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روند پیشرفت و موانع موجود و ارايه ي راهکارهاي اصالح و جلب سرمايه گذاري بخش خصوصی براي گسترش 

 مدارس غیر دولتی در ايران

 1دكتركیومرث فالحی

 گاه مطالعات آموزش و پرورشدانشیار پژوهش
 

های بخش خصوصی در امر آموزش و به منظور بررسی موانع پیش رو برای مشارکت و گسترش فعالیت  ،:پژوهش پیش روچکیده 

تعیین موانع موجود برای جذب سرمایه گذاری بخش » ، «چگونگی وضعیت موجود مدارس غیردولتی در ایران» پرورش و با هدف

اولویت بندی راهکارهای مناسب برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این »و « خصوصی در مدارس غیر دولتی در کشور

رسیده است که این نوشتار خالضه ی یافته های آن است. جامعه آماری این تحقیق، همه ی موسسان و مدیران  به انجام ،«مدارس

مدارس غیردولتی، دانش آموزان مدارس غیردولتی، والدین آن ها و همچنین کلیه ی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه و نمونه 

میزان برخورداری تصادفی انتخاب شده اند. بنابر یافته های این بررسی، نیروی استان بوده که بر پایه ی  6ی آماری پژوهش، مدارس 

انسانی، وضعیت موجود فضا و تجهیزات مدارس غیر دولتی در نمونه ی مورد نظر، مطلوب ارزیابی شده و مدارس غیر دولتی بیش از 

داریس، چهار عامل قانونی، فرهنگی، اقتصادی و درصد دانش آموزان کشور را پوشش داده اند، موانع موجود برای گشترس این م 9

 اداری می باشند که در این میان نقش عوامل قانونی و اداری ساختاری پررنگ ترند.–ساختاری 

 كلید واژه ها: مدارس غیردولتی، وضعیت موجود، موانع موجود، جلب سرمايه گذاري بخش خصوصی، راهبرد 

  مقدمه: 

واگذاری آنها به بخش   کاهش سهم تصدی گری دولت در امور جاری مملکت و،چشم انداز بیست سالهیکی از رویکردهای مهم سند  

به دلیل اهمیت موضوع این مطلب نیز در برنامه های میان مدت پنج ساله توسعه کشور و در بودجه ساالنه که در راستای خصوصی است. 

رشد اقتصادی مقرر شده است که  باالرفتن نرخ ظور ایجاد تحرک بیشتر و اساس به منبر این لحاظ شده است.   هدفهای چشم انداز است

یکی از زمینه های کاهش بار تصدی گری دولت ، واگذاری بخش  .امور بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شودسهم بیشتری از 

توجه واقع شده و تحت عنوان تاسیس یشتر نیز در برنامه های توسعه مورد پاست که عمده ای از امورآموزش و پرورش به بخش خصوصی 

. در (1393)نظری، ر آموزشی کشور سهم این مدارس استدرصد از امو 8مدارس غیردولتی شکل گرفته است.  در حال حاضر حدود 

اما رشد مدارس غیر دولتی بدون فراهم کردن شرایط  ،درصد افزایش یابد10ه پیش بینی شده بود این سهم به حالیکه در برنامه پنجم توسع

                                                           
* Email: kewmarsf@yahoo.com 
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مناسب و شناخت موانع موجود ورفع آنها امکان پذیر نمی باشد. لذا این تحقیق درصدد آن است این موانع را شناسایی و در جهت برطرف 

 کردن آنها راهکارهای مناسب ارایه نماید. 

 :لهابیان مس -1

از اهداف اصلی هر کشوری رشد و توسعه در زمینه های اجتمایی ، فرهنگی و اقتصادی است و مشارکت اجتمایی یکی از شرایط توسعه  

 است. موضوع مشارکت و چگونگی تحقق آن ریشه در تاریخ ملتها دارد. مشارکت در عرصه های گوناگون همواره مورد بحث 

موزش و پرورش قرار گرفته است. به گونه ای که به نظر  برخی از صاحب نظران محور اصلی اندیشمندان بویژه درزمینه مدیریت و آ

استوار است و معتقدند برای توسعه یافتگی باید دو عنصر مشارکت و آموزش و پرورش توسعه را بر پایه مشارکت و آموزش و پرورش 

قانون اساسی و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری  44لی اصل در ایران نیز با ابالغ سیاست های ک(.1373را تقویت نماییم )بخشی 

دولت و مشخص شدن مسولیت دولت در ایفای وظایف حاکمیتی در اجرا و بعد از اجرای این قانون، بزرگترین موانع حقوقی حضور 

ت بیشتر مردم در عرصه های بخش غیردولتی در حوزه های زیر بنایی، نهادهای مالی وصنایع بزرگ برداشته شد و زمینه برای مشارک

