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 Purpose: The aim of this study was to investigate the 

effectiveness of the use of reality therapy based on the theory 

of choice combined with forgiveness, therapy to reduce 

social anomalies in school in students with disabilities, 

learning elementary school in Saravan. 

Materials and Methods: The research method was a variety 

of quasi-experimental designs in two groups, with pre-test-

post-test with a control group. The statistical population was 

140 students with learning disabilities referred to Saravan 

Education Learning Disability Center. The study sample 

consisted of 30 people who were randomly divided into two 

groups of 15 experimental and control. Reality therapy 

training based on the theory of choice combined with 

therapeutic forgiveness was performed on the experimental 

group in 9 and 12 sessions of 45 to 60 minutes and after the 

post-test sessions. The Social Harm Attitude Questionnaire 

was used to collect information. Data analysis was performed 

by analysis of covariance. 

Findings: The results showed that the application of reality 

therapy based on the theory of choice combined with 

forgiveness-therapy reduces social anomaly and its 

dimensions (theft, aggression, drugs, sexual issues and 

suicide) in student’s schools. 

Conclusion: The application of reality therapy based on the 

theory of choice combined with therapeutic forgiveness is an 

effective method in reducing social anomalies in school for 

students with disabilities or learning elementary school. 
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 1398، پاییز 4، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 اجتماعی -اقتصادی های چالش شناسایی و واکاوی

 کالن سطح در پرورش و آموزش سازی خصوصی

 
  ،1ابراهیمی حیدر

 انسانی، علوم دانشکده شناسی، جامعه گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد

 
 ،*2موسوی یعقوب سید
و اقتصاد،  یدانشکده علوم اجتماع ،یگروه علوم اجتماع ار،یدانش

 .(مسئول نویسنده) رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا
 

 3ازکیا مصطفی
 .ایران تهران، تهران، دانشگاه شناسی، جامعه گروه استاد،

 
 چکیده

 های چالش شناسایی و واکاوی پژوهش این از هدف: هدف
 سطح در پرورش و آموزش سازی خصوصی اجتماعی -اقتصادی

 . است کالن
( کمی-کیفی)  ترکیبی پژوهش این انجام روش: ها روش و مواد
 تکنیک از اسنادی، مطالعۀ بر عالوه پژوهش این انجام برای. است

 ابعاد شناسایی برای ،MAXQDA12 افزار نرم با مضمون تحلیل
 تمام پژوهش این در آماری جامعه. شد استفاده ها مؤلفه و

 بعد که هستند پرورش و آموزش شناسی جامعه حوزه در خبرگان
 و آموزش شناسی جامعه امر خبرگان با مصاحبه 11 انجام از

 و خبره 4 طریق از روایی. گرفت صورت نظری اشباع پرورش
 کوپای فرمول از پایایی و پرورش و اموزش در همکار دو توسط

 .آمد بدست( 633/0)
 و شاخص 12 با اقتصادی های چالش داد نشان ها یافته: ها یافته

. گرفتند قرار شناسایی مورد شاخص 35 با اجتماعی های چالش
 بازدارنده، مشوق،)  بعد 6 به مجموع در امده بدست های شاخص
 سرانجام. شدند تقسیم( اجرایی سازوکار و پیامد قوت، ضعف،

 بر اجتماعی کالن و اقتصادی کالن عوامل تاثیر میزان تعیین برای
 .شد استفاده ساختاری معادالت تکنیک از سازی خصوصی

 0.793 ضریب با اجتماعی عوامل داد نشان نتایج: گیری نتیجه
 ایران در پرورش و آموزش سازی خصوصی بر را تاثیر بیشترین

 .دارد
 

 اجتماعی، های چالش اقتصادی، های چالش: کلیدی های واژه
 پرورش و آموزش سازی، خصوصی

 

 12/07/1398: دریافت تاریخ
 17/09/1398:  پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولy.mousavi@alzahra.ac.ir 

 مقدمه
مالی آموزش و پرورش در سراسر جهان به امروزه تأمین منابع 

رو حال توسعه با بحران جدی روبه خصوص در کشورهای در
 سو افزایش تقاضا برای آموزش از طریق رشداست زیرا، از یک

ها به فراهم کردن تحصیالت برای سریع جمعیت، گرایش خانواده
فرزندان خود، تأکید بر برخورداری از حقوق اجتماعی و از طرف 

و  گر پدیده جهانی شدن، رشد روزافزون فناوری اطالعاتدی
کاربرد و استفاده آن در زندگی روزمره و مهمتر از همه 

های بودجه در نظام محدودیت منابع مالی و کسری ساختاری
آموزشی این معضل را حادتر نموده است. با توجه به این مهم و 

وسعه جایگاه آموزش و پرورش در فرایند رشد و ت اهمیت و
پرورش و روند  کشور و همچنین کمبود منابع مالی آموزش و

توان با یافته به آموزش و پرورش میتغییرات منابع مالی اختصاص
های مالی کارا و کاربردی ابزاری در فرایند از شاخص استفاده
 .(1)زیربنایی، تعیین کرد ریزی و تخصیص منابع به این بخشبودجه
و پرورش یک عامل کلیدی در فرآیند گذاری در آموزش سرمایه

سو گذاری از یکاست. این سرمایه رشد و توسعه اقتصادی
 بخشد و از سوی دیگر،های نیروی انسانی را ارتقاء میقابلیت

سازد و نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید، مهیا می
هموار ی اقتصادی را برای کشورها توسعه به این ترتیب راه رشد و

 .(2) کندمی
رشد روزافزون جمعیت، تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای 
کیفیت به همراه، محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهمترین 

تعادل بین امکانات آموزش و پرورش و عوامل مؤثر در عدم
انتظارات جامعه است. سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از 

