
در  وپرورشآموزشهای خصوصی سازی در شیوه مطالعه
ای کشورهای منتخب به منظور ارائه چارچوب ادراکی مناسب بر

 ایران وپرورشآموزشخصوصی سازی در 
 علی خدری
 نرگس سعیدیان خوراسگانی
 بدری شاه طالبی حسین آبادی

 چکیده
در کشورهای منتخب به  وپرورشآموزشخصوصی سازی در  هایشیوهپژوهش حاضر با هدف مطالعه 

 انجام گرفت. ایران وپرورشآموزشچارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در  ارائهمنظور 
تحلیل محتوای ، کمی( انجام شد. روش تحقیق در بخش کیفی -کیفی) ترکیبیپژوهش به شکل  روش

یک پژوهش کاربردی بود که در سه فاز انجام شد فاز ، کیفی از نوع مقوله استقرایی و از حیث هدف
شد و در فاز سوم اول به بررسی مقاالت و منابع پرداخته شد و در فاز دوم توزیع پرسشنامه انجام 

پژوهش در بخش کیفی مقاالت و اسناد خصوصی سازی  حوزه تجزیه و تحلیل دادها صورت گرفت.
کشورهای جهان بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی این پژوهش به شکل  وپرورشآموزشدر 

وصی کشور که بر طبق گزارشات جهانی دارای بهترین سیستم آموزشی بودند و خص 91هدفمند از بین 
کیفی این  اقدام شد. روش جمع آوری اطالعات در بخش انددادهسازی در نظام آموزشی را انجام 

بود برای تعیین روایی محتوایی ضمن  ایکتابخانهاستخراج گویه ها از مقاالت و مطالعات ، پژوهش
یز اخذ شد. نظرات اساتید ن، وپرورشآموزشاستفاده از کتب و اسناد منتشره درباره خصوصی سازی در 

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش در بخش کمی پرسشنامه بود و روش نمونه گیری در این 
انجام شد. و جهت برآورد همسانی  ایمرحلهچند  ایخوشهبخش برای شهرهای منتخب به صورت 

در این بخش نفر قدام شد که برای پایایی پرسشنامه نیز  41درونی گویه ها به اجرای مقدماتی بر روی 
اس پی اس  افزارهایاز نرم  هادادهدر تجزیه و تحلیل  /. محاسبه شد33با روش آلفای کرونباخ ضریب 
خصوصی سازی در  هایها، شیوهپرسشنامهتحلیل اکتشافی  از اس و ایموس استفاده شد.

پاری برون س»روش در چهار دسته به نامهای خصوصی سازی از طریق  41به تعداد  وپرورشآموزش
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جای ارچوب در چ« کالبدی –فیزیکی »و « بعد مالی»، «مدیریت و خدمات آموزشی»، «همه جانبه
 ارچوب از طریق مدل یابی معادالت ساختاری مطلوب شدهای برازش چگرفت وضعیت شاخص

، مدارس خصوصی، خصوصی سازی های، شیوهوپرورشآموزشخصوصی سازی در  کلیدی: هایواژه
 مدارس غیردولتی

 قدمهم
با ایجاد یک ، هش فشار بر بودجه دولتکا بر عالوه، وپرورشآموزشخصوصی سازی 

توجه ، بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع
بیشتر به سالیق و انتخابهای افراد جامعه منجر و با افزایش حساسیت عمومی نسبت به 

سخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات قادر به ارتقا و طلب پا، وپرورشآموزش
کارآیی و  تواندیمبا وجود این خصوصی سازی در صورتی  کیفیت آموزش است.

کیفیت مورد نظر را محقق سازد که دارای مدیریت و نظارت کافی و مناسب بوده و از 
، 9)الروکوکاهش کیفیت آموزش و بروز نابرابریها و بحرانهای مختلف جلوگیری کند 

1199). 
ها نقش مهمی در ارائه خدمات آموزشی به شهروندان خود دارند که این امر دولت

بسیار ، های کمتر توسعه یافته و درحال توسعه با منابع محدودمخصوصاً برای کشور
، برابری، های خصوصی سازی با توجه به کاراییتر است. انواع مختلف برنامهمشکل

عنوان یک راه حل بالقوه برای غلبه بر این به، اعی و آزادی انتخابترویج انسجام اجتم
 (.1193، 1اند )یلدیریمآزموده و به کار رفته، مشکالت

عالوه بر کاهش فشار بر بودجه ، با خصوصی سازی آموزش به صورت مدبرانه
گیرد که خود به کارایی یادگیری شکل می -یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی ، دولت

با خصوصی سازی ، گردد. همچنینبیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات منجر می
، عالوهشود. بههای افراد جامعه میتوجه بیشتری به سالیق و انتخاب، آموزش

حساسیت عمومی در جهت درخواست پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات 
ایش کیفیت آموزش خواهد شد یابد که خود نیز موجب افزآموزشی افزایش می