سال جنگ و ... باعث شد تا  8وه ای تازه یافت. در رمینه تعلیم و تربیت نیز کمبود منابع و شرایط نامناسب اقتصادی پس از لاقتصادی ج

ه تحقق بهینه هدفهای آموزش و پرورش تحقق نیابد و مشکالت مدارس چند نوبته فراهم آید حل این مشکالت همانند سایر معظالت زمین

است که تاسیس مدارس غیردولتی می تواند نمونه بارز این حضور باشد در اجتمایی ، نیازمند حضور مردم در صحنه آموزش و پرورش   

به تصویب مجلس رسید و تقاضا برای گسترش همکاری در زمینه آموزش  5/3/1376س غیردولتی در تاریخ این راستا قانون تاسیس مدار

رویکرد گسترش مدارس غیردولتی مزایا، معایب ، فرصت ها و تهدیدهایی برای آموزش و پرورش دارد  .پرورش به افزایش پیدا کرد و

تواند  ربه ثابت کرده است که هیچ دولت و نظام آموزشی به تنهایی نمیتجدر خصوص مزایای این گونه مدارس می توان بیان کرد که 

د با شیوه متمرکز و امکانات ولتی نیز باور دارند که نمی توانبار آموزش و پرورش را به دوش بکشد حتی مخالفان جدی مدارس غیرد

ردولتی می تواند سبب کاهش بارمالی آموزش محدود دولتی همه نیازهای امر تعلیم و تربیت را برآورده سازند و تاسیس مدارس غی

فرد خود را در دولتی است. زیرا در مالکیت خصوصی، و تعلیم و تربیت از دیگر مزایای مدارس غیر ارتقا سطح آموزشوپرورش شود.

تی است.این مسئله ایجاد رقابت در میان مدارس آموزش و پرورش از دیگر فواید تاسیس مدارس غیردول برابر ضررو زیان مسئول می داند.

سبب بهتر شدن کیفیت در آموزش و پرورش می شود. هنگامی که مدارس غیردولتی رشد کنند و بازده داشته باشند مدارس دولتی هم 

انگیزه ی بیشتری برای رقابت پیدا می کنند و تحرک آنها بیشتر می شود. کوچک شده دولت و رهایی وزارت آموزش و پرورش از 

غیردولتی است. انعطاف در امر اشتغال، ایجاد فضا برای دستیابی با ابتکارات  و توآوری از دیگر دیگر مزایای مدارس  تمرکز بی حد، از

مزایای این مدارس است. در مقابل از جمله تهدیدات وجود این مدارس می توان به درخواست شهریه های غیرمنطقی و نارضایتی مردم 

این پژوهش نیز با توجه با گسترش  ت می شود.کاهش نظارت دولت بر امر تعلیم و تربیس سبب گسترش این مداراشاره کرد. همچنین 

درواقع  به بررسی وضعیت وموانع موجود در زمینه گسترش این مدارس پرداخته است. مدارس غیر دولتی و لزوم توجه بیشتر به این مقوله 

ن راهی برای پویایی نظام آموزش و پرورش ااین پژوهش از این نظر با اهمیت خواهد بود که رویکرد توجه به مدارس غیردولتی به عنو

 و نیاز به شناسایی مزایا ومعایب وموانع موجود را در این خصوص آشکار می سازد. دردهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است
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 پیشینه پژوهش: -2

با  (2014)1کاوالچوک و اسکولدودرتحقیق در داخل و خارج از کشور انجام شده است. توجه به اهمیت موضوع مطالعاتی متعددی  با

که در اوکراین به روش کیفی و با استفاده  «بررسی نیروهای محرک خصوصی سازی در آموزش عمومی و نقش صحبتهای مدیران»عنوان 

و تفاوتها ،  یافته و روش تحلیل به صورت کد گذاری و استخراج موضوعات جدید و تعیین کردن شباهتهااز ابزار مصاحبه نیمه ساختار 

گفت باعث می شود تا مدیران و  ند نبودجه دولتی ناکافی را تعدیل می کبخش غیر دولتی،  انکارآفرین شد توانمشخص  ،انجام پذیرفت

تاثیرات خصوصی سازی بر کیفیت و برابری آموزش در " داده های پژوهشِ ر دهند.، کیفیت ها و مسولیتها را تغییهافعالیت و گو ها، 

صوصی سازی تغییر مدیریت خ :داد( به صورت موردی و از طریق مشاهده و مصاحبه انجام گرفت. نشان 2014که توسط یلدیریم) "ترکیه

کاالی خصوصی است بلکه نتایج عمومی  نه تنها یک دولتی به سازمانهای خصوصی است. آموزشارزیابی ها از موسسه های  ، تعهدات و

» ( در آفریقا تحت عنوان2013) 2نتایج تحقیق کالوس ، کابیانی و افیوا دارد. اما منابع محدود دولت ها مانع رسیدن به این هدف می شود .