کل بودجه؛  %25-30شته )دهه پنجاه، درآمد ملی در پنج دهه گذ
؛ دهه هشتاد و نود  %15-20؛ دهه هفتاد،  %20-25دهه شصت، 

دهه  5/2بودجه آموزش و پرورش در  %27( و کسری 12-8%
تعادل است که زمینه گذشته نیز از دیگر مصادیق بروز این عدم

های موجود از کیفیت و کارآیی نظام آموزشی و نارضایتی
به نیازهای و تقاضاهای جامعه را فراهم کرده  پاسخگوییعدم

سازی آموزش و پرورش، عالوه بر است. بدین روی خصوصی
بازار رقابتی در قلمرو  کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یک

به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، توجه  یاددهی و یادگیری
با افزایش  های افراد جامعه منجر وبیشتر به سالیق و انتخاب

حساسیت عمومی نسبت به آموزش و پرورش، و طلب پاسخگویی 
تواند قادر به ارتقاء کیفیت دهندگان خدمات می بیشتر از ارائه

تواند سازی در صورتی میآموزش باشد. با وجود این خصوصی
کارآیی و کیفیت مورد نظر را محقق سازد که دارای مدیریت و 

از کاهش کیفیت آموزش و بروز نظارت کافی و مناسب بوده و 
های مختلف جلوگیری کند. آموزش و پرورش ها و بحراننابرابری

اجتماعی کشورها نقش بسزا و  -در توسعه پایدار و توسعه اقتصادی
غیرقابل انکاری دارد. آموزش از منظر جهانی به عنوان کاالیی در 

، آموزش را 1آید. بالگگذاری به شمار میجهت سرمایه
آورد و کسب گذاریِ خصوصیِ سودآوری به حساب مییهسرما
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کرده را عامل مهمی در تقاضا برای درآمد باالتر افراد تحصیل
ترین مسائلی که آموزش و پرورش داند؛ اما یکی از مهمآموزش می

جهان در گذشته و کشورهای در حال توسعه در حال و آینده با 
برای انجام دادن  رو هستند کمبود شدید منابع مالیآن روبه

.کمبود منابع مالی (. 3) های آموزشی و پرورشی استفعالیت
آموزش و پرورش کشور موضوعی است که غالبًا مورد توجه بوده 
است؛ به دلیل ناهمخوانی منابع درآمدی آموزش و پرورش و 

های مردمی ضرورتی هزینه های این وزارتخانه، جلب مشارکت
راهکارهای جلب مشارکت مردم در  ناپذیر است. یکی ازاجتناب

سازی بوده است اما تداوم روند امر آموزش و پرورش، خصوصی
ای که تاکنون صورت گرفته است، تنها به سازی به شیوهخصوصی

های متفاوتی از هایی منجر شده است که هزینهگیری مدرسهشکل
 )دهندکنند، اما خدمات مشابهی ارائه میآموزان دریافت میدانش

4). 
همچنین در آموزش و پرورش مسؤالن به طور مستقیم از 

سازی با دو مانع کنند؛ زیرا خصوصیسازی صحبت نمیخصوصی
قانون اساسی است. این  30عمده رو به روست؛ مانع نخست اصل 

کند که وسایل تحصیل فرزندان ملت را تا اصل دولت را ملزم می
م هم تلقی منفی مردم و ی متوسطه فراهم کند؛ مانع دوپایان دوره

سازی است. این یک واقعیت است که افکار عمومی از خصوصی
، خصوصی اعالم کندهر دولتی خدمات آموزشی و بهداشتی را 

دهد. این در های مردمی خود را از دست میبخشی از حمایت
ی آموزش و پرورش ی دولتی برای ادارهحالی است که بودجه

ی درصد بودجه 99به طور تقریبی  کافی نیست. آموزش و پرورش
کند و پولی برای خود را صرف پرداخت حقوق کارکنان می

ی ی رئیس کمیتهماند. به گفتهبخشی و امور دیگر باقی نمیکیفیت
رقمی  1398در سال آموزش و پرورش مجلس، این وزارتخانه 

. برخی داشته استمیلیارد تومان کسری بودجه  3300 معادل
کنند و هزار میلیارد تومان برآورد می 6را تا کسری بودجه 

های ها در ماهآموزش و پرورش مانند سال گذشته و بیشتر سال
زمستان برای پرداخت حقوق کارکنان دست به دامن دولت 

سازی فقط به معنای پول گرفتن از مردم نیست. خصوصی شود.می
ی آموزشی و دولتی اختیار بدهند که برنامههای غیرباید به مدرسه

های درسی و کادر مدرسه را خودشان انتخاب کنند. کتاب
شود از الف سازی اگر نمایشی نباشد، قانونمندی دارد. نمیخصوصی

تا یای برنامه و کتاب درسی و گزینش معلم یک مدرسه تابع 
 .(5)ی خصوصی بنامیمی دولتی باشد و ما آن را مدرسهاداره

ا و متکثر است. نبود تنوع در ای پویی ایران، جامعهجامعه
آموزان به تحصیل در ی دانشها و مجبور کردن همهمدرسه
کنترل دولت، حق انتخاب نوع مدرسه و آموزش های تحتمدرسه

کند. این حق والدین است که نوع فرزندان را از والدین سلب می
ی آموزش فرزندانشان را تعیین کنند. باید ابتدا تعریفی از مدرسه

ی صی داشته باشیم. در زمان حاضر تفاوت بهترین مدرسهخصو
آموزان کالس، ی دولتی در تعداد دانشغیرانتفاعی و بدترین مدرسه

سواد معلمان و تکرار و تمرین بیشتر مباحث  ساعات آموزشی،
ها هم مباحث درسی شود. در برخی کالسدرسی خالصه می

