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چکیده
و پرورش ایران آموزشاین پژوهش با هدف بررسی موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در 

.نجام گرفتاآموزشاقتصاد ينظران حوزهاز دیدگاه مدیران و صاحب) موردکاوي مدارس غیرانتفاعی(
نفر از 10شهر تهران ويانتفاعی پسرانهمدیران مدارس غیرنفر از284ازي عبارت بودآمارينمونه

چند گیري نمونهاستفاده از روشبابه ترتیبکهتهرانهاي هدانشگاآموزشنظران اقتصاد صاحب
گویه از 62مشتمل بر اي مهابزار پژوهش پرسشنا.انتخاب شدندهدفمند گیري نمونهروشواي مرحله

.بودبخش عوامل طرف تقاضا و طرف عرضهدر دومدارس غیر انتفاعیيثر در عدم توسعهؤعوامل م
نتایج پژوهش .استفاده شداي تک نمونهtآزمونحاصل از پرسشنامه از هاي تحلیل دادهبراي تجزیه و

،آموزشسازي ش خصوصی براي فراهمحاکی از این است که نگرش منفی و عدم اعتماد دولت به بخ
ی و عدم آموزشبخش خصوصی براي حضور در بازار ي عدم انگیزهبعدي از مشارکت،هدف تک

ترین موانع گسترش حضور بخش خصوصی از مهمياقدامات تسهیل کنندهنگري امکانات وپیش
.نظران بوده استمدارس غیر انتفاعی از دیدگاه مدیران و صاحب
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مدارس يتوسعهموانع خصوصی،-مشارکت دولتیانتفاعی،مدارس غیر: کلیديي هاواژه
.آموزشموانع مشارکت بخش خصوصی در غیر انتفاعی،

مقدمه
بوده انآموزدانشوالدین اًبخش خصوصی و مشخصيبه لحاظ تاریخی وظیفهآموزش

خویش تعریف و يوظیفهبه عنوان و پرورش را آموزشکوتاه زمانی است که ها دولت. است
ی آموزشيدر ارائه، براي کل کشورآموزشاجتماعی مترتب بر -مزایاي اقتصادييبه واسطه

به این 1970ياز دههاخیر و مشخصاًيدر چند دهه.اندکردهاهتمام کیفی به فرزندان ملت 
رو هروبهاآنبا آموزشدرست يو پروش در ارائهآموزشکه هایی چالشيطرف به واسطه

در حال . ایمبودهآموزشيحضور بخش خصوصی در عرصهيدوبارهشاهد ظهور،بوده است
با این ،باقی مانده استها در درست دولتتر کشورها عمدتاًدر بیشآموزشچه حاضر اگر

. خصوصی به سرعت فزاینده استبخشبه دست آموزشحال روند حرکت به سمت سپردن 
که است الهام گرفته این واقعیت از و همچنین ها یش روي دولتهاي پاین حرکت از چالش

منافع خصوصی است و بخش خصوصی به ویژه والدین باید هم در يدر برگیرندهآموزش
.تر ایفا کندنقشی فعالآموزشمالی و هم در تدارك تأمین

به دلیلو پرورش پس از انقالب آموزشدر ایران مشارکت دولت و بخش خصوصی در 
عدم توان دولت دروی براي افراد الزم التعلیمآموزشنیاز به امکانات تشدید رشد جمعیت و 

در این راستا مدارس غیر انتفاعی به عنوان بارزترین .کل گرفتمربوطه شهاي مین هزینهأت
ترهر چه بیشپوششافزایشهدف و باآموزششکل مشارکت بخش خصوصی در 

و پرورش در جهت آموزشيآزاد شدهيو بودجههتر امکاناتبتوزیعو آموزاندانش
.تأسیس شدنددولتی آموزشبخشی به کیفیت

میلیون و 12دادن حدود قرارپوششتحتباپرورشوآموزشدر حال حاضر وزارت
گاه، آموزشهزار 145هزار نفر پرسنل در 30آموز و یک میلیون و نفر دانشهزار800

، وزارت آموزش و پرورش(دهددولتی را تشکیل میيترین مجموعهستردهترین و گبزرگ
دولتی گاه غیرآموزش15800درآموز هزار نفر دانش100یک میلیون وکه از این تعداد ،)1388

ي آموزدانشدرصد از جمعیت 5/8که حدود قرار دارندغیر دولتی آموزشتحت پوشش 
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و آموزشمالی تأمینی اندك در کاهش بار سنگین سهماین امر .گیردمیکشور را در بر
مالی به قوتتأمیني و پرورش در زمینهآموزشهاي چالشرواز این. پرورش بر عهده دارد

. خود باقی است
عمومی دولت با رشد متوسط ساالنه يبودجه) 1388(پرورشوزارت آموزش و طبق 

يودجهمیلیارد ریال در قانون ب903337ه چهارم توسعه، بيدرصد طی چهار سال برنامه7/19
با رشد متوسط نیزو پرورش آموزشاعتبارات بر این اساس . افزایش یافته است1387سال 

. افزایش یافته است1387سال يمیلیارد ریال در قانون بودجه89819درصد، به 9/8ساالنه 
عمومی دولت در قانون يو پرورش عمومی از بودجهآموزشسهم اعتبارات با این اوصاف 

در حالی است که این. کاهش یافته استدرصد 9/9به رشد منفی 2/14با 1387بودجه سال 
هزار کالس درس غیر122ی حدود آموزشهاي زیرساختيتنها در زمینهدر سراسر کشور 

.هزار کالس درس بدون استحکام وجود دارد126استاندارد و 

مشارکت بخش يو پرورش براي توسعهآموزشهه از تالش دبا گذشت دوکه نتیجه این
در یمشارکتچنین مدارس غیر انتفاعی به عنوان شکل اصلی ،کشورآموزشخصوصی در 

يآغازین و با میانگین جهانی سهم بخش خصوصی در ادارهيبا اهداف قصد شدهآموزش
ارزشیابی جامعی در از طرف دیگر.داردزیادي يفاصله) درصد25تا 20حدود (آموزش