نشان داد که آموزش غیر دولتی  نیز گرفتکه به صورت زمینه یابی و تحلیل چند متغییری انجام « تاثیر خصوصی سازی آموزش بر اشتغال

با عنوان دیگری  در تحقیق  ، ورود به بازار کاال را سرعت داده و احتمال پیدا کردن اولین شغال با دستمزد باال را افزایش می دهد. 

( 2007سیا)که به صورت مطالعه مروری توسط ملنار و گار« گسترش نقش خصوصی سازی در آموزش، مفاهیم ضمنی برای آموزش»

مدل تجاری مدیریت آموزشی موفق و عملکرد تحصیلی بهتر دانش  یک صورت پذیرفت نشان داده شده است که هیچ ارتباط شفافی بین

ه روش موردکاوی انجام توصیفی، از طریق مطالعه اسنادی و ب -( در تحقیقی به روش تحلیلی1391ربیعی و نظریان)  آموزان وجود ندارد.

دادند چگونگی حمایت مالی از دانشجویان و نگرانی از کیفیت آموزش و پرورش در دانشگا ها و کیفیت کاری استادان  گرفته است نشان

 26بررسی موانع پیش روی خصوصی سازی دانشگاه ها ،  با( در پژوهشی دیگر 1390از مهمترین چالشها است. همچنین ربیعی و نظریان)

قدان قوانین حمایت از سرمایه گذاری خصوصی، پایین بودن قدرت خرید مردم و عدم توان ف آن ها مانع را مطرح می کنند از جمله

(  نیزکه با روش کتابخانه ای صورت گرفت 1380) پویا نتایج یافته های قاسمی ست.پرداخت شهریه، فقدان آزادی علمی در دانشگاه ها

و پرورش، شامل کاستی های درونی ناشی از عوامل انسانی ،  امور آموزش حاکی از آن است که نمودار کاستی های مشارکت مردم در

است و کاستی های ناشی از عوامل کارکردهای درونی و برونی آموزش، کاستی های ناشی از نگرش مسئوالن نسبت به مفهوم مشارکت 

 بیرونی شامل کاستی ناشی از عوامل اجتمایی و اقتصادی و فرهنگی  و کاستی های ناشی از برنامه های دولت است. 

در آموزش و پرورش با روش ( در تحقیقی که با هدف بررسی موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی 1392عزیزی و همکاران)

فقدان تعهد و پایبندی دولت به رعایت مقاد توافق شده در مشارکت و عدم ثبات تصمیمات و قوانین ن می کنند انجام دادند بیا پیمایشی

تعهد با آن، فقدان دسترسی به منابع مالی و سرمایه برای ایجاد زیرساخت های مربوط به مشارکت، عدم درک ضرورت مشارکت و 

                                                           
1Kovalchuk & Shchudlo  
2 Calvès, Kobiané&Afiwa 
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از مهمترین موانع گسترش مدارسغیرانتفایی از دیدگاه مدیران و  غیره اسی اداری وبوروکر فیزیکی مناسب،کمبود معلمان شایسته وماهر و

 صاحبنظران بوده است.

( که به روش آمیخته اکتشافی انجام گرفته است الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی را 1392جمشیدی و همکاران)

ها را در فرایند توسعه مورد بررسی قرار دادند. اکثریت این الزامات از نظر میزان در هشت بعد شناسایی ومیزان اهمیت آن ها وتوجه به آن

 اهمیت متوسط به باال و میزان توجه متوسط به پایین بوده اند. 

 مبانی نظری تحقیق: -3

راهبردهای مناسب را برای جلب و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر آموزش  و گسترش مدارس  شناسایی این بررسی در پی  

غیردولتی است.  ارایه راهکارهای مناسب منوط به داشتن شناخت کافی از مدیریت استراتژیک و چگونگی فرایند آن است. مدیریت 

به هدفهای ه ای چندگانه است که سازمان)جامعه( را قادر می سازد استراتژیک ، هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیف

در مدیریت استراتژیک برای یافتن راهبردهای مناسب از ابزارهای متفاوتی استفاده می شود یکی . (1393بلندمدت خود دست یابد)دیوید،

یران بدان وسیله اطالعات را مقایسه می کنند و است. این ماتریس از ابزارهای مهمی است که مد  swotاز ابزارهای مرسوم ،  ماتریس 

 می توانند با استفاده از آن چهارنوع استراتژی را ارایه نمایند. 

