و والدین حمایت کند. تجربه او در هر 

مانند سیان که اطراف را قبل  را دارد. اشمدرسهبه  هرروزهخصوصی در لندن او را متقاعد کرد که رفتن 

. او از چهار کندمییک مادر ظالم و زورگو توصیف  عنوانبه، سامانتا خودش را کردیماز انتخابش نگاه 

یا بیشتر  آموزدانش دهمدارسی با  این،وجودبامدرسه قبل از اینکه مارشلند را انتخاب کند بازدید کرد. 

من  .برای بهبود بودم هاآنمن در حال دیدن مناطق : »امتحانات را ندارند دوکلید مرحله  یسالگشش باسن

همیشه لذت بسیاری در مورد  ofstedآن را خواندم.  هخالصیدن نتایج اولیه بودم. سپس در حال د

. عالوه بر این برای بررسی دقیق کنندمیاستفاده  هاآن. آن فقط بستگی دارد به اهدافی که «مدارس دارد

او از مادرش یاد گرفت که مسافرت به  شیهامهارت، سامانتا همچنین با استفاده از هاگزارشخودش از 

توصیف کند. سامانتا به ارزش بیرونی و  خوردهشکستاطراف را برای پیدا کردن یک مدرسه، 

که پسرش در یک مدرسه دستور زبان انتخابی محلی  خواهدیمو  کندمیتحصیلی توجه  یهاتیصالح

ب شخصی خودش همراه با سرمایه که چگونه تجار دهدمیحضور داشته باشد. در اینجا او توضیح 

 .دهدمیاقتصادی، رویکردش به موقعیت پسرش تحت تأثیر قرار 

مقدار زیادی زمان و تالش صرف کرد. چیزهایی که سیان نیز در فرآیند انتخاب در  سامانتاروشن است که 

نتخاب گذاری کرد. اما به طور قابل توجهی این دو والدین مدارس متفاوتی اانتخاب مدارسش سرمایه

وایت را در نظر داشت. زیرا او خیلی کوچک مایل از هم فاصله دارند. سامانتا گرین حدود سهکه کردند. 

 ostedهای خواست. سامانتا از گزارشبود در حالیکه سیان مخصوصاً یک مدرسه خیلی کوچک می

-شوهرش متکی بود. در سنخاش و دانش درونی خواست اما سیان بیشتر بر سرمایه آموزشیمشورت می

در مورد فرآیند  هاآنکنندگان هم سامانتا و هم سیان جز طبقه متوسط و ماهر هستند. اما شناسی انتخاب

برای انتخاب محلی  گیرند. هدف نهایی سامانتا این است که پسرش امتحان ورودیانتخاب، پیش می

حضور داشته باشد که توجه  ایمدرسهمدرسه را پاس کنند. اما هدف سیان این است که فرزندش در 

-کی از چیزهایی که او درباره گرینریزی درسی ملی داشته باشد. یدر برنامه هابچهزیادی به جنبۀ بیانی 

نگران نیستند. در  ازحدبیشامتحانات  آموزان در موردوایت دوست دارد این است که به نظر او، دانش

حالیکه سامانتا اعتقاد دارد که آن اهمیت دارد برای پسرش که ساعات زیادی را هر روز صرف تجدید 

. تفاوت بین این مادرها این است که سامانتا یک کندمیامتحانات به منظور گوش دادن به تلویزیون 

 ofstedکه اعتمادش در مقیاس عمومی نظیر گزارش های کنندۀ طبقه متوسط ماهر مدیریت است. انتخاب
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می باشد. در مقابل، سیان بر سرمایه آموزشی شخصی خودش و پایگاه آموزشی درونی شوهرش متکی 

 ای ماهر طبقه متوسط است.کننده حرفهیک انتخاب درواقعو همچنین و همچنین سیان  است

 مکان و انتخاب مدرسه

از عهده خرید محل برآیند و برای آن والدینی که خارج از حوزۀ  توانندمی که واردتازهبرای والدین 

از عهدۀ زمان و هزینه رفت و آمد روزانه مدرسه برآیند، انتخاب به نظر  توانندمیو  کنندمیآبریز زندگی 