و پرورش ایران آموزشدر ) مدارس غیر انتفاعی(خصوصی - رابطه با مشارکت دولتی
که چه عواملی باعث شده است که همکاري دولت و بخش و این) جمهوري اسالمی(

جهانی ظاهر شود،هاي استانداردها و میانگینينتواند در حد و اندازهآموزشخصوصی در 
ررسی موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در در همین راستا ب.صورت نگرفته است

پژوهش حاضر از يبه عنوان مسألهآموزش و پرورش ایران در رابطه با مدارس غیر انتفاعی 
.استاهمیت باالیی برخوردار 

تحقیقيپیشینه
موجود در فراهم نمودن دسترسی هاي شکافکردنبراي پرها بسیاري از دولت

رو شدن با هها را براي روبآموزش کیفی که آنهاي ن ابتدایی و متوسطه به فرصتاآموزدانش
سپردن و خصوصی - دولتیهاي مشارکتقرن بیست و یکم آماده نماید، به هاي چالش
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حضور در این ارتباط .اندمتوسل شده» دستان خصوصی«به آموزشکل یا بخشی از يوظیفه
پیش رو،هاي ماهیت چالش،ته به نوع رژیم سیاسیدر کشورهاي مختلف بسبخش خصوصی

که از رو بوده استهبا موانعی روباجتماعی و سیاسی کشور همواره ، وضعیت اقتصادي
:اشاره کردزیر توان به موانع میهاآنيجمله

فقدان تعهد و پایبندي دولت به رعایت مفاد توافق شده در مشارکت و : سیاسیهاي چالش
تواند اعتماد بخش خصوصی و مردم به مییمات و قوانین مربوط به مشارکتعدم ثبات تصم

اعمال عالوه بر ) 2010(1به باور پاترینوسبنا. قدم کاهش دهددولت را به عنوان شریکی ثابت
مشارکتيمختلف در برنامههاي دولتسیاسیهاي حساسیت،سالیق و عالیق شخصی

وي به اعتقاد. دهدخصوصی را در دراز مدت کاهشتواند روند رو به رشد حضور بخش می
از اعمالی اي گستردهيبلکه دامنه،مشکل حل ناشدنی ضرورتاً فقدان تعهد سیاسی نیست

يکارآمد ارائههاي سیاسی اصالحاتی است که براي ایجاد سیستمضروري و ماهیت شدیداً
ثر ؤمشارکتی مواقع در. خدمات در چهارچوب مشارکت با بخش خصوصی الزم می باشد

سیاست ملی و و هماهنگی) 2،2008الروك(فضاي سیاسی مثبتچیز نیازمندبیش از هر
.باشدمی)3،2003کمیسیون اروپا(محلی دولت 

این ممکن است )2002(4به بیان رومري:آنتعهد به درك ضرورت مشارکت وعدم 
هاي سازمانسبب شود ش استبه خودي خود داراي ارزهمواره و که کار مشارکتی تصور

مشارکتی نمایند تا کارهاي تر وقت خود را صرف مکانیسمدرگیر در یک مشارکت بیش
مربوط به مشارکت به فرایند کار مشترك و هاي تر گزارشبیشلذا . آندستیابی به نتایج

اً مشارکت اساسآیا به این موضوع که یاو به اثري که مشارکت داشته تاد نپردازمشارکتی می
؛ کامرون و16ص، 2002، 5هودسون و هاردي(کاري ضروري بوده است یا خیردر اصل

نیز نشان داده ) 1388(جعفري ).7، ص7،2002لندینینگگول و ا؛ پ15، ص6،2003الرت

1- Patrinos
2- Larocque
3- European Commission
4- Rummery
5- Hudson & Hardy
6- Cameron & Lart
7- Powell & Glendinning
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بخش موانع جدي بر سر راه مشارکت از جملهسازيعدم درك ضرورت خصوصیاست که 
از طرف دولت و زمانی که ضرورت کار مشارکتی رو از این. باشدمیخصوصی در آموزش

حمایت ،درگیر در مشارکتهاي سازمانيدرك شد الزم است که همهبخش خصوصی 
نشان دهند مشارکت دربراي تضمین تداوم همکاري رايآورسازمانی و تعهد خود به نو

.)1،2006داونز؛2008،الروك(
) 2008الروك،(شرکاي خصوصی يانهآورردن نوماده کآ:انتخاب استراتژیک شرکا

هاي پیوندو )2،2006نت شکدیویس و ه(آیندهترین شرکاي جذب و مذاکره با مناسب
- دولتیهاي از رموز موفقیت مشارکت) 2006داونز،(خارجیهاي استراتژیک با سازمان

نفعان بالقوه باشد که در آن همکاري بین ذياي ممکن است وضعیت به گونه.خصوصی است
تاریخی در يبنیادي ایدئولوژیک، نابرابري شدید قدرت، سابقههاي به دلیل وجود تفاوت

باالي با هاي هزینهشکست خورده براي همکاري با یکدیگر، وهاي دشمنی و تعارض و تالش
میان افراد هاي برخوردها و نزاعاساساً . )255ص ،3،1989گري(هم کارکردن مناسب نباشد 

از همکاران درگیر در یک مشارکتاي متفاوت فرهنگی و داشتن تصوري کلیشههاي با زمینه
؛ کامرون 20ص ،4،1997ویلسون و چارلتون(تواند در کاهش اثر مشارکت مؤثر واقع شوند می
). 24ص،2002، 5و تاولگالیور،؛ پک13ص ،2003الرت، و

دستهبشارکت که از یک ماي ز نتیجهنظر اصرف:مشارکتو استراتژي ریزي برنامه
از همین . باشندمشخصرسالتیدارايوهدفمندبایدخصوصی–دولتیهاي مشارکتآید، می

؛ 2006داونز،(حیاتی استها نگري براي تداوم و موفقیت مشارکتو پیشریزيبرنامهرو 
تراتژي کلی باشند و باید داراي یک اسها مشارکت). 1997، 6رز؛1997ویلسون و چارلتون، 