توان ها را نمیهای باالتر را تدریس می کنند. این تفاوتکالس

تنوع در مدارس نامید. تنوع در مدارس یعنی وجود مدارسی متنوع 
ایطی را اگر شر .(6)های متفاوت تعلیم و تربیتیبر اساس نظریه

فراهم آورند که در چارچوب قانون، مدارس متنوع ایجاد شود و 
های متفاوت مردم مدارس دلخواه خود را پیدا کنند، گروه

گیرد و بخشی از مردم داوطلبانه های غیردولتی رونق میمدرسه
کنند؛ آموزش و پرورش نام میها ثبتهایشان را در این مدرسهبچه

شده را صرف کیفیت بخشیدن جوییرفهتواند اعتبارات صهم می
 یدیپژوهش درصدد است با د نیا .(7)کندهای دولتی به مدرسه

در آموزش و پرورش و  یخصوص یبه روند فعل شناسانهبیآس
یاز خصوص یفیبه بازتعر نهیزم نیآموزش و پرورش، در ا نیقوان
پرسش که ابعاد،  نیدرامر آموزش و پرورش بپردازد و به ا یساز

 یاجتماع -یکالن اقتصاد یچالش ها شاخص های و ها مولفه
 یسهم عوامل اقتصادو  آموزش و پرورش  کدامند؟ یساز یخصوص

آموزش و پرورش به چه مبزان  یساز یدر خصوص یو اجتماع
 یاجتماع - یکالن اقتصاد یچالش ها یاست؟ و مدل مناسب برا

  دهد. سخه است؟ پادر آموزش وپرورش چگون یساز یخصوص
 پیشینه پژوهشی

 یبخش خصوص یهاچالش» تحت عنوان  یدر پژوهش (8) انیرضائ
در سطح  ینظام آموزش یچالش ها یبه بررس «رانیا یآموزش عال

ها از چالش ینشان داد که برخ جیپرداخت. نتا یلیتکم التیتحص
یو اقدامات وزارت علوم است که از جمله م ماتیاز تصم یناش

 نور،امیپ یهادانشجو در دانشگاه رشیپذ تیظرف شیبه افزا توان
صدور  ،یدولت یهاگسترش شعب دانشگاه ،یکاربرد یآزاد و علم

مشخص  د،یجد یردولتیمؤسسات غ سیتأس یمجوز برا هیرویب
در وزارت علوم،  ریگمیو تعدد مراجع تصم هااستینبودن س

و  یزیربرنامه ،یگذاراستیدر س یاستفاده نکردن از بخش خصوص
 یبه تمام بخش خصوص هایاز کاست یبعض میمقررات و تعم نیتدو

 زیموجود ن یو سازمان یاشاره کرد. ساختار ادار ،یآموزش عال
در  یردولتیمؤسسات غ تیمحدود لیاز قب ییهاموجب بروز چالش

ها نسبت به دولت نیب یناهماهنگ ،یرسم یهابونیاستفاده از تر
 یمتمرکز برا یردولتینهاد غ کیفقدان  گر،یکدی ماتیتصم

 یعدم همکار ،یمؤسسات خصوص یابینظارت و ارز ،یسامانده
در فهرست مؤسسات  یدولتوجود مؤسسات شبه ،یدولت یهاسازمان

و وجود مؤسسات گوناگون با نام و عنوان مشابه  یردولتیغ
  شده است. ،یردولتیغ یمؤسسات آموزش عال

رفتار » در پژوهشی تحت عنوان  (9) 1راج و اندیافوگ-کمبایا
ارائه دهنده  یشرکت ها یاجتماع یها تیو مسئول یتیریمد

« یخصوص ییمورد آموزش ابتدا کی: هیجریدر ن یآموزش خصوص
به بررسی مسائل و مشکالت اجتماعی خصوصی سازی در نیجریه 

دهد که الزام به  ینشان م ی این پژوهشها افتهی پرداخته است.
مدارس  سیمنجر به تأس تیفیارائه آموزش و خدمات با ک

حاصل از بحث گروه متمرکز  جی، نتا نیشده است. همچن یخصوص
از گردانندگان  یبرخ یمدرسه برا جادیا زهیدهد که انگ ینشان م

مثبت بر  ریتأث جادیبه ا ازیاز ن یاساساً ناش یمدارس خصوص
 است. یآموزش ستمیمثبت در س راتییتغ جادیجامعه با ا

_________________________________ 
1. Ikemba-Efughi and Raj 
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مدرسه برش:  »در پژوهشی تحت عنوان  (10و همکاران ) 1مارتین
به بررسی « یآموزش عموم انیو پا کی، تفک یساز یخصوص

چالش های فرا روی خصوصی سازی آموزش پرداختند. نتایج نشان 
داد خط برش بین دولتی بودن و خصوصی سازی آموزش بسیار با 

نهایت منجر بر به آن شد با شروع فرآیند اهمیت است و در 
خصوصی سازی آموزش و پرورش از حالت خصوصی به عمومی و 

 یا همگانی در آید.
 

 مواد و روش ها

این مطالعه بررسی به روش ترکیبی )کمی و کیفی( است. در اجرای 
های روش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته مولفه

مضمون شناسایی شدند. مشارکت کنندگان در اولیه از روش تحلیل 
پژوهش را افراد خبره در زمینه جامعه شناسی آموزش و پرورش، 
مدیران مدارس و اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه خصوصی 
سازی آموزش که در زمینه خصوصی سازی مقاله، کتاب و یا 

بارت اند. معیارهای ورود به مطالعه عاند، تشکیل دادهتالیفی داشته
بودند از خبرگان با حداقل سه سال تجربه فعالیت در دانشگاه در 
زمینه خصوصی سازی نظام آموزش و پرورش، متخصصین با 
حداقل تحصیالت دکتری در رشته های جامعه شناسی، مدیریت 
آموزشی و مدیریت دولتی. روش نمونه گیری نیز به صورت 