 (9436، )جعفری

                                                                                                                                        
1. Larocque 
2. Yildirim             
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( دولتی غیر) انتفاعی غیر مدارس شکل به خصوصی بخش گذشته دهه دو طول در
 نامی ثبت آموزان  ن وجود سهم دانشای با. است بوده سهیم آموزش سازی فراهم در

 عمل در و است نرسیده انآموزدانش کل درصد ده به هیچگاه مدارس گونه این
 داشته وپرورشآموزش یهاچالش حل در معنادار و توجه قابل تاثیری است نتوانسته

 چهارچوب یک در خصوصی-دولتی مشارکت هاییسممکان اجرای رو این از. باشند
 و  برای رها کردن آموزش مؤثربه عنوان راه حلی  تواندیمی مناسب نظارت-قانونی

 .(9431 ،سیادت) یدآ حساب به  رو پیش یهاچالش از پرورش

 مدارس شیوه به فقط، وپرورشآموزش در سازی خصوصی رایج هاییوهش از
 در سازی خصوصی موجود وضعیت و است شده توجه شهریه اخذ با غیردولتی

 به رو اقتصادی صنایع با همگام اساسی قانون 33 اصل مطابق ایران وپرورشآموزش
 (.9463وهمکاران،  خدریاست ) نبوده جلو

( در تحقیقی به عنوان پیاده سازی مدل تامپسون و 9433) ربیعی و همکاران
استریکلند جهت تدوین برنامه ریزی استراتژی مطالعه موردی: برنامه ریزی استراتژیک 

دارند که تاکنون روشهای خصوصی شده( بیان می)شرکت تجهیزات مدارس ایران 
ه شده است که در ها به کار گرفتزیادی برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان

نتایج این تحقیق آمده است واگذاری مؤسسات آموزشی دولتی به بخش خصوصی 
در این تحقیق  وپرورشآموزشتواند راهگشاه باشد که این امر با برون سپاری می

 همخوانی دارد.

( در تحقیقی به عنوان مطالعه خصوصی سازی در ترکیه نتیجه 1191) ایوب اوغلو
ی محلی، و نیز هادولتر داد بین بخش خصوصی و دولت مرکزی، عقد قرا گرفته است

نظام آموزش دولتی برای دریافت خدمات، باعث کارایی شده است به عنوان مثال. 
ی خصوصی مالک کافه تریاها خدمات حمل و نقل مدرسه را فراهم آوردند و هاشرکت

کارکنان مدرسه  ای کمتر ازاز تجهیزات و مکان مدرسه به نحوی کارآ و با هزینه
 نگهداری نمودند.

برای خصوصی  (9666برچاردت )مدل کلین و  ی تحقیق با دستاوردهای هاافتهی
که بر اساس دو مؤلفۀ ارائه خدمات و تأمین منابع مالی،  وپرورشآموزشسازی 

های مختلفی برای فعالیت بخش دولتی و بخش خصوصی ارائه کرده است, گزینه
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هشت شیوه خصوصی سازی در  توانیممدل بری و برچاردت مطابقت دارد بر اساس 
به جز مورد یک بقیه موارد به تعداد هفت  هاوهیشلحاظ کرد که از این  وپرورشآموزش

 :مورد با نتایج تحقیق حاضر مطابفت کامل دارد
های آن را دهد اما کاربر هزینهخدماتی که دولت ارائه می (1 ؛دولتیخدمات کامالً  (9

شود و خدماتی که از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی ارائه می (4 کند.یتقبل م
خدماتی که از طریق عقد قرارداد با بخش  (3 شود.توسط دولت خریداری می

خدماتی که دولت ارائه  (1 شود.شود و توسط مشتریان خریداری میخصوصی ارائه می
شود و صورت دولتی ارائه می خدماتی که به (9 شود.دهد و با کوپن خریداری میمی

شود و خدماتی که بوسیله بخش خصوصی ارائه می (1 شود.به وسیله فرد خریداری می
 .خدمات بازار آزاد (3 شود.ها خریداری میبا کوپن، تخفیف مالیاتی یا اعانه

های تقبل اداره یک مدرسه توسط بخش ( برنامه1113) بوهلمارک و لین هال
ی موفق از خصوصی سازی در انمونهمیل منابع مالی دولت را خصوصی به منظور تک

ی از این قبیل نام انمونهو بنیاد آموزش سند در پاکستان را  انددانسته وپرورشآموزش
 .اندبرده

 روش
 هایوپرورشآموزشخصوصی سازی در  هایشیوه مطالعه، این مقاله هدف کلی
، مالزی، عربستان، هند، هلند، چین، چک ،انگلستان، ایتالیا، آمریکا) منتخبکشورهای 

از  1199در سال  9های معتبر علمیکه بر اساس گزارشات جهانی سایت مصر و ترکیه
چارچوب ادراکی مناسب برای  به منظور ارائه اند( کهپیشگامان در خصوصی سازی بوده