هاي خواهند به چالشمیهایی مکانیسمچهباید مشخص کنند که چگونه و با استفاده از 
کافی براي پاسخ به نیازهاي متنوع يمشارکت باید به اندازهيبرنامه. پاسخ دهندآموزش

1- Downes
2- Davies & Hentschke
3- Gray
4- Wilson & Charlton
5- Peck, Gulliver, & Towell
6- Rose
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شرکا برابر نیازهاي متغیر محیط اقتصادي ودرو ) 2008،وكرال؛ 2010، پاترینوس(مشتریان
.دپذیر باشانعطاف)2006داونز،(

دسترسی به منابع مالی و سرمایه براي ایجاد فقدان آموزشيهدر حوز:منابع مالی
براي مالیتأمینيانهآورنوهاي دسترسی به مکانیسمعدممناسب و فیزیکیهايزیرساخت

پرورش به در آموزش ومشارکت بخش خصوصیيعمدهی کیفی از موانع آموزشيارائه
،الروك؛ 1،2009سلینگر؛2006داونز،؛ 2010،پاترینوس؛1388،جعفري(روندمیشمار
بینی سیستم ماهیت توسعه نیافته و غیر قابل پیش)2010(به اعتقاد پاترینوس . )2008

عوامل اقتصادي، فرهنگی و نگرشی حاکم بر جامعه، عدم تمایل وام دهندگان به بانکداري،
تر انع بر سر حضور گستردهوترین ماحتماالً بزرگمورد نیاز بخش اجتماعی يیهتأمین سرما

.دنباشمیبخش خصوصی
نیروها و کارکنان ممکن است در مورد :طرفین مشارکتهاي و مسئولیتها ابهام در نقش

دیگر را به اي حرفههاي نگران این باشند که نقشهایشان مطمئن نباشند یاحدود مسئولیت
ممکن است تصور کنند که خودگردانی و اختیار خود نیز مدیران از طرف دیگر .انده گرفتهعهد

شود که خود ممکن ) فرد یا تیم( نقش واند باعث ابهام درتمیاین امراند که را از دست داده
؛ هودسون و 18، ص 2002، تاولور گالیوک، پ(د گردمشارکت اثربخش یک انع وماز ت اس

). 54ص ،2002هاردي، 
هاي روشن به ویژه شاخصهاي شناسایی و تدوین شاخص: عدم ارزشیابی و نظارت

ارزشیابی که به شرکا آن نوع . مهم استاین فرایندخروجی مرتبط به مشارکت براي موفقیت 
هاردي، (بسیار ارزشمند خواهد بود دهد به طور مداوم به دنبال بهبود و اصالح باشند امکان می
بر این اساس ).62ص ،2002؛ هودسون و هاردي،20ص،2،2000هادینگتونوهودسون

فقدان یک مکانیزم مناسب و کارآمد ارزشیابی و نظارت بر فرایندهاي مورد نظر براي افراد و 
به اعتقاد . مشارکت در امر آموزش و پرورش استيذینفع از جمله موانع بازدارندههاي هگرو

ی توان الزم براي ارتقا، تنظیم و نظارت بر توسعه محلمرکزي و اي هدولت)2010(پاترینوس 
نظارتی منسجم و قابل -فقدان چهار چوب قانونی.را ندارندآموزشبرابر بخش خصوصی 

1- Selinger
2- Waddington



81...موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران

آموزش و قانونی کنندگان غیرسبب رشد عرضهبخش خصوصیآموزشياجرا براي ارائه
کارایی قوانین لتی خصوصی اغلب منوط بهدوهاي موفقیت مشارکتدر واقع . گرددمیپرورش

.است) 2003کمیسیون اروپا،(میزان اختیار قانونیو)2009سلینگر،(و مقررات 
هاي محدودیتترین از دیدگاه بخش خصوصی یکی از عمده: فقدان نیروي کار ماهر

ترین مشکالتعمدهاز جمله .استصوصی کمبود معلمان شایسته و ماهرخآموزشگسترش 
به اي از مدرسهمعلمان جایی هبجا-2،معلماننگهداريوجذب- 1توان به میدر این زمینه

معلمان مقایسه با درحقوق معلمان باالتر بودن -3،اغلب بدون اخطار قبلیمدرسه دیگر 
الزم هاي صالحیتتر معلمان از بیشعدم برخورداري -4و،%)10به اندازه(بخش دولتی

).2010پاترینوس، (اشاره کرد ر سطح متوسطهبراي تدریس د
خصوصی در بسیاري از يسیس یک مدرسهأفرایند اداري ثبت و ت: بوروکراسی اداري

دیگر اي گزینهآموزشکه بسیاري از فراهم کنندگان نتیجه این.کشورها کند و طاقت فرساست
یید صالحیت أگزینش و تهايرویه.بینندجز فعالیت غیر مجاز و غیر ثبتی در پیش خود نمی

فردي و هاي ایدئولوژیک با اعمال سلیقههاي کشورهاي داراي حکومتسسان به ویژه درؤم
این . کندمییوسأگیري این فرایند ممدرسه را از پیيهمراه است و بانیان بالقوهحزبی
این . سازداثربخش میدولت و بخش خصوصی را در عمل نابوروکراتیک مشارکتهاي نقصان

فنی اتظمالحو رعایت ) 2008،الروك(توان سازمانی براي مدیریت برنامه در حالی است که 
.باشندمیضروريها براي موفقیت مشاکت)2003کمیسیون اروپا،(سازمانیو

يه دهندهئرا گاهی نه در طرف اراها دالیل شکست مشارکت:نواقص طرف تقاضا
آموزشدر طرف استفاده کنندگان از برنامه و متقاضیان بلکه ) طرف عرضه(مشارکتيبرنامه

دیدگاه عدم وجود ،)1388،جعفري(رشد ناکافی فرهنگ کارآفرینی . نهفته است) طرف تقاضا(
اقتصاديشرایط بد و )2003کمیسیون اروپا،(مسائل اجتماعی،)2008الروك،(فرینانه آکار