د. پاسخ انکنندگان موافق نیستند که والدین انتخاب داشتههمه شرکت حالبااینرسد دارای مزیت باشد. می

کلی والدین محلی این بود که والدین باید مدرسه های حوزه شان را حمایت کنند و اگر انجام ندهند. بین 

 ایمدرسهبقای مدرسه به خطر افتد. یکی از والدین محلی،  شودمیاجتماع محلی نفاق می افتد و موجب 

روستا مدرسه از دست بدهد روستا  . من فکر کردم اگرکندمیرا دید که خدمات اساسی به اجتماع ارائه 

داند که مدرسه باید برای دانش واقعاً می میرد. زیرا آن )مدرسه( کانون فعالیت روستاست. اگر چه جنی می

که والدین  شودمیآموزان خارج از حوزه طراحی شود. تا نقش دانش آموزان را حفظ کند. او عصبانی 

 .کنندمیخارج از حوزه تالش زیادی برای حمایت از مدرسه مانند محلی ها ن

گفت که وقتی مدرسه ابتدایی تعطیل شد اجتماع تحت تاثیر  ،که صاحب یک مزرعه محلی است دریمون

آن قرار گرفت. آن به روستا ضربه زد زیرا مدرسه یک چیز مرکزی است. ریموند بعد از آن در مدرسه 

 ofstedدش در مارشلند حضور داشت. همچنین او سه فرزند داشت. وقتی مدرسه یک گزارش جدی

دریافت کرد. ریموند آگاه بود، همچنین بسیاری از والدین محلی از سه مدرسه در  4332پایین در سال 

این خوشه بودند. که اگر تعداد دانش آموزان کم شد مدارس کوچک در معرض خطر بسته شدن بودند و 

 .«این خوب است»ربارۀ این انتخاب گفت: د

ریموند احساس کرد که والدین باید مدرسه محلی خودشان را با کمک کردن به حل مسائل و مشکالت، 

انجام داد وقتی او پسرش را از مارشلند به گرین وایت که  واردتازهمثال پائوالی  عنوانبهپشتیبانی کنند. 

 ایمدرسه عنوانبه ofstedو در گزارش های  4332که در سال نزدیکتر بود، منتقل کرد. گرین وایت 

پائوال وفاداری کمی به محل دارد و او توسط نیازهای  واردتازهیک  عنوانبهفقیر اعالم شده بود. اما 

شخصی اش برای پسرش رانده شده بود و او گفت: من شنیده ام که همه چیز در مارشلند درست نیست و 

ریموند به مدرسۀ محلی اش )گرین وایت( وفاداری  حالباایناز مدرسه برداشته بود. همچنین او پسرش را 

چندین تن از  درواقعشدیدی احساس کرد. و او می خواست آن را برای اجتماع روستایی حفظ کند. 

واضح بود که تنش ها هنوز میان محلی ها مشارکت کنندگان در مارشلند منابعی برای والدین ساختند و 

اال بود و خشمگین بودند که مدیریت مشاور پائوال، پسرش را به یک مدرسه خارج از حوزه منتقل کرده ب
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نیز احساس بدی را تجربه کرده است زیرا او خارج از حوزه انتخاب کرد و گفت:  واردتازهاست. سامانتای 

با من صحبت نمی کرد. در روستا، من برچسب پرافاده خورده بودم. و بسیاری از افراد به مدت زیادی »

 .«زیرا من فرزندم را به مدرسه محلی نفرستادم

. واکنش او به کندیم استفاده از داشتن برای مبارزه برای هرچیزیاما سامانتا که از لندن آمده گفت که او 

گزینه آسان را برداشته اند. کیت  هاآناین بود که  کنندمیمدرسه را انتخاب  تریننزدیکی که افراد

دانش آموز  پنجاهمدرسه با  دو ، زیرااعتقاد دارد که والدین محلی انتخاب آسانی را دربرمی دارند واردتازه

شما در صحبت کردن درباره : »اندمدارس خیلی کوچک توصیف شده عنوانبه ofstedیا بیشتر توسط 