 است که در قالب سه سؤال مطرح شد ایران وپرورشآموزشخصوصی سازی در 
 خصوصی سازی در آموزش و پروش در کشورهای منتخب کدامند؟ هایشیوه-9
 ایران کدام است؟ وپرورشآموزشچارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی  -1
 اعتبار چارچوب ادراکی ارائه شده از نظر صاحب نظران چه اندازه است؟-4

که از ( 1111کرسول، ) )آمیخته( از نوع کیفی و کمی است 1پژوهش حاضر، ترکیبی
روش تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله استقرایی بهره برده است و از حیث هدف یک 
                                                                                                                                        
1. U.S. News in Partnership With BAV and Whatton & World Report L.P 
2. Mix Method 
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پژوهش کاربردی است زیرا نتایج آن منجر به پاسخ به یک مشکل اجرایی در کشور 
جمع آوری  9469تا  63های این پژوهش مقطعی بین سالهای است. اطالعات و داده

چاپی  متون و اسنادمنابع،  اول به بررسی فازر سه فازمختلف صورت گرفت. در دشد و 
 91حاوی  ای. در فاز دوم پژوهش، پرسشنامهاقدام شدوالکترونیکی کشورهای هدف 

که میزان  استخراج و طراحی شدبه دست آمده بود  محتوای متون و مقاالت ازگویه که 
 آلفای کرونباخ آن در جدول یک آمده است.

 پرسشنامه سؤاالتبرای  محاسبه آلفای کرونباخ. 1 جدول

 هادادهآمار اعتبار 

 1هایتمآیا  سؤاالتتعداد  9میزان آلفای کرونباخ
348/0 00 

مدیران مدارس غیردولتی در پنج شهر منتخب  در بینپرسشنامه محقق ساخته  
زاهدان، به تناسب جدول دو توزیع شد و  و بوشهرکشور، تهران، رشت، کرمانشاه، 

 نیز همزمان به پاسخ به آن اقدام کردند.همچنین صاحبنظران 

 به تناسب تعداد مدیران شهرهای منتخب هاپرسشنامهتوریع . 2 جدول

 جمع رشت کرمانشاه زاهدان تهران بوشهر نام شهر
 463 11 99 16 491 91 تعداد پرسشنامه

ها انجام شد و در بخش توصیفی از جداول توزیع در فاز سوم تجزیه و تحلیل داده
برای تحلیل عاملی تاییدی از نرم افزار ایموس استفاده  وانی و در بخش استنباطیفرا

 شد.

 هایافته
خصوصی  هایشیوهبررسی اسناد و مقاالت کشورهای منتخب در جدول سه به تفصیل 

 .دهدمیسازی را نشان 

                                                                                                                                        
1. Cronbach's Alpha 
2. N of Items 
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 جمالت و مفاهیم استخراج شده از متون مرتبط . 3 جدول

 وپرورششآموزبا روشهای خصوصی سازی در 

 نام نویسنده سال نام مقاله شیوه خصوصی سازی گرفته شده

یس مدرسه توسط سرمایه داران به نام تأس -9
 ی سهامیهاشرکت

وپرررورش دولترری رو در روی آمرروزش
وپرورش خصوصی در آموزش آموزش
 ابتدایی

 9بشیر (1119)

یس مدارس توسط متخصصران تعلریم   تأس -1
 و تربیت

گی حرل مشرکل   مطالعه موردی: چگون
 انتخاب مدرسه در شهر تیانجین

 1چن و همکاران (1111)

وپررورش از طریرق   برون سپاری آمروزش  -4
پته آموزشری، کروپن،   )ی حمایتی مثل هابسته

 یارانه، و.. برای اقشار کم درآمد(

 (1191) محیط مدرسه در مصر
تاویال و  آلای 

 4همکاران

ین محرور )ترأم  یس مردارس پرژوهش   تأس -3
ه برای مدارس پرژوهش محرور توسرط    سرمای

 بخش خصوصی(

 3وود پیتر (1119) ی کیفیهاپژوهشنوشتار موفق برای 

ایجرراد مرردارس مکمررل آموزشرری توسررط  -1
یی برا رویکررد   هرا برنامهسرمایه گذاران برای 

 آموزشی

حمایت از بخش خصوصری از طریرق   
 قوانین برای رسیدن به آموزش بهتر

 1اولیلی (1191)

ی هرا سرازمان بسته به نهادهرا و  مدارس وا -9
 مختلف برای فرزندان کارکنان

 9گلینو (1194) رفتار سازمانی

سرررمایه گررذاری سرررمایه داران بررر روی   -1
 آموزش

خصوصری   –همکاری گروهی دولتری  
 وپرورش هنددر سیستم آموزش

 1جایانتی کومار (1199)

خصوصی سازی از طریق سرمایه گرذاری   -3
 ی آموزشیهایرساختزدر توسعه 

 8گاالچر (1116) دولت برای کیفیت آموزش

عقد قرادادی بین نظرام آمروزش دولتری و     -6
 بخش خصوصی

 اثرات خصوصی سازی
 مطالعه موردی: ترکیه

 6ایوب اوغلو (1111)