بخش خصوصی فعال در .باشندمیتقاضاترین موانع مشارکت در طرفاز جمله مهمخانوار 
هاي هزینهتأمیناست که تمایل و توان مالی الزم براي هایی نیازمند خانوادهآموزشيحوزه

.خصوصی فرزندانشان را داشته باشندآموزش
بخش خصوصی در کشورهاي مختلف پیش روي مشارکت دولت وهاي بررسی چالش

،رسندنقشه به نظر میرويکهچهنآتر ازکمقعیواهاي مشارکتدهد که دنیا نشان می
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،بر است و انتظارات زودهنگام از نتایجموفق زمانهاي گیري مشارکتشکل.اندلآایده
تواند همکار و یا رهبري غیر متعهد میهاي رقابت بین سازمان،سازمانی ناسازگارهاي فرهنگ

د مشارکتی با یک یا چند مورد از موانع باال تنها ایجا).2007،ا خانقبنیاد آ(آن را تحلیل برد 
يمشارکت موفق دولت و بخش خصوصی در حوزهنتیجتاً . نمایشی از مشارکت خواهد بود

سپردن کار مردم به نیازمند باور واقعی دولت به مشارکت مردم بر سرنوشت خود،آموزش
ر منتهی به مشارکت ثؤمردم به حکومت و ایجاد بسترهاي مباالياعتماد دست مردم،

. باشدمیفرزندانشانآموزشمردم در يجانبههمه

تحقیقهايهو فرضیهدف 
کمــی مــدارس يبررســی موانــع موجــود بــر ســر راه توســعهپــژوهش حاضــر بــا هــدف 

نظــران اقتــصاد آمــوزش و مــدیران مــدارس غیــر انتفــاعی و صــاحبانتفــاعی از دیــدگاه غیــر
:باشدمیدر صدد آزمون فرضیات زیرپرورش

کمی مدارس غیر انتفاعی آموزش و يبر توسعهمل نگرشینظران عااز نظر صاحب-1
. ثیر داشته استأپرروش ایران ت

کمی مدارس غیر انتفاعی آموزش و ينظران عامل هدف بر توسعهاز نظر صاحب-2
. ثیر داشته استأپرروش ایران ت

کمی مدارس غیر انتفاعی آموزش و يوسعهنگري بر تنظران عامل پیشاز نظر صاحب-3
. ثیر داشته استأپرروش ایران ت

کمی مدارس غیر انتفاعی آموزش و ينظران عامل خط مشی بر توسعهاز نظر صاحب-4
. ثیر داشته استأپرروش ایران ت

کمی مدارس غیر انتفاعی آموزش و يبر توسعهعامل سازماندهی نظران از نظر صاحب-5
. ثیر داشته استأایران تپرروش 

کمی مدارس غیر انتفاعی آموزش و يبر توسعهعامل انگیزه نظران از نظر صاحب-6
.ثیر داشته استأپرروش ایران ت

کمی مدارس يبر توسعهفرهنگی- قتصادي و اجتماعینظران عامل ااز نظر صاحب-7
. ثیر داشته استأغیر انتفاعی آموزش و پرروش ایران ت
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تحقیقشناسی روش
روش تحقیق

.بود» زمینه یابی«پژوهش حاضر روش 

گیريجامعه و روش نمونه
يپسرانهيمتوسطهراهنمایی،ن مدارس ابتدایی،مدیرارا ي پژوهش حاضر آماريجامعه

و ) نفر1180بر مشتمل(و پرورش شهر تهران آموزشيگانهغیر انتفاعی مناطق نوزده
.دهندمیتشکیلشهر تهرانهاي هدر دانشگاپرورشوآموزشصاد اقتينظران حوزهصاحب

مدارس غیر انتفاعی را انآموزدانشدلیل انتخاب شهر تهران این است که تهران باالترین درصد 
چشمگیري از این هاي داراست و نیز در بین مناطق آن تفاوتکشور در انآموزدانشبه کل 

ي و نیز آماريتوجه به ناهمگونی موجود در جامعهدر پژوهش حاضر با.لحاظ وجود دارد
اقتصادي شهر -به لحاظ اجتماعیپراکندگی مدارس غیر انتفاعی در مناطق مختلف و ناهمگون

به این ترتیب که ابتدا شهر تهران به لحاظ ؛استفاده شداي چند مرحلهگیري نمونهاز روش
. تقسیم شد) شرق و غربمرکز،وب،جنشمال،(بخش جغرافیایی5اجتماعی به -اقتصادي

ن بخش به روش تصادفی ساده آيبخش جغرافیایی یک منطقه به عنوان نمایندهسپس از هر
از هر منطقه انتخاب و با توجه به نسبت مدیران هر بخش از تهران به کل تعداد مناسب مدیران

براي .فر مشخص شدن189مدیران با استفاده از فرمول کوکران يحجم نمونه. انتخاب شد
هدفمند استفاده گیري نمونهو پرورش از روشآموزشنظران اقتصاد نفر صاحب10انتخاب 

.شد

آوري اطالعاتجمعرابزا
متشمل بر ساخته محقق يدر این پژوهش عبارت بود از پرسشنامهها ي دادهآورابزار جمع

نظران به عنوان مانع حضور بگویه از عواملی که در ادبیات پژوهش و نیز نظرات صاح62
فرعی هاي مؤلفهو ها لفهؤمعوامل،1جدول . مطرح شده بودندآموزشبخش خصوصی در 

پرسشنامه در دو بخش توسط هاي هر یک از گویه. دهدگیري را نشان میابزار اندازه
شته ها ابتدا مشخص کردند که یک گویه تا چه اندازه وجود داآن. پاسخگویان ارزیابی شدند
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است و در ثانی اگر وجود داشته تا چه اندازه مانع توسعه و گسترش مدارس غیر انتفاعی بوده 
.انداند ستون دوم را نیز جواب ندادهکسانی که در ستون اول با گویه مخالف بوده. است

مدارس غیر انتفاعیيثر در عدم توسعهؤعوامل م.  1جدول 
تعداد سواالتفرعیهاي مؤلفههامؤلفهعوامل