 ( :SWOTماتریس تهدیدات،فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف ) 1-4

را ارایه نمود. مقایسه کردن عوامل اصلی wtو استراتژی های  wo ،st  ،soمی توان استراتژی های  swotبا بهره گیری از ماتریس 

  ، سازمان با استفاده از نقات قوت داخلیsoدر اجرای استراتژ های است.  swotداخلی و خارجی از مشکلترین بخشهای تهیه ماتریس 

بتوانند با استفاده از می کوشد از فرصتهای خارجی بهره برداری کند. همه مدیران ترجیح می دهند سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که 

 woنقاط قوت داخلی از رویدادها خارجی بهره برداری نمایند. به طور معمول سازمانها برای رسیدن به چنین موقعیتی ازاستراتژی های 

،st   یاwt   استفاده می کنند تا بدانجا برسند که بتوانند استراتژیهایso  .هدف استراتژی های را استفاده نمایندwoت که سازمان این اس

رصتهای با بهره برداری از فرصتهای موجود در محیط خارج بکوشدتا بتواند نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان ف

 stسازمانها در اجرای استراتژی مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصتها بهره برداری کند.

می کوشند با استفاده از نقاط قوت خود پیامدهای ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند. 

را به اجرا در می آورند، حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف آنها کم کردن نقاط ضعف داخلی و wtسازمانهایی که استراتژی های 

سازمانی که دارای نقاط ضعف داخلی می باشد و با تهدیدات بسیار زیادی در محیط شی از محیط خارجی است. پرهیز از تهدیدات نا

خارج روبرو می شود، در موضعی مخاطره آمیز قرار خواهد گرفت. در واقع چنین سازمانی برای بقای خود مبارزه خواهد کرد و خواهد 

 (.1393استفاده کند)دیوید،  کوشید برای حفظ بقای خود از استراتژیهای مناسب

 روش تحقیق: -4



5 
 

جامعه آماری تحقیق، همه در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای ومیدانی)پرسشنامه ای( استفاده شده است. 

استان براساس  6 است. کارشناسان ستادی و استانی مرتبط، کلیه موسسان و مدیران مدارس غیردولتی، کلیه دانش آموزان و والدین آنها 

 3از هر استان  میزان برخورداری به صورت تصادفی انتخاب شده ) تهران،اصفهان، فارس، خراسان، کرمان، چهارمحال وبختیاریو ایالم( و

کوکران مدرسه پسرانه( انتخاب شده اند. برای تعیین حجم نمونه از روش  2و  مدرسه دخترانه 2مدرسه)  4هر منطقه  منطقه انتخاب و از

) نمونه پرسشنامه در ضمیمه ارایه  پرسشنامه 352نفر محاسبه و برآورد شده  و در نهایت  400استفاده شده است و تعداد افراد نمونه حدود 

نفر از والدین دانش آموزان به گونه  450مدارس اخذ شده و  عالوه بر این نظر مدیران ایناستخراج و تحلیل شده است.  شده است(

روایی پرسشنامه ها به دو صورت محتوایی و صوری با بهره گیری از  طبق جدول مورگان انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند.تصادفی 

 های از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شده است. نظران بدست آمده و پایایی پرسشنامهنظر پنج تن کارشناسان  و پنج تن از صاحب

 پایایی پرسشنامه ها: -1-5

 0.861برابر با میزان رضایت اولیاء دانش آموزان از امکانات و پیشرفت تحصیلیبرای سنجش  پرسشنامه  30تعداد ِ ضریب آلفای کرونباخ 

 تیکانتایج هردو حکه  0514 ضریب آلفای برای پرسشنامه عدم مشارکت سرمایه گذاران در مدارس از دید مدیران و موسسات

 . دارداز پایایی پرسشنامه ها

 اولیت بندی گویه های پرسشنامه: -2-5

 : رضایت ولی دانش آموزان از پیشرفت تحصیلی -1-2-5

رضایت ولی دانش آموزان از پیشرفت تحصیلی وامکانات مدرسه  از ضریب  به منظور اولویت بندی گویه های مرتبط با عوامل مربوط به

 ارایه شده است .  3تغییرات استفاده شده است و نتایج در  جدول 

 . اولویت بندی گویه های مربوط به رضایت ولی دانش آموزان از پیشرفت تحصیلی و امکانات مدرسه1جدول 
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و برقرای محیط آرام و « آموزشی مدرسه نحوه برنامه ریزی» ، « میزان توانمندی کادر آموزشی» بر اساس نتایج بدست آمده سه گویه 

چگونگی سازماندهی اوفات تفریح دانش آموزان » همچنین سه گویه رضایت ولی دانش آموزان بود. ول در سه عامل ا« صمیمی در مدرسه

از لحاظ رضایت کمترین میزان را کسب کردند. « سرویس ایاب و ذهاب مدرسه » و « برگزاری کالسهای فوق برنامه از جمله رباتیک» ، «