عقررد قراردادهررای مسررتقیم فرری مررابین   -91
 آموزشی مؤسساتمدارس دولتی و 

آیا یک بحث مارکسیسم اقتصرادی در  
 نشگاه وجود دارد؟مدارس و دا

 91الوتر ای (1114)

                                                                                                                                        
1. Bashir 
2. Chen & et al 
3. El-Tawila 
4. Wood Peter 
5. Olaleye 
6. Glinow 
7. Jayanti Kumar 
8. Gallacher 
9. Eyyuboglu 
10. Alvater E 
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 نام نویسنده سال نام مقاله شیوه خصوصی سازی گرفته شده
عقررد قرادادهررای غیرمسررتقیم مرردارس    -99

بررای مردیریت    ی پیمرانی هاسازماندولتی با 
 خصوصی مدارس دولتی

 9گیل و بوکر (1111) انآموزدانشرقابت مدارس و خروجی 

ی کمک هزینره تحصریلی   هابرنامهایجاد  -91
 و بنیادها هاشرکتتوسط افراد، 

وم و رقابررت مرردارکی جنسرریت، مفهرر
 تجربی از روستاهای اوگاندا

(1199) 
بجاروتن و 

 1همکاران
یرا   اعطای اعتبارهای مالیراتی و تخفیرف   -94

مالیرات دهنردگان کمرک     ترکیبی از هردو بره 
 انآموزدانشکننده در پرداخت شهریه 

 4رومانز (1111) کارکردهای اندازه گیری تدریس

 آموزش والدینی
در نظرام آموزشری    مقایسه مهد کودکه

 ترکیه
 3مقدس سکالی (1191)

 وپرورشمزایده گذاری آموزش -91
ی اجرایری  هرا برنامره عوامل، مفاهیم و 

یونسررررکو در خصوصرررری سررررازی 
 وپرورشآموزش

(1111) 
بلفیلد و 
 1همکاران

مشارکت بین سرازمانهای خصوصری برا     -99
 بخش دولتی

 9لوین و بلفیلد (1114) وپرورشبازاریابی در آموزش

ی داوطلبانرره و بشررر دوسررتانه هررابرنامرره -91
 بخش خصوصی

ی هرررایهمکرررارنقرررش و اثررررات  
 وپرورشدولتی در آموزش-خصوصی

(1116) 
پاترینوس و 

 1همکاران
های تقبل اداره یک مدرسه توسرط  برنامه -93

بخش خصوصی به منظور تکمیل منابع مرالی  
 دولت

آیررا مرردارس خصوصرری برره توسررعه   
 ؟شوندیمآموزشی منجر 

(1113) 
بوهلمارک و 

 3همکاران

خصوصرری سررازی از طریررق طرحهررای  -19
 ظرفیت سازی

 6الروک (1113) قرارداد برای خدمات آموزشی

قراردادهای مدیریتی مدارس برا شررکتها    -11
 و سازمانها

 91بل و همکاران (1119) سیاست، فرایند و اثرات آموزشی

قراردادهرررای عملیررراتی یرررا اجررراره     -19
هرای یرک سرازمان    ییدارافاده از عملیاتی)است

خصوصری سرازی در دایرره المعررارف    
 سیاسی دولتها

 99ساواس (9661)

                                                                                                                                        
1. Gill & Booker 
2. Bjorvatn 
3. Romanz 
4. Mukaddes Sakalli 
5. Belfield & et al 
6. Levin &Belfield 
7. Patrinos 
8. Bohlmark 
9. Larocque 
10. Bell 
11. Savas 



 3197 بهار/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در        272

 نام نویسنده سال نام مقاله شیوه خصوصی سازی گرفته شده
 بدون گرفتن حقوق مربوط به مالکیت دارایی

 قراردادهای ارائه خدمات آموزشی -11

وپررورش  ی مدیریت آموزشهاسازمان
وپرورش و و خصوصی سازی آموزش

 دولتی
 9بئرفیتز و  (1119)

تأمین زیرساخت مانند )طررح   قرادادهای -14
 ین منابع مالی(تأم

 1موستلر (1113) تقویت کردن تحقیقات آموزشی

 4جامجوم (1199) آموزش خصوصی و فارغ التحصیالن ای / کمکیقرارداد خدمات حرفه -13

حمایت از خیرین مدرسه ساز به کمرک   -11
 بخشش مالیاتی

آمررروزش خصوصررری در  موسسرررات
مالزی. یک چشم انداز جهانی بر روی 

 آموزش عالی خصوصی
 3بانرجی (1199)

 1بار (1113) وپرورشمبادالت مالی در آموزش مدرسه در منزل() یخانگآموزش  -19

 خرید خدمات آموزشی -11
تحررررک بخرررش خصوصررری بررررای  

 رورش دولتیوپآموزش
 9پاترینوس اچ (1191)