7نگرش
7هدف

7نگريپیش ریزيبرنامه

3خط مشی
9سازماندهی

8)هامشوق(ایجاد انگیزه

طرف عرضه

اجرا
11نظارت

5اقتصادي 5اجتماعی-فرهنگیطرف تقاضا

پژوهشگر با حضور در)برابر با تعداد مدارس(مدیرپس از انتخاب هر : اجرايشیوه
پرسشنامه را در ،نآیت متوضیحی مختصر در خصوص هدف پژوهش و اهيمدرسه و ارائه

.دگردیمیارائهنیز اختیار مدیر مدرسه گذاشته و در صورت لزوم توضیحات تکمیلی 

روایی و پایایی تحقیق
روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی گویه با استفاده از نظرات اساتید و 

براي به دست آوردن پایایی این ابزار نیز از روش . نظران حوزه مورد مطالعه گردیدبصاح
به 82/0که ضریب ،بازآزمایی استفاده شد و سپس براي آن ضریب آلفاي کرانباخ محاسبه شد

دهد که پرسشنامه براي اجرا قابل اعتماد مناسبی است و نشان میدست آمد که ضریب نسبتاً
. است

هال دادهروش تحلی
هاي آمار توصیفی و استنباطی زیر ها از روشدر پژوهش حاضر متناسب با ماهیت داده

:استفاده شده است
.)..مانند فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و(هاي آمار توصیفی شاخص-
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اي براي بررسی اعتبار نظرات مدیران مدارس در خصوص موانعتک نمونهtآزمون -
.مدارس غیر انتفاعی در ایرانيتوسعه

ي تحقیقهایافته
انتفاعی از کمی مدارس غیريموانع موجود بر سر راه توسعهال که ؤپاسخ به این سبراي
در ایران کدامند؟و پرورش آموزشنظران اقتصاد مدیران مدارس غیر انتفاعی و صاحبدیدگاه 

چهار حد وسط طیفينمرهبه این صورت که.استفاده شده استاي تک نمونهtآزموناز 
به عنوان 2برابر با )1مخالفمو کامالً،2مخالفم ،3موافقم ،4موافقم کامالً(لیکرتاي گزینه
معیار به لحاظ يبا نمرهها زمودنیآمعیار در نظرگرفته شده است سپس تفاوت نمرات ينمره
. گیري شده استي اندازهآمار

نظران در مورد موانع میانگین نمرات صاحبينمونه براي مقایسهتکtآزمونیج نتا.  2جدول 
کمی مدراس غیر انتفاعی مورد پژوهش با میانگین فرضیيتوسعه

داريسطح معنی آزاديي درجه t میانگین تعداد هامؤلفهوضعیت  هامؤلفه
000/0 283 387/22 0153/3 284 وجود داشته است
000/0 193 873/13 8366/2 195 مانع بوده است

نگرش

000/0 283 143/10 7295/2 284 وجود داشته است
000/0 161 583/4 6758/2 162 مانع بوده است

هدف

000/0 283 230/17 8662/2 284 وجود داشته است
000/0 189 947/6 7021/2 190 مانع بوده است

نگريپیش

000/0 283 699/14 0106/3 284 اشته استوجود د
055/0 215 931/1 5793/2 216 مانع بوده است

خط مشی

000/0 283 193/6 6702/2 284 وجود داشته است
017/0 154 394/2 5666/2 155 مانع بوده است

سازماندهی

000/0 283 974/19 9828/2 284 وجود داشته است
000/0 218 084/7 6679/2 219 مانع بوده است

انگیزه

000/0 283 742/8 7180/2 284 وجود داشته است
049/0 183 471/3 7180/2 184 مانع بوده است

نظارت

000/0 283 852/20 0232/3 284 وجود داشته است
000/0 202 135/10 8511/2 203 مانع بوده است

اقتصادي

000/0 283 219/15 8958/2 284 وجود داشته است
000/0 184 939/5 7010/2 185 مانع بوده است

-اجتماعی
فرهنگی
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مدیران مدارس غیر انتفاعی شهر تهران با وجود نشان داده شده است 2چه در جدول چنان
انگیزه، نظارت و شرایط اقتصادي و سازماندهی،نگري،پیشهدف،نگرش،هاي مؤلفه

.افقنددرصد اطمینان مو95مدارس غیر انتفاعی با يها در عدم توسعهنآاجتماعی و نقش 
پذیرند اما خط مشی انتخاب شده براي مشارکت بخش میخط مشی رايمؤلفهها وجود نآ

کمی این مدارس يرا مانعی بر سر راه توسعه) یعنی مکانیسم مدارس غیر انتفاعی(خصوصی 
.دانندو در نتیجه افزایش مشارکت نمی

نظران در مورد موانع مرات صاحبمیانگین نيتک نمونه براي مقایسهtآزموننتایج . 3جدول 
رس غیر انتفاعی مورد پژوهش با میانگین فرضیاکمی مديتوسعه

داريسطح معنی آزادييدرجه t میانگین تعداد هامؤلفهوضعیت  هامؤلفه
001/0 9 056/5 8571/2 10 وجود داشته است
027/0 7 639/2 2843/3 8 مانع بوده است نگرش
001/0 9 000/5 9167/2 10 وجود داشته است
013/0 6 076/3 9950/2 7 مانع بوده است هدف

002/0 9 175/4 1476/3 10 وجود داشته است
003/0 6 039/4 9621/2 7 مانع بوده است نگريپیش

000/0 9 779/5 0333/3 10 وجود داشته است
461/0 6 770/0 6500/2 6 مانع بوده است خط مشی

002/0 9 345/4 9667/2 10 وجود داشته است
121/0 6 710/1 7371/2 7 مانع بوده است سازماندهی

002/0 9 457/4 0875/3 10 وجود داشته است
049/0 76 269/2 7389/2 7 مانع بوده است انگیزه