مایل خارج از این  دهمتولد شده ام و تربیت شده ام. که اگر شما  که من در اینجا متوجه شدیدمردم محلی 

اند. آن ها به صورت کامال حیرت زده هستند. برخی از افراد خارج شهرستان نبوده هاآنمنطقه بروید 

مسافرت کردم تا مادرم را  پنجاهمحلی هستند. من ساعت  هاآناند و همه خانواده محلی ازدواج کرده

می خواستند به مدرسه  هاآناین افراد والدین خود را به روستا بردند و بنابراین بله، اگر مالقات کنم. اما 

وقت است و لیسانس انگلیسی و هنرهای دار تمام. کیت خانه«حرکت کنند، سفر کردن نیازی نبود

اً ساکن و با یک مدیر صنعتی ازدواج کرده است. بعد از نقل و مکان از چندین خانه، نهایت تصویری دارد

روستای مارشلند شد. اگرچه دختر کیت در مدرسه محلی حضور دارد، کیت وفاداری کمی به مارشلند 

ارجح تر دسترسی پیدا کند. گرچه  ایمدرسهتا دخترش به  دهدمیدارد. و گفت که او هرکاری انجام 

باید بلند شوید و »او گفت: . کندمیدرون یا خارج از حوزه باشد. عالوه بر این صبر کمی دارد و مدام ناله 

. کیت به وضوع فاقد درک درستی از موانع نظیر هزینه های حمل و «در ماه مارس روی پای خود بایستید

که برای برخی از والدین در تحقق انتخاب مدرسه وجود دارد می باشد. در مقابل، مارگارت  نقل و زمان

د وقتی پسرهایش از مهد کودک به است رها ش وقتپارهکه یکی از والدین محلی و کشاورز 

من مجبور بودم که برای رسیدن به مهد کودک »مدرسه شان در دو مایلی منتقل شد و گفت:  تریننزدیک

 .«مایل را طی کنم یمو ن پنج

 ژهیوبه) هایمحل، برخی از فرستندینممدرسه  تریننزدیک، همه والدین محلی فرزندانشان را به نیباوجودا

قلدری،  یهاموضوعو بیشتر  کنندمیکه در فایرتاون هستند( یک مدرسه خارج از حوزه انتخاب  ییهاآن

 . والدین مختلفی رفتن به مدرسه در صبحرندیگیممدرسه را در نظر  یاستانداردهاناخشنودی و یا نزول در 

را منتقل  هاآن روزهر. ناتالی گفت: من اندکردهمدرسه را توصیف  حوزهبا رانندگی والدین و خارج از 

. ناتالی یک مادر محلی است که خارج خواستندیمآن شیوه را  هاآنو  خواستمیمکردم، من این شیوه را 

. مدیر در کردیمرا تجربه  ییهایدشوار اشیمحلاز حوزه انتخاب کرده است. زیرا در آن زمان، مدرسه 

 تمرکزی واقعی وجود نداشت. در طیداخل و خارج بود و یک حالت عصبی داشت. همچنین هیچ 
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مدرس ابتدایی خودش، ناتالی در یک مدرسه ابتدایی خارج از حوزه قرار داشت. زیرا خانواده  یهاسال

. انتخاب کردن یک مدرسه دادندیمتغییر  هرروزآن مدرسه ناتالی را  یجابهخود را انتقال داده بودند و 

که  واردتازهبرای فرزندانش بگیرد. مثل والدین  یرمعمولیغم چنین تصمی رسدینمدیگر بنابراین به نظر 

بود. و  اشیشخصبا ماشین  وقتتمامدار  خانهکیتوضیح داده شد. در انتخاب خارج از حوزه، ناتالی  قبالً

در  فرزندش نیترجوانو همچنین زمان داشت تا برای دخترانش انتخابی بکند. اگر  ونقلحملاو وسیله 

به اجتماع  اشیمحلتا به بخش ثانویه حرکت کند. سپس ناتالی از اجتماع  ماندیمسند باقی مدرسه فیلد 