وش نمونه گیری، در این ر 2تشکری و تدلیههدفمند بود. از نظر 
موارد بصورت غیرتصادفی و کامال هدفمند انتخاب می شوند  که 

نفر از خبرگان در این پژوهش مشارک  11در بخش کیفی تعداد 
داشتند. فرایند تحلیل مضمون کیفی برای تعیین مهم ترین چالش 

 اجتماعی خصوصی سازی آموزش و پرورش –های کالن اقتصادی 
 استفاده شد. 
های کمی، پرسشنامه ها برای جمع آوری دادهری دادهروش گردآو

پژوهشگر ساخته مبتنی بر داده های حاصل از بخش کیفی و 
تحلیل متون بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود. 
این پرسشنامه برای بررسی تاثیر عوامل بر خصوصی سازی آموزش 

ف لیکرت از خیلی سوال با طی47و پرورش از پرسشنامه ای با 
زیاد تا خیلی کم استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کمی 
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در رشته های جامعه شناسی و 
مدیریت آموزش بودند حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول 

نفر بدست آمد که برای جلوگیری از افت  351کوکران برابر 
 یافت.  نفر افزایش 355آزمودنی به 

دقیقه بود. پس از پیاده سازی  84ها میانگین زمانی مصاحبه
ها از روش تحلیل مضمون و ها ، به منظور تحلیل دادهمصاحبه

ها استفاده شد. بدین ترتیب که پس از همزمان با جمع آوری داده
ها ابتدا متن نوارها پیاده شد. پس از آن یک نسخه انجام مصاحبه

شده برای مصاحبه شونده ارسال و تایید شد. از کدهای استخراج 
ها چندین مرتبه ها و غرق شدن، دادهجهت آشنایی با داده

بازخوانی گردید بدین ترتیب کدهای اولیه شناسایی و کدهای 
اولیه مشابه در یک طبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات اولیه 

_________________________________ 
1. Martin 
2. Tashakkori and Teddlie 

 شکل گرفت. این طبقات درهم ادغام شده و درون مایه ها را
های جمع تشکیل دادند. همچنین جهت اطمینان از صحت داده

آوری شده، درگیری طوالنی مدت و عمیق داده ها وجود داشت. 
بعالوه، دو پژوهشگر دیگر عالوه بر پژوهشگران اصلی، درتحلیل 

ها مشارکت داشتند. پژوهشگر دست نوشته ها را برای تایید داده
فزایش تاییدپذیری مجددا خواندند. برای اکدگذاری و طبقات می

به مشارکت کنندگان مراجعه میگردید. داشتن حداکثر تنوع در 
نمونه گیری و دیدارهای طوالنی ،راه های دیگر افزایش اعتبار 

ها بودند.از همان مصاحبه اولیه کدها و طبقات فرعی شکل داده
ها در تمام واحدهای تحلیل)کدها( گرفتند و سپس کاهش داده

ها تا مرحله ها ظهور یافتند. مصاحبهتا درون مایه ادامه یافت
ها ادامه یافت. در بخش دوم برای تعیین سهم هر اشباع نظری داده

عامل در خصوصی سازی آموزش و پرورش با استفاده از پرسشنامه 
محقق ساخته و با نظرسنجی از اعضای هیأت علمی در زمینه 

ت ساختاری مورد جامعه شناسی آموزش و پرورش به روش معادال
تجریه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار 

MAXQDA12  انجام شد. برای معادالت ساختاری از نرم
و برای تعیین اعتبار مدل از نرم افزار   smart pls3افزار 

SPSS25  استفاده شد. در این پژوهش اخذ رضایت نامه
مانت داری در پیاده آگاهانه ،حفظ اطالعات هویتی و رعایت ا

ها به عنوان مالحظات اخالقی مد نظر قرار سازی محتوای مصاحبه
 گرفت.

 
 هایافته

های چالش های کالن ها و شاخصسوال اول: ابعاد، مولفه
 اجتماعی خصوصی سازی آموزش و پرورش  کدامند؟ -اقتصادی

مصاحبه از خبرگان امر جامعه شناسی  11برای پاسخ به این سوال 
آموزش و پرورش با سواالت نیمه ساختار یافته انجام پذیرفت. در 

کد اولیه استخراج گردید. با بازبینی  230نهایت در این فرایند 
متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین مرحله، در 

اقتصادی و اجتماعی در سطح  شاخص برای چالش های47نهایت 
( استخراج گردید. با توجه به مطالب 2کالن )مطابق جدول شماره 

ارائه شده در جدول زیر بخش شاخص ها بیانگر کدهای باز 
استخراجی از مصاحبه ها، سطوح) مولفه ها( بیانگر کدهای 
محوری و عوامل) ابعاد( بیانگر کدهای انتخابی است و در نهایت 

به شونده نشانگر شماره فرد مصاحبه شونده است بخش کد مصاح
 است. 2نشانگر مصاحبه شونده شماره  I2برای مثال 
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 اجتماعی خصوصی سازی آ.پ در سطح کالن –ابعاد مشوق، بازدارنده قوت، ضعف، پیامد و سازوکارهای اجرایی اقتصادی . 1جدول 
 کد مصاحبه شونده شاخص ها سطوح) مولفه ها( عوامل) ابعاد(

مشوق های 
 –اقتصادی 

اجتماعی 
خصوصی سازی 
آموزش و 

 پرورش

 سطح کالن

بهره کم یا بالعوض به منظور توسعه ها و اعتبارات درازمدت با اعطای وام
 ها در آموزش و پرورش خصوصیزیرساخت

I2, I6, I10, I9 

های مالی دولت از مراکز آموزش و پرورش خصوصی در مراحل حمایت
 I3, I4, I11, I5 یابیابتدایی تأسیس و هویت