142/0 9 610/1 8300/2 10 وجود داشته است
398/0 5 888/0 6742/2 6 مانع بوده است

نظارت

000/0 9 864/6 1250/3 10 وجود داشته است
442/0 9 808/0 6944/2 9 مانع بوده است اقتصادي

001/0 9 053/5 1667/3 10 وجود داشته است
106/0 6 795/1 8083/2 7 مانع بوده است

-اجتماعی
فرهنگی

و پرورش با وجود عوامل آموزشاقتصاد ينظران حوزهصاحبدهد که مینشان3جدول 
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کمی يها به عنوان مانعی بر سر راه توسعهنآنگري و انگیزش و نقش هدف، پیشنگرش،
خط هاي پذیرند که عاملمیها اگر چهنآ.درصد اطمینان موافقند95مدارس غیر انتفاعی با 

95با فرهنگی وجود دارند اما- مشی، سازماندهی، شرایط اقتصادي، و وضعیت اجتماعی
معتقدند که 106/0و 442/0، 121/0، 461/0داريیا ضرایب معنبه ترتیب ب(درصد اطمینان 

نظارتيمؤلفهبا وجود ها همچنین آن.اندمانعی بر سر راه گسترش مدارس غیرانتفاعی نبوده
با ضریب (ن در عدم گسترش مدارس غیر انتفاعیآو نقش ) 142/0داريیبا ضریب معن(

.موافق نیستند) 398/0داريیمعن

گیريتیجهو نبحث
سازي ریزي آموزشی افزایش تمرکز زدایی و خصوصیبرنامهينظران حوزهاز نظر صاحب

هاي آموزشی در یک پذیري نظامیک راهبرد کارآمد براي تضمین کیفیت و انعطافيبه منزله
ر در ه). 2006، ، سپاسی و آتشفشانمهرعلی زاده(گردد میاقتصاد جهانی شده محسوب

نیازمند وجود پیش خصوصی -هر یک از اشکال مشارکت دولتیمیز آموفقیتي اجرااي جامعه
- تري از مشارکت دولتیشکل محدودبه اجراي استممکنهاآناست که فقدان هایی شرط

در . تواند به اهداف خود دست یابدشود که نمیمنجرنمایشی از مشارکتخصوصی یا صرفاً
اجتماعی و سیاسی-ل اقتصاديئمسايحوزهر مردم و بخش خصوصی دجوامعی که حضور 

يحضور بخش خصوصی در حوزهتجربه شده استدرطول سالیان بسیار شکل گرفته و
قانونی و ساختاري براي هاي شود و بنیانمیتري پذیرفتهسانآيخدمات عمومی به گونه

که بخش در جوامعی .مشارکت مردم خدمات عمومی از قبل تا حدود زیادي فراهم است
مسیر حضور بخش خدمات عمومی را ندارد يدولت در ارائهمشارکت بايخصوصی تجربه

ها گذارياطمینان از انجام سرمایه،ق انجام اصالحات قانونی و نظارتییبایستی از طرخصوصی
.و ایجاد نهادهاي جدید مهیا شود

فضاي آیاعیین نمود که خصوصی باید ت-دولتیهاي سازي مشارکتقبل از پیادهرو از این
خصوصی و عناصر مختلف الزم براي مشارکت مطلوب -سیاسی براي اجراي مشارکت دولتی

هاي دولتی و خصوصی فراهم گرا از مشارکت میان بخشبسترهاي قانونی حمایتآیااست؟
یک آیاخصوصی وجود دارد؟-تعهد قوي سیاسی به رویکرد مشارکت دولتیآیااند؟ شده
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خصوصی از طرف مردم پذیرفته خواهد شد؟-دولتیمشارکت
را و پرورشآموزشن در آدر پژوهش حاضر نگرش دولت به بخش خصوصی و حضور 

به حضور دولت که نگرش منفی و بی اعتمادينتایج حاکی از این است. گذاشتآزمونبه 
باور. ستمدارس غیر انتفاعی بوده ايمانع توسعهآموزشيفعال بخش خصوصی در حوزه

،الروك؛2010، پاترینوس(مشارکتيادبیات حوزهدولت به بخش خصوصی در مثبت
داشتن مشارکتی موفق و برايیید قرار گرفته است أمورد ت)2003،کمیسیون اروپا؛2008

.دانسته شده استالزامینگرش مثبت سیاسی و اعتماد متقابل 
خصوصی به عنوان مانعی در برابر -بعدي بودن هدف مشارکت دولتیتکدر این پژوهش

و پرورش ایران در مواجه با تقاضاي آموزش. توسعه این شکل از مدارس دیده شده است
مالی تأمینيشدید در زمینههاي کیفی و کافی با کمبودآموزشروزافزون شهروندان براي 

ي،اساسی مانند عدم پوشش تحصیلی صد درصدهایی ست که خود به چالشاروهروب
. ی منجر شده استآموزشناکافی و غیر استاندارد، کیفیت پایین عناصر هاي زیرساخت

پاسخ به با هدفدر ایران به شکل مدارس غیر انتفاعی در واقع خصوصی -مشارکت دولتی
مشارکت يتجربه.سیس شدندأو پرورش تآموزشبه ویژه کاستن از بار مالی ها این چالش

از عنصر هااین مشارکتيختلف حاکی از این است که عمدهبخش خصوصی در کشورهاي م
و ) 1388جعفري،(هاي فقیر و کم درآمدخانوادهو خاص مانند اي حاشیههاي هه گروتوجه ب

که مدارس خصوصی اغلب به عنوان با وجود این. برخوردارند) 2008الروك،(روستایی
تر کشورهاي دنیا به مشارکت طلبیدن و در بیششوند میمدارسی مختص به ثروتمندان تلقی

. کندآموزش را دنبال میهاي هزینهتأمینبخش خصوصی اهدافی فراتر از کمک به دولت در
نوعی و چند کشور آفریقاییاندونزيهند،پاکستان،یی چون واقعیت این است که کشورهااما 
انآموزدانشنند و کمیکم اخذنسبتاًاي اند که شهریههتجربه کردمدارس خصوصی از