 یخصوصانتقال مالکیت بخش دولتی به  -13
 دولتی به عموم( مؤسساتفروش سهام )

و  همکاری گروهی بخرش خصوصری  
 وپرورش ابتدایی هنددولتی در آموزش

 1آگراوال (1111)

 اعطای بورس تحصیلی و وام بالعوض -16
وپرورش خصوصی در اتحادیه آموزش

 اروپا
(1111) 

کاسیدی و 
 3همکاران

یس و راه اندازی مدارس خصوصری  تأس -41
 با اخذ شهریه

و تحلیل آمراری در اصرالحات    تجزیه
 وپرورش خصوصی در ترکیهآموزش

 6یسلیر ماک (1199)

لرری بررا مرردارس بررا مرردیریت دولترری و  -49
ایجراد  ) های فارع التحصیالن دانشگاهیینههز

 ای(یریهخبنیادهای 

آیا اتنخاب مدرسره بره سرمت چرخره     
 ؟شودیمکاهشی هدایت 

 91گورارد (1111)

ایجاد مدارس غیر دولتی برا کرادر اداری    -41
 دولتی

پایرران دوازده نرروع مرزبنرردی مرردارس 
 خصوصی

(1111) 
هنتسچک و 

 99پریس سیال
هزینره تحصریلی بره     مرک ی کهاجنبش -44 در  خیزش و سقوط بخرش خصوصری    91تکسیرا پی (1116)

                                                                                                                                        
1. Fitz 
2. Mostler 
3. Jamjoom Y 
4. Bannerjee 
5. Barr 
6. Patrinos H 
7. Aggarmal Y 
8. Cassidy & et al 
9. Yesilimak 
10. Gorard S 
11. Hentsvhke & Priscilla 
12. Teixeira P 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081008720000082
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268016301999
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 نام نویسنده سال نام مقاله شیوه خصوصی سازی گرفته شده
ان نیازمند و فقیر بررای حضرور در   آموزدانش

و  هررامشرروقبرره کمرک  ) یخصوصررمردارس  
 های مالیاتی و...(یفتخف

 وپرورش و آموزش عالیآموزش

اداره مدارس دولتی از طریرق مشرارکت    -43
 اولیاء

و عوامررل  معلمرران فقرردان یررک عمررل:
بهداشررتی غررائبینی در کشررورهای در   

 حال توسعه
(1119) 

چادهاری و 
 9همکاران

خصوصرری سررازی از طریررق واگررذاری   -41
 منابع خارجی به مدارس خصوصی

برره بخررش   آمرروزشواگررذاری بخررش   -49
خصوصرری از طریررق بررازنگری در قرروانین    

 اقتصادی
ایجاد مدارسس خصوصری برا نظرارت     – 41

 قوانین دولتی.

وپررورش در  شخصوصی سازی آموز
کشورهای در حال توسرعه، مردارک و   

 های اجرایییاستس
 1یونسکو (1191)

برگشررت سررود برره  )مرردارس سررود ده  -43
 سهامداران یا مالکین(

دولتی با تکیه برر   –مشارکت خصوصی  -46
 انعطاف پذیری دولت

 ینانکارآفرمدارس خصوصی کم شهریه  -31
 سوددهی و سودسازی()

س ترررک مررردار) یخصوصرررللگررری  -39
 ی(آموزدانش

مدارس بشر دوستانه ایجاد شرده توسرط    -31
 و... . هاگروه، هاانجمنمذهبی،  مؤسسات

خصوصی سازی و اثررات آن برر روی   
 حق آموزش

(1193) 
ای دی آی یس

 4دبلیو

 یافرقهمدارس غیرانتفاعی  -34
 مذهبی مدارس غیر انتفاعی -33

 (1199) سیتم آموزشی در کشور چک

وزارت 
وپرورش، آموزش

جوانان و ورزش 
 3جمهوری چک

خصوصی سازی بوسیله حمایت مقامات  -31
 مدارس محلی() یمحل
خصوصی سازی بوسیله حمایت مقامات  -39

انتخاب مدرسه اثربخش در برین انرواع   
متفرررراوتی از مرررردارس عمررررومی و 

شررور عضررو  خصوصرری در نرروزده ک 
(1113) 

درانکرس و 
 1رابرت

                                                                                                                                        
1. Chaudhury 
2. UNESCO 
3. CEDAW 
4. Education, Youth and Sport of the Czech Republic 
5. Dronkers 
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 نام نویسنده سال نام مقاله شیوه خصوصی سازی گرفته شده
 ی(امنطقهمدارس ) یامنطقه

 خصوصی سازی بوسیله مقامات ملی -31
 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

 مدارس وابسته به دانشگاه -33
 مدارس وابسته به صنعت -36

ان، معلمران  آمروز دانرش برای پیشرفت 
 توانند بکنند؟چه می

 9کینگدان (1199)