استفاده شده است و نتایج بدست آمده در جدول  تک نمونه tیزان رضایت از آزمون برای بررسی تاثیر هرکدام از عوامل مورد نظر بر م

 بیان شده است.  4
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 تک نمونه ای برای بررسی اثر هرکدام از عوامل بر میزان رضایت ولی دانش آموزان t. نتایج آزمون 2جدول

 

کمتر است بنابراین با  0.01( است و این مقدار از 0.00همانگونه که از نتایج مشخص است با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون برابر )

درصد اطمینان میتوان ادعا نمود که هر سه عامل مورد بررسی بر میزان رضایت ولی دانش آموزان از پیشرفت تحصیلی وامکانات  99

 (.3مولفه اصلی طبقه بندی شده است)جدول  2در نهایت گویه های رضایت اولیاء دانش آموزان در  د. مدرسه موثر می باش
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 . مولفه های تشکیل دهنده گویه های اصلی رضایت اولیا دانش آموزان3جدول

 

 دالیل عدم مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در مدارس غیردولتی: 2-2-5

نا آشنایی » و « بروکراسی اداری» ، « نداشتن اطالعات کافی نسبت به طیقه سرمایه گذاری» سه گویه  4بر اساس نتایج ارایه شده در جدول 

کمبود کادر » سه علت اصلی عدم مشارکت سرمایه گذاران از دید روسای مدارس مطرح شد.  همچنین سه گویه « با فرایند کار آموزشی

  سه اولویت آخر در این امر شناسایی شدند.« کمبود نیروی انسانی ماهر» و « انتظارات خانواده ها با توجه به امکانات» ،  «آموزشی توانمند

 . اولویت بندی گویه های مربوط به دالیل عدم مشارکت سرمایه گذاران در مدارس غیردولتی4جدول 
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درصد ادعا کرد  99مورد از گویه های موردبررسی، میتوان با اطمینان  26( نشان  می دهد که در 5تک نمونه ای)جدول tنتایج آزمون 

 که این عوامل بر عدم مشارکت در سرمایه گذاری موثر هستند. 

 

 



10 
 

 تک نمونه ای برای بررسی دالیل عدم مشارکت سرمایه گذاران در مدارس غیر دولتی t. نتایج آزمون 5جدول 

 

نیروی » اما گویه درصد میتوان ادعا کرد  بر عدم مشارکت در سرمایه گذاری موثرند. 95نیز در سطح  19و  17، 12ای در مورد گویه ه

در نهایت گویه های عدم مشارکت  از جمله دالیل معنی دار عدم مشارکت سرمایه گذاران مدارس غیردولتی شناخته نشد.« انسانی ماهر

 (.6مولفه اصلی طبقه بندی شده است)جدول 5سرمایه گذاران مدارس غیردولتی در 
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 . مولفه های تشکیل دهنده گویه های دالیل عدم مشارکت سرمایه گذاران6جدول

 

 طبقه بندی نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود مدارس غیردولتی در ایران از دید والدین دانش آموزان -3-2-5

کارآمد ، آمادگی برای  دلخواه، مالکهایی همچون کیفیت آموزش، معلمانمالک انتخاب مدرسه  34از میان  7بر اساس نتایج جدول 

تربیتی، مدیریت قوی و ساعت های درسی بیشتر باالترین میزان موفقیت را کسب کرده  –کنکور، آموزش زبان خارجه ، مشاوره روانی 

تفریحی و شاد، در مسابقات ورزشی ، سفرهای  اندو در مقابل مالکهایی همچون شهریه باال، کالسهای آموزشی برای والدین کسب مقام

به نظافت مدرسه در میان پاسخگویان از موافقت کمتری  برند شدن مدرسه و کسب نتایج برتر ورزشی و نظافت فردی دانش آموز و کمک

 برخوردار بوده اند.

یا  عنوان شده اند، از نظر پاسخگویان به ترتیب رضایت از زیر ساختها عنوان مالک های اصلی فعالیت مدرسهفعالیتی که به  6و از میان 

  و امکانات خارج از درس دارای نقاط قوت بیشتری است. موزشی، ارتباط و تعامل آموزشی، آموزش و بهداشت و برنامهآ
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 وضعیت موجود مدارس غیردولتی در ایران از دید والدین دانش آموزان . نقاط قوت و ضعف7جدول 

 

در ایران از دید موسسان مدارس غیردولتی  برای گسترش طبقه بندی نقاط قوت و ضعف وضعیت موجود -4-2-5

 و مدیران

نقاط بروکراسی اداری و عدم همکاری بانکها،شهرداری ها در ارایه تسهیالت الزم مهمترین  8جدول  بر اساس نتایج بدست آمده از