). 2008الروك،(کنندمیمندکم درآمد را بهرههاي خانواده
به عنوان یک از سوي مدیران فرهنگی وشرایط اقتصادي، اجتماعیهرچند در این پژوهش 

از این موارد چنین تلقی پرورش وآموزشنظران اقتصاد صاحباما،گردیدیید أتمانع 
وجود دارد که هایی این زمینه کاستیکنند که درمیییدأگروه تهر دوبه هر حال.اندداشتهن

ماهیت مکانیسم مدارس غیر انتفاعی . ممکن است مسیر دیگر اشکال مشارکت را ناهموار سازد
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دست جامعه و روستایی توان مالی براي اجتماعی پایین-است که اقشار اقتصادياي به گونه
مالی مدارس غیر انتفاعی وابسته به توان اقتصادي تأمینیی که جانآاز. ن را ندارندآاستفاده از 

که يآموزدانشهر يمردم است و دولت از پیشنهاد مدارس غیر انتفاعی براي پرداخت سرانه
تر دربیشکه ،دست جامعهاقشار پایینت،باز زده اسکند سرنام میفاعی ثبتتدر مدارس غیر ان

این در واقع. ندارنداي عمالً از چنین بستري بهره،کنندمییشهرها و روستاها زندگيحاشیه
گذاري بخش خصوصی در مناطق محرومالزم براي سرمایهيمکانیسم نتوانسته است انگیزه

و آموزشهاي این در حالی است که چالش. دآورو به ویژه روستایی فراهم حاشیه شهري 
در ) عدم پوشش تحصیلی کاملی،آموزشات از جمله نابرابري در دسترسی به امکان(پرورش 

بررسی پراکندگی مدارس غیر انتفاعی در مناطق .این مناطق همچنان به قوت خود باقی است
مدارس غیر انتفاعی در انآموزدانشدرصد از 3/99دهد نشان میکشورشهري و روستایی 
درصد مدارس 67عالوهبه .ها در روستاها قرار دارنددرصد از آن7/0مناطق شهري و تنها

طوري ). 1388،و پرورشآموزشوزارت (اند واقع شده1استان مرفه کشور9غیر انتفاعی در 
وجود غیر انتفاعی ) دانشگاهیکودکستان تا پیش(مدرسه 2183در شهر تهران حدود که فقط 

ارد به دتهراناجتماعی شهر- قوي با وضعیت اقتصادياي س رابطهپراکندگی این مدار.دارد
13اند و بقیه در واقع شده6تا 1مدرسه در مناطق 1588که از این تعدد مدرسه طوري
.اندسیس شدهأدیگر تيمنطقه

براي تسهیل حضور بخش و سازماندهینگري و ایجاد انگیزهدر طرف عرضه پیش
ن نتایج این پژوهش حاکی از ای. استداررخصوصی در یک مشارکت از اهمیت اساسی برخو

الزم در مکانیسم مدارس غیر انتفاعی به عمل نیامده هاي نگريپیشاز دیدگاه مدیران است که
را نداشته آموزشيالزم براي حضور پرتوان خود در عرصهيو بخش خصوصی انگیزهاست 
این مدارس يهمین خود مانع توسعهاقدامات سازمانی الزم را انجام نداده است وواست 

قصوري سازماندهی ياقتصاد معتقدند در زمینهينظران حوزهچه صاحباگر.استشده
این قوي نبوده است اما این مدارس يتوسعهسازماندهی در واقع اگرچه . ستنیدولت متوجه 

شارکت موفقیت خواه پایان یک مبه هر حال . مدارس مذکور نشده استيمانع توسعهامر 

گیالن و کرمانمازندران،تهران،فارس،خوزستان،اصفهان،آذربایجان شرقی،-1
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را که مشارکت قرار است یریزي شود و اهدافرنامهمشارکت از پیش بدباشد یا شکست، بای
از ). 61ص،1997؛ رز، 6، ص 1997ویلسون و چارلتون، (مشخص گردد ،به آن دست یابد

فقدان ویژه هبدر سطح سیاسی چنینو همدولتیو نهادهاي ها توان در سازمانرو ضعف این
این در حالی . خی یک محدودیت استتاریاي سازي مشارکت به شیوهتوانایی در ایجاد و پیاده

، پاترینوس(یک استراتژي کلیوجود،مشارکتينامهاست که براي افزایش موفقیت بر
بهپذیري نسبتانعطافو ) 2008،الروك(نیازهاي گوناگون ، توان پاسخگویی به )2010

. ضروري هستند)2006داونز،(نیازهاي متغیر محیط اقتصادي و شرکا 
اداري و هاي ست از کار موضوع مشارکت یا عدم تمایل به تأمین هزینهدرنابرآورد 

فقدان دسترسی به زمین و )13، ص 2003الرت، کامرون و(خدمات مستقیم يارائههاي هزینه
يرنگ کند و انگیزهتواند حضور بخش خصوصی را کممی)2010، پاترینوس(و ساختمان 

چنین کمبود و نقصانی این ينتیجه.را فراهم نکندی آموزشالزم براي ورود به یک بازار 
مشغول استانداردهاي استیجاري غیردر ساختمانغیر انتفاعی مدارس اکثرخواهد بود که 

.آموزشی هستندکاربري فاقد فعالیت هستند که 
مکانیسم مدارس آیاال بودیم که ؤخط مشی به دنبال پاسخ به این سيمؤلفهدر جا که از آن

، از هست که مشارکت مردم و بخش خصوصی را به خود جلب کنداي انتفاعی به گونهغیر
گروه از پاسخ دهندگان خط مشی در مدارس غیر انتفاعی به عنون مانعی بر سر راه نظر هر دو

. مشارکت تلقی نشد
وجود محیطی قانونی که پشتیبان مشارکت و حضور بخش خصوصی در خدمات عمومی 

سیاستی و نظارتی براي استمرار ،ساز قانونیتواناهاي محیط. ري استضروبسیارباشد 
ابهام و عدم شفافیت در محیط رو از این.حیاتی هستنددر امورمشارکت دولتی و خصوصی
مردد و یا سر در گم کنندگان گذاران و مشارکتشود که سرمایهقانونی و نظارتی موجب می