اعطای اعتبارات پژوهشی به مؤسسات آموزش و پرورش خصوصی همچون 
 I10, I8, I3 بخش دولتی

ها و اعتبارات دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اعطای یارانه
 آموزش و پرورش خصوصی مبتنی بر عملکرد آنها

I10, I9, I1, I6, 

I11 

همچون آب، برق، ) های جاریاعطای تخفیف و یارانه در پرداخت هزینه
 در آموزش و پرورش خصوصی (گاز، تلفن و اینترنت

I6, I8, I10, I3, 

I4 

گذاری در آموزش و تدوین قوانین و مقررات شفاف در خصوص سرمایه
 پرورش خصوصی

I10, I8, I1, I3, 

I4 

های کیفی مشخص و شفاف برای تأسیس و تعیین استانداردها و شاخص
 فعالیت مؤسسات آموزش و پرورش خصوصی

I3, I1, I5, I4, 

I6 

های کالن ریزیخصوصی در برنامهمشارکت دادن آموزش و پرورش 
 آموزش و پرورش

I2, I6, I10, I9 

نظارت و کنترل دولت در خصوص رعایت استانداردهای آموزشی مورد نیاز 
تضمین کیفیت و  هایخصوصی در قالب مکانیسم در آموزش و پرورش

 بندیاعتبارسنجی و رتبه

I2, I7, I10, I8 

مؤسسات آموزش و پرورش خصوصی و تسهیل فرآیند صدور مجوز برای 
 های موجودکاهش بروکراسی

I11, I9, I10, 

I4, I5 

 I6, I1, I2 اعطای استقالل دانشگاهی بیشتر به آموزش و پرورش خصوصی

 مقامات و گیرندهتصمیم اجرایی هایدستگاه راهبردی و سیاسی حمایت
 پرورش و آموزش سازیخصوصی از دولتی

I11, I7, I10, 

I3, I8 

باور مدیران کالن دولتی به نقش مشارکتی آموزش و پرورش خصوصی در 
 تحقق اهداف ملی

I10, I6, I5, I1, 

I7 

ها و توسعه آموزش و پرورش خصوصی مبتنی بر آمایش سرزمین و مزیت
 I3, I11, I5 اینیازهای منطقه

آموزش و سازی باور و اعتقاد همه جانبه دولت در راستای توسعه خصوصی
 I3, I4, I11, I5 پرورش

توجه به آموزش و پرورش خصوصی به عنوان مکمل آموزش و پرورش 
 گذاران کالن کشوردولتی از سوی سیاست

I10, I8, I3 

 ,I10, I9, I1, I6 سازی نقش و سهم و انتظارات از آموزش و پرورش خصوصیشفاف

I11 

مبتنی بر نیازهای  معلمیناعطای آزادی عمل و تسهیل در گزینش و جذب 
 مؤسسات آموزش و پرورش خصوصی

I6, I8, I10, I3, 

I4 

 های علمیواجد صالحیت آموزان اعطای آزادی عمل در پذیرش دانش
I10, I8, I1, I3, 

I4 

 ,I3, I1, I5, I4 سازی  خصوصی به کشور باالی رده مسئوالن اعتقاد

I6 

 I2, I6, I10, I9 های آموزشی و روزآمد نمودن آنهااعطای آزادی عمل در تغییر سرفصل

بازدارنده های 
 سطح کالن -اقتصادی

ها و اعتبارات درازمدت با بهره کم یا بالعوض به منظور اعطای وامعدم 
 خصوصیها در آموزش و پرورش توسعه زیرساخت

I11, I9, I10, 

I4, I5 
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اجتماعی  
خصوصی سازی 
در آموزش و 

 پرورش

 آموزش در گذاریسرمایه خصوص در شفاف مقررات و قوانین عدم تدوین
 I6, I1, I2 خصوصی پرورش و

های کیفی مشخص و شفاف برای تأسیس و تعیین استانداردها و شاخصعدم 
 فعالیت مؤسسات آموزش و پرورش خصوصی

I11, I7, I10, 

I3, I8 

های کالن ریزیآموزش و پرورش خصوصی در برنامهدادن نمشارکت 
 آموزش و پرورش

I8, I3, I5, I4, 

I2 

نظارت و کنترل دولت در خصوص رعایت استانداردهای آموزشی مورد عدم 
تضمین کیفیت و  هایخصوصی در قالب مکانیسم نیاز در آموزش و پرورش

 بندیاعتبارسنجی و رتبه

I4, I3, I2, I8, 

I6 

صدور مجوز برای مؤسسات آموزش و پرورش در تسهیل فرآیند عدم 
 های موجودخصوصی و کاهش بروکراسی

I3, I9, I5, I4, 

I2 

 اعطای استقالل بیشتر به آموزش و پرورش خصوصیعدم 
I5, I8, I7, I6, 

I4 

 مقامات و گیرندهتصمیم اجرایی هایدستگاه راهبردی و سیاسی عدم حمایت
 پرورش و آموزش سازیخصوصی از دولتی

I5, I11, I4, I3 

باور مدیران کالن دولتی به نقش مشارکتی آموزش و پرورش خصوصی عدم 
 در تحقق اهداف ملی

I1, I2, I9, I7, 

I5 

ها توسعه آموزش و پرورش خصوصی مبتنی بر آمایش سرزمین و مزیتعدم 
 I8, I7, I11, I15 ایو نیازهای منطقه

سازی و اعتقاد همه جانبه دولت در راستای توسعه خصوصیباور عدم 
 آموزش و پرورش

I7, I3, I9, I10, 

I11 

توجه به آموزش و پرورش خصوصی به عنوان مکمل آموزش و عدم 
 گذاران کالن کشورپرورش دولتی از سوی سیاست