 است.  در سرمایه گذاری عدم مشارکتضعف 
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 .توزیع پاسخ بر حسب مهمترین نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در گسترش مدارس غیردولتی 8جدول 

 

 پیشنهادهای موسسان و مدیران برای گسترش مدارس غیر دولتی در ایران -3-5

وام های کم بهره و اعطای  25مطابق نتایج جدول زیر بیشتر موسسان و مدیران مدارس غیردولتی خواهان اجرای درست و دقیق ماده 

 بودند.
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 . توزیع پیشنهادهای موسسان و مدیران برای گسترش مدارس غیردولتی9جدول 

 

 از دید کارشناسان حوزه فرهنگ و آموزش گسترش مدارس غیردولتی فرصت های. 10جدول 
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 تهدیدهای گسترش مدارس غیردولتی از دید کارشناسان حوزه فرهنگ و آموزش : 11جدول 

 

 swotساختن ماتریس  -4-5

 مراحل زیر طی شده است: swotبرای ساختن ماتریس 

 اداری–و ساختاری  عمده موجود در زمینه های قانونی،فرهنگی، اقتصادیتهیه فهرست فرصتهای  .1

 اداری–فهرست تهدیدات عمده موجود در زمینه های قانونی،فرهنگی، اقتصادی و ساختاری تهیه  .2

 اداری–تهیه فهرست نقاط قوت  عمده موجود در زمینه های قانونی،فرهنگی، اقتصادی و ساختاری  .3

 اداری–تهیه فهرست از نقاط ضعف عمده موجود در زمینه های قانونی،فرهنگی، اقتصادی و ساختاری  .4

اداری با فرصت های موجود در خارج از سازمان و ارایه  -مقایسه نقاط ضعف عوامل قانونی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری .5

 SOنتایج در گروه استراتژی 
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اداری با فرصت های موجود در خارج از سازمان و ارایه  -مقایسه نقاط ضعف عوامل قانونی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری .6

 WOتراتژی نتایج در گروه اس

اداری با فرصت های موجود در خارج از سازمان و ارایه  -مقایسه نقاط ضعف عوامل قانونی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری .7

 STنتایج در گروه استراتژی

اداری با فرصت های موجود در خارج از سازمان و ارایه  -مقایسه نقاط ضعف عوامل قانونی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری .8

 WTنتایج در گروه استراتژی 

 swot. شیوه ساختن ماتریس 12جدول
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 عوامل قانونی:  swotبررسی ماتریس 

آیین نامه های موجود برای گسترش مدارس غیردولتی فرصتها و تهدیدهایی را بررسی انگیزه های علمی نشان می دهد که قانونها و 

 مشخص می سازد. فرصتها عبارتند از:

 قانون اساسی تایید کند 30شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی عدم مغایرت تاسیس مدارس غیردولتی را با اصل  .1

 ی را امری الزم و ضروری میداند، کوچک سازی دولت و خصوصی ساز 44سیاست های کلی اصل  .2

در  30، دست دولت را برای اجرای بهتر اصل )بدون اجبار( با هزینه اولیا در مدارس غیردولتیتحصیل بخشی از دانش آموزان  .3

 مدارس غیردولتی بازتر می کند.

 آیین نامه مدارس غیردولتی 13ماده  .4

 آیین نامه مدارس غیردولتی 25ماده  .5

 عبارتند از:نقاط ضف قانونی 

خالف قانون اساسی است ار آموزش و پرورش حاکمیتی است، این کار خالف حاکمیت  -قانون اساسی 30تفسیر مغایر با اصل  .1

 است.

 موانع آیین نامه های نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی برای ساخت و خرید مدارس  .2

را  WOتوان برای پوشاندن نقاط ضعف محیط مبدا استراتژی  چنانچه به فرصت های بوجود آمده از ماتریس یاد شده توجه کنیم می

 درنظر گرفت که عبارتند از:

 بازنگری و اصالح قوانین مربوط به مدارس غیرانتفایی همراه با تفسیر روشن آنها .1

 رفع موانع آیین نامه های نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی برای خرید یا احداث مدارس. .2

 ی:بررسی ماتریس موانع فرهنگ

  نقاظ ضعف:

 باعث طبقاتی شدن آموزش می شود و خالف عدالت است. .1

 مدارس غیردولتی آموزش را کاالیی می کند .2

 باعث افت کیفیت در مدارس دولتی می شود .3

 ارزش شغل های علمی را پایین می آورد .4

 



18 
 

 فرصتهای فرهنگی:

 سیستم آموزشی را کارامد می کند .1

 میکندفرصتی برای کیفیت باالی آموزشی ایجاد  .2

 توجه به استعدادهای درخشان و آموزش آنها .3

 جلب و جذب مشارکتهای مردم .4

 جذب نخبگان به مدارس غیردولتی به جهت پرداخت دستمزد بیشتر به معلمان  .5

نی در خصوص آگهی رسانی به جامعه از طریق رسانه ها و دیگر دستگاه های اطالع رسا   soبا توجه به موارد یاد شده می توان استراتژی 

 در خصوص فواید مشارکت بخش غیردولتی، خصوصی سازی پیشنهاد داد.