توازن و این خدمات هاي ان خدمات تقاضا شده و هزینهمیزبه عالوه الزم است میان. شوند
یک . براي بهبود کارایی در سیستم ایجاد کنندانگیزشی الزم رايزمینهار باشد و قرتعادل بر

ن آکه درطراحی شود متناسب با بافت و محیط تواناسازي دقیقاًدمیز بایآمشارکت موفقیت
شود که به تحقق فضاي کار طوري اصالح میوجایی که محیط .یدآمیمشارکت به اجرا در

این نتایج . ترین توفیق برخوردار خواهد بودمشارکت از بیش،اهداف مشارکت منجر شود
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در خصوص اعمال نقشآموزشنظران اقتصاد صاحبنشان داد که هرچند از نظر پژوهش 
وزارت آموزش و ها قصوري متوجهآنيتوسعههمچنین درنظارتی بر مدارس غیر انتفاعی و 

به خوبی بر مدارس غیر انتفاعی ی وزارت متبوعنظارتنقش مدیران ود اما از نظر شمیپرورش ن
.استانجام نگرفته

تر از توان بخش خصوصی نشان داد که براي بهره گرفتن هر چه بیشهمچنین این پژوهش 
ا گسترش اعتماد خود به بخش خصوصی ريمحدودهبایستی و پرورش دولت آموزشدر 

به مشارکت بخش خصوصی نگاهی چند بعدي به سمت کوچک شدن حرکت کند،دهد،
بدهد و مسیر را راآموزشسازي مشارکت در فراهميبه بخش خصوصی انگیزهداشته باشد،

جوي ونظرانه بپرهیزد و سعی کند در جستنگخشک و تهاي از نظارت،کندهموارآن براي
.ا بخش خصوصی باشداهداف مشترك در مشارکت ب

هاي تحقیقمحدودیت
تعداد . گیر بوداخذ مجوزها بسیار وقتيها به ویژه در مرحلهفرایند گردآوري داده-

) اگر چه با روي گشاده پژوهشگر را پذیرفتند(اندکی از مدیران مدارس غیر انتفاعی 
. ها را با عجله و در حد رفع تکلیف جواب دادندپرسشنامه

انتفاعی شهر مدارس غیريجغرافیاي این پژوهش براي تعیین موانع توسعهيدهمحدو-
تمامی مدیران يتواند نمایندهمدیران مدارس غیر انتفاعی پسرانه بود که نمیتهران و مشخصاً

يمدارس غیر انتفاعی کشور باشند و به همین دلیل ممکن است در تشخیص موانع توسعه
.ثیر گذاشته باشدأتانتفاعی کمی مدارس غیر

تحقیقپیشنهادهاي
اعتماد یخود را به آموزش وپرورش بکاهد، به بخش خصوصکیدئولوژیدولت نگاه ا-1

بهبود يرا براتیریو مدیمالنیمأتيهاتیاز مسئولیسپردن بخشيالزم برايکند و اراده
.از خود نشان دهدینظام آموزشیو اثربخشییکارا

انتخاب آموزش فرزندانشان يبرانیمدارس و حق والدیدرسيدر برنامهدولت تنوع-2
جمله اصل پانزدهم آمده ازیکار در قانون اساسنیالیاز پتانسیبخش. بشناسدتیرا به رسم
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و یکوپنيهاسمیمکان(طرف تقاضايهاسمیمکانيبا استفاده از اجراتواندیدولت م. است
،یمذهبيهاها و سازمانخانوادهيمدرسه از سوسیسأتلیتسهننیو همچ) یشبه کوپن

.شودیدرسيتنوع در برنامهجادیباعث ا،کنندهلیتسهنیقوانبیبا تصوهیریو خیبازرگان
.ندینمافیتعرینسبتیخودشان مزيامکان خواهد داد تا برایکار به مدارس خصوصنیا

فراهم ينهیدر زمیور بخش خصوصحضيالزم برایقانوننانیاطميدولت فضا-3
.به وجود آوردیآموزشيهاساختریزينهیدر زميگذارهیآموزش و سرمایمالنیمأت،يساز

تیمستمر از مدارس و نظارت بر حسن اجرا و رعايهایابیارزشيهیدولت بر پا-4
فراهم آورد تا آموزش در هر مدرسه تیفیجامع از اطالعات مربوط به کیبانک،استانداردها

قائل شده است به نحو مطلوب استفاده شانیکه دولت برایانتخابيها بتوانند از آزادخانواده
.ندینما

يحرکت به سمت عدم تمرکز با در نظر گرفتن همهيمدون برايادولت برنامه-5
.دینمانیمترتب بر آن تدويایکه خود دارد و با توجه به مزاییهایجوانب و نگران

فراهم ایهدفمند و يهاچون کوپنییهاسمیمکانيریکارگبهقیاز طرتواندیدولت م-6
بخش قیتشوزیو نرهیو غهیریخيادهایبنياز سویخصوصيهاامکان کوپنيساز

ایییمانند دختران روستاياهیحاشيهاگروهيآموزش برايبه فراهم سازیخصوص
،تدارك آموزش را ندارديکه دولت توان الزم براییادر جاهایو ریآموزان عشادانش

از ودیمناطق مختلف کشور را جبران نماانیبه آموزش در میموجود در دسترسيهاشکاف
.دیکمک نمایآموزشيبرابرشیبه افزاقیطرنیا

دولت به اصل شودیمشنهادیپیدر شکل کنونیانتفاعریمدارس غيتوسعهيبرا-7
آموز هر دانشرايباشد و ببندیپاگانیآموزش رايبر فراهم سازیمبنیون اساسام قانیس

سال کیلیتحصنهیمعادل هزکندیثبت نام میخصوصاییدولتيدر مدرسهکهنیفارغ از ا
.ردیرا در نظر بگ

منابع
قابل . و پرورش ایرانآموزشسازي مدلی براي خصوصیيارائه. )1388(پریوش جعفري،
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