I1, I9, I13 

 I3, I7, I3 خصوصیسازی نقش و سهم و انتظارات از آموزش و پرورش شفافعدم 

مبتنی بر  معلمیناعطای آزادی عمل و تسهیل در گزینش و جذب عدم 
 نیازهای مؤسسات آموزش و پرورش خصوصی

I11, I3, I14, 

I2, I9 

 I10, I1, I2, I4 های علمیواجد صالحیت دانش آموزاناعطای آزادی عمل در پذیرش عدم 

 I6, I7, I5, I4 سازی  خصوصی به کشور باالی رده مسئوالن عدم اعتقاد

 I10, I3, I8, I2 های آموزشی و روزآمد نمودن آنهااعطای آزادی عمل در تغییر سرفصلعدم 

 نقاط قوت
 -اقتصادی

اجتماعی 
خصوصی سازی 
آموزش و 

 پرورش

 سطح کالن

تدوین قوانین و مقررات آموزش و پرورش خصوصی با مشارکت ذینفعان 
 I7, I5, I1, I7 این بخش

بخش  دانش آموزانهای تحصیلی به ها و بورسیههزینهها، کمکاعطای وام
 I11, I8, I4, I9 خصوصی آموزش و پرورش

 I8, I2, I9, I1 های مالیاتی به آموزش و پرورش خصوصیها و معافیتاعطای مشوق

اعطای آزادی عمل به آموزش و پرورش خصوصی در مورد تعیین میزان 
 کیفیت خدمات و هزینه سرانه واقعی شهریه بر اساس

I4, I2, I6 

گری دولت و افزایش نقش حمایتی و نظارتی در آموزش کاهش نقش مداخله
 و پرورش خصوصی

I10, I9, I1, I6, 

I11 

 گیری در آموزش و پرورش خصوصیتمرکززدایی در مدیریت و تصمیم
I6, I8, I10, I3, 

I4 

 سازیخصوصی فرآیند راستای در مناسب و فنی اطالعات آوردن فراهم
 پرورش و آموزش

I10, I8, I1, I3, 

I4 

 و آموزش مؤسسه ریاست انتخاب در مؤسس هیأت به عمل آزادی اعطای
 خصوصی پرورش

I3, I1, I5, I4, 

I6 

 I3, I11, I5 تبدیل جهت کیفی هایشاخص تدوین قالب در تشویقی هایسیاست اتخاذ
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 به مدارس خصوصی پرورش و آموزش مؤسسات شدن
 کد مصاحبه شونده سازی آموزش و پرورش از مالحظات سیاسیپرهیز از متأثر شدن خصوصی

 و آموزش برای مختلف تحصیلی هایرشته مجوز اعطای فرآیندهای تسهیل
 خصوصی پرورش

I2, I6, I10, I9 

نقاط ضعف 
 –اقتصادی 

اجتماعی 
خصوصی سازی 

 در آ.پ

 سطح کالن

های مالی دولت از مراکز آموزش و پرورش خصوصی در حمایتعدم 
 یابیمراحل ابتدایی تأسیس و هویت

I3, I4, I11, I5 

اعطای اعتبارات پژوهشی به مؤسسات آموزش و پرورش خصوصی عدم 
 I10, I8, I3 همچون بخش دولتی

 ها و اعتبارات دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بهاعطای یارانهعدم 
 آموزش و پرورش خصوصی مبتنی بر عملکرد آنها

I10, I9, I1, I6, 

I11 

همچون آب، ) های جاریاعطای تخفیف و یارانه در پرداخت هزینهعدم 
 در آموزش و پرورش خصوصی (برق، گاز، تلفن و اینترنت

I6, I8, I10, I3, 

I4 

تدوین قوانین و مقررات آموزش و پرورش خصوصی با مشارکت عدم 
 ذینفعان این بخش

I10, I8, I1, I3, 

I4 

های تحصیلی به دانشجویان ها و بورسیههزینهها، کمکاعطای وامعدم 
 بخش خصوصی آموزش و پرورش

I3, I1, I5, I4, 

I6 

 I2, I6, I10, I9 های مالیاتی به آموزش و پرورش خصوصیها و معافیتاعطای مشوقعدم 

اعطای آزادی عمل به آموزش و پرورش خصوصی در مورد تعیین میزان  عدم
 شهریه بر اساس کیفیت خدمات و هزینه سرانه واقعی

I2, I7, I10, I8 

نقش حمایتی و نظارتی در آموزش  کاهشگری دولت و نقش مداخله افزایش
 و پرورش خصوصی

I11, I9, I10, 

I4, I5 

 I6, I1, I2 گیری در آموزش و پرورش خصوصیدر مدیریت و تصمیم گراییتمرکز

 سازیخصوصی فرآیند راستای در مناسب و فنی اطالعات عدم فراهم نمودن
 پرورش و آموزش

I11, I7, I10, 

I3, I8 

 آموزش مؤسسه ریاست انتخاب در مؤسس هیأت به عمل آزادی عدم اعطای
 خصوصی پرورش و

I10, I6, I5, I1, 

I7 

 جهت کیفی هایشاخص تدوین قالب در تشویقی هایسیاست عدم اتخاذ
 دانشگاه به خصوصی پرورش و آموزش مؤسسات شدن تبدیل

I3, I11, I5 

 I3, I4, I11, I5 سازی آموزش و پرورش از مالحظات سیاسیخصوصی بودنمتأثر 

 برای مختلف تحصیلی هایرشته مجوز اعطای فرآیندهای مشکل سازی در
 I10, I8, I3 خصوصی پرورش و آموزش

پیامدهای 
خصوصی سازی 
در آموزش و 

 پرورش

 سطح کالن

 ,I10, I9, I1, I6 درآمدزایی در سطح کالن آموزش و پرورش

I11 

ریزی و توسعه های ذینفع در فرآیند برنامهجلب مشارکت تمامی گروه
 سازی آموزش و پرورشخصوصی