که انتخاب،  کنندمیسال رانده خواهد شد. اگرچه برخی از والدین محلی فکر  41مدرسه به مدت 

، برای والدین محلی مثل هرحالبهاست. انتخاب برای والدینی مانند ناتالی مزایایی دارد.  زیبرانگاختالف

را نیز  هاآن. بلکه نماد هویت اجتماع کندمیخدمات حیاتی به اجتماع ارائه  تنهانهجنی ریموند، مدرسه 

 شانیمحل مدرسهوالدین وفادار بودند و نیز مشتاق بودند که برای حمایت از  یهردو. و کندمیبازنمایی 

. نظام مینیبیمی مثل پائوال، سامانتا و کیت واردتازهین که ما با والد طورهمان نیباوجوداکارکنند. 

. که توسط عالیقشان برانگیخته شوند. کندمیرا تشویق  کنندهمصرفبازار محور والدین  وپرورشآموزش

( یک هستند و ترگستردهنمادی از اجتماع  عنوانبه) محلیوظیفه برای بچه یک نفر وفاداری به مدرسه 

با منافع خانواده خارج از  مخالفتبرای دیگران، فرد و جمع در  و هستندین یکسان برای برخی از والد

 .باشندیممقایسه با منافع اجتماع 

 گیرینتیجه

که چگونه  دهدمیو نشان  کندمیفرآیند انتخاب مدرسه را آشکار  یهایدگیچیپاین مقاله برخی از 

ارزشمند است. انتخاب  کنندمیمناطق روستایی زندگی  تفاوت در فرآیند انتخاب بین والدینی که در

ترکیبی از عوامل بود. برای انتخاب عامل مبتنی بود. برای دیگران  کی برین دمدرسه برای بعضی از وال

مدرسه  طرفبه خواستندیم هاآنزیرا  کنندمیانتخاب  را خود حوزهمثال برخی والدین، مدرسه محلی در 

و دیگران به دلیل  کنندمیبا مدرسه انتخاب  شانیخانوادگا به دلیل پیوندهای قدم بزنند. برخی آن ر

، برای والدینی که احساس حالنیباا. زنندیماحساس وظیفه به حمایت از اجتماع محلی دست به انتخاب 

دورتر را در  مدرسهروزانه به یک  وآمدرفتانتخاب  است،مدرسه بهتر  نیترکینزد کردندینم

این اغلب  رونیازافضایی و زمانی جنسیتی نیاز دارد.  یریپذانعطافکه به  ییهانهیهز. تحمیل ردیگیبرم

زمان و پول  یهاتیمحدود، نیباوجودامدرسه بودند.  وآمدرفتبرای مادرانی بود که درگیر در  انتخاب

 سترس بود.برای برخی از والدین بیشتر از دیگران انتخابی در د انتخاببه معنای آن بود که 

متوسط هستند که قدرت فضایی  طبقهوالدین اغلب که  کندمیمتون انتخاب والدینی شهری پیشنهاد 

در  انتخاب که این دهدمیانتخاب والدینی دارند. این مقاله نشان  سازوکاربیشتری برای عملی کردن 
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از عهده هزینه و  توانندمیکه  ییهاآنابتدایی توسط  مدرسه. مکان بازار شودیم ا انجامخارج از روستا 

 طورهمان ،نیباوجودا. کندمیخانه را انتقال دهند، صدق  توانندمیروزانه یا والدینی که  وآمدرفتزمان 

در داخل فرآیند انتخاب مدرسه را  ینیبشیپکه ما در این مقاله نشان دادیم وضعیت طبقه اجتماعی، قدرت 

( اما عوامل شودیمدیگر که در اینجا مطالعه شده مقایسه  مدرسهسه  وقتی مدرسه الدال با ژهیوبهدارد. )

است. به همین دلیل ما از  یچندبعد درواقع. انتخاب کندمیدیگری وجود دارد که همچنین نقش بازی 

ی هایدگیچیپبر این ها استفاده کردیم تا به ما کمک کند وردیو از قبیل سرمایه و عادتوارهمفاهیم منطقی ب

بلکه  آورندیمرا  شانیاقتصاددر این فرآیند سرمایه  تنهانهد انتخاب نزد والدین فائق آییم. والدین فرآین

نی یا برای برخی، دانش درو ترمهمو از همه  مدارک آموزشی شاملکه  شانیفرهنگهمچنین سرمایه 

والدینی با مقدار بیشتری از . والدین با انتخاب بیشتر، کنندمیهزینه  خودی در نظام آموزشی نیز هست را

 سرمایه اقتصادی و فرهنگی هستند.