 : بررسی ماتریس عوامل اقتصادی

 نقاط قوت:

 شهروندان را باید تشویق کرد که پول بیشتری صرف کاال و خدمات فرهنگی و آموزشی کنند -1

 و امکان پیشرفت کاری کسب تخصص -2

 نقاط ضعف:

 عدم تخصیص وام کافی از سوی بانکها -1

 شهریه مداری غیردولتی خیلی زیاد است. -2

 فرصتها:

 کاریابی و کارآفرینی -1

 جذب و جلب مشارکتهای مالی -2

 تهدیدها:

 طبقاتی کردن جامعه  -1

 سودآور نبودن کارهای فرهنگی -2

 سود آور بودن کارهای غیرفرهنگی -3

 هزینه های باالی زندگی -4

 را برای رفع این معضل ارایه داد: stو  woباتوجه به نقاط ضعف،قوت،فرصتها و تهدیدها میتوان دو استراتژی 
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 : بوجود آوردن فضای اقتصادی قابل انعطاف ومناسب برای گسترش مدارس غیردولتیwoاستراتژی 

 :پرداخت تسهیالت با شرایط آسان  stاستراتژی 

 اداری: -بررسی ماتریس موانع ساختاری

 نقاط ضعف:

 عدم رعایت قوانین و مقررات -1

 وجدان کاری پایین -2

 تمرکز بیش از حد دستگاه آموزش و پرورش -3

 فرصتها:

 اجرای صحیح قوانین که بتواند تفویض اختیار بدنبال داشته باشد. -1

 نیروهای کارآمد جذب می شوند  -2

 را پیشنهاد داد. که به قرار زیر است: woبا توجه به موارد باال می توان استراتژی های 

 خصوصی سازیمشارکت نخبگان آموزشی و اقتصادی در امور  -1

 عدم تمرکز دستگاه آموزش و پرورش -2

 

 

 

 ارزیابی راهبردهای پیشنهادی: -6-5

در این قسمت هفت راهبرد پیشنهادی  بدست آمده از قسمتهای قبل در قالب پرسشنامه به متخصصان) اعضای هیات علمی و کارشناسان( 

عدم تمرکز » پیشنهادات  هریک از پیشنهادها را نشان می دهد.میزان توافق اعضای نمونه تحقیق با درصد  15جدول ارایه شده است. 

به عنوان با موافقت بیشتری مواجه « پرداخت وام و تسهیالت با شرایط آسان به دور از موانع دست و پاگیر» و « دستگاه آموزش و پرورش

 ژیها تایید شدند.اسمیرنووف معناداری و متناسب بودن استرات –سپس از طریق آزمون کلموگروف  بوده است.
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 . درصد توزیع پاسخ نمونه های تحقیق نسبت به تناسب راهبردهای پیشنهادی13جدول

 

 نتیجه گیری: -4

-بر اساس نتایج بدست آمده موانع موجود برای گسترش مدارس غیردولتی در ایران به چهار عامل قانونی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری

خالف قانون اساسی است ار آموزش و  -قانون اساسی 30تفسیر مغایر با اصل  ،اداری  قابل دسته  بندی هستند. از جمله موانع قانونی 

مدارس غیر دولتی آموزش  از جمله موانع فرهنگی دیدگاه اجتماع مبنی بر اینکه این کار خالف حاکمیت است. پرورش حاکمیتی است،

سیاستهای اقتصادی  ،فقر اقتصادی جامعه  را کاالیی می کنند و کاهش ارزش معنوی شغلهای علمی به خاطر پولی شدن آموزش است.

یالت کافی از سوی بانکهای دولتی و خصوصی از موانع اقتصادی به شمار و عدم تخصیص تسهنامناسب دولت در قبال بخش خصوصی 

ضعف مدیریت و ناکارآمدی آن، عدم رعایت قوانین و مقررات و تمرکز بیش از حد دستگاه آموزش و پرورش از جمله موانع  می آیند.