I6, I8, I10, I3, 

I4 

سازی آموزش و پرورش و مقایسه دستاوردها های خصوصیارزیابی سیاست
 و اهداف و رفع نواقص

I10, I8, I1, I3, 

I4 

 و آموزش سازیخصوصی جدید و مناسب هایروش و هاشیوه انتخاب
 ریزانبرنامه و گذارانسیاست توسط پرورش

I3, I1, I5, I4, 

I6 

سازی آموزش و های توسعه خصوصیثبات و هماهنگی در اجرای سیاست
 پرورش

I2, I6, I10, I9 

وزارت آموزش و های مختلف دولت و انسجام و هماهنگی در بخش
 سازی آموزش و پرورشدر فرآیند خصوصی پرورش

I11, I9, I10, 

I4, I5 

سازوکارهای 
 سطح کالناجرایی خصوصی 

 I6, I1, I2 اماکن آموزشی خرید و ساخت برای نیاز مورد سرمایه گذاری باالی سطح

 ,I11, I7, I10 و آموزش در گذاریسرمایه به نسبت عمومی اعتماد ایجاد و رسانیاطالع
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اجتماعی خصوصی سازی آموزش  –در بخش چالش های اقتصادی 

 11و پرورش در سطح کالن با توجه به داده های استخراجی از 
اجتماعی خصوصی  –بُعد مشوق های اقتصادی   5مصاحبه در 

اجتماعی  –بازدارنده های اقتصادی  سازی آموزش و پرورش،
اجتماعی  –خصوصی سازی آموزش و پرورش، نقاط قوت اقتصادی 

 –خصوصی سازی آموزش و پرورش، نقاط ضعف اقتصادی 
 –اجتماعی خصوصی سازی آموزش و پرورش، پیامدهای اقتصادی 

وکارهای ساز و اجتماعی خصوصی سازی آموزش و پرورش
پرورش در  و آموزش سازی خصوصی اجتماعی – اقتصادی اجرایی

 –مولفه کالن که در نهایت برای بعد مشوق های اقتصادی 

شاخص شناسایی  21اجتماعی خصوصی سازی آموزش و پرورش 
اجتماعی خصوصی  –گردید و برای بعد بازدارنده های اقتصادی 

اط قوت اقتصادی شاخص، برای بُعد نق 17سازی آموزش و پرورش 
شاخص، بُعد  11اجتماعی خصوصی سازی آموزش و پرورش  –

اجتماعی خصوصی سازی آموزش و  –نقاط ضعف اقتصادی 
اجتماعی خصوصی  –شاخص، بُعد پیامدهای اقتصادی  15پرورش 

شاخص و در نهایت برای بُعد  6سازی آموزش و پرورش
 شاخص شناسایی گردید.  8سازوکارهای اجرایی 

منفی مانند بازدارنده و نقاط ضعف انعکاس فعل منفی ابعاد ابعاد 
مشوق و قوت هستند بر همین اساس در شمارش تعداد شاخص های 

 حاصله از بخش کد باز محسوب نشدند.

سازی در آموزش 
 و پرورش

 I3, I8 خصوصی پرورش

گذاریها و سیاستتأکید بر رشد آموزش و پرورش خصوصی در برنامه
 های کالن توسعه کشور

I8, I3, I5, I4, 

I2 

های دولتی در فرآیند های دخالت دستگاهحوزهها و بازتعریف نقش
 سازی آموزش و پرورشخصوصی

I4, I3, I2, I8, 

I6 

آموزش و  (ایآموزشی، پژوهشی و مشاوره) های علمیارتباط و همکاری
 های مادر دولتیپرورش خصوصی با دانشگاه

I3, I9, I5, I4, 

I2 

آموزش و  (ایمشاورهآموزشی، پژوهشی و ) های علمیارتباط و همکاری
 مؤسسات آموزش و پرورش مشابه پرورش خصوصی با

I5, I8, I7, I6, 

I4 

های صنعت و کارفرمایان و دیگر بخش) برقراری ارتباط قوی با بازار
 I5, I11, I4, I3 توسط آموزش و پرورش خصوصی (اقتصادی

دانشگاهی اجازه دادن در استفاده از امکانات دولتی همچون شبکه اینترنت 
 کتابخانه ملی همچون بخش دولتی های امانت ازملی یا سیستم

I1, I2, I9, I7, 

I5 
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 اجتماعی خصوصی سازی آ.پ –چالش های کالن اقتصادی  مدل مفهومی. 1شکل 
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دوم: سهم عوامل اقتصادی و اجتماعی در خصوصی پاسخ سوال 
سازی آموزش و پرورش به چه مبزان است؟ و مدل مناسب برای 

اجتماعی خصوصی سازی در آموزش  -چالش های کالن اقتصادی 
 وپرورش چگونه است؟

نفر  355برای پاسخ به این سواالت در نمونه اصلی به تعداد 
وش معادالت ساختاری پرسشنامه توزیع گردید و نتایج آن به ر

 نمایش داده شد. 

 
 مدل بخش معادالت ساختاری) ضرایب(. 2 شکل

ضرایب بدست آمده از تکنیک معادالت ساختاری  2در شکل 
آورده شده است. همانطور که مشخص است تمام ضرایب باالی 

 0.793بدست آمدند در نتیجه عوامل اجتماعی با ضریب  0.3
درصد در خصوصی سازی آموزش و پزورش ایران سهم  79معادل 

 درصد در 60معادل 0.605دارد و عوامل اقتصادی با ضریب 
 است.م یسه رانیآموزش و پزورش ا یساز یخصوص
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 نگیبوت استراپ کیپژوهش با تکن یمدل کل t-valueآماره  .3شکل

 
ضرایب آماره تی بدست آمده از تکنیک معادالت  3در شکل 

ساختاری آورده شده است. همانطور که مشخص است تمام 
بدست آمدند که بیانگر تایید فرض  1.96باالی ضرایب آماره تی 

پژوهش و رد فرض صفر است. در نتیجه تاثیر هر دو بعد اقتصادی 
و اجتماعی در سطح کالن بر خصوصی سازی آموزش و پرورش 

 تایید شده است.
 