تعدیل شد.  شانیکودکمطالعه توسط تجارب دوران  ، انتخاب برای اکثریت والدین در اینحالنیباا 

تولید کنند که شامل را باز اندبودهی که خودشان در آن امدرسه خواستندیمبرخی از والدین مثل کارل 

 شانیهابچه خواستندیمبرخی از والدین مثل سامانتا  کهیدرحال .کوچک و محلی بودمعیارهایی مثل 

، داشته باشند. همچنین والدینی وجود داشتند که در اندکردهخودشان تجربه  ازآنچهآموزش بهتری 

ابتدایی پایانی برای خودشان بود و پس از  مدرسهانتخاب  کهیطوربه کردندیمفکر  مدتکوتاه

 یهاوهیش. کردیم وجود داشت مثل کالین که فراتر از ابتدایی به بخش ثانویه فکر بلندمدت یهاراهبرد

و  یک مدرسه بهتر شود. با والدینی نظیر سیان تواندمیمدرسه  کیآنبسیاری وجود داشت که در 

سیان گرین وایت را  مشاهده کردیم. را دالیل متفاوت با یکسان یامدرسهمارگارت، انتخاب کردن 

مارگارت آن را به این  کهیدرحالو هم اخالق مدرسه را دارا بود.  کوچک یااندازههمانتخاب کرد زیرا 

این فرآیندی است که در آن نتایج  درواقعمدرسه برای او بود.  نیترکینزددلیل انتخاب کرد که آن 

 یجابهراین با برجسته کردن فرآیندهای متفاوت یکسانی توسط والدین با دالیل متفاوت، به دست آمد. بناب

از طریق تجسم مفهوم عادتواره مطالعه  هاآننتایج، ما دوران کودکی شخصی والدین و تجارب کاری 

 .گذارندیمها بر فرآیند انتخاب اثر در نظر گرفتیم که چگونه عادتوارهکردیم و 

کودکی اش از حضور در یک مدرسه خارج از برای برخی از والدین محلی مثل ناتالی، تجربه دوران 

دشواری هایی  حوزه او را وادار کرد که به دنبال یک مدرسه جایگزین بگردد وقتی مدرسۀ محلی اش

برای اکثر والدین محلی مثل ریموند، انتخاب مدرسه شامل یک تعهد این، وجود  تحمل می کرد. با

 دهدمیمطالعه نشان  ،نیز در بر می گیرد. به هر حالکه مدرسۀ محلی را  احساسی به اجتماع روستایی است

یک  عنوانبه درواقعکه همۀ مشارکت کنندگان اعتقاد ندارند که انتخاب لزوماَ خوب بود. برخی آن را 
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تعهد کمتری به مکان داشتند و بنابراین بیشتر  واردتازهعامل اختالف برانگیز در اجتماع دیدند. والدین 

طراف نسبت به والدین محلی بودند که وفاداری قوی تری برای حمایت از مدرسۀ تمایل به خرید در ا

محلی داشتند. در یک محیط شهری این شاید کمتر قابل مشاهده باشد. وقتی والدین از مدرسۀ محلی شان 

در یک مکان روستایی، جایی که مدارس کمتری وجود دارد و مرزهای  حالبااین. کنندمیحمایت ن

وقتی والدین مدرسۀ روستایی  شودمیاع روستایی بیشتر قابل مشاهده است این بیشتر دیده اطراف اجتم

 .کنندمیمحلی را انتخاب ن

بیشتر رویکرد اخیر به انتخاب والدینی با کارکردهای طبقه اجتماعی، سبک زندگی و وفاداری در ارتباط 