در  ( همخوانی دارد. 1380) پویا ( و قاسمی1392( ، عزیزی وهمکاران)1390ربیعی و نظریان) با نتایجاین نتیجه  اداری هستند. -ساختاری 

نداشتن اطالعات کافی نسبت » دارس غیر دولتی سه عامل برای گسترش م خصوص دالیل عدم جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

سه علت اصلی عدم مشارکت سرمایه گذاران از دید « آموزشی نا آشنایی با فرایند کار» و « بروکراسی اداری» ، « به طیقه سرمایه گذاری

 –و معناداری آنها با آزمون کالموگروف در پایان براساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی ارایه شد و  روسای مدارس مطرح شد.

و تسهیالت با شرایط آسان به  پرداخت وام» و « عدم تمرکز دستگاه آموزش و پرورش» پیشنهادات اسمیرنووف مورد تایید قرار گرفت و 

 اداری هستند. پس می-. با توجه به اینکه، این راهبردها قانونی و ساختاریبا موافقت بیشتری مواجه بوده است «ر از موانع دست و پاگیردو
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بر این اساس  دهند.توان ادعا کرد که دست کم در نمونه های مورد بررسی، این عوامل سرمایه گذاران را بیشتر تحت تاثیر قرار می 

 پیشنهادات کاربردی زیر قابل بیان است:

تمرکز بیش از حد آموزش وپرورش سد هرگونه تحول است. ستاد آموزش و پرورش بایستی به استانها، مناطق، شوراها،  .1

رامش الزم را مدارس، تشکل های فرهنگیان و سازمانهای مردم نهاد اطمینان کتد و تفویض اختیار نماید، تا فرصت و زمان و آ

 برای اندیشیدن و برنامه ریزی بیاید.

از مهمترین هدفهای مشارکت بخش خصوصی افزایش آزادی انتخاب والدین و دانش آموزان است، بهتر آنست که برای  یکی .2

رست ونی مدارس، جایگزین یکسانی و یکنواختی شود و دانش آموزان از یک فهنظام آموزشی با روحیات انسانها گونه گ تطبیق

 متناسب با نیاز و استعدادشان رهنمون شوند.تک انتخابی به یک فهرست متنوع تر و غنی تر 

امنیت خاطر پیش شرط مشارکت وسرمایه گذاری در هرکاری است. امر آموزش نیز جدای از این امر نیست.بایستس سرمایه  .3

لبد. دستگاه های مختلف در حکومت و نظام، گذاری در بخش تولید، آموزش و خدمات باهم دیده شود و دید راهبردی می ط

 بایستی یکدل و هم جهت با یکدیگر در این امر سهیم باشند. 

 منابع:

 ،و آموزش انتشارات تربیت و تعلیم نامه فصل ،«مرکزی استان پرورش و درآموزش مردمی های مشارکت نقش»(  1373)  علی بخشی 

 .پرورش

  توسعه کیفی خصصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش » (،1392آبادی، حسن رضا)جمشیدی، الله. آراسته، حمیدرضا. زین

 88-65، دوفصلنامه نوآوری وارزش آفرینی، ص «بایستهای خرد

 ( .1393دیوید، فرد آر « ) ترجمه: اعرابی، محمد. پارساییان،علی. دفتر پژوهشهای فرهنگی«مدیریت استراتژیک ، 

 فصلنامه انجمن « موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارایه راهکارهایی جهت رفع آنها» (،1390)ربیعی،علی. نظریان،زهرا ،

 206-171آموزش عالی ایران ، ص

 (1391ربیعی،علی. نظریان،زهرا،)«668-647،فصلنامه مدیریت ، دانشگاه آزاد ،ص « بررسی چالشهای خصوصی سازی آموزش عالی 

 موانعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران » ،(1392یوش.فرزاد، ولی اله.صنوبری، محمد)عزیزی، نعمت اله.جعفری،پر

 94-75، مجله علوم تربیتی ، دانشگاه چمران ص « : مورد کاوی دارس غیردولتی 

 (1380قاسمی پویا، اقبال،) «مشارکتهای مردمی در آموزش و پرورش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت» 

 28/11/93، 13931121000248سرو، مصاحبه با خبرگذاری فارس ، شماره نظری، خ 

 Kovalchuk, S & S, Shchudlo. (2014). Reworking of School Principals’ Roles in the Context of Educational 

Privatization. European Education, 46(2), 32–52. 

 Yıldırım, M. (2014). Effects of privatization on education quality and equity: Comparisonof a public and a 

private primary school in Turkey. European Journal of Research on Education, 2014, Special Issue: 

Contemporary Studies in Education, 40-46. 

 Calvès, A., J-F, Kobiané & N. Afiwa. (2013). Privatization of Education and Labor Force Inequality in 

Urban Francophone Africa: The Transition from School to Work in Ouagadougou. World Development. 

47, 136–148. 

 Molnar, A. & D. R. Garcia. (2007). The Expanding Role of Privatization in Education: Implications for Te 

acher Education and Development. Teacher Education Quarterly, 34(2), 11-24. 