 مدارس خصوصی سنتی -11

 مدارس خصوصی شبانه روزی -19

 دوم( آموزش) مدارس شناور .-11
 مدارس مونته سوری -14

 مدارس خصوصی ویژه -13

خصوصی غیر مذهبی با حمایت  مدارس -11
 مؤسسات مذهبی محلی

 مدارس مذهبی .-19
 مدرسه ریجیو ایمیلیا -11

 مدرسه والدروف -13

هدایت نهایی بره سرمت سریزده نروع     
 مدرسه در سراسر آمریکا

 1فالوین (1191)

 (1193) حوزه مدارس منا مدارس منا -16
مساح کاپیتال  آل

 4منیجمنت
تفکیرررک واحررردهای آموزشررری بررره   – 91

 واحدهای کوچکتر و انتقال بخشی
؟ کننرد یمی چگونه کار ااجارهمدارس 

 مدارکی از کلمبیا
 3بتینگر اریک (1111)

 خصوصی سازی هایروشتحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه  .4 جدول

 های خصوصی سازیروش ردیف
بار 
 9 عاملی

ر با
 1 عاملی

 بار
 4 عاملی

 بار
 3 عاملی

  139/1   مدارس توسط متخصصان تعلیم و تربیت تأسیس 9
  343/1   سهامی یهامدرسه توسط سرمایه داران به نام شرکت یستأس 1
     مدارس پژوهش محور توسط بخش خصوصیتأسیس  4
     ایجاد مدارس مکمل آموزشی توسط سرمایه داران 3
  313/1   د مستقیم فی مابین مدارس دولتی و مؤسسات آموزشیعقد قراردا 1
  331/1   حمایتی یهااز طریق بسته وپرورشآموزشبرون سپاری  9
     اعطای اعتبارهای مالیاتی و تخفیف 1
    هرا و  کمک هزینه تحصیلی توسط افرراد، شررکت   یهاایجاد برنامه 3

                                                                                                                                        
1. Kingdon 
2. Flavin 
3. AL-Mesah capital Manigement 
4. Bettinger Eric 
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 های خصوصی سازیروش ردیف
بار 
 9 عاملی

ر با
 1 عاملی

 بار
 4 عاملی

 بار
 3 عاملی

 بنیادها

6 
 هایزیرساختذاری در توسعه خصوصی سازی از طریق سرمایه گ

 913/1    آموزشی

     بخش خصوصی و دولتی آموزش نظام قراداد بین عقد 91

99 
 پیمرانی  یهرا عقد قرادادهای غیرمستقیم مدارس دولتی برا سرازمان  

  996/1  برای مدیریت خصوصی مدارس دولتی
 

   999/1  آموزش والدینی 91

94 
مختلرف بررای فرزنردان     یهرا نمدارس وابسته به نهادهرا و سرازما  

 کارکنان
913/1    

     وپرورشآموزشمزایده گذاری  93
   996/1  مشارکت بین سازمانهای خصوصی با بخش دولتی 91

99 
های تقبل اداره یک مدرسه توسط بخش خصوصی به منظرور  برنامه

   991/1  تکمیل منابع مالی

    996/1 ازمانهاقراردادهای مدیریتی مدارس با شرکتها و س 91
    931/1 حمایت از خیرین مدرسه ساز به کمک بخشش مالیاتی 93

96 
یرک   هرای یی)استفاده از دارا یاتیقراردادهای عملیاتی یا اجاره عمل

 133/1    (سازمان بدون گرفتن حقوق مربوط به مالکیت دارایی

     خانگی)مدرسه در منزل آموزش 11
   911/1  ت آموزشیقراردادهای ارائه خدما 19
   113/1  داوطلبانه و بشر دوستانه بخش خصوصی یهابرنامه 11
    991/1 منابع مالی( ینقرادادهای تأمین زیرساخت مانند )طرح تأم 14
     ای / کمکیقرارداد خدمات حرفه 13

11 
هرا و موسسراتی کره از    )توسرط خرانواده   یخرید خدمات آموزشر 

 برند(یبهره م خدمات آموزشی هایینههز
 919/1   

     طرحهای ظرفیت سازی خصوصی سازی از طریق 19

11 
)فرروش سرهام مؤسسرات     یبخش دولتی به خصوص انتقال مالکیت

 دولتی به عموم(
941/1    

13 
فرارع التحصریالن    هرای ینره مدارس با مدیریت دولتری ولری برا هز   

 (اییریهیجاد بنیادهای خ)ا دانشگاهی
911/1    

16 
ان نیازمنرد و فقیرر   آمروز دانرش بره   هزینه تحصیلی کمک یهابشجن

هررا و )برره کمررک مشرروق  یبرررای حضررور در مرردارس خصوصرر 
 مالیاتی و...( هاییفتخف

    

     و راه اندازی مدارس خصوصی با اخذ شهریه یستأس 41

 خصوصی سازی هایروشپرسشنامه تحلیل عامل اکتشافی (1-3) ادامه جدول
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 های خصوصی سازیروش ردیف
بار 
 9 عاملی