 یساز یدر خصوص یو اجتماع یسهم عوامل اقتصاد .2جدول
 آموزش و پرورش

 سهم عامل آماره تی ضریب بعد
 %60 9.979 0.605 اقتصادی
 %79 11.279 0.793 اجتماعی

 
 گیریبحث و نتیجه

های فنّاورانه و اطالعاتی، جامعه از نظام در عصر مدرن پیشرفت
 برابر اقتصاد جهانی رقابتی و انتظار دارد که در آموزش و پرورش

 در حال تغییر، پاسخگوتر و پویاتر باشد. در چنین عصری با وجود
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 ها به تنهایی، که دولتو پرورشتقاضای گسترده برای آموزش 
برآوردن تقاضاهای فزاینده  قادر به تأمین اعتبار این بخش و

و  نیستند، رشد و برانگیختن مشارکت بخش خصوصی در توسعه
در واقع، (. 8) باشدگذاری در آموزش، بسیار ارزشمند میسرمایه

تواند می مدارسمالکیت  مشارکت بخش خصوصی در ارائه و
بخش با ارتباط  التحصیالن با کیفیت شود و اینمنجر به تولید فارغ

خواهد  ، این اطمینان را حاصلدانشگاه ها و صنایعتر با نزدیک
و هم راستا با فلسفه و  نیازهای جامعه در راستای مدارسکرد که 

به  و پرورشکنند. برای اینکه آموزش فعالیت می سند چشم انداز
تحقق توسعه پایدار ارائه خدمت نماید،  عنوان یک عامل اصلی در

و  3زداییتمرکز، 2آزادسازی، 1تحوالتی همچون دموکراتیزه کردن
های اصلی سیاستبایستبایست به عنوان پیشمی 4سازیخصوصی

کار ه استانداردها و کیفیت در این بخش ب گذاری برای بهبود
و همگامی با تحوالت و اصالحات آموزش  با(. 11)شود  گرفته

روزافزون تقاضای اجتماعی  در جهان و با رشد و گسترش پرورش
در کشور و ناتوانی دولت در  مدارس با کیفیت تربرای ورود به 

های اخیر شاهد رشد دهه موجود، طی برآوردن تمامی تقاضاهای
ه ایم کبوده کشور و پرورشسازی در نظام آموزش پدیده خصوصی

 و پرورششده نظام آموزش واقع این امر یکی از ابعاد مورد غفلت
 .باشدکشور می

بر این اساس در این پژوهش برای خصوصی سازی در آموزش در 
شاخص  47سطح کالن در دو بعد اصلی اقتصادی و اجتماعی 

شناسایی شد و در نهایت این ابعاد به خبرگان بازگردانده شد و 
بعد ) مشوق ها، بازدارنده ها، نقاط قوت،  6تمام این شاخص ها در 

نقاط ضعف، پیامدها و سازوکارهای اجرایی( تقسیم بندی شدند. 
ابعاد بازدارنده و نقاط ضعف انعکاس منفی مشوق ها و نقاط قوت 

بعد  6( برگرفته از این 1بودند و در نهایت مدل مفهومی) شکل
پژوهش  طراحی گردید. در بخش دوم برای پاسخ به سوال دوم

یعنی سهم عوامل کالن اقتصادی و اجتماعی در خصوصی سازی 
آموزش و پرورش از روش معادالت ساختاری استفاده شد که در 

 0.793نهایت مشخص گردید عوامل کالن اجتماعی با ضریب 
بیشترین تاثیر و سهم را در خصوصی سازی آموزش و پرورش دارد 

امل تاثیرگذار است. دومین ع 0.605و عوامل اقتصادی با ضریب 
همسو بود.  (8رضاییان ) در نهایت نتایج این پژوهش با پژوهش 

خدری و همکاران نیز در پژوهش خود به این نکته اشاره داشت 
که عوامل اجتماعی بر خصوصی سازی آموزش و پرورش تاثیر 
بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد و از طرفی نیز با این پژوهش 
تفوت هایی نیز داشتند در پژوهش آنها ضریب تاثیر عوامل 

تاثیر بدست آمده در این بود که با ضریب  0.569اجتماعی 
پژوهش تفاوت های بسیاری دارد. پژوهش هایی نیز در سطح بین 

-کمبایاالملل انجام شد که با نتایج این پژوهش همسو بود از قبیل 
که در هر دو ( 10و همکاران )  نیمارت، (9و راج  ) اندیافوگ

_________________________________ 
1. Democratization 
2. Liberalization 
3. Decentralization 
4. Privatization 

پژوهش از تاثیر عوامل اجتماعی بر خصوصی سازی سخن به میان 
اجتماعی  –ست. در نهایت برای چالش های اقتصادی آمده ا

خصوصی سازی در آموزش و پرورش در سطح کالن با شناخت 
 ها می توان پیشنهاد کرد که:بدست آمده از مولفه

تغییرات اساسی در زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی برای -1
 آشناسازی معلمان و مدیران مدارس با منافع خصوصی سازی 

ات به بخش های ضعیف جامعه و حمایت از اقشار ارائه خدم-2
 ضعیف تر برای دستیابی به آموزش رایگان و با کیفیت

 تغییر در قوانین و مقررات آموزشی -3

 نگاهی دوباره به بودجه بندی ها در نظام آموزش و پرورش-4
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