، انتخاب شیوه زندگی رفتن مدرسه یی در سنهابچهیی با هاخانوادهکه برای است حاکی از آن است 

 که دهدمی، پژوهش این مقاله نشان حالنیباا. تدر ارتباط اس کانمبا شامل انتخاب مدرسه است و آن 

. آن باشدینمکافی نیست و مکان خاصی نیز  واردتازهای والدین این خیلی ساده است. سبک زندگی بر

که  دهندمینشان  ییروستاروستایی درست است. یقیناً صحیح است که متون مهاجرت  مدرسهبرای 

و همچنین مایل به پیوستن به اجتماع روستایی  کنندمیافرادی که یک سبک زندگی روستایی را انتخاب 

که مک دوال و  طورهماناما  .رندیگیممحلی  مدرسههستند که فرض را شامل حمایت کردن از 

سبک زندگی لزوماً مکان خاصی ندارد. بعضی از متوسط شهری  طبقه، با انددادهنیز نشان همکارانش 

و بعضی از والدین محلی در این مطالعه درگیر در یک مهاجرت روزانه از یک اجتماع  واردتازهوالدین 

ر که پیشنهاد تحارج مدرسهفراهم نمودن فرزندانشان با انتخاب  منظوربهروستایی به اجتماعی دیگر شدند. 

که برای این والدین از وفاداری به اجتماع  یایاجتماعمزایای  کندمی. سبک آموزشی و بازتولید کندمی

 بودند. ترمهم

اغلب به مکان نسبت به ساکنین بلند مدت و از اینرو به موقعیت نمادینی که  واردتازهوالدین  این، با وجود

زندگی می کردند، وفاداری کمتر دارند. وفاداری به مکان  هاآنمدارس در اجتماع روستایی، جایی که 

ین کم اهمیت تر شده است. نتیجه ای از بازاری شدن آموزش و پرورش است. واردتازهکه در میان 

. و اکنون توسط مدارس از شودمیوفاداری به مکان کم تر توس سیاست های سفت و سخت منطقه اجرا 

گی و اقتصادی برای تجربۀ انتخاب واقعی دارند، بدست آمده است. واقعیت این والدین که سرمایه فرهن

جایی که یک روند روبه رشد از  کنندمیاین است که سه مدرسه در این مطالعه در یک منطقۀ محلی کار 

نزول تعداد دانش آموزان در این شهرستان وجود دارد. بنابراین هر دانش آموزی که خارج از حوزه به 

که در آستانه بسته شدن است. منتقل  ایمدرسهتدایی روستایی جذب شد از مدرسۀ بسته شده به مدرسۀ اب

. سیاست انتخاب مدرسه والدین را با منابع برای انتقال فرزندانشان با اتومبیل از یک روستا به شودمی

طور که مطالعه ما تا تالش کنند مدرسۀ بهتر را پیدا کنند. به هر حال همان کندمیروستای دیگر تشویق 
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در  ایمدرسه. برای والدین دشوارتر است که خود را کامالً درگیر انتخاب مدرسه کنند وقتی دهدمینشان 

نزدیک شان وجود ندارد. عالوه بر اینکه رانندگی خارج از حوزه برای رسیدن به مدرسه افزایش یافته 

رسه به دلیل سالمتی بودند. پژوهش آینده درگیر پیاده روی و دوچرخه سواری به مد هابچهاست. وقتی 

و نیز هزینه های مسافرتی افزایش یابد و  ممکن است تغییرات در انتخاب های والدین را بررسی کند

 دستاوردها و شهرت مدارس فردی رو به افول برود.

 هاقدردانی

برای شرکت در پژوهش موافقت کردند  ما از کارکنان، والدین و داوطلبین در این سه مدرسه که

فوق دکترای خود  نهیهزکمک یگذارهیسرمابرای  ESRCکه از  خواهدیم. ماریون همچنین سپاسگزاریم

 .کنیممیتشکر کند و نهایتاً از دکتر جو آرمسترانگ و نیز پروفسور اندر و سایر نظرات مفیدشان تشکر 
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