ر با
 1 عاملی

 بار
 4 عاملی

 بار
 3 عاملی

49 
خصوصی سازی از طریرق واگرذاری منرابع خرارجی بره مردارس       

 خصوصی
    

     صیلی و وام بالعوضاعطای بورس تح 41
     اداره مدارس دولتی از طریق مشارکت اولیاء 44
     ایجاد مدارس غیر دولتی با کادر اداری دولتی 43
     یآموزدانشللگی خصوصی)مدارس تک  41

49 
واگذاری بخش آموزش به بخش خصوصی از طریرق برازنگری در   

 قوانین اقتصادی
    

     ود به سهامداران یا مالکین(مدارس سودده )برگشت س 41
   119/1  )سوددهی و سودسازی( ینانمدارس خصوصی کم شهریه کارآفر 43
   133/1  ایجاد مدارس خصوصی با نظارت قوانین دولتی 46

31 
مرردارس بشررر دوسررتانه ایجرراد شررده توسررط مؤسسررات مررذهبی،  

 ها و...ها، گروهانجمن
 161/1   

   191/1  با تکیه بر انعطاف پذیری دولتدولتی  – مشارکت خصوصی 39
    941/1 خصوصی سازی بوسیله مقامات ملی 31
    939/1 یامدارس غیرانتفاعی فرقه 34
    111/1 مذهبی مدارس غیر انتفاعی 33

31 
)مرردارس  یاخصوصرری سررازی بوسرریله حمایررت مقامررات منطقرره

 (یامنطقه
319/1    

    993/1 مدارس وابسته به صنعتایجاد  39
    911/1 )مدارس محلی( یسازی بوسیله حمایت مقامات محل خصوصی 31
    999/1 مدارس وابسته به دانشگاه 33
    114/1 مدارس خصوصی سنتی 36
    196/1 شبانه روزی خصوصی مدارس 11
    144/1 مدارس خصوصی ویژه 19
    161/1 مدارس شناور )آموزش دوم( 11
     سوری مدارس مونته 14
    196/1 مدارس خصوصی غیر مذهبی با حمایت مؤسسات مذهبی محلی 13
    111/1 مدارس مذهبی 11
     مدرسه والدروف 19
     و ایمیلیاجیمدرسه ری 11
   139/1  مدارس منا 13
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 های خصوصی سازیروش ردیف
بار 
 9 عاملی

ر با
 1 عاملی

 بار
 4 عاملی

 بار
 3 عاملی

     فروش واحدهای آموزشی 16
     تفکیک واحدهای آموزشی به واحدهای کوچکتر 91

 وپرورشآموزشخصوصی سازی در  هایچهار روشجدول  هایافتهیبر اساس 
، 13، 11، 14، 93، 91، 94 هایروشتقسیم شد دسته اول شامل ، دسته چهار ایران به

 هایروشدسته دوم شامل ، 11، 13، 11، 19، 11، 36، 33، 31، 39، 31، 33، 34، 31
، 1، 9 هایروشسوم شامل دسته ، 13، 39، 31، 46، 43، 11، 11، 19، 99، 91، 91، 99
بوده است که محقق اقدام به نام گذاری  96و  6 هایروشو دسته چهارم شامل  9، 1

، دسته دوم مدیریت و خدمات آموزشی، نمود. دسته اول برون سپاری همه جانبه هاآن
دسته سوم خصوصی سازی در بعد مالی و باالخره دسته چهارم خصوصی سازی 

در  1/1به دلیل داشت بار عاملی کمتر از  هاروشرفت بقیه کالبدی نام گ–قیزیکی 
کفایت نمونه و مناسب بودن تحلیل عاملی و هم چنین  پنج جدول حذف شدند. هادسته

 .دهدیمرا نشان  معنادار شدن آزمون بارتلت

 کفایت نمونه و شاخص کی ام او. 5 جدول

 شاخص
 نتیجه بدست آمده مفاهیم

 کفایت نمونه گیری در حد بسیار خوب است آ.پ ی خصوصی سازی درهاروش
 169/1 کی ام او

 آزمون بارتلت معنی دار است
 آزمون بارتلت

2X 999/41 

Df 4 

P-Value 111/1 

شکل یک نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی را برای عوامل اصلی مدل مفهومی 
 .دهدیمرا نشان  وپرورشآموزشپژوهش برای روش خصوصی سازی در 

 

 خصوصی سازی هایروشپرسشنامه  تحلیل عامل اکتشافی (7-4) جدولادامه 
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 تحلیل عاملی تأییدی را برای عوامل اصلی مدل مفهومی پژوهش .1 شکل

 گیرینتیجهبحث و

های خصوصی سازی در روش حاصل تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که
توان با توجه به نظرات پاسخگویان و وجه اشتراکشان در چهار را می وپرورشآموزش

 ر زیر است.ها به قرااین دسته دسته تقسیم کرد.



 225 ... وپرورشآموزش در سازی خصوصی هایشیوه مطالعه

های نام برد شیوه "برون سپاری همه جانبه"توان از آن به نام دسته اول که می
 گیرد.خصوصی سازی زیر را در بر می

قراردادهای  9 های مختلف برای فرزندان کارکنانمدارس وابسته به نهادها و سازمان( 9
از به کمک حمایت از خیرین مدرسه س( 1 مدیریتی مدارس با شرکتها و سازمانها

انتقال ( 3 قرادادهای تأمین زیرساخت مانند )طرح تأمین منابع مالی(( 4 بخشش مالیاتی
مدارس ( 1 فروش سهام مؤسسات دولتی به عموم() مالکیت بخش دولتی به خصوصی
های فارع التحصیالن دانشگاهی )ایجاد بنیادهای با مدیریت دولتی ولی با هزینه

  خصوصی سازی بوسیله مقامات ملی( 1 ایاعی فرقهمدارس غیرانتف( 9 ای(خیریه
 ایخصوصی سازی بوسیله حمایت مقامات منطقه( 6 مدارس غیر انتفاعی مذهبی( 3
خصوصی سازی بوسیله ( 99 ایجاد مدارس وابسته به صنعت( 91 ای(مدارس منطقه)

مدارس ( 94 مدارس وابسته به دانشگاه( 91 مدارس محلی() حمایت مقامات محلی
 مدارس خصوصی شبانه روزی( 93 هزینه با اولیاء و نظارت با دولت() وصی سنتیخص
  خصوصی سازی از طریق آموزش نیازهای خاص() مدارس خصوصی ویژه( 91
  آموزش دوم(: خصوصی سازی فقط برای یادگیری زبان دوم) مدارس شناور( 99
دارس م( 93 خصوصی غیر مذهبی با حمایت مؤسسات مذهبی محلی مدارس( 91

 .مذهبی
های نام برد شیوه "مدیریت و خدمات آموزشی"توان از آن به نام دسته دوم که می

 گیرد.خصوصی سازی زیر را در بر می
برای مدیریت  های پیمانیعقد قرادادهای غیرمستقیم مدارس دولتی با سازمان( 9

با مشارکت بین سازمانهای خصوصی ( 4 آموزش والدینی( 1 خصوصی مدارس دولتی
های تقبل اداره یک مدرسه توسط بخش خصوصی به منظور برنامه( 3 بخش دولتی

های داوطلبانه و بشر برنامه( 9 قراردادهای ارائه خدمات آموزشی( 1 تکمیل منابع مالی
ها و موسساتی که توسط خانواده) خرید خدمات آموزشی( 1 دوستانه بخش خصوصی

مدارس خصوصی کم شهریه ( 3 ندبرهای خدمات آموزشی بهره میاز هزینه
 ایجاد مدارس خصوصی با نظارت قوانین دولتی( 6 کارآفرینان)سوددهی و سودسازی

  ها وها، گروهمدارس بشر دوستانه ایجاد شده توسط مؤسسات مذهبی، انجمن( 91
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 مدارس منا( 91 دولتی با تکیه بر انعطاف پذیری دولت –مشارکت خصوصی ( 99
 .باشندها از موقوفات است و کارکنان از خارج میکه هزینه)نوعی مدرسه خصوصی 

های نام برد شیوه "خصوصی سازی در بعد مالی"توان از آن به نام دسته سوم که می
 :گیردخصوصی سازی زیر را در بر می

تأسیس ( 1 خصوصی سازی از طریق مکاتبه و کالس محور() مدرسه والدروف( 9
تأسیس مدرسه توسط سرمایه داران به نام ( 4 تربیتمدارس توسط متخصصان تعلیم و 

 ایجاد مدارس مکمل آموزشی( 3 های سهامیشرکت

نام برد  "کالبدی-خصوصی سازی فیزیکی"توان از آن به نام دسته چهارم که می
 گیرد.های خصوصی سازی زیر را در بر میشیوه

 آموزشیهای خصوصی سازی از طریق سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت. 9
 های تقبل اداره یک مدرسه توسط بخش خصوصی به منظور تکمیل منابع مالیبرنامه. 1

ثابت  وپرورشآموزشهای خصوصی سازی در ها در شیوهمیزان اشتراک عامل
مدیریت و خدمات »، «برون سپاری همه جانبه»های چهارگانه کند در دستهمی

به « کالبدی –ی سازی فیزیکی خصوص»و « خصوصی سازی در بعد مالی»، «آموزشی
ترتیب خصوصی سازی بوسیله مقامات محلی، عقد قراردادهای غیرمستقیم مدارس 

های پیمانی برای مدیریت خصوصی مدارس دولتی، ایجاد مدارس دولتی با سازمان
های خصوصی سازی مکمل و قراردادهای عملیاتی یا اجاره عملیاتی بهترین شیوه
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